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V příspěvku jsou souhrnně popsány technolo-

gické a zkušební vlivy na výslednou hodnotu 

modulu pružnosti betonu, a zároveň jsou zde 

uvedeny výsledky experimentálního ověření vlivu 

tvaru a velikosti zkušebního tělesa, způsobu 

zakoncování tlačné plochy a úrovně zatěžování 

při zkoušce statického modulu pružnosti betonu 

v tlaku dle normy ČSN ISO 6784. ❚ The article 

summarizes technological and experimental 

impacts on the resulting values of the modulusof 

elasticity of concrete; at the same time, the article 

presents results of experimental verification of the 

impact of the shape and size of the experimental 

body, ways of finishing of the press surface, 

and levels of loading during the test of the static 

modulus of elasticity in compression acc. to the 

CNS ISO 6784 normative.

Do  popředí zájmu odborné veřejnosti 

se v posledních letech stále více dostá-

vají vedle trvanlivosti betonu i  jeho pře-

tvárné vlastnosti. Mezi jednu z nich patří 

modul pružnosti betonu Ec. Modul pruž-

nosti vstupuje do řady statických výpo-

čtů a má úzký vztah k dalším fyzikálně-

-mechanickým vlastnostem betonu, ja-

ko je dotvarování, smršťování, mrazu-

vzdornost ad. 

Výsledná hodnota modulu pružnos-

ti betonu závisí na celé řadě vlivů, kte-

ré lze v  zásadě rozdělit na  zkušební 

a  technologické. V  tomto článku jsou 

shrnuty technologické a  zkušební vli-

vy a dále podrobněji prezentovány vý-

sledky experimentálních měření násle-

dujících zkušebních vlivů: tvar a velikost 

zkušebního tělesa, způsob zakoncová-

ní tlačné plochy, úroveň zatěžování. 

PŘEHLED VLIVŮ

Vlivy na  výslednou hodnotu modulu 

pružnosti lze v zásadě rozdělit do dvou 

hlavních skupin, byť některé vlivy jsou 

na  jejich rozhraní. Jednu skupinu tvo-

ří vlivy technologické, druhou vlivy zku-

šební [1, 2]. 

Technologické vlivy

• složení čerstvého betonu (druh, 

množství a  velikost kameniva; typ 

a  množství cementu, příměsí a  pří-

sad; provzdušnění; vodní součinitel)

• technologie výroby a zpracování čer-

stvého betonu (míra zhutnění; teplo-

ta, vlhkost a doba ošetřování během 

tuhnutí a tvrdnutí)

• kvalita tranzitní zóny

Zkušební vlivy

• použitá zkušební metoda (určová-

ní statického × dynamického modu-

lu pružnosti)

• použitý výpočetní vztah, zatěžovací 

úroveň (ČSN ISO × ASTM)

• tvar a velikost zkušebního tělesa (vál-

ce, trámce, poměr příčného rozmě-

ru k výšce, směr hutnění × směr za-

těžování)

• způsob získání zkušebního tělesa (tě-

lesa z forem betonovaná v laboratoři, 

na stavbě, vývrty z konstrukcí)

• stáří zkušebního tělesa

• prostředí během zkoušky (teplota, 

vlhkost)

• použitý snímač (odměrná délka, 

přesnost, konstrukce snímače)

• vliv zkušebního lisu, excentricita vzorku

• rychlost zatěžování, cyklické zatěžo-

vání

• způsob zakoncování tlačných ploch 

(materiál, rovinnost, pevnost, doba)

• kvalita použitých forem (materiál, tu-

host, rovinnost, kolmost)

Z  uvedeného výčtu je zřejmé, že 

na  výslednou hodnotu modulu pruž-

nosti má vliv celá řada činitelů. Z hledis-

ka technologických vlivů je celkem po-

chopitelné, že změna složení betonu, 

jeho zpracování ad. povede ke změně 

modulu pružnosti ve větší či menší míře. 

Tato zákonitost je zcela zřejmá a  pra-

cují s ní jak modely a výpočetní vztahy, 

tak i některé normy. Podrobný přehled 

modelů, výpočetních vztahů a norem je 

uveden např. v [1]. 

Oproti tomu zkušební vlivy, kdy po-

stupy pro provádění a  vyhodnocení 

zkoušek mají oporu v  normách, kde 

by měly být přesně definovány okrajo-

vé podmínky provedení zkoušky, mo-

hou výslednou hodnotu modulu pruž-

nosti ovlivnit, a to do značné míry (viz. 

výsledky v  experimentální části). Ně-

které tyto vlivy jsou známé více, např. 

vliv zkušební metody, výpočtový vztah 

ad. S jinými odborná veřejnost není blí-

že seznámena, nebo si je ani neuvě-

domuje z toho důvodu, že předpoklá-

dá provedení zkoušky dle normového 

postupu. Jak je nastíněno v komentá-

řích k jednotlivým zkušebním metodám 

[1, 3], v normách, o které se zkoušky 

opírají, lze nalézt celou řadu sporných 

bodů. Zkušební vlivy popsané v expe-

rimentální části jsou zaměřeny přede-

vším na  zkoušku statického modulu 

pružnosti v tlaku, neboť se jedná o nej-

častěji používanou zkoušku stanovení 

modulu pružnosti betonu. 

EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST

Vliv tvaru a velikosti zkušebního 

tělesa

Pro účely experimentu bylo vyrobeno 

padesát zkušebních těles různých tvarů 

a velikostí pro stanovení statického mo-

dulu pružnosti a pevnosti betonu v  tla-

ku. Dále byly vyrobeny tři bloky o rozmě-

rech 500 x 500 x 150 mm, 500 x 500 x 

100 mm a 500 x 500 x 700 mm určené 

k rozřezání či odvrtání zkušebních těles 

za účelem simulace získávání těles z re-

álné konstrukce. Beton bloků byl zhut-

něn pomocí ponorného vibrátoru. Od-

formování zkušebních těles proběhlo 

následující den a po označení byly vzor-

ky uloženy do vody o teplotě 20 °C.

Měření probíhala v laboratoři Klokne-

rova ústavu (KÚ) ČVUT v Praze na au-

tomaticky řízeném zatěžovacím stro-

ji Instron. Zatěžovací cyklus byl napro-

gramován dle požadavků normy ČSN 

ISO 6784 a po zahájení zkoušky probí-

há bez zásahu obsluhy.

Deformace jsou snímány dvěma pro-

ti sobě umístěnými extenzometry napo-

jenými přímo do řídící ústředny zatěžo-

vacího stroje. Odměrná délka snímačů 

byla ve všech případech 150 mm. Aby-

chom v  průběhu relativně rozsáhlého 

experimentálního programu eliminova-

li možný vliv časového vývoje vlastností 

betonu mezi jednotlivými termíny zkou-

šek, byly testy prováděny na  tělesech 

až po delší době zrání. Zkoušky byly za-

hájeny ve stáří 150 d po betonáži a pro-

běhly v  intervalu dvou týdnů. Porovná-

ní průměrných naměřených vlastností 

pro různé tvary a velikosti těles je uve-

deno v tab. 1. Pro každý typ tělesa byly 

zkoušeny minimálně tři vzorky.

V KÚ je v posledních pěti letech vedle 

kontrolních zkoušek betonů použitých 

v reálných konstrukcích prováděno dle 
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možností i  srovnávání modulů pruž-

nosti v tlaku na betonech různých slo-

žení a pevnostních tříd. Zkoušené be-

tony jsou používány pro betonové kon-

strukce zejména v Praze a jejím okolí. 

Při zkouškách byly porovnávány vždy 

tři válce o  rozměrech 150 x 300  mm 

se třemi trámci o rozměrech 100 x 100 

x 400 mm ve stáří 28 d zrání a srovna-

telného uložení. Válce byly před zkouš-

kou zakoncovány sirnou maltou. Sou-

hrnné průměrné výsledky jsou uvede-

ny v  tab. 2. Podrobně jsme o experi-

mentu informovali v [1, 4].

Není překvapující, že tvar zkušeb-

ních těles významně ovlivňuje výsledek 

zkoušky. Nezanedbatelný rozdíl lze 

však zaznamenat i  v případě, že zku-

šební tělesa rozměrově vyhovují limi-

tám požadovaným normou ČSN ISO 

6784 tj. mezi válcem 150 x 300  mm 

a hranolem 100 x 100 x 400 mm.

Z  dosud provedených měření je patr-

né, že výsledky naměřené na  trámcích 

se štíhlostním poměrem 1:4 poskytují 

zjevně vyšší výsledky statického modulu 

pružnosti než měření na válcích se štíh-

lostním poměrem 1:2 ze stejného betonu 

a stejně ošetřovaných. Příčiny této sku-

tečnosti ještě podrobujeme analýze. Dů-

vody lze spatřovat např. ve  vlivu výraz-

ně rozdílného štíhlostního poměru. Z něj 

plyne i  rozdílná napjatost v  koncových 

partiích zkoušených vzorků, a tím i ovliv-

nění měřených deformací neboli men-

ších deformacích hranolu, kde měřená 

oblast odpovídá více namáhání prostým 

tlakem oproti válci s  nižším štíhlostním 

poměrem. Dalším faktorem může být 

i rozdílný způsob přípravy (hutnění) válců 

(svisle) a  trámců (naležato), který může 

vést k  jinému uspořádání kostry hrubé-

ho kameniva. U menších hranolů o hra-

ně 100 x 100 x 400 mm může být tento 

faktor ještě více zdůrazněn. 

Při uvažování válce jako úrovně 100 %, 

bylo u zkušební záměsi C25/30 XC1 ma-

ximální dosažené zvýšení hodnot modu-

lu pružnosti o 20,5 %. U kontrolních tes-

tů se zvýšení modulu pružnosti na trám-

cích pohybovalo mezi 1,4 až 22,7 %.

