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Tento článek je poslední částí plánované tri-

logie, která se zabývá tvrdoměrným zkouše-

ním betonu. Je věnován především stanovení 

pevnosti v  tlaku betonu v  počátečních fázích 

jeho zrání, neboť při výstavbě je totiž často 

důležité znát aktuální hodnotu pevnosti betonu 

v  tlaku, obzvláště v  případě nutnosti brzkého 

odstranění bednění. Nespornou výhodou je 

umět tuto tzv. odbedňovací pevnost stano-

vit nedestruktivně, k  čemuž se tvrdoměrná 

metoda skvěle hodí. Není však radno provádět 

odhad pevnosti betonu na  základě obecných 

regresních modelů (tzv. kalibračních křivek), 

neboť takto dosažené výsledky by se mohly 

od  reality diametrálně lišit. V  tomto článku 

je nastíněna konstrukce vlastního regresního 

modelu s 95% jednostrannou spolehlivostí pro 

beton známého složení. V  podstatě se jedná 

o křivku udávající odhad charakteristické pev-

nosti betonu v  tlaku na  základě výsledků tvr-

doměrných zkoušek. ❚ This paper is the last 

in a trilogy, which focuses on rebound hammer 

testing of concrete. The article discusses mainly 

determination of compressive strength at an early 

age. During construction it is often important to 

know the compressive strength at a young age 

especially when formwork needs to be removed 

early. It is very useful to determine this strength 

in a non-destructive way and this can be easily 

achieved by the rebound hammer test. However, 

it is not advisable to estimate the strength using 

general regression models (known as calibration 

curves), as the results may be very far from the 

true values. This paper describes the process of 

constructing a new regression model capable 

of 95 % one-sided reliability for a concrete of  

a known composition. In essence, this is a curve 

that shows an estimate of characteristic com-

pressive strength which is based on the rebound 

number.

Přestože se tvrdoměrná metoda zkou-
šení betonu za  posledních přibližně 
70 let, od  chvíle uvedení odrazové-
ho tvrdoměru na  trh technikem Ern-
stem Schmidtem, změnila jen málo 
(principiálně v  podstatě vůbec), ane-
bo právě proto, je obecně nejrozší-
řenější, nejvyužívanější a nejoblíbeněj-
ší nedestruktivní metodou stavebního 
zkušebnictví. Není se také čemu di-
vit. Historicky se tvrdoměrné zkou-
šení překotně vyvíjelo zejména kon-
cem první poloviny minulého století 
a přes různé způsoby měření a různé 
přístroje, o  kterých jsme pojednávali 

v první části článku (uveřejněné v Be-
ton TKS 6/2018, pozn. redakce), se 
ustálilo do podoby, kterou známe do-
dnes – do podoby tvrdoměru Original 
Schmidt. Jedná se o ve své podstatě 
jednoduché (protože geniální věci bý-
vají jednoduché) měřidlo, které zvlád-
ne obsluhovat téměř každý. Výsled-
kem měření je hodnota odrazu, kterou 
lze snadno pomocí různých regres-
ních modelů (jenž jsou označovány ne 
zcela korektně jako „kalibrační křivky“) 
převést na  odhad hodnoty pevnosti 
betonu v  tlaku. Když si zkušebník dá 
pozor na  nástrahy, které toto měře-
ní téměř vždy provázejí, o čemž jsme 
psali ve druhé části článku (uveřejně-
né v Beton TKS 2/2018, pozn. redak-
ce), neměl by se výsledek nijak zásad-
ně lišit od reálných hodnot.

