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Z K O U Š E N Í  B E T O N U   ❚  T E S T I N G  O F  C O N C R E T E

Petr Cikrle, Dalibor Kocáb

článek pojednává o vývoji tvrdoměrných metod  

pro zkoušení ztvrdlého betonu zabudovaného 

v  konstrukcích. Problém zjištění kvality betonu 

přímo v  konstrukci začal být vědecky řešen 

až ve 30.  letech 20.  století. Jednou z  prv-

ních metod bylo ostřelování povrchu betonu 

z  revolveru Nagant a  měření objemu kráteru, 

dále se rozvíjely metody vtiskové (zatlačování 

kuličky) a metody vnikací (ruční zarážení dláta). 

článek připomíná české výzkumníky a  jejich 

metody, které ve své době dobře sloužily ke 

zjištění kvality betonu nižších pevnostních tříd.  

❚ The paper deals with the history and devel-

opment of the sclerometric testing of concrete 

in situ. The idea of assessing the quality of 

concrete in a  structure only began attracting 

scientific attention in the 1930s. One of the early 

methods was shooting the concrete surface 

with a Nagant revolver and examining the crater. 

Other methods were based on ball indenta-

tion or manually driving in a chisel. This paper 

discusses Czech researchers and the methods 

they developed for assessing concrete quality 

during their time.

Betonové konstrukce byly a jsou bu-
dovány mimo jiné s  cílem zajistit je-
jich dlouhodobou životnost, bezpeč-
nost, trvanlivost, únosnost, stabilitu 
a provozní a funkční spolehlivost. Již 
v  průběhu výstavby nebo kdykoliv 
v průběhu užívání stavby však může 
vzniknout potřeba vlastnosti betonu 
konstrukce ověřit nebo zjistit. Potře-
ba diagnostiky betonu vzniká nejčas-
těji z těchto důvodů:

  u  nové konstrukce je ověření kvality 
betonu přímo v konstrukci požadová-
no investorem či uvedeno v  kontrol-
ním a zkušebním plánu,

  je nutno sledovat nárůst pevnosti be-
tonu v  tlaku krátce po vybetonování, 
např. z důvodu odbednění, ohřevu be-
tonu v zimě či vnesení předpětí,

  u  starší konstrukce je připravována 
modernizace či nadstavba, má dojít 
např. k přitížení konstrukce anebo ke 
změnám ve statickém působení (od-
stranění části prvků, zeslabení průře-
zů apod.),

  u konstrukce (bez ohledu na stáří) vznik-
la pochybnost o kvalitě betonu, často 
podložená negativními jevy (objevily se 
např. trhliny, nadměrné průhyby, vizuální 
defekty, podezřelá barva apod.).

Jak ověřit kvalitu betonu přímo v kon-
strukci? Použitelných metod není pří-
liš mnoho, v  zásadě je dělíme na ne-
destruktivní (např. ultrazvuk, tvrdoměry) 
a  destruktivní (např. jádrové vývrty). 
V  případě některých metod lokálního 
porušení hovoříme o semidestruktivních 
zkouškách. Nedestruktivní zkoušení be-
tonu je definováno jako zkoušení betonu 
na tělesech, dílcích nebo konstrukcích, 
které se zkoušením vůbec neporuší ne-
bo poruší jen tak nepatrně, že tím static-
ká funkce zkoušeného tělesa nebo čás-
ti konstrukce není dotčena [1].

Jasnou jedničkou v nedestruktivním 
zkoušení betonu je tvrdoměrná meto-
da, a  proto se jí v  následující minisé-
rii článků chceme věnovat. První díl té-
to plánované trilogie je věnován vývoji 

tvrdoměrných metod, ve druhém dílu 
se budeme zabývat zkoušením betonu 
odrazovými tvrdoměry v nových i star-
ších konstrukcích podle normových po-
stupů, poslední díl pak představí někte-
ré novinky, výzkum a vývoj.