Ze srovnání výsledků měřených 

na  zkušební receptuře C25/30 XC1 

na trámcích 100 x 100 x 400 mm vy-

řezaných z  bloků a  vyrobených z  fo-

rem je patrné, že vyřezané trámce po-

skytují nižší výsledky modulu pružnos-

ti. Při uvažování trámců z  forem jako 

srovnávací úrovně 100 % je snížení re-

lativně značné, a  to o cca 13 %. Zde 

se kromě rozdílného způsobu zrání tě-

les uplatní i vliv řezu.

Bez zajímavosti není ani rozdíl v hod-

notách modulu pružnosti betonů v rám-

ci jedné třídy pevnosti. Pro C30/37 je 

rozdíl modulu pružnosti stanoveném 

na  válci 8 GPa, v  případě stanove-

ní na trámci je to 6 GPa viz tab. 2. Pro 

další třídy jsou rozdíly rovněž v  řádu 

několika GPa. Tato skutečnost by mě-

la zajímat především projektanty a  to 

s  ohledem na  navrhování dle ČSN 

EN 1992-1-1 viz tab. 2 této normy, kte-

rá stanovuje přibližné hodnoty modulu 

pružnosti pro jednotlivé třídy pevnosti. 

Obr. 1 Porovnání modulů pružnosti a pevnosti betonu v tlaku ❚ Fig. 1 Comparison of 

modulus of elasticity of concrete in compression

Tab. 1 Statický modul pružnosti betonu C 25/30 XC1 ve stáří cca 150 d ❚ Tab. 1 Static 

modulus of elasticity of concrete C 25/30 XC1 in the age of cca 150 d

Rozměry tělesa

[mm]

Poměr d/L

[-]

Počet těles

[ks]

Objemová 

hmotnost

[kg/m3]

Pevnost v tlaku

[MPa]

Modul pružnosti

[GPa]

Krychle 150 x 150 x 150 1:1 3 2 270 46 ---

Válec 150 x 300 1:2 3 2 290 40 29

Trámec 100 x 100 x 400 1:4 3 2 260 35,5 35

Trámec A – vyřezaný 

100 x 100 x 400a) 1:4 3 2 260 33,5 31

Trámec B – vyřezaný 

100 x 100 x 400b) 1:4 3 2 280 32,5 30,5

Trámec 150 x 150 x 300 1:2 4 2 270 38 29

Trámec 70 x 70 x 300 1:4,2 4 2 260 29,5 32,5

Poznámka: a) Trámec A – řezány čela a dvě boční strany, dvě strany jsou z formy
 b) Trámec B – řezány čela a čtyři boční strany trámce

Tab. 2 Moduly pružnosti válce x trámce ve stáří 28 d ❚ Tab. 2 Modulus of elasticity 

of concrete cylinder x beam in the age of 28 d

Třída betonu

Modul pružnosti c)

[GPa]

Poměr 
modulů 

pružnosti d)

[%]

Třída betonu

Modul pružnosti c)

[GPa]

Poměr 
modulů 

pružnosti d)

[%]Válce Trámce Válce Trámce

C25/30 XC2 33,5 35,5 106 C40/50 XF2 30 33,9 113

C25/30XC1 28 29,5 105,4 C40/50 XF2 31,4 35 111,5

C30/37 XF3 37 37,5 101,4 C40/50 XF2 32,2 36,4 113

C30/37 90d XA2 35 37 105,7 C40/50 XF2 31,6 33,5 106

C30/37 90d XA2 31,5 32,5 103,2 C45/55 XC4 39,5 42 106,3

C30/37 90d XA2 30 33,5 111,7 C45/55 XF2 35 36 102,9

C30/37 XC1 30 32,5 108,3 C50/60 41 43,6 106,3

C30/37 XC4 29 31,5 108,6 C55/67 XF4 40,5 47,5 117,3

C35/45 XF1 32,5 37 113,8 C70/85 XF2 41,5 45 108,4

C35/45 XF1 36,5 38,5 105,5 C90/105 XF2 40,9 45,5 111,2

C35/45 XF1 28 30,5 108,9 C90/105 45,6 48,8 107

C35/45 XF1 30,5 34 111,5 C90/105 40,7 43,8 107,6

C35/45 XF1 37 39 105,4 C90/105 41,8 44 105,3

C35/45 XF2-4 40 41 102,5 C90/105 43 49,4 114,9

C35/45 XF4 36 42 116,7 LC35/38 XF2 22,5 24,5 108,9

C40/50 XC4 38,5 41 106,5 LC35/38 XF2 20,5 24,5 119,5

C40/50 XF2 31,6 38 120,3 LC35/38 XF2 22 27 122,7

Poznámka: c) Výsledek zkoušky pevnosti a modulu pružnosti je vždy průměrná hodnota z tří těles

 d) Modul pružnosti válců uvažován jako hodnota 100 %
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Vliv způsobu zakoncování 

