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Vývoj nového samonosného zateplovacího systému s ohledem na dynamické namáhání

Cílem této práce bylo navržení samonosného zateplovacího systému použitelného pro objekty,
jejichž zateplení klasickými kontaktními systémy je více či méně problematické.

Diplomová práce má 81 stran aje rozdělena na část teoretickou a praktickou.

Teoretická část popisuje typy zateplovacích systémů, používaných v ČR. Podrobně popisuje
systémy kontaktní, bezkontaktní i hybridní, včetně uvedení výhod a nevýhod. Popisy jsou
provedeny stručně, avšak velmi přehledně a jsou doplněny schematickými obrázky. Cílem
diplomové práce je navržení samonosného zateplovacího systému, zejména za použití pórobetonů,
proto je tomuto izolačnímu materiálu věnována celá kapitola. Poslední kapitola teoretické části
pojednává o základních problémech, které není možno při návrhu zateplovacího systému
opominout, jako vlhkostní bilance zateplovacího systému a jeho mechanická stabilita.

Stěžejní part diplomové práce tvoří experimentální část, což lze hodnotit velice kladně. Pro
získání výsledků bylo nejprve třeba navrhnout a následně i postavit zkušební cihelnou zeď a před
ni postavit samonosnou stěnu zateplení ze tří zkoušených druhů pórobetonů (Ytong Multipor,
Ytong Theta a Porfix Plus). Na celém systému byla provedena řada zkoušek (stanovení objemové
hmotnosti expediční a ve vysušeném stavu, stanovení součinitele tepelné vodivosti, stanovení
odolnosti vůči mechanickému namáhání tahem a nakonec stanovení tepelně technických
vlastností celého systému). Výše uvedený systém byl vetknut do ocelového rámu, pomocí kterého
bylo možné simulovat i různé stavy vnějšího prostředí, zejména pak jinak obtížně měřitelné
deformace od zatížení větrem.

Diplomant prostudoval danou problematiku pečlivě a vystihl podstatné náležitosti jednotlivých
kapitol. Rozsah teoretické i praktické části je adekvátní zadanému tématu a odpovídá požadavkům
diplomové práce.

Vlastní měření byla provedena s dostatečnou přesností a výsledky jsou přehledně zpracovány
formou popisu, tabulek a grafů. Připravené i provedené zkoušky svědčí o dlouhodobé a koncepční
práci diplomanta.

Závěr diplomové práce je jasný a srozumitelný, s podrobným popisem a přehlednými tabulkami,
porovnávajícími ekonomická a tepelně izolační kritéria zkoumaných materiálů za použití
optimalizačních výpočtů, přičemž výstupem je graf vhodnosti jednotlivých materiálů do ETICS.

Celkově lze konstatovat, že diplomant splnil zadaný úkol velmi dobře. Výsledky diplomové práce
mohou být s úspěchem využity i v rámci řešení projektu MPO TIP č. FR-TI2/339.
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