Tvrdoměrná metoda zkoušení be-
tonu je v  praxi využívána v  zásadě 
dvěma základními způsoby. Prvním, 
výrazně rozšířenějším a  využívaným 
způsobem je použití tvrdoměrů při 
diagnostice existujících starších kon-
strukcí, přičemž hlavním záměrem je 
stanovení pevnostní třídy zkoušené-
ho betonu, příp. jeho rovnoměrnos-
ti [1], [2]. V případě starých konstruk-
cí je však měření provázeno dříve 
uvedenými nástrahami a  nedestruk-
tivní měření je třeba upřesňovat ta-
ké tlakovými zkouškami těles získa-
ných z odebraných jádrových vývrtů 
[3], [4], [5]. Druhý způsob využití tvr-
doměrné metody, o kterém bude po-
jednávat tento třetí a neodvratně po-
slední díl článku, je kontrola kvality 
betonu nových konstrukcí, zejména 
těch, u nichž díky hladkému povrchu 
odpadá nutnost broušení.

KRÁTCE K  METODĚ A  K   TYPŮM 
TVRDOMĚRU SCHMIDT
Jednou z výhod Schmidtova tvrdomě-
ru, kromě již uvedené jednoduchos-
ti metody, je skutečnost, že lze po-
mocí něj zkoušet i  jiné materiály, než 
je beton. Zvídavý čtenář se může do-
číst, co vše se ve  světě pomocí tvr-
doměrů zkouší např. v [6] až [11]. Je 
také vhodné uvést, že přestože je tvr-
doměrná metoda velmi jednoduchá, 
v čemž mimo jiné spočívá také její ob-
líbenost, je předmětem rozsáhlých vý-
zkumných prací. Zbytek odstavce je 
v článku uveden jen jako taková zají-
mavá nadstavba a  je určen primárně 

pro vědecké nadšence a  opravdové 
fajnšmekry – ostatní čtenáři mohou 
plynule přejít na odstavec následující 
a o nic podstatného nepřijdou. Uka-
zuje se, že při vyhodnocování zkoušek 
betonu pomocí Schmidtova tvrdomě-
ru hraje klíčovou roli správné statistic-
ké posouzení získaných hodnot. Bez 
vyhodnocení variability měření v rám-
ci zkoušky a  statistického hodnoce-
ní variačního koeficientu hodnot od-
razu se správný výzkumník neobejde, 
což mimo jiné potvrdila rozsáhlá sta-
tistická analýza variability tvrdosti be-
tonu s využitím databáze čítající mě-
ření v laboratoři i in situ za posledních  
60 let. Citovaná studie pokrývala ně-
kolik tisíc testů (více než osmdesát 
tisíc individuálních hodnot odrazu) 
a ukázala, že se v současné technické 
literatuře i normách vyskytuje v hod-
nocení betonu pomocí Schmidtova 
tvrdoměru několik mezer. Provedené 
testy normality (Shapiro–Wilk norma-
lity test) přinesly poměrně rozporupl-
né výsledky – hypotéza normálního 
rozdělení dat mohla být dokonce při-
jata pouze na velmi nízké úrovni prav-
děpodobnosti pro jednotlivá zkušeb-
ní místa. Analýza experimentálních dat 
ukázala silnou pozitivní šikmost rozlo-
žení hodnot variačního koeficientu vý-
sledků odrazu, což může být na prv-
ní pohled překvapující. Co je ale více 
méně očekávané, je závěr, že obecně 
nelze odhadovat pevnost v tlaku star-
ších betonů pouze z výsledků tvrdo-
měrné zkoušky, tedy jednoparamet-
ricky, neboť vztah vyžaduje zavedení 
více vstupů (parametrů), kterými mo-
hou být např. stupeň hydratace, druh 
a množství cementu a kameniva, pod-
mínky prostředí, podmínky zkoušek 
a tak dále a tak podobně [12] až [15].

