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V  článku jsou představeny praktické zkuše-

nosti laboratoře společnosti Kámen Zbraslav, 

a.  s., s  nedestruktivním měřením pevnosti 

betonu v  tlaku pomocí Schmidtových tvrdomě-

rů. ❚  This article presents practical expe-

rience gained at the Kámen Zbraslav, a. s., 

company with non-destructive measurement of 

compressive strength of concrete using Schmidt 

hammers.

Pro naši podnikovou laboratoř jsme 
v  roce 2015 za  účelem nedestruktiv
ního zkoušení zakoupili Schmidtův di
gitální tvrdoměr SilverSchmidt typu L. 
Tento typ tvrdoměru se od  klasických 
mechanických tvrdoměrů liší tím, že 
neměří vzdálenost odrazu, ale pomo
cí optických čidel měří „rychlost úderu 
a odrazu“ a z těchto veličin vypočítává 
hodnotu Q, která udává poměr energie 
vložené k energii vrácené. Velkou výho
dou je, že hodnotu Q neovlivňuje tření 
ve vedení úderníku ani gravitace, a pro
to nezáleží na poloze přístroje, ve kte
ré měření probíhá (svisle vzhůru, svis
le dolu, vodorovně, pod úhlem). Přístroj 
má díky možnosti propojení s  počíta
čem,  exportu naměřených dat a  jejich 
následnému zpracování vysoký uživa
telský komfort. Přístroj dále umožňu
je importovat do své paměti vlastní ka
librační vztahy, podle kterých následně 
vyhodnocuje pevnost betonu v  tlaku. 
SilverSchmidt typu L má v sobě před
nastaveno několik obecných kalibrač
ních vztahů podle geografických oblas
tí použití, díky kterým je možno provést 
základní vyhodnocení při absenci vlast
ních kalibračních vztahů. Pro Českou 
republiku je využitelný vztah nazvaný 
„Křivka EU“. Z důvodu rozdílného způ
sobu měření nelze na měření digitálními 

tvrdoměry aplikovat obecný kalibrační 
vztah uvedený v normě ČSN 73 1373 
pro mechanické přístroje a obráceně.

PŘÍPRAVA
Na  základě praktické zkušenosti, kdy 
jsme provedli několik měření na  kon
strukcích, jsme dospěli k  očekávané
mu závěru, že pevnosti v tlaku ztvrdlého 
betonu naměřené tvrdoměrem Silver
Schmidt typu L s použitím vztahu „Křiv
ka EU“ nejsou zcela v souladu s našimi 
výsledky pevností, zjištěných na  zku
šebních tělesech při zkoušce pevnos
ti v  tlaku ve  zkušebním lisu. Důvodem 
je, že nelze postihnout variabilitu be
tonů (pevnostní třídy, složení, stáří ad.) 
jedním obecným kalibračním vztahem. 
Proto jsme se rozhodli stanovit si vlastní 
kalibrační vztah pro námi vyráběné be
tony a zahájit dlouhodobé měření všech 
námi vyráběných betonů pomocí poříze
ného Schmidtova digitálního tvrdoměru 
SilverSchmidt typu L. Měření probíhalo 
na zkušebních tělesech (krychle o hra
ně 150 mm) při zkoušce pevnosti v tlaku 
ve zkušebním lisu. Výsledkem je kalib
rační vztah pro betony naší výroby, který 
je na obr. 1 a pro srovnání je doplněný 
obecným kalibračním vztahem „Křivka 
EU“. Náš kalibrační vztah pracovně na
zvaný „Beton Zbraslav“ je v  současné 
době získán z cca 2 000 měření, která 
dále doplňujeme a  tím uvedený vztah 
zpřesňujeme. „Křivka EU“ dává pro na
še betony v  rozsahu pevnosti v  tlaku 
15 až 45 MPa hodnoty nižší o cca 5 až 
10 MPa a naopak nad 70 MPa výrazně 
nadhodnocuje. 

