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vLIv CHEMICKÝCH pŘÍs'q,u NA PRUBňH HyunaračNÍcrr TEPLoT

CEMENTOVÝCH PAST

V předložené bakalářské práci je řešen vliv přísad na vývin hydratačního tepla

cementového tmele jak na pastách, tak i na čerstvých betonecÉ. ovlivnění vývinu

hydratačního tepla přísadami je stěžejní pro ýrobu betonu jak v prefabrikaci, tak i při výrobě

transportního betonu. Při současných náročných požadavcích na betonové konstrukce

(rozdíIné masívnosti konstrukci, její umístěni, rozdílné klimatické podmínky při výrobě

betonu apod.) jsou kladeny značné nároky na nastavení vývinu hydratačního tepla tak, aby

nedocházelo ke vzniku trhlin v důsledku nevhodného teplotního gradientu v pruřezu betonové

konstrukce.

V teoretické části jsou přehledně a vyěerpávajícím způsobem uvedeny druhy cementů'

pruběh hydratačních procesů, současný stav druhů plastifikačních a superplastifikačních

přísad včetně jejich vlastností na modifikaci cementovóho tmele. Kladně hodnotím kapitolu 6.

- Vliv plastifikačních přísad na hydrataci cementu'

V praktické části byly ověřeny vlivy plastiťrkačních přísad na bázi lignosulfonanů a

plolykarboxyléteru fy Stachema CZ s.r.o. v ruzných množstvích z hmotnosti cementu na dva

druhy cementů (Mokrá a Hranice). Na připravených pastách byly zjišťovány konzistence a

vliv času na konzistenci, počátek a doba tuhnutí' pruběhy vývinu hydratačního tepla a

pevnostní charakteristiky. TotéŽ bylo zjišťováno na čerstvém betonu s přísadou Stachement

2180, který j e nej častěj i použív án v prefabrikaci.

Y závěru bakalářské práce jsou správně a logicky shrnuty podstatné výsledky

experimentální části.

Ve|mi kladně hodnotím praktickou pouŽitelnost Zjištěných hodnot z experimentální části

do reálné výroby čerstvých betonů' zejména výsledky průběhu tuhnutí a vývinu hydratačního

tepla.

Bakalařská práceje textově i graficky velmi pěkně zpracovaná' bez překlepů a chyb, jen

grafy atabulky ze zahraniění literatury by měly být přepsany do stylu a fontu této práce.



Studentka dokéaalapřehledně a srozumitelně využít tuzemské i zahtaruěni literatury,

zadáni bakalářské práce bylo splněno a v1týčené cíle práce byly zcela jistě dosaženy.
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