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Bakalařská práce se zabyvá netvarovými žirovzdomými mateňály, jejíchŽ sPotřeba

celosvětově roste na úkor tvaroqých staviv. Existují aplikace žarobetonŮ v místech, kde na

vyzdívku působí kyselé páry, kysel é kondenzáty apod., obvykle se jedná o kyselé oxidy SO3,

So+, No* a dále o kyseliny HCl, I-IF, HzCOs, H2SO.r. Ztolrc dŮvodu je potřeba nÉt chovÍni

žárobetonů v kyselém prostředí a odolnost matrixu i kameniva vŮči kyselinám,

Bakalařská práce má 60 strarr. V teoretické časti je obsahle charakterizován Žárobeton,

druhy žárobetonq druhy používaných vazeb při přípravě žarobetonŮ a suroviny pouŽÍvarré

pro jeho qýrobu. Velká část práce se věnuje koroá jako takové, diskutuje mechanické i

chemické vlily ovlivňující rychlost koroze žirovzdomých materiál:& a dfuaz je kladen na

chemickou odolnost surovin, odolnost vůči kyselině chlorovodíkové.

V experimentárlní části práce student pracoval s ostřivy, která jsou běŽně v ŽárobetoneCh

pouávárra a to jak s ostřivy hutn:írrni, tak s ostňvy lehčenými. Ostřiva byla vybrana správně

tak, aby bylo mo*ré posoudit celou alumosilikátovou materiálovou řadu. Ostňva bYla

detailně charakterizována, včetně jejich mineralogického složení a ceny na Českém trhu a

rozdělena do několika skupin, podle jejich chemického složení. Výsledky provedených

zkoušek jsou přehle dné znbrazeny v grafech a v Ávéru správně diskutovany. Je třeba doPlnit,

že se jednalo o zkušební postupy, které byly časově velmi náročné.

Připomínku mám pouze k vyhodnocení mineralogického složení materiá{u na str. 51, dva

grafy jsou zbytečné, jeden lépe zpracovaný by byl dostačující.

Student pracoval s velkým nasazenim a zájmem. Prokazal, že je schopen Pracovat

samostatně a k práci přistupoval velmi zodpovědně.

Zadínípráce bylo zcela naplněno, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Klasiťrkační stupeň ECTS: A/1

V Bmě dne 31. 5. 2013

Klasifikační stupnice

Klas. sfupeň ECTS A B c D E F

číselná klasifikace l 1,5 2 2,5 3 4

Podpis