Během uplynulých 70 let byla vy-
vinuta celá řada tvrdoměrů, ovšem 
v současnosti se nejvíce používají od-
razové tvrdoměry typu Schmidt. Exis-
tuje jich několik typů a vzájemně se li-
ší energií provedeného rázu, velikostí 
a tvarem razníku, příp. i mechanickou 
konstrukcí. V minulosti a velmi prav-
děpodobně i  v  současnosti je stále 
nejpoužívanější Schmidtův tvrdoměr 
typu Original Schmidt – klasický tvr-
doměr, který se stal základem všech 
hlavních zkušebních postupů na ce-
lém světě [16]. Základním typem je 
Schmidt N s energií úderu 2,207 Nm, 
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vyrábí se však i  typ L s energií úde-
ru 0,735 Nm. 

Před více než deseti lety byl na trh 
uveden nový typ tvrdoměru – Silver-
Schmidt –, který měří pomocí op-
tických čidel rychlost úderu a zpět-
ného rázu okamžitě před úderem 
a  po  něm, přičemž neudává hod-
notu odrazu, ale hodnotu fyzikál-
ního koeficientu odrazu Q. Odlišná 
konstrukce tvrdoměru SilverSchmidt 
umožňuje rozšíření rozsahu měření 
jak na betonech s nižší, tak na beto-
nech s vyšší pevností. Také Silver-
Schmidt je dodáván v konfiguraci N 
a L. Na SilverSchmidt L lze také nasa-
dit tzv. hřibovitý nástavec, pomocí kte-
rého lze zkoušet i  betony s  pevností 
v  tlaku již od  5  N/mm2. SilverSchmi-
dt je primárně určen pro hodnocení 
rovnoměrnosti betonu v  konstrukci 
a pro lokalizaci oblastí s nižší kvali-
tou [17]. Nový elektronický tvrdoměr 
však nesplnil všechna očekávání – 
dle [11] je SilverSchmidt pro měření 
vhodnější než jeho předchůdce, za-
tímco dle [14] vychází SilverSchmi-
dt ze srovnání s  Original Schmi-
dtem hůře. Možná proto výrobce 
vyhodnotil SilverSchmidt jako sle-
pou uličku a nejnovější typ Schmid-
tova tvrdoměru je schopen určit opět 
pouze hodnotu odrazu a ne hodno-
tu Q – jedná se o Original Schmidt 
Live, dodávaný s  komplexní aplika-
cí (Apple iOS a Android) pro měření,  
reporting a analýzu [18].

V experimentu, který bude na dal-
ších řádcích popsán, byly využity 
tvrdoměry Original Schmidt N, Sil-
verSchmidt N, SilverSchmidt L a Sil-
verSchmidt L s  hřibovitým nástav-
cem.

MODELY ZÁVISLOSTI 
TVRDOMĚRNÝCH ZKOUŠEK 
A  PEVNOSTI  BETONU V   TLAKU

Kř ivka  udáva j íc í  pevnost 
be tonu  v   t l aku  s   95% 
spo leh l i vos t í
Vytvoření obecného vztahu (závislos-
ti) mezi hodnotou odrazu tvrdomě-
ru a  pevností betonu v  tlaku může 
být složitý úkol. V minulosti byla pu-
blikována řada prací, z nichž některé 
upozorňují, že jednoparametrické vy-
jádření pevnosti může být zavádějí-
cí [15]. Jednoparametrické vyjádření 
znamená, že pro stanovení pevnos-
ti v tlaku z takového modelu je nutné 
znát pouze hodnotu odrazu. Publika-
ce (např. [19]) upozorňují, že model 

závislosti by měl být tvořen také s vy-
užitím např. typu použitého cementu, 
kameniva nebo vodního součinitele. 
Tyto a  mnohé další parametry beze-
sporu ovlivňují pevnost betonu v  tla-
ku, a tedy i hodnotu odrazu Schmid-
tovým tvrdoměrem. 