Po tomto zjištění nás v dalším kroku 
zajímalo, jaké bude srovnání s nejrozší
řenějším mechanickým Schmidtovým 
tvrdoměrem typu N. Za  tímto úče
lem jsme provedli sérii měření (100 ks, 

krychle o hraně 150 mm), a to opět při 
zkoušce pevnosti v tlaku na různých be
tonech z naší výroby. Výsledek je uve
den v grafu na obr. 2. Obecný kalibrační 
vztah podle normy ČSN 73 1373 pod
hodnocuje v  rozsahu pevností v  tlaku 
20 až 50 MPa o cca 8 až 20 MPa a to
to podhodnocení má rostoucí tendenci 
s růstem pevností betonu v tlaku měře
ných zkušebních těles.

ROZPORY PŘI  REÁLNÉM 
MĚŘENÍ  NA  ZHOTOVENÝCH 
KONSTRUKCÍCH
Na  jedné stavbě dozor investora zpo
chybnil pevnosti v  tlaku námi dodáva
ného betonu uloženého odběratelem 
do konstrukce. Investor si proto objednal 
nedestruktivní stanovení pevností v  tla
ku všech do té doby zhotovených kon
strukcí u externí akreditované laboratoře. 
Předmětem měření byly konstrukce růz
ného stáří (4 až 22 dní) zhotovené z pev
nostních tříd betonu (C35/45 a C50/60). 
Investorem objednaná externí akredi
tovaná laboratoř měřila mechanickým 
Schmidtovým tvrdoměrem typu N za po
užití obecného kalibračního vztahu podle 
normy ČSN 73 1373. Výsledky v proto
kolu i přes použití kalibračního součinitele 
α o hodnotě 1,2 (ČSN 73 1373, článek 
5.4.3), zvoleného na základě zkušenosti 
prováděcí firmy, byly o cca 10 až 15 MPa 
nižší oproti námi provedenému měření 
(o dva dny později) pomocí SilverSchmi
dtu typu L s  vlastním kalibračním vzta
hem „Beton Zbraslav“. Výsledky obou 
měření jsou uvedeny v grafu na obr. 3.

PROBLÉM 
Investor měl v ruce dva protokoly – je
den s  nevyhovujícími hodnotami pev
ností v tlaku, druhý s vyhovujícími hod
notami včetně  dostatečné rezervy, 

TVRDOMĚRNÉ METODY ZKOUŠENÍ BETONU – PŘÍKLAD 
Z PRAXE ❚ REBOUND HAMMER TESTING OF CONCRETE  
– EXAMPLE OF PRAXIS
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— kalibrační vztah mechanický 
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normy ČSN 73 1373
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přičemž betony v době nedestruktivní
ho zkoušení nebyly ještě ani normové
ho stáří 28 dní.

Investor se rozhodl ověřit dosud 
provedené konstrukce znaleckým po
sudkem, jehož součástí bylo měření 
všech dosud zhotovených konstruk
cí nedestruktivním měřením pomocí 
Schmidtova tvrdoměru typu N a dále 
ověření pevnosti betonů v tlaku ve vy
braných konstrukcích pomocí zkušeb
ních těles získaných z  jádrových vý
vrtů. Z  pevnosti jádrových vývrtů při 
zkoušce v  tlaku se měla získat ko
rekce výsledků hodnot naměřených 
Schmidt ovým tvrdoměrem typu N. 
Znalcem byly změřeny dosud prove
dené konstrukce pomocí Schmidtova 
tvrdoměru typu N a na stejných mís
tech zároveň naším SilverSchmidt
em typu L. Dále v těchto místech byly 
provedeny vývrty, ze kterých bylo zís
káno 27 zkušebních těles o průměru 
100 mm a výšce 100 mm. Tato tělesa 
byla následně nedestruktivně měřena 
znalcovým mechanickým Schmidtem 
typu N při vlastní zkoušce pevnosti 
v tlaku. Poté byl z nedestruktivně na
měřených hodnot a ze skutečné pev
nosti v tlaku betonu stanoven kalibrač
ní součinitel α = 1,55 (ČSN 73 1373, 
článek 5.4.3). Současně byla měřena 
stejná zkušební tělesa i  naším Silver
Schmidtem typu L s kalibračním vzta
hem „Beton Zbraslav“. Výsledky zjiš
těných pevností v tlaku na zkušebních 
tělesech z vývrtů jsou uvedeny v gra
fu na obr. 4.

