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1. Úvod 

Přetvárné vlastnosti a z nich hlavně modul pružnosti se v posledních letech staly 

tématem mnoha publikovaných článků. Stalo se tak díky moderním trendům ve stavebnictví. 

Nároky na současné betony jsou jiné než koncem minulého století. Používá se stále více 

přísad, vyšší množství popílku a snižují se maximální frakce kameniva na 16mm. Všechny 

tyto změny mohou snižovat modul pružnosti. V současnosti je u betonu, kladen důraz na jeho 

dobrou zpracovatelnost, na dokonalejší povrch, na ekologii a nízké náklady. Trendem 

současnosti se stávají samozhutnitelné a pohledové betony [16]. 

Projektanti se řídí při navrhování pevnostními třídami betonu podle normy ČSN EN 

206-1, i když se v této normě píše o trvanlivosti a zpracovatelnosti, o přetvárných 

vlastnostech se nezmiňuje. Dále projektanti pro výpočet používají modul pružnosti, ten je dán 

směrnými hodnotami v normě ČSN EN 1992-1-1pro beton se silikátovým kamenivem, 

v návaznosti na třídy betonu normy předešlé. Když dojde na objednání betonu hlavním 

kriteriem je jeho pevnostní třída. Výrobci se tedy řídí normou ČSN EN 206-1, kde modul 

pružnosti není zmíněn a pokud si objednavatel nestanoví požadavek na hodnotu modulu 

pružnosti, není výrobce povinen se jím zabývat [17].  

V normě ČSN EN 1992-1-1 jsou dány hodnoty modulu pružnosti pro beton se 

silikátovým kamenivem. Avšak je mnoho druhů betonů s různým složením, aby bylo možné 

je objektivně srovnávat a normovými hodnotami. Proto je důležité vědět, jak mohou složky 

betonu ovlivnit modul pružnosti. 

 Cílem této bakalářské práce je ověřit vliv různých složek betonu na modul pružnosti. 

Pro tuto práci byly navrženy 4 typy betonů, z toho jeden referenční. Modifikované betony se 

od referenčního pozměnily vždy o jednu složku. V prvním modifikovaném betonu bylo 

změněno kamenivo nejvyšší frakce 8/16, na drcené čedičové kamenivo, u druhého se zvedl 

vodní součinitel a do třetího byla přidána provzdušňující přísada. Betony budou zkoušeny na 

dynamický a statický modul pružnosti v tlaku po 28 dnech. Dále budou provedeny základní 

zkoušky pro čerstvý i ztvrdlý beton, včetně pevností v tlaku po 28dnech. 
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2. Přetvárné vlastnosti betonu 

Přetvárné vlastnosti betonu se rozdělují na vratné a nevratné (plastické) deformace. 

Vratné pružné deformace charakterizuje modul pružnosti, částečně také smrštění betonu 

způsobené přemisťování vlhkosti a tepelnou roztažnost. Nevratné deformace jsou charakteri-

zovány dotvarováním a částečně i smrštěním, které je vyvoláno hydratací a karbonatací [1]. 

Tyto deformační vlastnosti mají velký vliv, při navrhování betonových konstrukcí. 

Projevují se protažením a zkrácením konstrukcí v příčném nebo podélném směru. Vztah 

deformací je vyjádřen Poissonovým součinitelem, který udává poměr příčného roztažení k 

podélnému stlačení betonu 0,16-0,2 a příčného stlačení k podélnému roztažení betonu 0,125-

0,8 [1]. 

 

2.1. Modul pružnosti betonu 

Modul pružnosti je důležitá charakteristika betonu, která ovlivňuje deformace betonu, 

jako jsou zkrácení, protažení, posuny či průhyby atd. Je nesdílnou součástí navrhování 

betonových a železobetonových konstrukcí. Velmi důležitou roli hraje u předepnutých a 

velkorozměrových konstrukcí. Dá se obecně vyjádřit jako poměr mezi napětí a poměrným 

přetvořením, který lze zapsat vzorcem (1): 

 

                                                      [[[[ ]]]]MPaE     
εεεε
σσσσ====                                                            (1) [19] 

,kde       E   je modul pružnosti, 

              σ   je napětí [MPa], 

              ε   je poměrné přetvoření. 

