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Bakalá ská práce je zpracována na téma ,,Studium vlivu sloŽení a vstupních surovin na

hodnoty modulri pruŽnosti betonri." Tato problematika je studovánajiž několik let, zejména

z drivodu vyraznych disproporcí mezi moduly vypočtenymi z pevností v tlaku a dle

empirickych vztahri uvedenych v Eurocodech. Skutečné hodnoty jsou vytazně menší, coŽ

zptisobuje větší deformace nosnych konstrukcí. P íčinu menších hodnot modulri lze hledat

v recepturách beton , vlivu uživánijemnozrnnych p íměsí, p ísad do beton či vlivu horniny

kameniv. Na tuto problematiku měla byt bakalá ská práce zaměÍena.

Práce je rozdělena na část teoretickou (34 stran), kde autor popsal typy deformací

betonri a hlavně metody mě ení modulti pruŽnosti jak statickych, tak i dynamickych. V další

části se věnoval teoretickym závislostem mezi pevností v tlaku a vypočtenymi hodnotami

modulri pružnosti zr znych zahraničních zdrojri a provedl jejich porovnání. Dále popsal

faktory ovliv ující moduly pružnosti, jednak technologické a jednak vlivy zkušebnictvi. Zde

postrádám podrobněj ší teoretické aspekty vlivu geologie či granulometrie kameniv na pruběh

modulti a dáIe i vlivu obsahu a typu p íměsí či plastifikačních p ísad.

V experimentální části (20 stran) pak na navrŽené receptu e betonu C30l37 ově il vliv
4 typti hrubého kameniva frakce B-16mm a |1-22mm. K vysledkrim zatvrdlych beton

uvedenych v tabulce 6 mám dotaz, jak si vysvětluje vyrazně nižší pevnosti u kameniva

Štramberk a naopak minimální poklesy statickych modulťr. Dále relativně nizké hodnoty

modulri s kamenivem Želešice' které má vyrazně nejlepší hodnoty mechanickych vlastností a

vlastního modulu pružnosti. Rovněž relace hodnot mezi pevností v tlaku a moduly u

kameniv a Žabčice.

Vysledky jsou p ehledně zpracovány do tabulek a grafli, písemná rirove práce je

solidní.

Rozsah a naplnění cílri spl uje požadavky na bakalá skou práci.
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