tlačných ploch válce

Pro zkoušky byly vyrobeny dvě série 

zkušebních těles. První série byla vy-

robena z betonu pevností třídy C30/37 

XA2 90 d. Druhá série byla vyrobena 

z  betonu C70/85 XF2. Třída C30/37 

XA2 90 d v  experimentu reprezentuje 

běžně používanou pevností třídu beto-

nu, třída C70/85 XF2 reprezentuje vy-

sokopevnostní, resp. vysokohodnotný 

beton. Důvodem, proč v  experimentu 

byly použity takto velice odlišné pev-

ností třídy betonu, byla mimo jiné i sna-

ha postihnout vliv poměru pevnosti be-

tonu k pevnosti koncovacích hmot (sí-

ra, sádra, cement, neopren, hobra). 

Zkušebními tělesy byly válce o rozmě-

rech 150 x 300 mm pro stanovení mo-

dulu pružnosti a následně válcové pev-

nosti v tlaku. Volný povrch těles byl za-

hlazen hladítkem. Zkušební tělesa by-

la 1 d uložena ve  formách v  tzv. nor-

málním laboratorním prostředí (teplota 

20 ± 2 °C, vlhkost 50 ± 20 %), po od-

formování byla dána do vodního ulože-

ní do stáří 28 dní, poté byla tělesa z vo-

dy vyndána a ponechána v normálním 

laboratorním prostředí až do zkoušky. 

Opět z důvodu omezení vlivu pokra-

čující hydratace na výsledek měření při 

zkoušení rozsáhlé série těles bylo vole-

no vyšší stáří vzorků, pro C30/37 XA2 

90d 180 až 187 dní a pro C70/85 XF2 

123 až 125 dní.

Použité způsoby koncování

V  experimentálním měření byly použity 

následující způsoby zakoncování tlač-

ných ploch:

• sirná malta 

• cement CEM I 42,5 R 

• rychle tuhnoucí sádra 

• neoprenové podložky 

• hobrové podložky 

• zaříznutí pilou 

• ručně hlazená plocha

Jednotlivými způsoby byly upraveny 

vždy čtyři válce z dané série. 

Zakoncování sirnou maltou, cemen-

tovou maltou a sádrou bylo provedeno 

7 d před zkouškou a byly zakoncovány 

oba konce válců. 

Neoprenové a  hobrové podložky se 

vkládají do ocelových botek, kterými se 

osadí oba konce válce, tzn. jeden ko-

nec válce je hlazený, druhý je hladký 

obtisk dna formy. 

Pilou bylo zaříznuto pouze hlazené če-

lo válce, řez byl proveden diamantovým 

kotoučem s vodním chlazením 7 d před 

zkouškou, druhý konec válce je hladký 

obtisk dna formy. 

Vzorky s jednou plochou ručně hlaze-

nou z výroby a druhou plochou tvoře-

nou hladkým obtiskem dna formy byly 

do zkušebního stroje vkládány bez dal-

ší povrchové úpravy. Podrobně jsme o 

experimentu informovali v [1, 5].

Válce (tab. 3), jejichž tlačná plocha by-

la opatřena hobrou, resp. neoprenem, 

mají nejvyšší hodnotu modulu pružnosti 

32,5 resp 32 GPa; nejnižší hodnotu mo-

dulu pružnosti má potom plocha hlaze-

ná – 28,5 GPa. Přitom hobra a hlaze-

né plochy mají nejnižší pevnost v  tla-

ku 37 resp. 36 MPa, neopren má spo-

lu se sádrou, cementem a řezanou plo-

chou pevnost v tlaku na úrovni 41,5 až 

42,5 MPa. Nejvyšší pevnost v tlaku vál-

ce byla naměřena u  koncování sirnou 

maltou, a  to 45 MPa při spíše lehce 

podprůměrné hodnotě modulu pruž-

nosti 29,5 GPa.

Oproti předchozímu betonu C30/37 

XA2 90  d nebylo u  sady z  betonu 

C70/85 XF2 (tab. 4) pro testy využito 

zakoncování zaříznutím pilou a  zahla-

zení povrchu válce v  čerstvém stavu. 

Nejvyššího modulu pružnosti 42  GPa 

a  zároveň i  nevyšší pevnosti v  tlaku 

93,5 MPa bylo dosaženo u  zakonco-

vání pomocí neoprenových podložek. 