 

Dále můžeme obecně říci, že deformace betonu se snižují s rostoucím modulem pružnosti 

betonu, tak jako se i snižují průhyby u železobetonových konstrukcí [19].  

V počátku zatěžování je závislost napětí na poměrném přetvoření lineární, 

zvyšujícím se napětím už modul pružnosti betonu není konstantní, nýbrž klesá. Trvalé 

(plastické) deformace se začínají projevovat vznikem trhlin a to už pří napětí asi 30% (fc/3) 

zlomového napětí (fc=pevnost betonu) [1].  
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Vztah napětí a poměrného přetvoření je schematicky znázorněn na Obr. 1.: 

 

Obr.1    Pracovní diagram betonu v tlaku [19] 

,kde       fcm   je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku, 

   εc    je poměrné přetvoření betonu (záporné), 

Ecm  je střední hodnota (mezi σc=0 a 0,4 fcm ) modulu pružnosti betonu. 

 

Vztah pro sečný modul pružnosti a střední hodnotu pevnosti betonu v tlaku je vyjádřen  

vzorcem: 

 [[[[ ]]]]GPafE cmcm   /10).(22 0,3====                                     (2) [3]  

                                                 [[[[ ]]]]MPaff ckcm     8++++====                                               (3) [3]         

fck   je charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku,  

fcm   je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku,  

Ecm  je sečný modulu pružnosti betonu. 

V normě ČSN EN 1992 -1-1 [3] je modul pružnosti Ecm vyjádřen jako úhel tgα, který 

svírá sečnu mezi napětím σ a poměrným přetvořením ε v závislosti s osou x pří napětí na 

úrovni pevnosti v tlaku 0,4 fcm [3].  
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Při navrhování betonových konstrukcí, se projektanti řídí směrnými hodnotami pro 

modul pružnosti betonu s tabulky 3.1 uvedené v normě ČSN EN 1992-1-1 [3], přiřazeným 

k pevnostním třídám betonu podle normy ČSN EN 206-1 [4]. Tyto vztahy jsou uvedeny 

v  Tab. 1 pro beton tvořený křemičitým kamenivem: 

 

Tab. 1:    Modul pružnosti v závislosti na pevnostech v tlaku betonu [3] 

Pevnostní třídy betonu  

fck/fck,cube 
(MPa) 

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 

fcm  (MPa) 28 30 38 43 48 53 58 63 68 78 

Ecm (MPa) 29 000 31 000 32 000 33 000 35 000 36 000 37 000 38 000 39 000 41 000 

 

Pro kamenivo z vápence čí pískovce se mají hodnoty snížit o 10%, resp. 30%. U 

čedičového kameniva se hodnoty navyšují asi 0 20% [3]. 

Podle způsobu zkoušení modulu pružnosti rozeznáváme dynamický modul pružnosti 

a statický modul pružnosti. Statický modul pružnosti betonu v tlaku se stanovuje dle normy 

ČSN ISO 6784 [7] (viz. kapitola 5.3.). 

Dynamický modul pružnosti získáváme z nedestruktivních zkoušek. Tyto zkoušky se 

provádí ultrazvukovou metodou zkoušení dle ČSN 73 1371 [5] (viz. kapitola 5.1.) nebo 

rezonanční metodou zkoušení betonu dle ČSN 73 1372 [6]. Při rezonanční zkoušce je 

principem měření vlastní frekvence kmitání zkušebního tělesa (betonu). Mezi frekvencí 

kmitání betonu a pružnými vlastnostmi betonu existuje závislost. Rezonanční metodou 

můžeme stanovit dynamický modul pružnosti betonu v tlaku a tahu, dynamický modul 

pružnosti ve smyku a Poissonův součinitel. Dynamický modul pružnosti v tlaku a tahu Ebr lze 

stanovit, z vlastního kmitočtu podélného kmitání EbrL a z vlastního kmitočtu příčného kmitání 

Ebrf. Pro zkoušku se užívají tělesa tvaru hranolů a válců [6].  

