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Diplomová ptáce Kateřiny Kochové je zpracována na téma v7nlžíváni tzv.
krystalizačních přísad do betonu pro utěsnění póru v cementových materiálech. Týo příměsi
se začaly používat před cca 25 roky a jejich používání se stále více rozšiřuje i v ČR.
Nejznámější přísada je od firmy XYPEX a je dodávána v několikaverzich.

Cílem této diplomové práce mělo bý shmutí teoretických poznatků o lryuŽivát^li a

chování přísad XYPEX zabudovaných již do čerstvých betonů z celosvětových výzkumných
praci. V této části práce diplomantka úspěšně navázala na svoji obhájenou bakalářskou práci.
Doplnila daIši zajimavé rešerše a soustředila se hlavně na moŽnosti praktického vyuŽíváni a
interakci mezi jednotlivými sloŽkami betonu. Teoretická část je zpracována na 38 stranách,

text je srozumitelný,bez překlepů a nemám zde žádné připomínky.
V praktické části je na úvod definován cíl práce s navazující metodikou provádění

celého experimentu. Rozsáhlá část práce je takto věnována reologickému chování
cementových past s ruznými dávkami přísady XYPEX pro 3 druhy cementů. Zkoušky
prováděla na velmi citlivém a přesném rotačním viskozimentru Viskomatv rizných časových
obdobích. Diplomantka takto ziska|a ucelené informace' které v praxi poslouŽí pro optimální
dávkování XYPEX pro rtzné cementy.

V další etapě pak byly ověřovány dopady na vlastnosti zatwdlých betonů. Správně
byly zvoleny zásadni testy (pevnost v tlaku, vodotěsnost, mrazuvzdornost, velmi zajímavý
test nasákavosti a hlavně test plynotěsnosti, který se zatim pro betony příliš nevyužívá).

Výsledky zptaktické části jsou přehledně zpracovány do grafir. Závěry práce jsou
srozumitelné a jednoznačně zformulovány. Všechny výsledky potvrdily obecně publikované
poznatky o přínosu XYPEXU. Bylo dosaženo vŽdy pozitivních zlepšení jak mechanických
vlastností betonů, tak se potvrdily i moŽnosti zacelováni trhlin. Pro praxi je velmi přínosné' že
byly def,rnovány optimá|ni dávky XYPEX i z hlediska ekonomického.

K práci nemám závaŽnějšich připomínek a hodnotím ji známkou A/1.
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