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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Studium efektu vybraných typů příměsí na vlastnosti cementových 

kompozitů 

Autor práce:  Bc. Lukáš Kavka 

Oponent práce: Ing. Tomáš Ťažký 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se na 90 stranách zabývá hledáním vhodných příměsí I. typu  

do cementového kompozitu a zkoumáním jejich vlivu na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. Výzkum použití 

těchto neustále volných tržních komodit a následného dopadu na všechny vlastnosti je zcela nezbytný  

pro trvalou ekonomickou udržitelnost cementářského a betonářského odvětví průmyslu. Neustále je vyvíjen tlak 

na redukci emisí skleníkových plynů do ovzduší, díky čemuž je nutné hledat vhodné příměsi pro výrobu směsných 

cementů a substituci portlandského cementu v betonu. Dalším neméně závažným problémem jsou neustále 

klesající zásoby nerostného bohatství, kameniva jako plniva do betonu, a nejen proto je nutné hledat využití 

odpadních materiálů z výroby jako náhrady za konvenční suroviny, např. využití kamenného prachu. Tyto 

alternace mohou přispět i k menšímu růstu cen betonových výrobků, kdy bez jejich užití by se do finální ceny 

produktu promítly ve větší míře např. ceny emisních povolenek. Zároveň je na trhu stále vyšší poptávka  

po betonech se specifickými vlastnostmi, jako je např. redukce objemových změn, malý vývin hydratačního 

tepla, bezesparé podlahové konstrukce, atd., kdy užití příměsí je téměř bezpodmínečné.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Teoretická část diplomové práce je zpracována přehledně a odborně.  Popisuje jednotlivé složky betonu 

a jejich vlastnosti, kdy největší důraz je kladen na příměsi, zejména I. typu. Diplomant se zabývá možnými vlivy 

přídavku různého typu příměsi na vlastnosti cementového kompozitu. 

První blok experimentální části diplomové práce se zabývá stanovením vlastností vstupních surovin, 

zejména příměsí a zkoumá distribuci velikosti částic různých druhů příměsí. Stanovení proběhlo pomocí 
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laserového granulometru. Tento poznatek může být velmi přínosný při hledání maximální hutnosti cementové 

matrice, což vede ke zvýšení fyzikálně-mechanických vlastností betonu. 

V druhé části se diplomant zaměřuje na stanovení vlastností navržených náhrad portlandského cementu 

příměsí na cementových maltách. U čerstvých malt zkoumá konzistenci, objemové hmotnosti a stanovuje 

množství obsahu vzduchu v čerstvých maltách. V zatvrdlém stavu zkoumá pevnostní charakteristiky, a hlavně 

mikrostrukturu pomocí SEM a porozitu pomocí rtuťového tlakového porozimetru, což poskytuje cenné výsledky 

a tuto část hodnotím kladně. Pouze je škoda, že malty nebyly namíchány již i s přísadou, která tyto parametry 

zásadně ovlivňuje. 

Dále se diplomová práce zabývá návrhem receptur dvou pevnostních tříd betonu a to C30/37 a C50/60 

s využitím dvou druhů příměsí I. typu (mikromletý vápenec a kamenný prach) a s jedním typem příměsi II. typu 

(velmi jemně mletá granulovaná struska). Porovnání nejen pouze s referenční recepturou, která obsahuje pouze 

CEM I 42,5 R, ale i s recepturou s aktivní příměsí má výrazně lepší vypovídající hodnotu. Na čerstvých betonech 

byla stanovena konzistence a objemová hmotnost a na zatvrdlém betonu byly stanoveny pevnostní 

charakteristiky v tlaku a tahu za ohybu, objemové hmotnosti, pevnosti v tahu povrchových vrstev, 

vodonepropustnost (HV8), nasákavost a objemové změny. Všechny vlastnosti ztvrdlého betonu, až  

na nasákavost a objemové změny, byly zkoumány i v čase – po 7 a 28 dnech. Správně se diplomant po dosažení 

opravdu vysokých výsledků pevností v tlaku pokusil o optimalizaci receptury, která by pevnostně byla bližší 

požadované třídě, ale bohužel musím nesouhlasit s nově navrženými recepturami. I když jsou to pouze 

experimentálně neověřené návrhy, je téměř jasné, že tentokráte nebudou splňovat požadované pevnosti v tlaku, 

protože cementu a příměsi, zejména u receptur C30/37 s JMS a VAP, je již málo a bude chybět maltová fáze  

na dokonalé obalení kameniva (snížení finálních pevností) a beton bude špatně zpracovatelný. Větší výhradu 

mám k návrhu množství záměsové vody, protože beton, např. s množstvím uvedené vody 95 kg/m3 by byl spíše 

na rozhraní konzistence S1 a S2 než konzistence S4, na kterou byly betony míchány. Voda byla pouze poměrově 

přepočítána. Tyto skutečnosti by diplomant jistě zjistil při experimentálním ověření, které bohužel nebylo za 

současného pandemického stavu téměř možné udělat. Proto i tento pokus o optimalizaci cením. Malým 

nedostatkem je i absence měření provzdušnění betonu, stejně jako u malt. 

Formální, grafická a jazyková úprava práce je na vysoké úrovni. 

Zadání požadavků práce bylo dle mého názoru splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci nemám žádné zásadnější připomínky a pouze bych okrajově reagoval, že zkoumání chování 

příměsí v betonu mohlo být v širším časovém horizontu, např. po 60 nebo 90 dnech, kdy by se více projevily 

rozdíl mezi aktivní a inertní příměsí. Dále mohla být v práci nastíněna i ekonomická stránka užití, kdy správně 

diplomant uvádí, že různé společnosti na trhu mají rozdílné ceny, ale nejsou výrazně odlišné a stačilo pouze 

poukázat na přibližné cenové rozdíly a případnou výhodnost použití.  

Závěr: 

Práce je celkově dobře zpracována, je napsaná přehledně a student prokázal, že umí pracovat 

s dostupnou, i zahraniční, literaturou. Experimentální část přináší zajímavé výsledky pro praxi i pro další výzkum 

v oblasti využití inertních příměsí. Po grafické stránce je práce zpracována také dobře.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  25. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