Zkouška začíná uložením zkušebního tělesa na upravenou podložku, která nebrání 

kmitání tělesa, nejčastěji z gumy. Na tělesa se přiloží sondy zkušebního přístroje (budič a 

přijímač) podle požadavků na kmitání (podélné nebo příčné) a zjistí se první (nejmenší) 
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vlastní kmitočet (podélného nebo příčného) kmitání tělesa. Vztahy pro výpočet dynamického 

modulu pružnosti (4) a (5) : 

 

Podélné kmitání:                      [[[[ ]]]]MPafLE LLbr   ...4 22
, ρρρρ====                                                 (4) [5] 

,kde        L  je délka zkoušeného tělesa v [m], 

              fL  je první vlastní kmitočet podélného kmitání zkušebního tělesa [kHz], 

              ρ   je objemová hmotnost betonu [kg.m-3]. 

 

Příčné kmitání:                      [[[[ ]]]]MPa
i

fLcE Lfbr   
1

.....0789,0 2
24

1, ρρρρ====                                (5) [5] 

,kde       L   je délka zkoušeného tělesa v [m], 

              ff   je první vlastní kmitočet příčného kmitání zkušebního tělesa [kHz], 

              ρ   je objemová hmotnost betonu [kg.m-3], 

              i    je poloměr setrvačnosti příčného řezu zkušebního tělesa k ose kolmé  

                   na rovinu kmitání [m],  

              c   je korekční součinitel. 

 

2.1.1. Složky betonu ovlivňující modul pružnosti  

Vliv ů na modul pružnosti je opravdu mnoho, když pomineme vlivy prostředí,  

hlavním a nejdůležitějším jsou složky, vstupující do betonu. V dnešní době je na trhu spousta 

druhů betonu a ty mají své specifické vlastnosti a složení. Trendem jsou samo-zhutnitelné a 

pohledové betony. Také se klade důraz na ekologii a ekonomii což nabízejí betony z 

recyklovaných materiálů. Různé betony si žádají různá složení a tak se nedají objektivně 

srovnávat v modulech pružnosti. [16] 

Co se týče složek betonu, je už všeobecně známo, že největší vliv na modul pružnosti 

betonu má kamenivo, cementový tmel, voda a přísady. Některé složky ovlivňují modul 

pružnosti betonu pozitivně, tak že jeho hodnotu zvyšují, jiné jeho hodnotu podstatně sníží. 
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Pozitivní vliv má druh kameniva, jeho objemový podíl v betonu a velikost modulu pružnosti 

kameniva. S rostoucím modulem pružnosti kameniva roste i modul pružnosti betonu. Také 

velikost maximální frakce kameniva (Dmax) modul pružnosti ovlivní a na něm v závislosti i 

potřebné množství záměsové vody [18]. Negativně je modul pružnosti ovlivněn objemem 

cementového tmele, s jeho vyšším podílem v záměsi se hodnota modulu pružnosti betonu 

snižuje. Tento problém mohou mít samo-zhutnitelné betony s vyšším podílem cementového 

tmele, v závislosti na tom budou moduly pružnosti betonu o něco menší [20]. V závislosti na 

pojivové složce může být modul pružnosti betonu snižován vodním součinitelem, 

provzdušňující přísadou a druhem cementu[18].  

 

2.2. Smrštění betonu  

Smrštění má vliv na betonovou konstrukci i jeho části. Vyvodí napětí betonu v tahu a 

tím se může stát, že v tažených (vyztužených) částech dojde k výskytu porušení trhlinami. 