Obr. 2 Část vzorků při zkoušce ❚ Fig. 2 Part of samples during measurement

Tab. 3 C30/37–XA2 90d – objemová hmotnost, pevnost, modul pružnosti  ❚ 

Tab. 3 C30/37–XA2 90d – volume weight, strength, modulus of elasticity

Způsob zakoncování 

tlačných ploch válců 

Objemová hmotnost 

[kg/m3]

Pevnost v tlaku 

[MPa]

Modul pružnosti 

[GPa]

Skutečná zatěžovací 

úroveň [%]

Sirná malta 2 250 45 29,5 31,5

Cement 2 240 41,5 29,5 34,2

Sádra 2 260 41,5 30 34,2

Neopren 2 250 41,5 32 34,2

Hobra 2 240 37 32,5 38,4

Řez 2 260 42,5 30,5 33,4

Hladítko 2 250 36 28,5 39,4

Průměrná hodnota: 2 250 40,5 30,5 -

Směrodatná odchylka: 10 2,9 1,3 -

Variační koeficient [%]: 0,4 7,2 4,4 -

Tab. 4 C70/85 XF2 – objemová hmotnost, pevnost, modul pružnosti 

❚ Tab. 4 C70/85 XF2 – volume weight, strength, modulus of elasticity

Způsob zakoncování 

tlačných ploch válců

Objemová hmotnost 

[kg/m3]

Pevnost v tlaku 

[MPa]

Modul pružnosti 

[GPa]

Skutečná zatěžovací 

úroveň [%]

Sirná malta 2 440 86,5 41,5 32,8

Cement 2 440 83,5 41,5 33,9

Sádra 2 440 87 39,5 32,6

Neopren 2 450 93,5 42 30,2

Hobra 2 450 77 41,5 36,6

Průměrná hodnota: 2 440 85,5 41,2 -

Směrodatná odchylka: 5 5,4 0,9 -

Variační koeficient [%]: 0,2 6,3 2,1 -

2
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Ostatní způsoby zakoncování s  výjim-

kou sádry mají hodnotu modulu pruž-

nosti shodnou 41,5 GPa a jen o 0,5 GPa 

nižší oproti neoprenovým podložkám 

42 GPa. Sádra měla nejnižší hodnotu 

modulu pružnosti 39,5  GPa, přestože 

pevnost v  tlaku dosáhla druhé nevyšší 

hodnoty 87 MPa. 

Sirná malta, cement, hobra a  neo-

pren při stejné hodnotě modulu pruž-

nosti (41,5 resp. 42 GPa) dosáhly znač-

ně rozdílných hodnot pevností v  tlaku. 

Hobra se 77 MPa a neoprenové pod-

ložky s 93,5 MPa tvoří dolní a horní hra-

nici zjištěných hodnot. Rozdíly v  pev-

nostech mezilehlých hodnot (sirná mal-

ta 86,5 MPa a cement 83,5 MPa) po-

tom nejsou nijak veliké. 

Výhody a nevýhody použitých 

způsobů koncování z různých 

hledisek

Z hlediska hodnocení času potřebného 

na  přípravu zakoncování zkušebního 

tělesa (pomineme-li neupravené těleso) 

vychází nejlépe použití neoprenových 

případně hobrových podložek. Čas pří-

pravy je v řádu sekund. Zkušební těle-

so se vyjme z vody, otře suchým had-

rem a vloží mezi neoprenové podložky 

a do zkušebního stroje. Výhodou je zde 

rychlost a  nenáročnost přípravy vzor-

ku, mírnou nevýhodou je opotřebe-

ní vložek (po desítkách zkoušek), jejich 

cena (stokoruny) a rovněž to, že tento 

způsob není povolen normou. Otázkou 

je dosažení rovinnosti a  rovnoběžnosti 

tlačných ploch.

O něco více času, řádově minuty, je 

potřeba pro zaříznutí či broušení hla-

zené plochy válců. Zkušební těleso 

po vyjmutí z vody, zaříznutí či zabrou-

šení stačí pouze otřít hadrem a  vložit 

do stroje. Velkou výhodou je, že těleso 

je zatěžováno přímo, ne prostřednic-

tvím vyrovnávací plochy z  jiného ma-

teriálu, doba přípravy vzorku je krát-

ká a navíc se jedná o dovolený způsob 

koncování. Nevýhodou je pořizovací 

cena kvalitní pily či brusky (statisíce Kč) 

a řezných či brusných kotoučů. U kva-

litních pil a  brusek obvykle není pro-

blém s dosažením požadované rovin-

nosti a rovnoběžnosti tlačných ploch.

Více času je potřeba pro zakoncovaní 

tělesa sírou. Samotné koncování sírou 

je poměrně rychlé (minuty), nicméně 

povrch tlačných ploch musí být suchý. 

To znamená, že se těleso po  vyjmu-

tí z  vodního uložení nechává obvykle 

30 min (v  závislosti na  teplotě a  vlh-

kosti vzduchu) oschnout, a teprve poté 

se koncuje roztavenou sirnou maltou. 

Celkový čas na  přípravu válce je cca 

35 min. Koncování sírou je poměrně 

rychlé, cenově výhodné (řádově sto-

koruny) a  jedná se i  o  dovolený způ-

sob koncování. Problémem může být 

zdravotní hledisko, kdy při nahřívání sí-

ry dochází k úniku sirných výparů. Pro-

to je nutné mít dobře odvětrávanou di-

gestoř a  používat vhodný respirátor. 

