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V únoru 1967 byl v časopise Concrete (vydávaném britskou Betonářskou 

společností, pozn. red.) publikován článek K. Newmana zabývající se 

trendy ve specifikaci a zkoušení betonu a úvahami o dalším vývoji v této 

oblasti. Současný článek přináší revizi původního textu ❚ In February 

1967, Concrete published an article by K  Newman looking at trends in 

concrete specification and control and attempted to anticipate future 

developments in this area of concrete. Neil Crook of The Concrete Society 

reviews the original article.

Ačkoliv se za  posledních šedesát let v  produkci běžného 

konstrukčního betonu až tak moc nezměnilo, publikace CP 

116 [1] pro prefabrikovaný beton z roku 1965 vyvolala změ-

ny v rozšiřující se nabídce typů betonů se specifickými vlast-

nostmi, jejichž výroba už byla běžně zvládána. Kladla totiž 

zvýšený důraz na potřebu přijetí a  rozšíření standardizova-

ných výrobních zkoušek a širší zapojení statistických metod 

do vyhodnocování krychelných zkoušek.

Před rokem 1965 byl návrh betonové směsi sestavován 

na  základě objemových dávek podle poměru 1:n:2n, ale 

kvalita a zrnitost použitého kameniva bývala příčinou značně 

širokého intervalu, v němž se po celé zemi (UK, pozn. red.) 

pohyboval vodní součinitel (w/c) pro formálně stejnou kon-

zistenci. Protože už bylo zřejmé, že vodní součinitel je vý-

znamným faktorem pro zajištění výroby betonu požadované 

pevnosti a trvanlivosti, umožnil přechod na specifikaci smě-

si váhovými podíly získání lepších možností řízení její zpra-

covatelnosti, a tudíž i vodního součinitele. 

Standardní určování pevnosti betonu z tlakových zkoušek 

na krychli zůstalo zavedenou metodou pro stanovení vlast-

ností ztvrdlého betonu a  základnou pro návrhová napětí. 

Za dostatečné ohlídání vodního součinitele bylo považová-

no určení množství vody v kamenivu a odměření vody přida-

né do míchačky. Pro přesné stanovení obsahu vody v mok-

rém kamenivu byly užívány vlhkoměry, které umožňovaly 

dodržovat předepsaný vodní součinitel. Předepsání zpraco-

vatelnosti nebylo obecně považováno za významné, použí-

valo se pouze pro stanovení horních limitů pro kontrolu vod-

ního součinitele. 

ZÁKLADNÍ  ZKOUŠKY

Základní zkoušky betonu byly obvykle omezeny na zkoušku 

konzistence sednutím kužele, zkoušku zhutnění a  zkoušky 

Vebe pro čerstvý beton a tlakové zkoušky na krychli, zkouš-

ky příčného tahu na válci a zkoušky ohybu na nosnících pro 

ztvrdlý beton. Toto dostačovalo pro schválení zkoušek k po-

souzení, zda materiálové složky (druh a množství) a vlastnos-

ti čerstvého a tvrdého betonu naplňují požadavky specifika-

ce a kontrolní zkoušky k zajištění příslušného rozptylu ve vý-

sledku zkoušek (vzorky, výroba, ošetřování a zkoušení krych-

lí), v záměsi (nerovnoměrné promíchání) a mezi jednotlivými 

záměsmi (kolísavost kvality materiálu a poměrů v záměsi).

Po zavedení CP 116 množství zkoušek vzrostlo a  rozšíři-

lo se také jejich statistické vyhodnocování včetně přijetí sku-

tečnosti, že pevnost náhodně proměnného materiálu, jako 

je beton, nemůže být stanovena jako absolutní minimum, 

protože vždy bude přítomna pravděpodobnost, že jistý po-

čet prvků nesplní specifikovanou pevnost.

V  článku (původním, 1967, pozn. red.) je uveden návrh 

na dva stupně betonu, které by mohly být v budoucnosti po-

třebné, první pro obecné použití a druhý pro případy, kdy je 

třeba splnit speciální požadavky vyplývající z jeho užití. Úroveň 

vzorků a  jejich zkoušení by měla odpovídat rozdílným poža-

davkům obou stupňů. Byl rovněž zdůrazněn požadavek zís-

kávání zkušeností a potřeba formální kvalifikace, neboť poro-

zumění „novým“ betonům a jejich vývoji nabývá na důležitosti.

A co se změnilo od roku 1967, kdy byl článek napsán? Po-

jem prefabrikovaný beton už dnes neoznačuje jeden pro-

dukt, ale zastřešuje celou škálu betonových produktů. Na-

vrhování betonových konstrukcí a prvků a  specifikace be-

tonu tak, aby vyhověla požadavkům na  pevnost a  trvanli-

vost, jsou rozděleny do dvou oblastí vztahujících se k od-

povídajícím normám a předpisům. Vliv použití hlinitanových 

cementů, účinky ASR na beton, thaumasitová forma sírano-

vého napadení betonu, koroze výztuže, obtížné nebo pro-

blematické podmínky pro beton a řada dalších vlivů a ome-

zení byly od  té doby objasněny, vysvětleny a  pochopeny 

v řadě souvislostí. Vyvolané či požadované změny v recep-

turách betonu zvyšují spolehlivost jeho návrhu na  projek-

tem požadovanou životnost. Užití příměsí do cementu a pří-

sad do prakticky všech druhů betonů umožnilo, aby navrže-

ný materiál vyhovoval jak z hlediska mechanických vlastnos-

tí konstrukčním požadavkům, tak z hlediska odolnosti půso-

bení daného prostředí.

NAVRHOVÁNÍ

Současné navrhování železobetonových konstrukcí a  prv-

ků je založeno na  principech mezních stavů. Požadovaná 

pevnost 100 MPa není už výjimečná, úroveň zcela nepřed-

stavitelná v roce 1967 byla dosažena. Byla stanovena jasná 

a přesná pravidla pro odebírání vzorků a jejich zkoušení pro 

všechny typy betonů, neústupně stanovující povinnost pro 

všechny dodavatele transportbetonů prokazovat shodu do-

dávaného materiálu se specifikací. Zkoušky rozlití a zkouš-

ky na krychlích stále zůstávají základními, ale pro nové a po-

stupně častěji užívané betony, např. samozhutnitelné betony, 

musely být vyvinuty nové zkoušky k prověřování jejich vlast-

ností zejména v čerstvém stavu.

V posledních letech je však pro vzdělávání a „trénink“ no-

vých betonářských technologů méně příležitostí. Vzniká tak 

situace, kdy rostoucí požadavky směřují na snižující se po-

čet odborníků. Výsledkem současného stavu, kdy obor 

opouštějí „zkušení a věrní“ s množstvím znalostí získaných 

během let, může vbrzku být nedostatek připravených od-

borníků, kteří by nastoupili na jejich místa.

Redakce děkuje vydavatelství časopisu Concrete za svolení k otištění 

českého překladu článku a k zveřejnění původního článku z roku 1967 

v anglickém originále na webových stránkách časopisu www.betontks.cz.
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