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Porovnání kalibračních vztahri pro stanovení pevnosti v tlaku rriznych typti
betonri z nedestruktivních zkoušek

Cílem práce je porovnání kalibračních vztaht pro určení pevnosti V tlaku Z

nedestruktivních zkoušek betonťr rtnnych typťr, uvedenych v technickych normách a odborné
literatu e. Byly studovány vztahy pro metodu odrazového tvrdoměru, u|trazvukovou
impulsovou metodu a pro kombinovanou metodu SonReb.

Práce má celkem 81 stran včetně tabulek, grafu a p íloh.
Práce je dob e rozvržena do logickych celkťr - vod, cíle ptáce, zák|adni

charakteristiky filznych druhťr beton , základni charakteristiky vybranych nedestruktivních
metod, kalibrační vztahy- typy, kalibrační vztahy pro jednotlivé nedestruktivní metody,
porovnání kalibračních vztah pro vypočet pevnosti v tlaku betonu azávět.

Stěžejními částmi bakalá ské práce jsou kapitoly 3 až9 :
Kapitola 3 : uvádí záklaďní charakteristiky jednotlivych druhťr pevností.

Kapitola 4 : vtéto kapitole jsou zák|adní charakteristiky jednotlivych nedestruktivních
metod a typy pevností v tlaku z nedestruktivních zkoušek.
Kapitola 5 : uvádí charakteristiku a podmítky zpracovaní jednotliv1ich typťr kalibračních
vztah včetně kritérií pro hodnocení jejich praktické vyuŽitelnosti.

Kapitola 6 až 8: v těchto kapitolách jsou uvedeny kalibračnivzÍahy ztechnickych norem'
návod vyrobce a odbornych publikací pro metodu odrazového tvrdoměru, ultrazvukovou
impulsovou metodu a kombinovanou metodu SonReb pro obyčejné' vysokopevnostní,
samozhutnitelné betony a lehké betony s keramickym kamenivem. Jsou uvedeny i
doprovodné informace ke kalibračním vztahrim (interval pouŽitelnosti, koeficient
korelace, druh kameniva, typ zkušebního tělesa), jejich rozsah je však rozďilny,
v závislosti na publikovanych rídajích k danému kalibračnímu vztahu.

Kapitola 9 : v této kapitole je uvedeno porovnání na\ezenych kalibračních vztahťr pro
jednotlivé nedestruktivní metody a typy betonťr. Jsou uvedeny odchylky od srovnávacích
kalibračních vztahri. Je provedeno zhodnocení praktické vyuŽitelnosti těchto kalibračních
vztahi.

Bakalá ská práce je obsahově i graficky zpracována na prriměrné rírovni, 'q,kazuje
r zně nep esnosti, nap . nep esně uvedené EIÝ pro zhotovení a zkoušení zkušebních těles,

nep esnosti v Seznamu použitych zlcratek a symbol či nep esné formulace. Celkově lze
hodnotit, Že práce splnila stanovené cíle.
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