Smrštění mohou být povrchová, ale i v jádrech konstrukcí. Trhliny vznikají v místech 

největšího napětí a nastávají pří smrštění větším než 2mm.m-1[2]. Na velikost a průběh 

smrštění má vliv tvar a rozměry betonových konstrukcí. Ve vzdálenosti 0,3m od povrchu 

konstrukce už smrštění není pozorováno, u masivních konstrukcí ke smrštění nedochází. 

Smrštění lze snížit tím, že bednění (dřevěné) necháme nasáknout vodou a to vlhkost následně 

předá do betonu[1]. 

Smršťování je složitý proces, který kromě kapilárních jevů zahrnuje úbytek vody 

v krystalické mřížce. Dále je ovlivněn migrací vlhkosti v betonu mezi různě velkými 

kapilárami a napětím vodních par vnějšího prostředí. Významný vliv na smrštění má vztah 

mezi cementovým tmelem a kamenivem. Kapilární síly způsobují napětí pří stlačení povrchu 

kameniva v radiálním směru vlivem smrštění cementového kamene. Příčinou tohoto jevu se 

mění pružná deformace na trvalou (plastickou). Kromě smršťování existuje i opačný jev 

bobtnání (nabývání na objemu), který může nastat nasáknutím vody z vodní lázně, kde beton 

zraje – nemusí vždy nastat. Pohybuje se v rozmezí 0,1-0,4mm.m-1[1]. 

Faktory ovlivňující smrštění: smršťování cementového kamene, v závislosti na jeho 

pórovitosti, druhu a vlastnosti, složení betonu, jeho rozměrech a tvaru konstrukce, vyztužení, 

vnější teplotě, vnější vlhkosti a působení času. Rozlišujeme vlhkostní, hydratační a 

karbonatační smrštění [1]. 
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Vlhkostní smrštění vzniká, při migraci vlhkosti v kapilárách souvisí s pórovitostí 

cementového kamene a relativní vnější vlhkosti. Tento proces probíhá do ustálení vlhkosti 

cementového kamene s vlhkosti vzduchu. Smrštění je ovlivněno jemnými kapilárami od 0,36-

0,5 nm. Větší póry obsahují vzduch, malé se zaplňují kondenzovanou vodou[1].  

Hydratační smrštění způsobuje hydratace slinku, kdy nastávají objemové změny 

cementového tmele (voda+cement) ten nabývá z 1cm3 cementu na 2,2cm3 gelu. Smrštění je 

závislé na čase a fázi hydratace, ve které se nachází. Během 40-50 dny bývá hydratační 

smrštění 0,2mm.m-1[1]. 

Karbonatační smrštění probíhá v dlouhodobé závislosti na karbonataci cementu 

( CaO+CO2 ⇒ CaCO2 ) vznikající při styku povrchu betonu se vzduchem obsahujícím CO2. 

Nabývá hodnot 0,7-1,0 mm.m-1 a trvá roky [1]. 

 

 

2.2.1.   Složky betonu ovlivňující smrštění  

Kamenivo tvoří největší podíl objemu betonu. Zvýšením jeho obsahu a zvětšením 

velikosti maximální frakce pozitivně ovlivní smrštění betonu tím, že sníží spotřebu 

cementového tmele a tak snižuje smrštění. Příklady smrštění ovlivněné druhem kameniva 

(petrografie) po roce uložení při 50% vlhkosti vzduchu (Tab. 2) [1]. 

 

Tab. 2: Objemové změny některých hornin [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písky smrštění podporují, štěrky ho zdržují. Písek smrštění ovlivní až od 40% 

objemu v betonu. Vliv má i jemnost písku, u jemnozrnného (pohlcují více vody, mohou 

nakypřit) je vyšší smrštění než u hrubozrnného. U štěrku z lasturnatého vápence bylo zjištěno 

konečné smrštění menší než u štěrku z čediče.  Ostatní betony ve srovnání s čedičem a 

