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MoŽNoSTI vYUŽIrÍ lnrrxÉHo KAMENIvA Z PĚNovÉHo SKLA
POJENÉHo CEMENTEM

Bakalářská práce je zpracována na téma využití lehkého kameniva z pěnového skla
pojeného cementem' Jedná se o kamenivo, které je ryráběno ze skelného recyklátu a má

velmi nízkou objemovou hmotnost a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.

Bakalářské práce je po teoretické stránce věnována výrobě a vlastnostem pěnového skla'
kde jsou zmíněny i moŽnosti využíti. obecně jsou uvedeny možnosti pojení lehkého drceného

kameniva z pěnového skla a další složky, které vstupují společně s cementem do výroby
betonu. S touto problematikou je spojena i problematika alkalicko-křemičité reakce' která je
také uvedena v teoretické části. Praktická část je pak věnována studiu lehsých a mezerovitých
betonů, kde jsou nawženy zkušební receptury obou druhů betonů' na kteých byly stanoveny

základní vlastnosti, jako je objemová hmotnost v čerstvém i ztvrdlém stavu, pevnost v laku a

součinitel tepelné vodivosti. Předpokladem je vylžití velmi dobých tepelně izolačních
vlastností a nizká objemová hmotnost kameniva z pěnového skla i při pojení cementem a

zakomponovánív lehkém či mezerovitém betonu.

Práce je zpracována celkem přehledně, ale vyznaěuje se řadou nepřesných formulací,
především nepřesnou terminologií. Dále není vždy dodržetjednotný styl a formátování pro

celou práci' kde např. v obsahu jsou dva druhy písma. Dále např. tabulka na straně 46 je
pravděpodobně nakopíroveína jako obrézek, kde je vidět nawženáttptavavýtazu z textového

editoru a písmo je tozmazané. V použité literafuře je uvedena již neplatná norÍna

ČsN pN 206-I.

Kladně hodnotím řešení alkalicko-křemičité reakce v teoretické i praktické části práce,

která předstaluje riziko vzhledem použitým materiálům. Zadání bakalařské práce bylo
splněno a v bakalářské práci byly dosaženy a splněny výyčené cíle práce.
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