Z grafu je patrný rozdíl mezi hod
notami pevností v tlaku naměřených 
při tlakové zkoušce v  lisu a pevností 
získaných pomocí mechanického 
tvrdoměru Schmidt typu N s obecným 

1 Porovnání kalibračního vztahu „Beton Zbraslav“ se vztahem „Křivka EU“, standardně nahraným 
výrobcem pro SilverSchmidt typu L 2 Porovnání zjištěného kalibračního vztahu Schmidt typu 
N (100 těles) s obecným kalibračním vztahem uvedeným v normě ČSN 73 1373 3 Naměřené 
hodnoty pevnosti v tlaku Schmidt typu N a SilverSchmidt typu L – kalibrační vztah „Beton Zbraslav“ 
– reálné měření na stavbě na stejných místech 4 Naměřené pevnosti v tlaku lis / Schmidt typu 
N / SilverSchmidt typu L – kalibrační vztah „Beton Zbraslav“, seřazeno vzestupně podle hodnot 
pevností zjištěných při tlakové zkoušce v lisu – měření v laboratoři na vývrtech ❚ 1 Comparison of 
calibration relationship „Beton Zbraslav“ with relationship „EU Curve“, defaulted by the manufacturer 
for the SilverSchmidt, type L 2 Comparison of the found calibration relationship of Schmidt, type 
N (100 elements) with the general calibration relationship stated in the ČSN 73 1373 standard 
3 Measured data of compressive strength of Schmidt, type N a Schmidt, type L – calibration 
relationship “Beton Zbraslav” – actual measurement at the same places at a construction site 
4 Measured compressive strength data for press / Schmidt, type N / SilverSchmidt, type L – 
calibration relationship “Beton Zbraslav”, sorted in ascending order acc. to the strength values 
determined during the pressure test in the press – measurements in the laboratory on core samples
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— Schmidt typu N obecný kalibrační vztah ČSN 73 1373 α = 1,2— SilverSchmidt typu L SH02-006-0052 kalibrační vztah „Beton Zbraslav“
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— SilverSchmidt typu L SH02-006-0052 kalibrační vztah „Beton Zbraslav“

—Schmidt typu N obecný kalibrační vztah ČSN 73 1373

 Schmidt typu N upřesněný obecný kalibrační vztah Δf (posun)

—Schmidt typu N upřesněný obecný kalibrační vztah koeficient α
—zkušební lis
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kalibračním vztahem podle norny ČSN 
73 1373 (světle zelená křivka). Výsledky 
jsou výrazně podhodnocené a  nedá
vají reálný obraz skutečných tlakových 
pevností ztvrdlého betonu v konstrukci.

Z výsledku dvojic hodnot pevnos
ti v tlaku zkušební lis/Schmidt typu N 
byl ve  znaleckém posudku stanoven 
kalibrační součinitel α = 1,55 (ČSN 
73 1373, článek 5.4.3). Při jeho použití 
dochází u vyšších pevností k mírnému 
podhodnocení do 5 MPa a u nižších 
pevností k nadhodnocení výsledných 
pevností cca o 8 MPa (tmavě zelená 
křivka). Pevnosti betonu v tlaku zjištěné 
na konstrukcích pomocí mechanické
ho Schmidtova tvrdoměru typu N byly 
následně zpětně přepočítány pomocí 
kalibračního součinitele α, stanovené
ho na základě destruktivních zkoušek 
pevnosti v  tlaku na  zkušebních těle
sech získaných z vývrtů. Znalecký po
sudek v závěru konstatoval, že ztvrdlý 
beton ve všech měřených konstrukč
ních prvcích splňuje kvalitativní po
žadavky deklarovaných pevnostních 
tříd s dostatečnou rezervou. Ze stej
ných výsledků jsme si dodatečně 
pro vlastní srovnání stanovili parametr  
Δf (posun) = 19 MPa (ČSN EN 13791, 
článek 8.1.3 – Alternativa 2). Při je
ho použití se hodnoty k  reálným vý
sledkům přibližují, ale u  nižších hod
not pevností v  tlaku jsou výsledky 

nadhodnoceny o cca 10 MPa a u vyš
ších hodnot dochází k podhodnoce
ní o cca 11 MPa (tmavě zelená čárko
vaná křivka). 

