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Možnosti v-vužití různých druhů příměsí v technologii stříkaných betonů

Přínrěsi se stal1 nedílnou součástí betonů a stříkané betony netvoří ýinku. Mezi

ne.jrozšířeni|ší typy příněsí patří popílky. lrysokopecní struska či rlikrosi]ika.

Cílern bakatářské pr'áce byIo jednak shrnutí poznatkťr o stříkaných betclncch s různýrni

příměsemi. zejména z hIediska jejich vlivu na vlastnosti čerstvého. nlladého a ztvrdlého stříkaného

bctonu, jednak v rámci experinlentálních prací ověřit vliv přínrěsí na vlastnosti stříkaného betonu.

zejnléna mladého.

tsakalářská práce je v rozsahu 65 stran textu, grafů a obrázků a 8 stran piíloh: .ie členěna do na

sebe navazujících kapitol' Kapitola 2 aŽ 6 tvoří teoretickou čáSt práce' Kapitola 2 uvádí deÍjnici,

stříkaného belonll, Stručně historii jeho vývo.]e' základní technologic provádění stříkaného betonu a

ťrdaie o mladém stříkaném betonu. V kapitole 3 jsou ur'edeny poznatky o možnoSti VYuŽití příměsí a

základních charakteristiky jednotlivých drrrhů příměsi' V Kapitole 5.jsou popsán-"" přísady vy'ŽívanÓ

r'technologii stříkanébo betonu' V kapitole 6 jsou popsány posttlpy Zkoušek. které b1''Iy prováděny

v rámci experimentáIn ích prací. Vzhledem k tomu. Že vzorky byly připravor'ány laboratorně. hutnění

na vibračnínr Stole s přítlakem. byl1' aplikován.v- i postup)'. které nejsoLl q'uŽíVány při zkor"Lšeni

stříkaných betonů nanášených nástřiken. Kapitola 7 - Stručně uvádí cíje bakalářské práce'

Experimentální část - Kapitola 8 aŽ l0 : zdejc popsána nretodika zkoušení. s]oŽení betonů ajSou Zde

uvedeny výsledky experinlentálních prací zabývajících sledováním vlivu příněsi, ktelá nahradila čáSt

portlandského cementu na vlastnosti mladého a ZtvL<-1lého betonLr (pevnosti. hloubka prťrsaku tIakovotl

vodou, odolnost povrchu betonLI proti mrazlt. vodě a chenrických roznllazovacích látck). Diskuze

výslcdků isou shrnuty V doStatečné mířc poznatky Z experinrentálních plací.

V závěrujsou shrnuty poznatky Z teoretické a experin'] entá]ní čáSti'

I'řioominky.'
Kap. 7 Cíte prúce - vhodnější b5 1i br,lo ZaÍadil La kapitolu l Úvod.

_ Kap' 1,3' bylo b-"_ vhodné přesněji definovatjiŽv názvu ojaký druh sttusk5'sejedná
Popisya tabulek - bylo by vlrodné zachovat jednotný sty] popisováni (rozdíInost např' tab' 8 a
tab l2

- GraJy a tabu!ky - v některých grafech a tabu]kách .jsotr špatně rtvedeny jednotky Mpa, kgtm3
(např. gral 9. Tab 13, 23)

I přes Lrvedené připomínky předloŽená práce nevykazuje ZáSadní nedostatky. je zpracována na

r'e lmi dobré úrovni a splnila stanovené cíle'
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