Dále je také nutné upozornit na sa-
motnou metodu hledání optimálního 
modelu závislosti. Nejčastěji používa-
ná metoda tzv. regresní analýzy, te-
dy metoda nejmenších čtverců, má 
pro své použití celou řadu předpo-
kladů, z nichž některé mohou být při 
posuzování experimentálních dat po-
rušeny. V případě hledání optimálního 
vztahu mezi tvrdoměrnou metodou 
a pevností betonu v tlaku bývá poru-
šen předpoklad tzv. homoskedastici-
ty, tedy stálosti rozptylu [19]. Porušení 
stálosti rozptylu znamená, že s mění-
cí se hodnotou odrazu (osa x) se mě-
ní i variabilita pevnosti v tlaku (osa y). 
Konkrétně čím má beton vyšší hodno-
tu odrazu, tím větší je rozptyl získané 
pevnosti. Pokud je porušení homos-
kedasticity zanedbáno, získaný model 
závislosti může podhodnocovat beton 
s ohledem na hodnotu pevnosti, a to 
především ve vyšších pevnostech.

Experimentální data použitá v tom-
to článku ukazují, že za určitých okol-
ností však lze výše popsané úska-
lí a požadavky oprávněně zanedbat. 
Jedná se o  případy, kdy není cílem 
nalézt obecný model závislosti (teo-
reticky pro jakýkoli beton), ale model 
použitelný pro jeden konkrétní beton. 
Tento model navíc není určen pro 
hledání pevnosti betonu v tlaku v ce-
lém rozsahu, ale pro odhad minimální 
hodnoty odrazu, která by měla odpo-
vídat „odbedňovací“ pevnosti. Většina 
dříve publikovaných modelů závislosti 
tvrdoměrné metody a pevnosti v tla-
ku je konstruována pro odhad střední 
hodnoty pevnosti. Model je tedy se-
staven jako střední křivka procházející 
experimentálními daty. Teoreticky lze 
říci, že takto sestavený model je určen 
s 50% spolehlivostí – získaná hodnota 
pevnosti může nabývat s 50% prav-
děpodobností větší a s 50% pravdě-
podobností menší hodnotu.

V  technické praxi navrhování sta-
vebních konstrukcí se však ve větši-
ně případů nepoužívá 50% spoleh-
livost, nýbrž 95% spolehlivost. Takto 
vyjádřená hodnota vlastnosti materiá-
lu se nazývá charakteristická hodno-
ta. V případě pevnosti v tlaku se také 
používá termín charakteristická pev-
nost. V podstatě se vždy jedná o 5% 

kvantil, tzn., že 95 % výsledků zkou-
šek by mělo být větší než tato hod-
nota. Jedná se tedy o  jakýsi jedno-
stranný intervalový odhad hodnoty 
sledovaného parametru. Mírně od-
lišně k  hodnocení přistupuje norma 
ČSN EN 13791 [20], která je při ne-
destruktivním zkoušení jedním ze zá-
kladních dokumentů. Zde se uvažuje 
hodnota spolehlivosti (bezpečnostní 
úrovně) 90 %. Tímto se řídili i výzkum-
níci navrhující vztah (4), o čemž bude 
pojednáno dále.

Stále více se ukazuje, že i v přípa-
dě vyjadřování pevnosti betonu v tla-
ku z  výsledků nedestruktivních me-
tod by bylo vhodné mít k  dispozici 
jednostranný odhad ve formě křivky, 
přičemž body na této křivce by určo-
valy např. 95% jednostranné interva-
lové odhady pevnosti v tlaku. Jednalo 
by se o odhad charakteristické pev-
nosti betonu v  tlaku a  tuto křivku by 
tedy bylo možné nazvat charakteris-
tická křivka. 