Nejmenší „chybu“ vykazuje kalibrač
ní vztah „Beton Zbraslav“ pro Silver
Schmidt typu L – nadhodnocení o cca 
6 MPa u nižších hodnot pevností a za
nedbatelné podhodnocení u  pevností 
vyšších (modrá křivka).

Minimální rozdíl naměřených hodnot 
získaných pomocí kalibračního vztahu 
„Beton Zbraslav“ pro SilverSchmidt ty
pu L a  upřesněného obecného kalib
račního vztahu s  koeficientem α pro 
Schmidt typu N (modrá a tmavě zele
ná křivka) ukazuje, že pro získání rele
vantních hodnot lze po upřesnění pou
žít kterýkoliv tvrdoměr. 

ZÁVĚR
V našem případě, který se týká konkrét
ních námi vyráběných betonů a  uve
deného rozsahu pevností betonu, lze 
konstatovat, že oba typy použitých tvr
doměrných přístrojů s  použitím od
povídajících kalibračních vztahů včet
ně upřesnění dávaly relevantní hodnoty 
pevností v tlaku s přijatelnou přesností. 

Měření Schmidtovými tvrdoměry je 
nejjednodušší, nejméně časově ná
ročná a nejméně nákladná nedestruk
tivní metoda ověření pevnosti betonu 
v tlaku v konstrukci. Nedestruktivnímu 

zkoušení betonu Schmidtovými tvrdo
měry se věnuje literatura [1] až [15]. Po
mocí Schmidtových tvrdoměrů lze bez 
ohledu na  typ konstrukce získat rele
vantní výsledky s  poměrně vysokou 
přesností, avšak jen za  předpokladu 
správného způsobu vyhodnocení. Po
měr cena/výkon je neoddiskutovatelný. 
Použití obecného kalibračního vztahu 
podle normy ČSN 73 1373 bez upřes
nění je pro současné betony nepouži
telné a dává zavádějící výsledky.

Vzhledem k  prokázání parametrů 
betonu na  vývrtech podpořených ne
destruktivními zkouškami Schmidtový
mi tvrdoměry se správnou interpretací 
(upřesněním) nakonec investor akcep
toval výsledky znaleckého posudku, 
které byly v souladu s našimi měření
mi, provedenými SilverSchmidtem ty
pu L za použití kalibračního vztahu „Be
ton Zbraslav“.
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Technologie 3D tisku je v posledních 
cca 10 letech jednou z nejrychleji se 
rozvíjejících oblastí betonových kon
strukcí. Je tedy velmi potěšitelné, že  
v německé redakci časopisu CPI vznik
la myšlenka této nové oblasti věnovat 
specializované periodikum a přiblížit 
tak odborné veřejnosti poslední no
vinky v oblasti technologií, materiálů, 
výzkumu i projektů 3D tisku z betonu.

Časopis CPT Worldwide původně 
vznikl jako jediné speciální číslo časo
pisu CPI, ale díky nebývalému zájmu 
z řad akademické i komerční sféry vy
davatelství rozhodlo, že bude časopis 
vycházet pravidelně čtyřikrát do roka 
jako samostatný titul.

Jak vidno dle pilotního čísla přiná
šejícího články, které zásadním způ
sobem rozšiřují informace z veřejně 
dostupných internetových zdrojů, ang
ličtinu ovládající čtenáři se mohou těšit 
na pravidelný přísun novinek z před
ních světových akademických praco
višť, jako je ETH Curych, a na informa
ce o širokém spektru nových projektů 
komerčních firem (mezi jinými XTreeE, 
SIKA nebo Cobod).

Nezbývá než doufat, že v dalších 
číslech najdeme také příspěvky o no
vě se rodícím odvětví 3D tisku z beto
nu od českých odborníků.

CPT (CONSTRUCTION PRINTING TECHNOLOGY) WORLDWIDE 
– SPECIÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU CPI




