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Studium vlastností polymery modifikovaných malt vyuŽívajících pucolánově
aktivní materiály

PředloŽená práce Bc. Elišky Pyreňové je zaměřena zejména na vyuŽití
pucolánových příměsí na bázi amorfního oxidu křemičitého' Práce je rozdělena na
část teoretickou a praktickou, má celkem 66 stran.

V krátkém Úvodu je zmíněna motivace k vyuŽití odpadních látek ve stavebnictví za
Účelem náhrady primárnich surovin.

V teoretické části se diplomantka věnuje vlastnostem malt a polymery
modifikovaných malt (PMM). Pozornost je věnována kopolymeru ethylenu
a vinylacetátu, kteý je jako přísada dále v praktické části pouŽit. Další podkapitoly
jsou věnovány pucolánově aktivním materiáIům, problematice výroby a recyklace
skla' v závěru teorettcké práce jsou uvedeny přínosy recyklace pro Životní prostředí.

Praktická část je rozdělena čtyřech etap, jejichŽ průběh je přehledně znázorněn
pomocí schémat. První etapa je Věnována Vlastnostem a testování vstupních
surovin' včetně nutné předúpravy zvolených typů skelných recyklátů. Skelné
recyk|áty byly podrceny a následně pomlety na poŽadovanou jemnost (velikost částic
š 0'063 mm)' V rámci druhé etapy byla Vytvořena zkušební tělesa z kopolymerem
EVA modifikovaných malt, u kteých by|o 20 % cementu (hmotnostních) nahrazeno
připravenými jemně mletými skeInými recykláty. By|y sledovány fyzikálně-
mechanické Vlastnosti ve stáří 28 a 90 dnů, dále také po působení 25 zmrazovacíCh
cyklů' Na základě dosažených Výsledků byly pro další testy obsaŽené ve lll' etapě
vybrány malty obsahující recyklát připravený ze skla čirého, hnědého a zářjvkového.
V rámci této etapy by|y sledovány nasákavosti, přídrŽnosti a pevnosti po ponoření do
vody, zmrazovacích cyklech a tepeIném stárnutí'

Za Účelem objasnění výsledků získaných v předchozích etapách by|o v poslední,
|V. etapě, provedeno studium mikrostruktury' By|a použita analýza RDA, DTA,
vysokotlaká rtuťová porozimetrje a snímkování pomocí rastrovací elektronové
mikroskopie' Poslední kapitolu praktické části tvoří diskuse a shrnutí dosaŽených
výsledků '

Výsledky této práce potvrdily moŽnost vyuŽití jemně mletého skleného recyklátu
jako částečné náhrady cementu v polymery modifikovaných maltách a protože
snižování energetické náročnosti stavebních hmot je aktuální tématem, by|o by
vhodné v této oblasti výzkumu nadále pokračovat.



Diplomantka ve své práci zcela splnila zadání diplomové práce, proto ji doporučuji
k obhajobě.
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