Při konstrukci charakteristické křiv-
ky lze vyjít z běžně používaných tzv. 
konfidenčních (regresních) pásů. Jed-
ná se o  konfidenční pás pro střed-
ní přímku, který je standardně určen 
95% intervalovými odhady regresních 
koeficientů, a  o  tzv. predikční pás, 
který určuje 95% intervalový odhad 
pevnosti v  tlaku pro danou hodnotu 
tvrdoměrné zkoušky. Šířka těchto pá-
sů je závislá na rozptylu experimentál-
ních dat a  jejich spolehlivost je dána 
(1-α/2)-kvantilem Studentova rozdě-
lení pravděpodobnosti s  n-2 stup-
ni volnosti, kde standardně α = 0,05 
a  n je počet získaných dvojic hod-
not tvrdoměrné a  pevnostní zkouš-
ky. Pro odhad, tedy predikci pevnosti 
v tlaku nás především logicky zajímá 
pás predikční, který je vždy širší než 
konfidenční pás pro střední přímku. 
V  klasické regresní analýze se tento 
pás používá jako oboustranný. Úpra-
vou zmíněného kvantilu Studentova 
rozdělení na  kvantil (1-α) se stejným 
stupněm volnosti dostaneme z  dol-
ní hranice predikčního pásu hleda-
nou charakteristickou křivku. Tento 
postup vychází z běžně používaných 
metod matematické statistiky. 

Klasickou metodu nejmenších 
čtverců je také vhodné doplnit např. 
testováním regresních koeficientů 
a posouzením vhodnosti modelu pro-
střednictvím koeficientu vícenásob-
né korelace, který je v našem případě 
roven koeficientu korelace r. Vhod-
nost modelu se nejčastěji vyjadřuje 
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ve formě tzv. koeficientu determinace r2.  
Číslo r2 · 100 % vyjadřuje (dle často uží-
 vané konvence) procentuální podíl 
z  rozptylu hodnot pevnosti v  tlaku, 
který je vysvětlený získaným regres-
ním modelem. Těmito a dalšími postu-
py se zabývá tzv. regresní diagnosti-
ka, která bývá bohužel často v praxi 
opomíjena.

1 Vyrobený vazník V03 2 Výroba zkušebních krychlí 3 Zkoušení krychle pomocí tvrdoměru Original 
Schmidt N 4 Zkoušení krychle pomocí tvrdoměru SilverSchmidt N 5 Zkoušení krychle pomocí 
tvrdoměru SilverSchmidt L s hřibovitým nástavcem ❚ 1 Manufactured V03 girder 2 Making 
of the cubic specimens 3 Testing a cube with an Original Schmidt N 4 Testing a cube with 
a SilverSchmidt N 5 Testing a cube with a SilverSchmidt L with a mushroom plunger

1 2

3

4 5
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Obecně  použ ívané  mode ly 
záv is los t i
V této části článku jsou uvedeny v pra-
xi běžně používané modely závislos-
ti pro odhad pevnosti betonu v  tlaku 
z  tvrdoměrných zkoušek. Tyto vzta-
hy budou dále porovnány s  mode-
ly vytvořenými na základě experimen-
tálních dat.

Norma [21] definuje dva modely zá-
vislosti výsledků zkoušek měřidlem 
Original Schmidt N při vodorovném 
zkoušení a pevnosti v tlaku. Jedná se 
o dvě přímky, které by měly platit pro 
různé rozsahy. Přímka A je definována:

fc = 1,75 · a – 29, (1)

kde a = 25 až 40 [-] je hodnota odrazu 
a přímka B je definována:

fc = 1,789 · a – 30,44 (2)

pro rozsah odrazu a = 41 až 54 [-].
Dokument [22] uvádí modely zá-

vislosti pro tvrdoměr SilverSchmidt. 
Vztah pro výsledky zkoušek provede-
ných měřidlem SilverSchmidt N je zde 
uveden ve  dvojím provedení. Nejprve 
střední vztah s 50% spolehlivostí:

fc = 1,8943 · e0,064 · Q (3)

pro Q = 20 až 62 [-]. Tato křivka byla 
vytvořena na základě výsledků zkoušek 
provedených institutem BAM (Fede-
ral Institute for materials Research and 
Testing in Berlin, Germany) na  třech 
různých betonech, které se lišily vodním 
součinitelem a typem cementu pro po-
krytí pevností betonu v tlaku v rozsahu 
fc = 10 až 100 N/mm2 [22]. Na zákla-
dě těchto výsledků institutu BAM a in-
stitutů The Shaanxi Province Construc-
tion Science Research Institute, China 
a Hunan University, China definuje do-
kument [22] křivku s  uvedenou 90% 
spolehlivostí:

