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PoSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jiřina Je1ínková

Ing. Adam Hubáček, Ph.D'

Bakalářská práce Jiřiny Jelínkové s názvem ..Studium trvanlivosti betonů s popílky v prostředi

XF" se zaby.vá ilrrnutím dosavadnícli poznatků !ika|ících se návrhu a provádění betonů obsalrujících

t1to i1ruhotné odpadní suroviny. Výroba a studium Vlastností betonů s vyuŽitínr popilků pro prostředí

s působenim mrazu a chemickýclr rozrnrazovacích látek je v současrré době velmi aktuálnim tématem.

Bakalářská práce má rozsah 44 Stlan a přílohy a je rozdělerra na několik kapito|. V ťrvodních

kapitolách se studentka zabývá zejrnéna obecnýrn popisem vzriiku a vlastností popílku. Pozornost je

zde věnována také využití popílku ve stavebnictví, jeho vlivu na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého

betonu a také na jeho trvanlivost. Je zde také krátce znríněna moŽnost VyuŽití betonů s popílky

v prostředí XF.

V experimentální části práce se studentka zabývala výrobou a studienr v|astností betonů

s částečnou náhradou cementu popilken' určených pro prostředí XF3 a XF4. Byly navrŽeny a

nan1íchány dvě základní receptury betonu' které byly následně obrrrěňovány pouŽitím různých dr'uhů a

dávek popilku. Byly sledovány Vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a výsledky byly přehledně

shrnrrty do tabulek a grafů'

PředloŽená bakalářská práce je po obsahové i odbonré stránce zpracována na dobré ítrolni a
splňuje zadání. Práce je doplněna přehledern pouŽité literatury.

Připomírrky a dotazy:
} Práce obsahuje poměrně dost překlepťl'
} Teoretická část práce je velrni obecná a chybí zde podrobnější popis popílku, včetně popisu

jednotlivých druhů popíIků.
} V práci se objevuje cJrybná teminologie popisu a označování betonů.

} Proč nebyl beton plo prostředí XF3 provzdušněn? Vlrodnější by bylo označerrí betonu pro

prostředí XF ] .

} Hodnoty provzdušnění betonu pro pÍostředí XF4 jsou v některych případeclr velmi nizké a
jedná se v podstatě o neprovzdušněný beton' Toto rnohlo mít výrazný vliv na nízkou

trvanlivost belonu.
ž Z jakého důvodu doc]rázelo k nárůstu hnrotností zkušebních tě]es po zkoLlšce

mrazuvzdomosti?

l přes uvedené připornínky předloŽená práce nevykazuje zásadni nedostatky, ie zpracována na

dobré Ílrovni a splnila stanovené cíle.
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