Druh kameniva Objem v % 

pískovec 1,16 

břidlice 0,68 

těžený štěrkopísek 0,56 

žula 0,47 

křemen 0,32 

vápenec 0,41 
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lasturnatým vápencem dosáhly největšího smrštění u betonu ze štěrku pískovcového, 

nejmenší u štěrku z vysokopecní strusky. Dále se více smršťuje drcené kamenivo než těžené 

kamenivo (hladké oblázky), ale až po delším časovém úseku (60dnů). Co se týká lehkého a 

velmi lehkého kameniva (lehčená struska) zvětší smrštění nejméně o 50-75% (může i 100%) 

než obyčejné kamenivo a to do 28 dnů, dále už je smrštění nepatrné [2]. 

Cement má největší podíl na hydratačním smrštění. To je větší u cementů s větším 

měrným povrchem, s vyšším obsahem C3A nebo přísadou chloridu vápenatého CaCl2 (až 

50% zvýšení). Obecně se málo smršťují betony z cementů s malým hydratačním teplem. 

Velké množství cementu v betonu má vliv i na zvýšené konečné smrštění. Zhruba 2/3 

celkového smrštění cementového kamene způsobuje jeho pórovitá struktura při jeho 

zvlhčování a vysušování, které může dosáhnout hodnoty 2,5mm.m-1. Smrštění cementového 

kamene 3-5% se projeví 0,1-0,15mm.m-1 [1]. Více se smršťují betony z cementu se struskou, 

lépe jsou na tom betony z portlandského cementu a následně betony z vysokopecního 

cementu. Záleží na složení strusky (i slinku) a na poměru jejího množství. Změnou složení 

cementu lze docílit, že smrštění betonu bude malé nebo přejde do nabývání. Cement však 

musí vyhovovat na pevnosti v tahu [2]. 

Další složkou ovlivňující smrštění je voda. Všeobecně větší množství vody 

způsobuje větší smrštění. Betony s vodním součinitelem w > 0,6 se smršťují nad 1mm.m-1. 

Množství vody je závislé na množství cementu a tím je citlivé smrštění. Hlavní vliv má voda 

na počáteční smrštění a na jeho růstu, na ustálení smrštění už vliv není tak velký, konečné 

smrštění bývá menší u řidších betonů [1, 2]. 

V neposlední řadě smrštění ovlivňují příměsi a to hlavně jejich granulometrie, 

nejméně 50% zrn >63µm z toho 30-40% zrna velikosti 125-250µm. Organické láky 

s obsahem > 0,1% objemu betonu zabrání trhlinám na počátku tuhnutí. Smrštění lze ovlivnit 

vlivy vnějšího prostředí, teplotou a vlhkostí. Relativní vlhkost >80% smrštění < 1mm.m-1, 

relativní vlhkost <50% (suché prostředí) ≤5mm.m-1,na volném prostranství ≤3mm.m-1[1]. 

 

2.3. Dotvarování betonu (creep) 

Dotvarování lze charakterizovat jako objemové a tvarové změny, způsobené 

v průběhu dlouhodobého konstantního zatížení. Vzniká v závislosti na jiných deformačních 

vlastnostech betonu: smrštění, bobtnání a deformace od změny teploty. Dotvarování a 

smrštění vznikají současně a je těžké určit velikost každé z nich [1].  
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2.3.1.   Složky betonu ovlivňující dotvarování betonu 

Tak jako u smrštění má na dotvarování velký vliv cementový tmel. Dotvarování je 

nižší u portlandských cementů s vyššími pevnostmi a vyšší u směsných cementů. Vliv má i 

obsah cementu v betonu, předávkování může zvýšit dotvarování, na nějž má vliv i vysoký 

vodní součinitel. Snížení dotvarování přispívá dobrá zrnitost kameniva, výhodnější jsou také 

pevné drcené horniny. Dále je dotvarování ovlivněno způsobem ošetřování, nejmenší je při 

uložení do vody, největší na suchém místě. Menší dotvarování nastává u konstrukce, čím 

starší byl beton před zatěžováním. Do 28 dnů zatěžování nastává 1/3 dotvarování, to skončí 

asi do 2 let (dále max. 5%) [1]. 
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3. Vstupní složky zkušebních záměsí 

Pro zkušební betonové záměsi k bakalářské práci byly použity tyto složky: těžené 

kamenivo frakce 0/4 a 4/8, drcené kamenivo (moravská droba) frakce 8/16, drcené kamenivo 

(čedič) frakce 8/16, cement CEM  I 42,5 R, superplastifikační přísada G110, provzdušňující 

přísada M103. 

