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1) Podle jaké normy/pracovního postupu byly vytvořeny maltové trámečky a jak byla počítána 

zaměsová voda? Byl uvažován vodní součinitel?  

Podle normy ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles 

pro zkoušky pevnosti.(Záměsová voda: Kritéria pro záměsovou vodu jsou stanoveny v souladu s 

požadavky normy ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu.) Vodní součinitel,  číslo, dané poměrem 

hmotnosti obsahu vody k hmotnosti pojiva v čerstvém betonu, v maltě, nebo v sádře. Platí, že s rostoucí 

hodnotou vodního součinitele klesá pevnost výrobku a zkracuje se jeho životnost.  

V mé  bakalářské práci byl obsah záměsové vody určen tím, že všechny maltové trámečky byly zváženy 

ihned po výrobě a poté před každou zkouškou pevnosti. Tudíž úbytek hmotnosti je roven spotřebe 

vody…? Přitom jsme znali přesný objem vody a přesnou hmotnost pojiv a betonářského praného písku.  

2) Jak bylo počítáno procentuální zastoupení amorfí a krystalické fáze vyplívající z analýz z 

práškové difrakce?  

(Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metoda k určování struktury pevných látek, každá 

krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého jsme schopni ji identifikovat.)  

Spočítat to bohužel neumím.  Poměr zastoupení mezi krystalickou a amorfní fází jsem pouze 

odhadem odvodil z grafů fázových analýz   

3) Granulovaná vysokopecní struska vykazuje vzrůstající hodnoty pevnosti v tlaku I po 40 dnech 

měření – jak by se dalo tot chování zdůvodnit?  

Zdůvodnil bych to spotřebováním amorfní faze v pojivu, tedy během “zrání” maltových těles 

dochází ke spotřebování amorfní faze v hydraulickém pojivu. Probíhají tam další chemické 

reakce, které však vysvětlit neumím.   

K těmto výsledkům je nutno přihlížet s tím, že 60 dní je pro zrání hydraulických pojiv velmi krátká 

doba, a tedy nelze přesně odhadnout, jaký bude další vývoj mechanických vlastností pojiva. 

Pojivo take nebylo vystaveno žádným atmosférickým vlivům, které mohou chemické reakce 

probíhající v pojivu měnit. Zejména pokud se pojivo dostane do alkalického nebo kyselého 

prostředí. Je možné, že mechanické vlastnosti struskových pojiv se budou v čase zhoršovat. To je 

(PODLE MĚ) take dáno spotřebou amorfní faze v pojivu.   

Joef Velebný  

 Opravy k jednotlivým bodům podle požadavků p. oponentky: 
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Furthermore, this thesis deals with testing and comparison of mechanical properties of mortar bars 

based on Reference Portland cement itself and with the addition of finely ground granulated and air 

cooled blast furnace slag and the development of these properties over time…….. 

The XRD and XRF methods were used to study the phase and chemical composition of studied 

materials and hydrated binders. 

Řešení práce: 

Str. 25: 

Pokud mechanicky zvýšíme měrný povrch (menší zrna) vysokopecní granulované strusky, můžeme 

dosáhnout vyšší a rychlejší aktivace. 

Str.28: 

2.6.6. Hydratace a reaktivita v roztoku ( index nechybí?) 

Str.33 : 

1) alkalické (pH  > 11)  

Str.41: 

Pro zkoušky pevnosti v tlaku a tahu za ohybu jsem použil lisu typu FP 100 (Obrázek č.14). Každé 
zkoušené těleso prodělalo zkoušku v tahu za ohybu a zkoušku v tlaku.  
Jelikož zkušební tělesa nebyla příliš velká, musel jsem použít kovové podložky, abych dosáhl správné 

výšky. 

Str.43: 

Chybný popisek ( Obr. 2)  u obr. 19  ( není tam?) 

Str.48: 

 Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity, Institut geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 

analytik: Viktor Goliáš, tel. 22195 1511, fax. 22195 1496, e-mail: wiki@ natur.cuni.cz 

vybavení: X´Pert Pro, PANalytical B.V., Almelo, the Netherlands 

software: X´Pert HighScore 1.0d, PANalytical B.V., Almelo, the Netherlands 

Str.75: 

Bakalářská , ne diplomová práce – tento výraz jsem zde nenašel 
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