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Diplomová práce Bc. Antonína Šťastrrého s názvem ,,Studium vlastností betonu s rozP!ýlenou

význňi,určeného pro qýrobu betonoých vejčifých trub" se zabývá shrnutím dosavadních PoznatkŮ

mapující vývoj v oblasti návrhu a testování betonů urěených pro qirrobu dílcŮ Pro kanalizaéni

program. práce se zabyvá zejména problematikou testováním samoáutnitelných betonŮ s pouŽitím

rozptylené ýztuže.

Textová část diplomové práce má 113 stran a je přehledně ěleněna do několika kaPitol,

V teoretické části je podrobně popsána technologie vYroby betonoqých trub, Jsou zde

charakterizovány jednotlivé postupy nezbytné pro dosažení požadovaného zhutnění tohoto druhu

qýrobků, jako je vibrolisování, odstřeďov áni atakétechnologie samoáutnitelných betonŮ. Část práce

se zabývá také popisem stokoqých sítí a kanalizaci, student shrnuje sortiment a základni Parametry,

které musí §rto v}robky splňovat, jako jsou únosnost ve vrcholovém tlaku, Únosnost v Podélném

ohybu a vodotěsnost trub. Sledovrány byly také vlastnosti samotných betonŮ urČených Pro qýrobu

betonoqých trub technologií samoáutnitelných betonů. V neposledniíadé zde byla popsána vlákna do

betonu a jej ich použití.

V experimentální práci se student zabývá zejména návrhem, přípravou a testováním

samoáutnitelných betonů s ruzrými druhy rozpqýlené vyztuže. V této etapě práce byla navňena a

odzkoušena referenční receptura samoáutnitelného betonu. Do této receptury byla následně Přidávána

ruzné vlákn a rozdilnýchdélek a druhů (ocelová, polypropylenová a polyetylenová). Byl sledován vliv

těchto vláken na vlastnosti ěerstvého a zÝrdlého betonu. Byla posuzována reologie betonu, jednotlivé

receptury byly podrobeny celé škále zkoušek vlastnosti zfirdlého betonu, jako je Pevnost betonu

v tlaku, pevnost v tahu ohybem, mrazuvzďomost betonu, odolnost proti tlakové vodě a Posouzení

objemových mňn. Dosažené qýsledky byly shrnuty abylavyhodnocena možnost pouŽití jednotliqých

receptur betonu pro ýrobu betonových vejěitých trub. Část experimentální práce se zabývala také

posouzení přínosu použit}ch vláken ataké ekonomickým zhodnocením jednotliých recePtur betonu.

předložená diplomová práce splnila vylyěené cíle uvedené v zadánÍ. Grafické zpracování je

přehledné, práce je doplněna přehledem literatury. Větší pozornost měla být věnována v teoretické

části obecnému popisu betonů a vláken, Doporučuji ohodnotit diplomovou práci Bc. Antonína
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