 

3.1. Těžené kamenivo 

Pro všechny zkušební záměsi (označené B1-B4) bylo použito drobné těžené 

kamenivo frakce 0/4 a hrubé těžené kamenivo frakce 4/8, které je dobýváno z jezera 

plovoucími bagry v Tovačově. Provozovna leží nedaleko Přerova a patří společnosti 

Českomoravský štěrk a.s..  

 

Tab. 3:  Vlastnosti frakce 0/4             

 

 

 

 

Tab. 4:  Vlastnosti frakce 4/8             

 

 

 

 

3.2. Drcené kamenivo z moravské droby 

Drcené kamenivo z moravské droby frakce 8/16 bylo použito do tří záměsí 

(označené B1,B3,B4). Kamenivo se nejprve vytěží (lomový kámen) a následně se upraví 

v drtičích. Kamenivo je velmi tvrdé. Pochází z lomu Hrabůvka u Hranic na Moravě, který  

spadá pod společnost Českomoravský štěrk a.s.. Hornina dosahuje modulu pružnosti přibližně 

35GPa. 

 

Vlastnost Hodnota 

objemová hm. 2580 kg.m
-3 

nasákavost 1% 

Vlastnost Hodnota 

objemová hm. 2549 kg.m
-3 

nasákavost 1,4% 
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Tab. 5: Vlastnosti moravské droby frakce 8/16             

Vlastnost Hodnota 

objemová hm. 2667 kg.m
-3 

nasákavost 0,7% 

 

 

3.3. Drcené kamenivo z čediče 

Drcené kamenivo z čediče frakce 8/16 bylo použito do jedné ze záměsí (označení 

B2) místo moravské droby. Kamenivo se nejprve vytěží (lomový kámen) a následně se upraví 

v drtičích. Vyznačuje se vysokou pevností v tlaku a vysokým modulem pružnosti v tlaku. 

Kamenivo je z lomu Bílčice společnosti Kamenolomy ČR s.r.o. Modul pružnosti horniny 

dosahuje 75GPa. 

 

Tab. 6:  Vlastnosti čediče frakce 8/16     

Vlastnost Hodnota 

objemová hm. 2950 kg.m
-3 

nasákavost 0,7% 

      

 

3.4. Cement 

Cement portlandský značený dle ČSN EN197-1[20] jako CEN I 42,5R s normovou 

pevností od 42,5 – 62,5MPa a obsahem slinku nad 95% a s přísadami do 5%. Dodavatel je 

společnost Cement Hranice a.s. 

 

3.5.  Voda 

Voda záměsová (hydratační) byla použita pitná voda z veřejného vodovodního řádu a 

tak zcela vyhovuje bez jejího zkoušení. Ve zkušebních záměsích se vodní součinitel pohybuje 

od 0,40-0,50 

 

 



 FAST – Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

14 

 

 

 

3.6.  Superplastifikační přísada 

Do všech zkušebních záměsí (B1-B4) byla použita superplastifikační přísada 

Glenium 110 ( G110) společnosti BASF. Jedná se o žlutočervenou viskózní kapalinu, která 

dovoluje výrazně snížit množství vody a umožní dobrou zpracovatelnost na dlouhou dobu. 

Optimální doporučené dávkování stanovené výrobcem je od 0,15-0,55% z hmotnosti pojiva. 

