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Téma diplomové práce je zaměřeno na vývoj tzv. vysokopopílkových betonů, které se

nazývaji v obecné terminologii HVFAC. Tento směr, pro výrazné větší využívání vedlejších

energetických produktů ze spalovríní uhlí - úletových popílků z vysokoteplotního spalování,

je lyvíjen cca 10 let. Principem této technologie je nahradit minimálně 40% pojivové složky

z portlandského cementu vysokoteplotními popílky, což ýrazně pozitivně ovlivní jednak

ekologické dopady (sníŽení produkce Co2,lěžbapřírodního vápence), ale současně sníží cenu

vstupních surovin pro výrobu betonu. V ČR se tento směr zatím ýrazně neprojevil i

vzhledem k legislativním omezenim. Ztohoto pohledu je námět práce pro rozvoj technologie

betonu přínosný.

Práce je zpracovánana 90 stranách textu, zčehož 43 stran je věnováno teoretickým

poznatkům získaných pÍeváůně ze za|taniční literatury. V této části práce autor prokázal

jednak schopnost pracovat se zahraniční odbornou literaturou a jednak vyseparovat z těchto

zdrojů zásadni informace pro směřování experimentální části práce . Z této části práce oceňuji

zejména informace týkaJící se vlivu vysokého objemu popílků na reologii čerstvých směsí a

možnosti vnitřního ošetřování se sekundárním vlivem na objemové změny betonů a moŽnosti

redukce v1ývoje hydratačního tepla. Zajimavéjsou i poznatky zpŤímých vlivů na trvanlivost

betonů v rilznýchagresivních prostředích' či odolnosti proti působení vysokých teplot.

V experimentální části diplomant navrhnul receptury betonů pro pevnostní třídy

CI6l20, C25l30 a C4O|5O s výraznou náhradou portlandského cementu úletovým popílkem

v dávkách od 40%o do 60%o. Na těchto recepturách ověřil ťvoj pevností v čase od 7 do 180

dnů a trvanlivosti betonů v chemicky agresivním prostředí. Dále ověřil dopady vysoké

náhrady cementu popílku na qiruoj objemových změn betonů od zhutnění do konce zrání

betonů. Rozsáhlými experimentálními pracemi diplomant prověřil široký interval moŽností

nahrady cementu popílkem pro relativně velký rozptyl pevností. Pozitivní je získání qýsledků

o vlivu popílků na zlepšení reologie čerstvých betonů. V této části práce potvrdil pozitivní

přínos moŽností regulace ěi Íizeni qfiloje hydratačních teplot optimálními dávkami popílků.

Současně se velmi příznivě projevila pucolánová vlastnost popílků na dlouhodobý vývoj

pevností v čase vice než 30 dnů.



Prací získané výsledky potvrdily poznatky ziskané studiem za|'raniční literatury a jsou

solidním základem pro rozšíření do praxe. Grafická a jazyková úroveň práce je na velmi

dobré úrovni.
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