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Bakalářka Jana Húšťavová si zvolila zatéma své bakalrířské práce ,,Vývoj betonů

s omezenými změnami''. Toto je velmi zajimavá oblast, neboť výský trhlin v betonech je

dnes velmi častý u všech pevnostních tříd, či typů betonů. Proč se za posledních 15 let

vyrazně zvětšil objem takto poškozenýchbetonů je diskutabilní. Příčin tohoto jevu je více, ale

dominují vlivy cementu, které jsou jemněji mleté, mají rychlejší náběhy pevností a vývoje

hydratačních tepel, coŽ jsou primární příčiny většího výskyu smršťovacích trhlin. Dalším
vyrazným vlivem je obsáhlé využívání aktivních či pasivních příměsí avyuživánivyrazně
měkčích směsí. Tato koncepce navrhování betonů sice výtazně snižuje cenu vstupních

materiálů, ale mtňe přinášet i negativa, např. i smršt'oviíní a následný vznik trhlin.

Práce je klasicky rczdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou

popsány druhy objemových změn cementových kompozitů. Tato část je zpracovátapodrobně

a fundovaně, jsou zde zajimavé informace ze zaltraničních odborných zdrojů.

Dále jsou diskutovány moŽnosti redukce objemových změn vlivem úpravy dávky záměsové

vody, typy kameniv či vyuŽíváním částečné nžhrady cementů aktivními příměsemi, přísadami

do betonů či využiti protismršťovacích SRA přísad. Tento směr je do budoucna velmi
perspektivní např. i ve spojení napÍ. s rozptýlenou výztuži. Právě možnosti vy'uŽívání SRA
přísad ověřila v praktické části na receptuře betonu C20l25. Prakticky ověřila účinnost

přísady Mapescreed v ruzných dávkách. Bohužel rozsah a četnost zkoušek je poměrně ma|ý,

takže výsledky nelze zobecňovat.TaktéŽ metodika měření objemových změn nebyla vhodná,

nebot' nejsou takto postiŽeny změny, které nastávají jIž v raném stádiu, ale měření bylo
zapoěato ažve stáÍí 1 dne a více.

Práce v podstatě splnila cíle v zadání, závěry však nelze jednoznačně
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zobecnit.
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