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Pro BSP SI, GK, ME

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: VÝVOJ MODERNÍCH BETONŮ PRO ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

Autor práce: Vojtěch Švec
Vedoucí práce: Prof.Ing. Rudolf Hela,CSc.
Popis práce: Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu betonů odolných chemicky
agresivním prostředí zejména pro využití v zemědělských stavbách jako např. silážní žlaby,
fermentory. tyto betony jsou vystaveny zejména vodným roztokům s nízkým pH kolem 3,5 až 4,5, a
jiným chemicky agresivním prostředí  ve stupni XA3.  Běžné betony vykazují degradaci povrchů už
po cca 2 letech. Cílem bylo ověřit trvanlivost  betonů vyrobených z cementů CEM I 42,5 a CEM III
-A/S 42,5 s případným doplněním aktivními příměsemi ( jemně mletá struska, el. popílek) a
speciálními těsnícími či hydrofobizačními přísadami. Práce je zpracována na 61 stranách, je
rozdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány možné typy
degradací betonů a případné opatření pro zajištění jejich primární ochrany. Dále  je část věnována
funkci aktivních pucolánových příměsí a jejich možné přínosy pro zlepšení trvanlivosti v chemicky
agresivních prostředích, a dále speciálním těsnícím a krystalizačním přísadám do betonu. V
praktické části pak byly vyrobeny sady zkušebních těles z 12 různých receptur.  Byly testovány
pevnosti ve stáří 7,28 a 60 dnů Dále byla sledována  degradace vzorků uložených v 5 typech
chemicky agresivních roztoků ve stáří 30 a 80 dnů. Byly sledovány dopady na pevnosti v tlaku a
změny  homogenity ultrazvukovou nedestruktivní metodou.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x

2. Přístup autora při zpracování práce x

3. Využití odborné literatury a práce s ní x

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x

5. Splnění požadavků zadání práce x

Celkové hodnocení a závěr:

Zadání a cíle bakalářské práce byly splněny. Grafická a jazyková úroveň je na solidní
úrovni. Výsledky jsou shrnuty do přehledných grafů. Přínosné je použití nedestruktivní
ultrazvukové metody pro hodnocení vnitřní homogenity a vznik mikrotrhlinek, což umožní
dlouhodobé sledování na omezeném počtu zkušebních vzorků. Práce potvrdila možnosti
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primární ochrany betonů  využitím aktivních pucolánových příměsí v kombinaci s
krystalizačními přísadami.

Dotaz k práci: Čím si vysvětluje autor relativně vysoké pevnosti u receptury č. 11 po 60
dnech?

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5
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