Problém v dosažení rovinnosti tlačných 

ploch obvykle není, hůře je to s rovno-

běžností, nicméně s vhodným konco-

vacím přípravkem a zkušeným pracov-

níkem se dosahuje velmi dobrých vý-

sledků.

Nejdelšího času pro přípravu vzor-

ku je potřeba v případě koncování ce-

mentem, a  to i  hlinitanovým, případ-

ně sádrou. Válec vyjmutý z vody stačí 

pouze povrchově otřít a uložit do namí-

chaného cementu či sádry. Tvrdnutí je 

v řádu minut, ale i hodin. V případě, že 

se uvedeným způsobem koncují obě 

tlačné plochy válce, se čas zdvojná-

sobuje. Celkový čas potom může být 

v  rozmezí 1 až 24 h na přípravu těle-

sa. U tohoto způsobu koncování vzor-

ků lze spatřovat následující problémy: 

vyšší čas na  přípravu, nutnost vyzrá-

ní malty (hodiny až dny), těleso je ob-

vykle po celou dobu přípravy na vzdu-

chu, a tak vysychá, vyšší pracnost. Vý-

hodou může být relativně nízká cena 

cementu a malá náročnost na vybave-

ní a v případě použití hlinitanového ce-

mentu jde i o dovolený způsob konco-

vání. Obvykle lze i tímto způsobem za-

koncování dosáhnout požadované ro-

vinnosti tlačných ploch a jejich rovno-

běžnosti [1, 5].

Vliv horní zatěžovací úrovně 

při zkoušce statického modulu 

pružnosti v tlaku

Před samotnou zkouškou modulu pruž-

nosti norma ČSN ISO 6784 předepisu-

je vyzkoušet na pevnost v tlaku tři shod-

ná tělesa stejného stáří, stejné velikosti 

a stejného uložení jako tělesa, která bu-

dou použita pro stanovení statického 

modulu pružnosti. Jako horní zatěžova-

cí úroveň se ze zjištěné pevnosti v  tla-

ku fc (válcové, hranolové) bere 1/3 či-

li 0,333  fc. Poměrně často (ve  staveb-

ní praxi) však není k dispozici dostateč-

ný počet vzorků a horní zatěžovací úro-

veň se stanovuje přibližným výpočtem, 

např. z krychelné pevnosti, nebo odha-

dem z třídy pevnosti dodaného betonu. 

Přesnost výsledku potom značně závisí 

na  schopnosti zkušebníka dostatečně 

přesně „trefit“ zatěžovací úroveň. 

Mezi dolním napětím (0,5 MPa) a hor-

ním napětím (1/3 fc) se zkušební těleso 

cykluje předepsaným způsobem, při-

čemž se zároveň zaznamenávají po-

měrná přetvoření ε. Po dokončení mě-

ření modulu pružnosti se zatížení zku-

šebního tělesa zvětšuje předepsanou 

rychlostí až do porušení. Norma uvádí, 

že je nutné uvést ve zprávě o zkoušce 

okolnost, jestliže se pevnost zkušební-

ho tělesa liší od předpokládané fc o ví-

ce než 20 %. 

Pro úplnost připomeňme nesoulad 

mezi ČSN ISO 6784 (používanou v Ev-

ropě) a  americkou ASTM C 469-94. 

ČSN ISO 6784 definuje horní zatěžo-

vací napětí na úrovni 0,333  fc, zatímco 

ASTM C 469-94 na úrovni 0,4  fc. Ten-

to rozdíl v  definici horního napětí mů-

že při srovnávacích zkouškách poskyt-

nout rozdílné hodnoty modulu pružnos-

ti v tlaku [1].

Pro zkoušky bylo z  betonu C30/37 

XF2 vyrobeno celkem třicet trámců 

o  rozměrech 100 x 100 x 400  mm 

pro stanovení modulu pružnosti v  tla-

ku a hranolové pevnosti. Zkušební těle-

sa byla 1 d uložena ve  formách v nor-

málním laboratorním prostředí, po  od-

formování byla dána do vodního uložení 

až do stáří 70 až 73 d – opět z důvodu 

omezení vlivu pokračující hydratace na 

výsledek měření při zkoušení rozsáh-

lé série těles.

Trámce pro zkoušku modulu pruž-

nosti a následně pevnosti v  tlaku (hra-

nolové) byly rozděleny do  skupin 

po  třech vzorcích. Tři trámce byly po-

užity pro stanovení pevnosti v  tlaku fc 

tak, aby bylo možno vypočítat hor-

ní zatěžovací napětí, jež je rovno 1/3 

fc ve  smyslu normy ČSN ISO 6784, 

a  tímto napětím byly zkoušeny další tři 

trámce. Dále byly vypočteny zatěžova-

cí úrovně, které byly stanoveny jako 0,1; 

0,2; 0,3, 0,4; 0,5, 0,6; 0,7 a 0,8násobek 

hodnoty fc. Pro každou takto stanove-

nou zatěžovací úroveň byly zkoušeny 

vždy tři trámce. Podrobně jsme o expe-

rimentu informovali v [1, 6].

