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Anotace 

Trendem současnosti jsou betony, nenáročné na zpracovatelnost, snadné na ukládání 

a hutnění. Z ekonomického a ekologického hlediska jsou populární, betony používající 

recyklovatelné materiály, materiály nenáročné na dopravu a dobře dostupné. 

 Problém může nastat při navrhování konstrukcí, kdy se podle potřebné pevnostní 

třídy betonu, používají tabulkové směrné hodnoty modulů pružnosti v tlaku z normy. Jeho 

hodnoty se pří různém složení betonů, nemusí shodovat s reálnými hodnotami získanými pří 

zkoušení vlastnosti betonu stejné třídy. 

Tato práce je tedy zaměřena na vliv složek betonu na jeho přetvárné vlastnosti. 

Zkoumanou vlastností se stal modul pružnosti. 

Pro zkoušení byly navrženy betony tak, aby se lišily určitou důležitou složkou: 

kamenivem, množstvím vody a provzdušňující přísadou. Betony byly zkoušeny na pevnosti 

v tlaku, a na dynamický a statický modul pružnosti v tlaku. Z výsledků vyplynulo, že moduly 

pružnosti betonů se lišily a jen jeden dosáhl na normovou hodnotu. 

 

Annotation 

The trend now is concrete, easy to workability, ease of storage and compaction. 

From an economic and ecological aspects are popular, concrete, using recyclable materials, 

materials easy to transport and easily accessible.  

The problem may arise when designing structures where necessary according to the 

strength class of concrete, using tabular values indicative modulus of elasticity in 

compression of the standards. It´s values at different concrete composition, may not coincide 

with real values obtained when testing concrete properties in the same class.  

This work is focused on the impact of concrete components in it´s deformational 

characteristics. Examining the characteristics became modulus of elasticity.  

For testing of concrete were designed so that an important component varied: 

aggregates, water and aerating additive. Concretes were tested for compressive strength, and 

the dynamic and static modulus of elasticity in compression. The results showed that the 

modulus of the concrete varied and only one reached the value of the norm. 
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