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Hodnocení stavu dřeva v konstrukcích a zhodnocení wužitelnosti
nedestruktivních metod zkoušení

Cílem baka|ářské práce je problematika hodtrocení sta\'u dřevní lrmoty v dřcvěrrýclr

stavebních konstrukcí se zaměřením na moŽnost využití nedestrtrktivních metod zkouŠení.

Práce má celkem 69 stran Včetně tabulek. graÍů a obrázkú.
Práce.ie dobře rozvrŽ'ena do logických celkťr - úvod. cíle práce. struktura dřeva, varJy a

poškození clřeva. zákIadní typy dřevěných konstrukcí staveb. nedestruktivní metody zkoušení

a vliv vad dřeva na výsledky'měření ultrazvukovou irnpulsovou metodou a závěr.

Práce sestává ze dvor-r částí. teoretické (kap. 3 aŽ 7) a expcrirnentální (kap. 8)

_ Kapitola 3 : uvádí základní makroskopické a mikroskopické znaky strr'rktury dřeva.
_ Kapitola 4 : Vtéto kapitole jsou popsány základní fyzikálně mecharrické c harakteristik1'

dřeva
_ Kap]1q.la_l-j uvádí charakteristiky vad. které se Inohotl v-Ysky1nut v dřevní hrrrotě prvkfl

zabudovaných v konstrukci. Jedná se o rťtstové vad1''. poškozcní dřevokazným hm1'zenr a

houbami. a|e také o poškození v důsledku povětrnostních vIivťr. chcnrické koroze či

mechanické poškození. Jsou uveden1, nejčastěji se v_v_skytující dřevokazní Škůdci vč' Je.jich

foto a lotograÍií charakteristického poškození dřer'ní hmiry"'

_ Kapilqb.]s: jsoll stručně uvedeny' základn í typy dřevěných konstrukcí krovu a stropů.
_ Kapitola 7: uvádí přehled nedestruktir'ních metod vyrržitelných pro hodnocení dřeva.

Jec{ná se o vizuální' tvr'domčrné akrrstické. elektrické. radiační a optické metody. Ke

kaŽdé nedestruktivní nretodě je uvederr její princip. Výstup Z rněření. V závěru této

kapitol;'' provedeno zhodnocerrí nedestruktivních metod zkoušerrí z hlediska jejich

využitelnosti hodnocení dřeva zabudovaného v konstrukci
Kapitola 8 (experimentální část pl4gg! byl zkoumám vliv v1''brarrýclr vad nebo narušení

dřevní hmoty na výsledky měření ultrazvukovou impulsovclu metodou. konkrétrrě na

ry''chlost šířeni ultrazvukového inrpulstt. Tato metoda se ukázala -iako vyrrŽitelná pro

hoc1nocení stavu dřevění hmoty prvkťr v konstrr-rkci. zejrrréna v případě biotického
porušení

Student pracoval samostatně, bakalářská prácc je zpracována přelrledrrě. splnila
stanovené cíle a má i dobrou grafickou úroveň.

KlasiÍ'ikační stupeň ECTS: A/l
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