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Bakalářská práce Antonína Šťastného s názvem ,,Vliv přípraly a úpraly zkuŠebních těles Pro

zkoušení trvanlivosti betonu a betonových ýrobků v prosťedí XF'o se zabYvá shrnutím dosavadních

poznatků mapující vývoj v oblasti testování trvanlivosti provzdušněných betonŮ. Práce se zabYvá

Lejména problernatikóu Žkoušení odolnosti povrchu provzdušněných betonů proti působení vodY a

chemických rozmrazoyacích látek, kdy byla sledována truanlivost betonu při různých Úpravách

zkušebního povrchu a při jeho uložení v Ňznýclt vlhkostních podmínkách.

Bakalářská práce má rozsah 62 stran a je přehledně rozdělena na několik ěástí. V neposlední řadě

práce obsahuje také experimentální ěást zabýxajíci se vlivem úpravy povrchu zkuŠebních těles a

ulirr"* uložení v Ňznýóh podmínkách zrání (vodní, vlhké a laboratomí uložení). V první Části se

student věnuje shrnuti poŽnatků a obecné teorii o provzdušněných betonech. Jsou zde PoPsánY

vlastnosti póiového systému betonu a jeho vliv na vlastnosti betonu, jako je Pevnost betonu v tlaku a

degradace betonu vlivem působení mraz:u a kombinace chemických rozmrazovacích látek. Tato

delradace může být způsobena riznými vlivy, jako jsou teplotní šok, srážení solí, osmotic§ tlak a

daiší. Jsou zde také popsány různé zkušební metody pro sledování trvanlivosti provzduŠněných

betonů. Na závěr teoreiicke ěásti je popsán také vliv uložení zkušebních těles a případně vliv
povrchové úprar,y vozovek na trvanlivost betonu.

Experimentální část doplňuje shrnutí poznatků získaných v části teoretické a je zaměřena zejména

na vliv úpravy zkušebního povrchu betonu na jeho vlastnosti, zejména trvanlivost. Sledováno bYlo

zejménaporovnání .ro.-oué přípravy povrchu zkušebního tělesa s ostatními metodami ÚPravy tohoto

povrchu.- Byl posuzován také vliv uložení zkušebních těles, kdy byl beton uloŽen v ruzných

podmínkách naiycení vodou, na trvanlivost betonu. Navržené betony byly podrobeny celé Škále

zkoušek pro zjiltění vlastností čerstqich i zÝrdlých betonů a dosažené ýsledky byly shrnuty

v přehledné tabulce.

Bakalářská práce splnila vytyčené cíle. Grafické zpracováni je přehlťné, práce je doplněna

přehledem literátury. Doporučuji ohodnotit bakalářskou práci Antonína Sťastného klasifikaČním

stupněm:
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