POČÁTKY TVRDOMĚRNÝCH 
METOD
Potřeba zjistit kvalitu betonu přímo 
v konstrukci a pokud možno bez jejího 
porušení vznikla již v dobách úsvitu be-
tonového stavitelství. Jak to však bývá, 
zpočátku nebyly k dispozici žádné ne-
destruktivní zkušební metody a jejich vý-
voj byl zdlouhavý. Zatímco laboratorní 
metody byly propracované od samého 
počátku, neboť kromě zkoušek na těle-
sech se provádělo i ověřování na nos-
nících a modelech, kontrola betonu za-
budovaného v konstrukci byla odkázána 
na vizuální pozorování, doplněné maxi-
málně použitím jednoduchých pomůcek 
typů kladívko a dláto. Teprve ve 30. le-
tech 20. století se začínají téměř součas-
ně v Německu a Sovětském svazu pro-
vádět první zkoušky na ztvrdlém betonu, 
většinou na principu vnikacím či vtisko-
vém. Jednu z prvních metod představil 
v roce 1934 u nás v minulosti dobře zná-
mý sovětský profesor G. S. Skramtajev 
[2], který ostřeloval beton ze vzdálenosti 
8 m revolverem systému Nagant (obr. 1).

Střela měla niklový plášť, hmotnost 
7 g a úsťovou rychlost 275 m/s. Důvody 
k volbě tohoto původem belgického re-
volveru spočívaly v rozšíření této zbraně 
v ruské a posléze sovětské armádě a ta-
ké ve speciální konstrukci náboje, kdy 
zcela ukrytá střela při výstřelu roztáhla 
plášť a ten dokonale utěsnil komoru, tak-
že nedocházelo k únikům plynu a všech-
ny výstřely měly stejnou rychlost a ener-
gii. Pevnost betonu v  tlaku se určovala 
z  objemu kužele, který se na povrchu 
konstrukce vytvořil (samozřejmě byl ide-
alizován, měřila se hloubka kráteru a je-
ho průměr). Jak vyplývá z cejchovní křiv-
ky na obr. 2 [3], metoda dokázala odhalit 
spíše velmi špatný nebo špatný beton, 
při nárůstu pevnosti v tlaku nad 10 MPa 
(100 kg/cm2) její citlivost výrazně klesala. 
Metodu nebylo možné použít ani v pří-
padě malého odstupu či nepřístupných 
míst. Literatura se nezmiňuje o  případ-
ných rizicích při provádění této zkoušky 
ani o ochranných pomůckách, zdali vů-
bec byly nějaké používány.
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V Německu zase byly navrženy me-
tody vycházející ze zkoušení tvrdos-
ti kovů, zejména podle Brinella. První 
výsledky představil prof. Gaede, který 
ovšem nepoužíval pojem „tvrdost beto-
nu“, ale pouze udával empirický vztah 
mezi průměrem vtisku kuličky v beto-
nu a jeho krychelnou pevností v tlaku. 
Zkušební kladívko pro vytvoření vtisku 
kuličky o průměru 10 mm vážilo přibliž-
ně 7 kg a vyráběla ho firma Fritz Wer-
ner v Berlíně [4]. Princip měření průmě-
ru vtisku kuličky byl v Německu nadále 
používán v celé řadě tvrdoměrů [4]:
  ruční kladívko s  kuličkou podle  

Einbecka, bez možnosti určení síly,
  kyvadlové kladívko s  kuličkou podle 
Einbecka, použitelné pouze na svis-
lých plochách,

  pérové kladívko s  kuličkou – systém 
Baumann,

  pérové kladívko s  kuličkou – systém 
Franck.

Z výše uvedených typů pérových tvr-
doměrů se posléze vyvinulo pružino-
vé kladívko, známé v  různých částech 
rozděleného Německa jako HPS nebo 
Baumann-Steinrück-Franck, s  kuličkou 
o průměru 10 mm a energií úderu 5 J, 
používané a normalizované i u nás [5].

Zatímco v Německu se i po válce až 
tvrdošíjně drželi zatlačování kuličky do 
betonu, v SSSR prokazovali sovětští věd-
ci a výzkumníci podstatně větší kreativitu. 
Do jaké míry šlo o tehdy běžné obchá-
zení patentové ochrany lze pouze spe-
kulovat, za všechny uvádíme příklad pří-
stroje vyvinutého v 60. letech 20. století 
Centrální experimentální základnou Aka-
demie stavitelství a architektury SSSR [6] 
(obr. 3). Od švýcarského Schmidtova tvr-
doměru se lišil pouze stylovým spouště-
cím mechanismem.