 

3.7.  Provzdušňující přísada 

Provzdušňující přísada MICRO-AIR 103 (M103) společnosti BASF byla použita jen 

do jedné ze zkušebních záměsí (B3). Přísada je světle hnědá kapalina, která v betonu vytvoří 

ultra-stabilní vzduchové kulové póry optimálního průměru a vysokým měrným povrchem. 

Dávkování výrobcem není doporučeno. 
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4. Požadavky na referenční a modifikované  záměsi 

Jako výchozí vlastnost při navrhování referenční i modifikovaných betonových 

záměsí bylo, aby navržený beton dosahoval minimální pevnosti v tlaku po 28 dnech 30 MPa. 

Modifikované betonové záměsi byly navrženy tak, aby svým složením pravděpodobně 

ovlivnily hodnotu měřeného statického modulu pružnosti betonu v tlaku, pro jeho srovnání se 

směrnou normovou hodnotou v tabulce 3.1 normy ČSN EN 1992-1-1[3]. 

Referenční záměs byla navržena pro pevnostní třídu C 40/50 podle ČSN EN 206 -

1[4]. V prvních modifikovaných záměsích byl pozměněn druh kameniva nejvyšší frakce, 

v druhé množství vody a do třetí byla přidána provzdušňující přísada. 

 

4.1. Návrh a vlastnosti referenční záměsi  B1 

Množství referenční betonové záměsi bylo stanoveno podle potřeby zkušebních těles, 

a to 3 krychlí o rozměrech 150x150mm pro zkoušku pevnosti betonu v tlaku a 3 válce 

∅150/300mm pro zkoušení dynamického a statického modulu pružnosti betonu v tlaku. 

Celkový objem betonové záměsi byl stanoven na 30l. 

 

Navržené složení referenční záměsi: 

                                                                            30litrů           1m3 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg            400kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       24,145kg            805kg 

4/8 kamenivo Tovačov                                         6,361kg            212kg 

8/16 kamenivo Hrabůvka                                   23,850kg            795kg 

voda (vodní součinitel w=0,38)                            4,497kg            150kg 

superflastikifátor  G110 ( 0,8% cementu)                   96g             3,2kg 

 

Všechny vstupní složky, kromě Glenia 110 byly naváženy s přesností na 5g a super- 

plastifikátor s přesností na 1g. 

Mísení proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-2 [11]. Míchačka byla před 

začátkem mísení navlhčena vodou a to včetně lopatek. Pomísilo se kamenivo s částí vody. Po 

přerušení mísení se ke kamenivu přisypal cement. Během mísení kameniva s cementem byla 

přilita zbylá voda. Směs však byla příliš tuhá. Do záměsi se muselo přidat 200g vody a 

superplastifikační přísada se zvýšila o 60g. Po přidání konečné dávky přísady se betonová 



 FAST  

směs mísila ještě 60s, aby se zaj

čerstvého betonu. 

Zkouška rozlití proběhla v

setřásací stolek s formou navlh

setřásacího stolku a přišlápla se. Forma se plnila ve dvou vrstvách a ob

dřevěného dusadla. Forma se zarovnala a zvedla. P

spadnout (15 opakování). Pak se dvakrát kolmo na sebe zm

d2). Z d1 a d2 se vypočetla hodnota rozlití (Tab.

klasifikací rozlití (Tab. 7).  

 

Obr. 2. Setřásací stolek s formou

                          

Výpočet rozlití čerstvého betonu:

                                                                    

,kde       d1, d2    je naměřený prů
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 60s, aby se zajistila její dokonalá homogenita. Následovaly zkoušky 

Zkouška rozlití proběhla v souladu s normou ČSN EN 12350-5 [8

formou navlhčil vodou (Obr. 2). Forma se položila do stř

išlápla se. Forma se plnila ve dvou vrstvách a obě byly hutn

la. Forma se zarovnala a zvedla. Poté se zvedla horní deska a nechala se 

spadnout (15 opakování). Pak se dvakrát kolmo na sebe změřil průměr rozlitého kolá

etla hodnota rozlití (Tab. 8), ze vztahu (6) a porovnala se 

formou a dřevěným dusadlem pro zkoušku rozlití 

erstvého betonu: 

                                                                    
[[[[ ]]]]mm

dd
rozlití   

2
21 ++++====                                     

ený průměr rozlitého koláče záměsi [mm]. 

