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Téma diplomové práce se dká problematiky stavebních a demoličních odpadů a je zaměřeno
na využiti betonového recyklovaného kameniva v oblasti asfaltoých směsí. Řešené téma je
dlouhodobě aktuální, jelikož odpadové hospodářstviýznamným způsobem zasahuje nejen do oblasti
silničního Stavitelství, ale ovlivňuje i legislativní dění v dalších oblastech lidské ěinnosti'

Diplomovou práci|ze rozdělit na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se diplomant
nejprve věnuje vzniku, rozdělení a recyklaci stavebního a demoličního odpadu. Následně se zabývá
recykláty lyrobenými z těchto stavebních a demoliěních odpadů a jejich možným uplatněním v
konstrukěních vrstvách vozovek. Podrobně se diplomat věnuje zejména recyklaci betonových
materiálů. V praktické části se diplomant zabyvá třemi návrhy ložních asfaltoých směsí' Nejprve
diplomant stanovoval ýziká|ní a mechanické vlastností všech vstupních materiálů a poté provedl tři
návrhy asfaltové směsi typu ACL 16 s ruzným zastoupením recyklovaného betonu ve směsi, přičemž
při každém návrhu bylo ze třech ruzných obsahů asfaltového pojiva stanoveno optimální množství
pojiva, a to s důrazem na požadavky kladené norÍnou CSN EN 13108.1. Cílem experimentální ěásti
bylo zjistit vlastnosti a choviíní navržených asfaltových směsí ACL 16' v kterych bylo jako ná|ttadaza
přírodní kamenivo použito různé množství recyklovaného materiálu, a to jednak 98% a 73%
betonového recyklátu frakce 0116, ajeďnak47 %o betonového recyklátu frakce 4116'

Diplomová práce je zptacována velmi přehledně, a to jak z hlediska obsahového, tak i
grafického. Diplomantovi se velmi úspěšně podařilo zvládnout velmi širokou škálu ruzných
zkušebních norem' včetně správného vyhodnocení jednotliých dílčích qýsledků. Zejména bych chtěl
vyzdvihnout pragmatický a systematický přístup při vyhodnocování qýsledků a cenové srovnání
experimentálních a běžně používaných směsí.

I přes vysokou obsahovou a grafickou úroveň diplomové práce, mám následující připomínky:
- Diplomant cituje, že životnost průmysloých zásob je při souěasné úrovni těžby přibližně 100 až

110 let, přiěemž definice prumysloých zásob není blíže specifikována. Pravděpodobně se jedná
pouze o lokality s povolenou těžbou, nikoliv o celkové zásoby přírodního kameniva na území ČR.

- Byl použit příliš vel\ý podíl betonového recyklátu ve směsi. Vhledem k zavedeným postupům,
technologic\ým možnostem obaloven a rovněž s ohledem na kvalitu qýsledného produktu se běžně
vyrábí asfaltové směsi s obsahem R-materiálu do 20%.

. Vzhledem ke zjištěné nasákavosti betonového recyklátu, a tím i celkovému asfaltovému filmu v
asfaltové směsi, by bylo vhodné stanovit odolnost vůči únavě dle ČsN EN 12697-24. Diplomant
také mohl stanovit nasákavost přírodního kameniva 8/16 Vícenice a dopočítat teoretické množství
recyklátu tak, aby nebyl překroěen požadavek nasákavosti u směsi kameniva dle ČSN EN. 13108-1.

- U triaxiální zkoušky ole ČsN EN |2697-25 došlo ke zkoušení těles s ýškou 50 mm místo 60 mm,
pruběh deformace nebyl graficý znéaorněn, nebyl stanoven sklon deformace frt' mohl bý
aplikován lyšší axiálnítlaknež 150 kPa, například v souladu sezatiženim dle TP170, kde je uveden
pruměrný dotykoý tlak, tedy intenzita svislého rovnoměrného zatížen qk:0,550 MPa.

I přes uvedené nedostatky, hodnotím prácijako zdařilou a přínosnou pro následnou ěinnost v
oblasti použiváni betonového recyklátu v asfaltoých směsích a hodnotím ji klasifikaěním stupněm A.

Klasifikaění stupeň ECTS :
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