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Bakalářská práce s názvem:,,Studium moŽnosti zvýšení odolnosti prumysloých podlah s ryrrŽitím

druhotných Surovin" je rozdělena do dvou záklaďních částí - část teoretickou a část experimentální.

Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol s logickou návazrtosti, ve které jsou shrnuty informace

z místních i zahraričruch zdrojů týkajících se podlahoých konstrukcí. V první části literární rešerše se

auÍor zabývá studiem prumyslových betonových podlah a jejich skladbou v obecné rovině. Následně

konkretizuje podlahové potěry podle druhu pojiva a,způsobu zpracováni, včetně podrobné ana|ýzy

jednotliých surovin pro ýrobu cementového potěru a moŽností ťtnáIni úprar,y povrchu pro zýšení
fyzíkálně mechanických vlastnosti. Závěrem teoretické části je ýčet zkoušek ověřujících reologické a

fyziká|ně mechanické vlastnosti na čersl'tých izavrdIých hmotách nabázi cementu' kteý slouží jako

podklad pro Zpracování části experimentální. Tato část literární rešerše dostatečně pokr'.i.wá znalosti

potřebné k uskutečnění části experimentální. Cílpráce je jasně a přehledně formulován.

V experimentální (praktické) části je úvodem stanovena receptura a volba vstupních surovin. Práce se

zaměŤuje na:,rylžiti druhotných surovin, vznikajících při vysokoteplotním spalování hnědouhelného

prachu v tepelných elektrárnách nauzemí České republiky, jako částečné substituce pojiva (cementu).

Všechny popílky byly r.ybrány tak, aby pocházeIy z perspektivních zdrojů, z provozŮ po obnově se

stabilní produkcí a kvalitou. Jako referenční hmota podlahového potěru nabázi cementového pojiva

byla pouŽita směs na podlahoý potěr od firmy Betosan. Tato směs byla upravena tak, aby obsahovala

pouze 50%o z celkové dávky cementu. Cement byl tedy nahrazován popílky a to v dávkách 10, 20,30 a

40 % (zbytek do 50% byl doplněn cementem). Autor ověřil fuzikálně mechanické parametry šestnácti

receptur, které porormával s recepturou reťerenční. Primárně byl stanoven optimální vodní součinitel

jednotlivých směsí, ošetřování a skladování zkušebních těles s ohledem na prostředí a závěrembyly

porovnányzák|adnífyzlkáIněmechanicképarameÍry'

Autor se soustředí na důleŽité aspekty podlahoých potěru, jako jsou okolní podmínky a ošetřování

v době zráni, které mohou mít zásadtí vliv na ýsledné vlastnosti podlahových potěru. Výstupy jsou

zpracovány do přehledných a jednotných tabulek a grafir a jasně shrnují dosažené ýsledky. Závěry

práce naplňuj í její cíle. Autor v celém textu správně pottživá odborné termíny i značeru. Práce je psána

srozumitelně'
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