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Porovnání modulů pružnosti stavebních materiálů

Cí]em bakalářské práce bylo uvést základní charakteristik-v modulů pruŽnosti. posttlpy

ieiich Ziišt'oVání pro různé stavení materiáIy. zhodnocení vztalrů pro predikci modtllů
pružrrosti v tlaku a tahu uvedených v odborné literatuře a technických přepisech Z palametru

nedestruktivního zkoušení a z pevnosti vt]aku se zaměřením na betony a vrámci
experimentá|ní části zhodnotit dynamické moduly vybraných stavebních hmot.

Práce má celkem 76 stran včetně tabulek. obrázku a grafů.
Práce .je dobře rozvrŽena do logických celků - úvod, cíle práce. modul pruŽnosti"

postupy pro zjišťování modulr: pružnosti, poměry a vztahy pro výpočet statického modulu
pruŽnosti z parametrů NDT a pevnosti v tlaku, experimentální část a závěr.

Práce sestává ze dvou částí. teoretické (kap. 3 a'1) a experinrentální (kap. 5)

_ Kapitola 3 : uvádí základní a charakteristik1'' odlišnosti jednotlivých typů modulťr

pruŽnosti'
_ Kapitola 4 : obsahuje 5 podkapitol. LJvádí přehled českých technických norem. k1eré

kodifiku.|í postupY stanovení modu|ů pruŽnosti různých stavcbních hmot (beton'

pórobeton, přírodní kámen. správkové hmoty atd'). Dále popisuje normor'é postupy

stanovení statického modulu pruŽnosti pro vybrané materiály a stanovení d."-namického

moduJu pružnosti ultrazvukovou impulsovou metodou' V části 4.4 a 'l.5 .jsou uvedeny
poměry mezi statickýnr a dynamickým modulenl prrrŽnosti V t]aku/tahu pro betony a

YzÍahy Z odborné literatury pro predikci statického modulu pružnosti r'tlaku/tahu
z dynamického modulu pruŽnosti. rychlosti šíření ultrazvukového impulsu a Z pevnosli
v tlaku, předevšínr pro obyčejné a vysokopevnostní betony. .le zpracováno porovnáIrí

hodrrot vypočítaných statických modulů pruŽnosti ze vzÍahis uvedených pro betony a

jej ich zhodnocení.
_ Kapitola 5 (experinrentáln í část práce): byly stanoveny dynanrické nroduly v1''braných

stavebních materiálů pomocí u|trazvukové impulsové a rezollanční metody a provedeno

.ie iich porcrr rlárría zhodnoccní'

Bakalářská práce je obsahově i graÍ'icky zpracována na průměrné úrovni' vykazuje
růzllě nepřesnosti, např. v uvedení odkazi! na literoluru' literární odkazy' které nesottvisí
s clun.ým předpi'sen' nepřesnosl y uyac]aní odchylak E, l'práci chybí ulespoň.letlen l'zluh prrl
pretlikci E, pro betony s lehl91m póro1)itýn kameniyenl. Chy'bi sn.rr,r', pottžilých zkratek a
s-vnbolíi' Celkově lze hodnotit. že práce splnila starrovené cíle.
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