fc = 2,77 · e0,048 · Q (4)

pro rozsah Q = 22 až 75 [-]. Tato křiv-
ka je sestavena na základě doporuče-
ní norem EN 13791 [20], ASTM C805 
[23] a ACI 228.1 [24]. Zde je popsáno, 
že model závislosti NDT metody a pev-
nosti betonu v tlaku by měl být sesta-
ven tak, aby 90 % experimentálních dat 
leželo nad získaným modelem.

Model výsledků zkoušek tvrdomě-
rem SilverSchmidt L pro rozsah hodnot 
Q = 20 až 62 [-] je také popsán v do-
kumentu [22] jako:

fc = 1,9368 · e0,0637 · Q. (5)

Měření přístrojem SilverSchmidt L je 
možné provádět i s hřibovitým nástav-
cem (dále též MP), který by měl umož-
nit měření v raném stáří betonu s níz-
kou pevností v tlaku. Vztah:

fc = 0,0108 · Q2 + 0,2236 (6)

je definován v dokumentu [17] pro rozsah 
Q = 13 až 44 [-] a fc = 5 až 30 N/mm2.

EXPERIMENT

Postup  měřen í
Cílem provedených měření a jejich vy-
hodnocení bylo určit vlastní převod-
ní vztah (neboli regresní model, neboli 
kalibrační křivku) pro stanovení pev-
nosti betonu v tlaku na základě tvrdo-
měrného zkoušení. Primárně se jedná 
o vztahy, které řeší nízké pevnosti v tla-
ku betonu v počátcích jeho zrání – pře-
devším pevnosti tzv. odbedňovací, te-
dy v rozmezí minimálních hodnot 5 až 
10 N/mm2.

Pro potřeby experimentu byl po-
užit beton C50/60, který se používá 
pro výrobu prefabrikovaných před-
pjatých vazníků V03 (obr.  1). Sna-
hou bylo zachytit i nízké (odbedňova-
cí) pevnosti v tlaku. Vazníky V03 mají 
nesymetrický I profil, délku 25,346 m, 
výšku 1,5 m a slouží pro montovanou 
železobetonovou konstrukci obchod-
ního domu. Přímo při jejich výrobě 
byl odebrán beton pro výrobu 18 ks 
zkušebních krychlí o hraně 150 mm 
(obr.  2). Po  jejich zhotovení byly na-
plněné ocelové formy přikryty PE fó-
lií a  ponechány v  blízkosti nosníků 
V03 v hale výrobního závodu – tep-
lota okolního prostředí nepřesahova-
la 15 °C. Neboť byla snaha o zachy-
cení nízkých pevností betonu v tlaku, 
první tři krychle byly odzkoušeny již 
po 27 h od smíchání cementu s vo-
dou. Další trojice zkušebních krychlí 
byly v  tomto stáří odformovány, ulo-
ženy do vodní lázně a postupně zkou-
šeny ve stáří 42, 48, 68, 144 a 656 h. 
Celkem 15 krychlí bylo tedy odzkou-
šeno během prvních 6 dní, poslední 
trojice byla odzkoušena po 28 dnech 
zrání betonu [25].

