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Hodnocená bakalářská práce Jakuba Kučery je napsána na téma ,,Betony s vysokým obsahem

elektrárenských popílků". Téma v době vyrazné l<nze ve stavebnictví a tlaku na sníŽení cen

betonů je velmi vhodné. Yyrazně vyšší využití el. popílků ve vyrobě betonů přináší nejen

moŽnosti st'tlžení cen, ale současně pozitivně působí i v ekologii, neboť lryužívá druhotné

suroviny a redukuje i produkci Coz do ovzduší. V ČR je v současnosti z provozů tepelných

elektráren či tepláren k dispozici velké mnoŽství kvalitních vysokoteplotních popílku

splňujících poŽadavky ČsN pN 45O a fudíž je problematika jejich zpětného účelného vylžítí
pro betonářský prumys| zajímá. Běžně se zatim použivá cca 20oÁ el. popílků z hmotnosti

cementu. Autor se v této práci zača| zabývat tzv. betony s vysokým obsahem el. popílků aŽ do

600Á náhrady cementu CEM I. otázkou je jaký negativní vliv toto m:ůže mít na konečné

vlastnosti betonů a hlavně jejich trvanlivost.

V teoretické části jsou popsány b1py popílku a jejich možnosti, dále pak dopady vysokých
náhrad portlandských cementů na mechanické vlastnosti betonů, trvanlivosti při působení

mÍanJ a vlhkosti a v chemicky agresivních prostředích. Velmi zajímavé jsou informace o

moŽnostech redukce vývoje hydratačních tepel, karbonataci či dif,lzních odporech. K této

části nemám žádné připomínky, autor čerpal hlavně ze zabraniění odborné literatury.

V experimentální části pak autor navrhnul 3 pevnostní třídy betonů s vysokou náhradou

portlandského cementu popílkem z elektrárny Dětmarovice. Na navržených recepturách

sledoval dopad na konzistenci čerstvého betonu, pevnosti v tlaku až do stáří 56 dnů,

mrazuvzdornost a vodotěsnost. Soubor výsledků potvrdil reálnou náhradu až 60% cementu

popílkem při dosažení solidní vodotěsnosti. Prokázal pozitivní dlouhodobý nárust pevností

betonů s popílky. V tóto části postrádám srovnání s recepturami betonů bez popílků se
srovnatelnou dávkou pojivové složky. Dále vysvětlení zásadně nížší mrazuvzdornosti i
receptury CI6l20 Fa50.

Práceje graficky a jazykově na odpovídající úrovni a hodnotím jiznámkou B/1,5.
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