Jak je patrné z tab. 5, průměrná hra-

nolová pevnost v  tlaku je 50,1 MPa 

s  velmi nízkým variačním součinite-

lem 2,6 %. Z hlediska modulu pružnos-

ti, který byl primárně sledovanou veliči-

nou, vidíme značnou závislost na hod-

notě horní zatěžovací úrovně. Lze kon-

statovat, že s rostoucí zatěžovací úrov-

ní modul klesá. 

Graf na obr. 3 je v podstatě potvrze-

ním Bach-Schülleho zákona ve tvaru ε n 
= Eo ε, kdy součinitel n v mocnině napě-

tí je číslo blízké jedničce, ale pro beton 

vždy větší než 1. V praxi se pro namá-
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hání betonu do 20 až 30 % jeho pev-

nosti uvažuje n = 1 a  Bach-Schülle-

ho zákon pak nabývá formy Hookeo-

va zákona. Výsledek samozřejmě ne-

ní překvapivý, je třeba si uvědomit, 

jakým způsobem je modul pružnosti 

definován. Pro počáteční sečnový mo-

dul pružnosti směrnice tečny ke křivce 

vedená počátkem (nebo v  blízkosti 0) 

pracovního diagramu pro zvyšující se 

hodnoty napětí klesá, čili klesá i modul 

pružnosti. Tato skutečnost je důvodem, 

proč jsou dynamické moduly vyšší, než 

moduly statické. 

Úkolem experimentu bylo nejen pou-

kázat na  tuto skutečnost, neboť z po-

vědomí laické i  odborné veřejnosti ta-

to znalost mizí, ale především zjistit roz-

díly mezi moduly pružnosti v  mezích 

blízkých 1/3 fc, viz poznámka v  nor-

mě: „Jestliže se pevnost zkušebního 

tělesa liší od  předpokládané fc o  více 

než 20 %, je nutné tuto okolnost uvést 

ve zprávě o zkoušce“.

Pro prezentované měření lze zpět-

ně dopočítat, že do  zprávy by nebylo 

nutné uvádět, že tělesa byla zkoušena 

na  skutečnou horní zatěžovací úroveň 

v rozmezí 26 až 40 % fc. V našem pří-

padě se pro tyto meze modul pružnosti 

pohybuje mezi 33,3 až 30,5 GPa. Roz-

díl 2,8 GPa v rámci přípustných hodnot 

již potom bez zajímavosti není. Vzpo-

meňme některé vášnivé diskuze na řa-

dě konferencí na téma modul pružnos-

ti betonu a jeho definitivní hodnota pro 

konkrétní beton.

Závěrem lze říci, že výše horní zatěžo-

vací úrovně při zkoušce statického mo-

dulu pružnosti má na výsledek nezane-

dbatelný vliv, a to i v případě, kdy jsou 

odchylky od požadované úrovně (1/3 fc) 

relativně malé, přibližně do ±10 %. Pro-

to je třeba vždy uvádět, jak a za jakých 

podmínek byl modul pružnosti stano-

ven, neboť okrajové podmínky dané 

normou ČSN ISO 6784 jsou poměrně 

široké a  naměřené hodnoty mezi jed-

notlivými laboratořemi se mohou znač-

ně lišit.

ZÁVĚR

Jak je patrné z předchozích kapitol, kte-

ré se zabývají zkušebními vlivy (zkušeb-

ní těleso, zakoncování, zatížení) na sta-

novení statického modulu pružnosti 

v  tlaku, je jasné, že okrajové podmínky 

zkoušky mohou a také mají zásadní vliv 

na výslednou hodnotu modulu pružnos-

ti vyšetřovaného betonu. 

Není překvapující, že tvar zkušebních 

těles významně ovlivňuje výsledek 

zkouš ky. Nezanedbatelný rozdíl lze za-

znamenat i v případě, že zkušební těle-

sa rozměrově vyhovují limitám požado-

vaným normou ČSN ISO 6784 tj. mezi 

válcem 150 x 300 mm a hranolem 100 

x 100 x 400 mm. U námi provedených 

testů se zvýšení modulu pružnosti na 

trámcích pohybovalo mezi 1,4 až 22,7 %.