ČESKÁ STOPA PŘI  ZKOUŠENÍ 
BETONU
Ani čeští zkušebníci, výzkumníci a inže-
nýři v oblasti betonového stavitelství ne-
činně neseděli se založenýma rukama. 
Naopak, již koncem první poloviny mi-
nulého století bylo na území dnešní ČR 
vyvinuto hned několik typů zkušebních 
přístrojů různých úprav a na ně navazu-
jících zkušebních postupů. Všechny je 
možné souhrnně nazvat jako skleromet-
rické metody. Ty jsou založeny, jak již bylo 
uvedeno, na určení tvrdosti povrchu be-
tonu buď vnikem ocelového dláta (špičá-
ku), nebo vtiskem ocelové kuličky, ane-
bo odrazem pružného tělesa. Na základě 
zjištěné tvrdosti lze odhadnout pevnost 
betonu podle experimentálních vztahů.

Jedním z  českých průkopní-
ků určení pevnosti betonu pomo-
cí sklerometrických metod byl dr. Karel  

Waitzmann, který pro tento účel upra-
vil Poldi kladívko (obr. 4 a 6), jež se běž-
ně užívalo (a užívá) pro určování tvrdos-
ti a pevnosti ocelí a jiných kovů. U Poldi 
kladívka se jediným úderem vytvoří vtisk 
kuličkou o průměru 10 mm jak na zkou-
šeném materiálu, tak i na srovnávací oce-
lové tyčince o  jmenovité pevnosti v  ta-
hu 70 kp/mm2 (tedy přibližně 690 MPa) 
a  tvrdosti podle Brinella 197 HB, takže 
lze kompenzovat různou sílu úderu. Pro-
blém s rozdílnou tvrdostí betonu a oce-
li byl vyřešen nástavcem, který umož-
ňoval upevnění ocelové kuličky (kulové 
plochy) o průměru 20 mm, jež se při úde-
ru kladiva zatlačovala do betonu, zatím-
co do srovnávací tyčinky se zatlačovala 
původní kulička Poldi kladívka o průmě-
ru 10  mm. Na základě průměru vtisku 
ve srovnávací tyčince a průměru vtisku 
v  betonu (resp. karbonového otisku na 
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1 Revolver Nagant M 1895 belgické konstrukce 

vyráběný v ruské státní zbrojovce v Tule

2 Cejchovní křivka pro zkoušky podle 

Skramtajeva – ostřelování betonu revolverem 

systému Nagant (zdroj: [3]) 3 Zkušební přístroj 

vyvinutý na Akademii stavitelství a architektury 

SSSR vykazuje značnou podobnost 

s odrazovým tvrdoměrem typu Schmidt (zdroj: [6])  
❚  1 Belgian-designed Nagant M 1895 revolver 
manufactured in Russia by Tula Arms Plant  
2 Calibration curve for Skramtayev’s test – 
shooting the concrete with a Nagant revolver 

(source: [3]) 3 Testing instrument developed at 
the Academy of Construction and Architecture 
of the USSR showing a close resemblance to 

a Schmidt-type rebound hammer (source: [6]) 
3
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podloženém papíře, obr. 6) bylo možné 
vypočíst tvrdost a následně určit krych-
elnou pevnost v tlaku betonu [7].

Ing. Jiří Mašek ze Zkušebního a kon-
trolního ústavu stavebního v  Praze vy-
pracoval krátce po 2. světové válce jed-
noduchou a rychlou metodu, pomocí níž 
bylo možné stanovit krychelnou pevnost 
betonu sondovacím dlátem. Dláto, kte-
ré je zobrazeno na obr.  5 a 6, je dnes 
všeobecně známé jako „Maškův špi-
čák“ a během zkoušky bylo zatlačováno 
do betonu pomocí dvaceti rázů. Hodno-
ticím kritériem byla hloubka vniku dlá-
ta do betonu (obr. 5). Samotná zkouška 
byla fyzicky poměrně náročná, obzvláš-
tě při větším počtu zkušebních míst. Je-
den ráz byl totiž vyvolán paličkou 2  kg 
těžkou, která na špičák dopadla ze vzdá-
lenosti asi 700  mm (obr. 7) [7]. Vzhle-
dem k délce špičáku přibližně 300 mm 
byl úder veden ze vzdálenosti asi 1  m 7

4 Řez upraveným Poldi kladívkem dle doc. K. Waitzmanna 

(zdroj: [3]) 5 Dláto a vztah mezi pevností betonu 

a hloubkou jeho vniku do betonu dle Maška (zdroj: [3])  