Zkoušení probíhalo stále stejně. 
Na  každé krychli byly určeny roz-
měry a  hmotnost, poté byla krych-
le upnuta do  zkušebního lisu silou 
50  kN a  na  dvou protilehlých stra-
nách bylo provedeno tvrdoměrné mě-
ření. Na  kaž dé zkoušené straně bylo 

stanoveno pět hodnot odrazu a  po-
mocí Original Schmidtu N (obr. 3) a pět 
hodnot koeficientu Q pomocí Silver-
Schmidtu N (obr.  4), SilverSchmidtu 
L, a  to bez i  s  hřibovitým nástavcem 
(obr.  5). SilverSchmidt L s  hřibovitým 
nástavcem je určen především právě 
pro zkoušení betonů v  počáteční fázi 
jejich zrání, proto byl tento přístroj pou-
žit pouze během prvních dvou dní zrání 
betonu (tzn. první tři časy měření) a dá-
le již ne. Po tvrdoměrném zkoušení byla 
vždy stanovena pevnost betonu v tlaku 
dle ČSN EN 12390-3 [26].

Výs ledky  a   je j i ch  d iskuze
V  případě výsledků popsaných zkou-
šek se jedná vždy o jeden beton zná-
mého složení. Zkoušení tvrdoměrných 
i pevnostních vlastností těchto betonů 
bylo nastaveno tak, aby získaná expe-
rimentální data popisovala pevnostní 
vývoj daného betonu v čase. Z tohoto 
důvodu se jeví jako oprávněné použi-
tí jednoparametrického vyjádření pev-
nosti betonu v tlaku z výsledků tvrdo-
měrné zkoušky.

Vyhodnocení experimentálních dat 
bylo primárně zaměřeno na zjištění tzv. 
odbedňovací hodnoty odrazu, tedy vý-
sledku tvrdoměrné zkoušky, který by 
měl odpovídat „odbedňovací“ pevnos-
ti betonu v tlaku s 95% spolehlivostí – 
hodnotě zjištěné na  charakteristické 
křivce. „Odbedňovací“ pevnost, te-
dy pevnost betonu v tlaku, při které je 
možné konstrukci nebo část konstruk-
ce odbednit, je zde nastavena na hod-
notu 5 N/mm2.

Výsledky zkoušek betonu pro pre-
fabrikované dílce jsou včetně lineár-
ních regresních modelů znázorně-
ny na obr.  6 až 9. Ve  všech grafech 
je vždy černě znázorněn náš lineár-
ní regresní model (s 50% spolehlivos-
tí ) a  červeně poté naše charakteris-
tická křivka. Dále jsou v grafech vždy 
uvedeny také obecné regresní modely – 
konkrétně u  výsledků zkoušek pomocí 
Original Schmidtu N (obr. 6) je to vztah 
(1) a (2) z normy [21], u SilverSchmidtu N 
(obr. 7) je to vztah (3) s 50% spoleh-
livostí i  vztah (4) s  90% spolehlivostí, 
u SilverSchmidtu L bez MP (obr. 8) je 
to vztah (5) s 50% spolehlivostí a ko-
nečně u SilverSchmidtu L s MP (obr. 9) 
je to vztah (6) také s  50% spolehli-
vostí. U všech grafů, které znázorňu-
jí výsledky získané tvrdoměrem Sil-
verSchmidt (bez ohledu na typ), jsou 
obecné regresní modely popsány dle 
výrobce tvrdoměru, tedy jako „vztah 
Proceq“.
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Na  základě hodnot koeficientů 
determinace r2 je možné konsta-
tovat, že všechny tyto modely vy-
kazují vysokou míru vhodnosti, ne-
boť všechny hodnoty r2 jsou vyšší 
než 0,9 (konkrétně 0,949 u Original 
Schmidtu N, 0,922 u  SilverSchmidtu 
N, 0,957 u SilverSchmidtu L a 0,953 
u SilverSchmidtu L s hřibovitým ná-
stavcem). Výsledky zkoušek tvrdo-
měrem Original Schmidt N na tomto 
konkrétním betonu ukazují, že vztahy 
uvedené v  normě [21] mohou pod-
hodnocovat pevnost betonu v  tlaku 
(obr.  6). Nelineární charakter závis-
losti tvrdoměrných zkoušek prove-
dených přístroji SilverSchmidt N, L 
i  L -MP dle [17] a  [22] nebyl při vy-
hodnocení těchto experimentálních 
dat potvrzen (obr. 7 až 9).

