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Drplomová práce ,,Vliv technologie v1roby popílkového pórobetonu na vznik
tobermoritických filzi" je zaměřena na tématiku optimalizace surovinového sloŽení a
technologie výroby pórobetonu Se ďetelem na mechanické l4astrrosti produktu ajeho cenu'

V teoretické části je stručně představena problematika výoby pórobetonu z pohledu

surovin a samotné technologie. Následuje hlavní část, která je zaměřena na všechny důleŽité

ob1asti vzniku struktury' klasilrkace CSH fází a především vlivu jednotlivých faktorů na vznik
tobermoritu. Teoretická částje postavena především na zahraniční odborné literatuře a přináší

dobý základ pro část praktickou.

Experimentální část je metodicky rozdělena do tří etap, které jsou v úvodu přehledně

slovně i graficky popsány' včetně specifikace metodických postupů jednotlivých zkoušek a
uvedení příslušného přístrojového vybavení. První etapa je zaměřena na charakterizaci
vstupních surovin, vybraných pro přípravu tobernoritu a následně i pórobetonové hmoty'
Tato část obsahuje všechny důleŽité parametry, které jsou potřebné pro zhodnocení
provedených experimentů dalších etap. Druhá etapa se v úvodu věnuje tvorbě receptur,

zaloŽených na molárním poměru oxidů Cao/Sioz, obsaŽených \'e vstupních surovinách'
Etapa obsahuje rozsáhlé testo\,ání směsí' kombinujících jednotlivé křemičité sloŽky nejprve

s vápnem a následně také s energosádrovcem a hliníkovým práškem. Vzorky pórobetonové

hmoty byly vyráběny vŽdy při 6 ruzných reŽimech. Široké spektrum vzorků bylo následně
podrobeno XRF a REM analýzám, které byly dostačující pro jasné zhodnocení mnoŽství a
kvality tobermoritu ve vyrobené hmotě a v záyěrl Stanovit optimální poměry a parametry

procesu autoklávování. Čtvrtá etapa se věnovala další optimalizaci směsi kombinacemi
křemičitých sloŽek mezi sebou a dále pak s fluidním popílkem. Kromě hodnocení struktury

byla etapa zaměřena také na hodnocení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. V závěru
práce pak byly v1robeny vzorky (1Oxl0x10cm) pórobetonu autoklávovánínr ve

velkém laboratorním autoklávu.

Diplomová práce je poměmě rozsáhlá (celkem 104 stran), je zpracovinta na výborné
typografické úrovni a obsahuje všechny ťormální náležitosti. Na práci oceňuji komplexnost,
přehlednost' logické uspořádání a především potom vlastní přínos pro problematiku

optinralizace technologie výoby pórobetonu. K diplomové práci nemám Žádné připomínky a
hodnotím ji známkou A/1 .

Klasifikační stupeň ECTS:

V Brně dne 19.01.2016

KlasiÍikačni stupnic€

K]as' stupcň EcTs B C D E F

Číse1ná klasifikace 1,5 2 ts 3 4