6 Zleva: Maškův špičák, Cigánkův špičák a upravené 

Poldi kladívko dle Waitzmanna 7 Zkouška špičákem 

podle Maška (nahoře) a Cigánka (dole) se liší jednak 

tvarem a velikostí zkušebního dláta, jednak vzdáleností, 

ze které se provádí 20 „normálních“ úderů palicí 

o hmotnosti 2 kg (ilustrace: Jan Cikrle)

❚  4 Cross-section of a modified Poldi hardness 

tester by Waitzmann (source: [3]) 5 Chisel diagram 

and dependence between concrete strength and 

depth of penetration by Mašek (source: [3]) 

 6 From the left: Mašek’s chisel, Cigánek’s chisel, 

and a modified Poldi hardness tester by Waitzmann 

7 Point-chisel test according to Mašek (top) and 

Cigánek (bottom) differ in both the shape and size 

of the chisel and the distance from which the 20 

“standard” 2-kg hammer strikes are performed 

(illustration: Jan Cikrle) 
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od zkoušeného povrchu betonu. Z toho-
to důvodu se doporučovalo držet špičák 
pod kruhovým lemem (obr. 6) a na práci 
se plně soustředit.

V Brně byl pro určování kvality betonu 
používán špičák menších rozměrů s ku-
želovitým koncem, který byl navržen na 
Katedře betonových konstrukcí a mos-
tů VUT v Brně pod vedením prof. Moj-
míra Cigánka (obr. 6). Kry chelná pev-
nost betonu v tlaku se opět určovala na 
základě hloubky vniku špičáku do beto-
nu. Tzv. „Cigánkův špičák“ se do zkou-
šeného betonu zarážel stejně jako v pří-
padě Maškovy metody pomocí dvaceti 
úderů kladiva 2 kg těžkého, ovšem pou-
ze s  rozmachem 200  mm (obr.  7) [7]. 
Vzhledem k délce špičáku 200 mm byl 
tedy úder veden ze vzdálenosti „pouze“ 
400  mm od povrchu betonu, což by-
lo oproti Maškovu špičáku snazší, a  to 
i přes skutečnost, že kladivo dopadalo 
na výrazně subtilnější špičák (který na-
víc neměl žádný ochranný lem).

Zkouška pomocí obou popsaných 
špičáků byla z  hlediska provádění jed-
noduchá, rychlá a  pro základní infor-
maci o  kvalitě betonů nižších pevností 
(pouze do cca 10 až 12 MPa) dostačují-
cí. Bylo však nutné, aby ji prováděl zku-
šený a manuálně zručný pracovník, který 
si své údery „přecejchuje“ na kontrol-
ních krychlích. Bylo také doporučováno, 
aby tento pracovník nebyl v zájmu ob-
jektivity nijak zainteresován na dosaže-
ných výsledcích – aby nebyl, dnešní ter-
minologií, ve střetu zájmů. Vzhledem ke 
způsobu vyvození úderu a nemožnosti 

změření síly nebyla zaručena opakova-
telnost měření a  metody nemohly být 
normalizovány. Proto je s  podivem, že 
ještě v současnosti bývá metoda „Maš-
kova špičáku“ požadována ve veřejných 
zakázkách na průzkumy některých vo-
dohospodářských děl. Přesto se jedna 
špičáková metoda do normy dostala. 
Jednalo se o elektromagnetický špičák, 
u něhož byla energie úderu jasně defino-
vána [5]. Uplatnil se zejména v prefách 
pro stanovení odbedňovacích pevnos-
tí betonu, ovšem postupně přestal být 
používán. Kuželovitý hrot špičáku bylo 

také možné osadit místo kuličky na výše 
uvedené německé kladívko HPS, rovněž 
s definovanou energií úderu.

ZÁVĚR
Jakkoliv se nám dnes mohou zdát me-
tody Ing.  Maška, dr.  Waitzmanna či 
prof. Cigánka archaické, zaujímají neza-
stupitelné a čestné místo ve vývoji metod 
pro zkoušení betonu v „hotových“ kon-
strukcích. Jejich pomocí totiž předchozí 
generace zkušebníků a diagnostiků do-
kázala odhalit řadu problémů betono-
vých konstrukcí, anebo naopak potvrdit 
dobrou či výbornou kvalitu ztvrdlého be-
tonu. Vždyť ani sovětské, německé či jiné 
metody nedosáhly trvalejšího uplatnění. 
Pomyslným vítězem se tak stal švýcar-
ský technik Ernst Schmidt, jehož tvrdo-
měr z 50. let 20. století se vyrábí a pou-
žívá dodnes. O tom však příště.
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