ZÁVĚR
V článku byl navržen do jisté míry ino-
vativní přístup konstrukce tzv. cha-
rakteristické křivky, kterou lze využít 
pro nalezení hodnoty „odbedňova-
cí“ pevnosti pomocí odrazu různými 
typy tvrdoměrů. Využití charakteris-
tické křivky se jeví jako vhodné pro 
stanovení konkrétní hodnoty tvrdo-
měrné zkoušky, při jejímž dosažení 
lze s 95% spolehlivostí říci, že beton 
má požadovanou pevnost pro od-
bednění (a  je jedno, kolik N/mm2 si 
jako „odbedňovací“ pevnost zvolíme). 
Lze také říci, že pro betony dané-
ho složení není nutné hledat složitěj-
ší regresní model, než je jednoduchá 
přímka. Navíc tento nejjednodušší 
tvar regresního modelu umožňuje re-
lativně jednoduché vyjádření charak-
teristické křivky. Současně však pla-
tí, že autoři tohoto článku rozhodně 

6 Model závislosti a [-] vs. pevnost v tlaku 
fc [N/mm2] – Original Schmidt N 7 Model 
závislosti Q [-] vs. pevnost v tlaku fc [N/mm2] 
– SilverSchmidt N 8 Model závislosti Q [-] vs. 
pevnost v tlaku fc [N/mm2] – SilverSchmidt L  
9 Model závislosti Q [-] vs. pevnost  
v tlaku fc [N/mm2] – SilverSchmidt L 
s hřibovitým nástavcem ❚ 6 Model of the 
dependence of a [-] vs. compressive strength 
fc [N/mm2] – Original Schmidt N 7 Model of the 
dependence of Q [-] vs. compressive strength 
fc [N/mm2] – SilverSchmidt N 8 Model of the 
dependence of Q [-] vs. compressive strength 
fc [N/mm2] – SilverSchmidt L 9 Model of 
the dependence of Q [-] vs. compressive 
strength fc [N/mm2] – SilverSchmidt L with 
a mushroom plunger

90 %

6

7

8

9
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nezpochybňují platnost obecných 
vztahů a  jejich schopnost postih-
nout závislost tvrdoměrných zkou-
šek a pevnosti betonu v  tlaku, jež 
jsou citovány v části Obecně pou-
žívané modely závislosti. Je nutné 
si uvědomit, že tyto obecné vzta-
hy byly vytvořeny pro betony téměř 
jakéhokoliv složení, u nichž by jed-
noduchá přímka pravděpodobně 
neobstála.

A tak jsme se od exkurze do his-
torie tvrdoměrného zkoušení, po-
psané v  první části trilogie, přes 
problematiku zkoušení starých be-
tonových konstrukcí a její specifika, 
což bylo popsáno v prostřední čás-
ti trilogie, dopracovali až k závěreč-
nému dílu, který pojednává o zkou-
šení nových betonových konstrukcí 
s důrazem na zjištění „odbedňova-
cích“ pevností. Ukázali jsme, že je 
pro tento účel možné využít jakýko-
liv tvrdoměr Schmidt. Rádi bychom 
upozornili, že ani zde není radno 
podcenit všechny aspekty tvrdo-
měrného zkoušení, jako je např. ka-
librace přístrojů či dostatečná kvali-
fikace pracovníků.

Ústav stavebního zkušebnictví 
Fakulty stavební VUT při provádění 
certifikace osob pro nedestruktiv-
ní zkoušení ve stavebnictví navázal 
spolupráci se společností Skan-
ska, a.  s. Vytvořené regresní mo-
dely a  charakteristické křivky pro 
beton známého složení společnost  
Skanska, a. s., využívá při kontrole 
betonu např. v rámci stavby admini-
strativní budovy v areálu bývalé Vl-
něny v Brně.
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