Z hlediska použitého způsobu zakon-

cování lze konstatovat, že má na  vý-

slednou hodnotu modulu pružnosti i tla-

ku poměrně zajímavý vliv. Dá se říci, že 

vyvážených výsledků modulu i pevnos-

ti bylo dosaženo zakoncováním pomo-

cí síry, cementu, sádry a řezu. Překvapi-

vé jsou výsledky u zakoncování pomocí 

hobrových a  neoprenových podložek, 

kdy naměřený modul pružnosti mají té-

měř shodný, ale pevnost v tlaku je na-

prosto rozdílná, u hobry nejnižší namě-

řené hodnoty, u neoprenu nejvyšší ne-

bo průměrné. Na základě provedených 

měření lze konstatovat, že nejvyšších 

hodnot pevnosti v tlaku a modulu pruž-

nosti lze získat pomocí neoprenových 

podložek. Naprosto nevhodné z hledis-

ka dopadu na výslednou hodnotu pev-

nosti v tlaku je potom použití hobrových 

podložek a  „neupraveného“ hlazeného 

povrchu. Vzorky s hlazeným povrchem 

mají i nejnižší hodnotu modulu pružnos-

ti v tlaku

Rozdíly při použití síry, cementu či 

sádry na  pevnost a  modul pružnosti 

jsou relativně malé a  tyto způsoby za-

koncování tlačných ploch dávají, dalo 

by se říci, průměrné hodnoty. Ke způ-

sobu zakoncování jen připomeňme, že 

normou jsou dovolené pouze následu-

jící způsoby zakoncování: sirná malta, 

malta s hlinitanovým cementem, brou-

šení povrchu, pískové lože.

Výše horní zatěžovací úrovně při 

zkoušce statického modulu pružnosti 

má na  výsledek rovněž nezanedbatel-

ný vliv, a to i v případě, kdy jsou odchyl-

ky od požadované (1/3 fc) úrovně rela-

tivně malé, přibližně do ±10 %. V prove-

deném experimentu byl naměřen mo-

dul pružnosti betonu pro dovolené me-

ze 30,5 až 33,3 GPa.

Jak je patrné z  provedených experi-

Obr. 3 Graf závislosti modulu pružnosti na velikosti zatěžovací úrovně ❚ Fig. 3 Curve 

of modulus of elasticity and loading level history relation
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Tab. 5 Výsledky experimentálních měření vlivu horní zatěžovací úrovně ❚ Tab. 5 Results 

of experimental measurements of the top loading level effect

Trámce 100 x 100 x 400 mm

Plánovaná zatěžovací 

úroveň [%]

Skutečná zatěžovací 

úroveň [%]
Modul pružnosti [GPa]

Pevnost v tlaku trámce 

[MPa]

10 10,2 36,3 49,5

20 21,2 33,9 47,5

30 28 32,6 51

33,3 30,3 32 50

40 41,4 30,5 48,5

50 48,7 29,6 51

60 59,5 29 51

70 70,2 28 51

80 79,3 26,9 51

Průměrná hodnota 31 51,1

Minimální hodnota 26,9 47,5

Maximální hodnota 36,3 51

Směrodatná odchylka 2,8 1,2

Variační součinitel [%] 10,5 2,6

Trámce 150 x 150 x 150 mm

Plánovaná zatěžovací 

úroveň [%]

Skutečná zatěžovací 

úroveň [%]
Modul pružnosti [GPa]

Pevnost v tlaku trámce 

[MPa]

– – – 55,5

3
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mentů, norma ČSN ISO 6784 pro sta-

novení modulu pružnosti v tlaku definu-

je některé okrajové podmínky zkoušky 

a to ne zcela dostatečně. Zkoušce sa-

motné je proto nutné věnovat velikou 

pozornost, do  protokolů je třeba uvá-

dět jak a za jakých podmínek byl modul 

pružnosti stanoven.

Prezentované výsledky by měly zajímat 

jak technology, tak projektanty, neboť 

se často stává, že projektant při navrho-

vání konstrukce dle ČSN EN  1992-1-1 

pro odhad modulu pružnosti použi-

je tabulku z  této normy, a  nevyužije 

možnost modul pružnosti specifikovat 

dle ČSN EN 206-1 změna Z3 z  květ-

na 2008. Problém může nastat v oka-

mžiku, kdy betonárna dodá beton, kte-

rý vyhovuje normě ČSN EN 206-1, ale 

tento dodaný beton má odlišný modul 

pružnosti od modulu, se kterým projek-

tant počítal, což se u citlivé konstrukce 

může projevit např. větším přetvořením 

atd. Tento problém je dán tím, že ČSN 

EN 1992-1-1 ani starší normy neuvažu-

jí s variabilitou modulu pružnosti v rámci 

pevností třídy betonu. Vedle tohoto čas-

to diskutovaného problému viz [7 až 11] 

vyvstává na  základně našich experi-

mentů i  problém, jak vůbec hodnotu 

modulu pružnosti stanovit s  ohledem 

na  poměrně široké okrajové podmín-

ky zkoušky dle normy ČSN ISO 6784, 

aby projektant mohl počítat s hodnotou 

modulu pružnosti, která nebude záviset 

na uspořádání zkoušky v  různých zku-

šebnách, ale bude se pohybovat v běž-

ných mezích variability dané proměnli-

vostí složek betonu. Na základě dlouho-

dobých měření (dva roky průběžné sle-

dování výroby, čtyři receptury, více než 

pět set válců) je variační koeficient mo-

dulu pružnosti sledovaných betonů cca 

4 až 6 % a variační koeficient pevnosti 

v tlaku 6 až 15 %.
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