Následovaly zkoušky 

]. Před zkouškou se 

2). Forma se položila do středu vrchní desky 

ě byly hutněny 10 rázy 

oté se zvedla horní deska a nechala se 

ěr rozlitého koláče (d1 a 

a porovnala se s tabulkou 

 

pro zkoušku rozlití [21]     

                                    (6) [8] 
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 Tab. 7:  Klasifikace podle rozlití (F-Flowest )     

Stupeň Průměr rozlití [mm] 

F1 ≤ 340
 

F2 350 - 410 

F3 420 – 480 

F4 490 – 550 

F3 560 - 620 

F4 ≥ 630 

 

Referenční záměs je klasifikována dle stupně rozlití jako F2.  

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10]. Během této 

zkoušky byla rovněž stanovena a vypočtena objemová hmotnost čerstvého betonu (7) podle 

normy ČSN EN 12350-6 [9] (Tab. 8). Tlakový hrnec byl před zkouškou navlhčen a zvážen, 

poté byl naplněn betonovou směsí a vibrován na vibračním stolku. Zcela naplněný a 

zarovnaný byl hrnec opět zvážen. Pak byl hrnec uzavřen, zbylý vzduch vytlačen vodou a 

zajištěn. Hrnec byl natlakován a stupnice byla vynulována. Tlak byl uvolněn a obsah vzduchu 

byl odečten ze stupnice (Tab. 8).   
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Obr. 3.   Tlakový hrnec objem 8 l [21]  

Výpočet objemové hmotnosti čerstvého betonu:
 

                                                                    
[[[[ ]]]]312 .  −−−−−−−−==== mkg

V
mm

bρρρρ                                     (7) [9] 

,kde        ρb     je objemová hmotnost čerstvého betonu [kg.m-3], 

 m1    je hmotnost prázdné nádoby [kg], 

               m2    je hmotnost nádoby a čerstvým betonem [kg], 

    V      je objem nádoby [m3]. 

Tab. 8.   Výsledky zkoušek referenční záměsi (B1) : 

 

 

Ihned po ukončení poslední zkoušky se záměs plnila do 3 plastových krychelných 

forem 150/150mm a 3 válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační 

stolek na dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách 

až do odformování, které nastalo po 48 hodinách. Do té doby byly formy přikryty mokrým 

plátnem a fólii aby z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby záměsi: 

B1K1, B1K2, B1K3 – krychle, B1V1,B1V2,B1V3- válce. Tělesa byla uložena do vodní lázně 

k zrání do doby zkoušek. 

 

Skutečné  složení  referenční záměsi: 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       24,150kg  

4/8 kamenivo Tovačov                                         6,350kg  

8/16 kamenivo Hrabůvka                                   23,850kg  

voda (vodní součinitel w=0,38)                           4,700kg (4,500+0,200kg) 

Vodní součinitel byl tímto změněn w=0,4. 

Vlastnost betonu Hodnota 

objemová hmotnost 2381kg.m
-3

 

konzistence - rozlití 370 mm 

obsah vzduchu 2,8% 
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superflastikifátor  G110 ( 0,8% cementu)                155g (90+62g) 

Obsah G110 byl tímto změněn 1,3%. 

4.2. Návrh a vlastnosti záměsi se změnou kameniva  B2 

V této záměsi bylo vyměněno kamenivo nejvyšší frakce 8/16 a to moravská droba za 

čedič podle rovností absolutních objemů. Svými fyzikálními vlastnostmi a to hlavně vysokým 

modulem pružnosti v tlaku, by měl dopomoci betonu zvýšit jeho statický modul pružnosti 

v tlaku. Vzhledem k potížím při mísení referenční směsi byl vodní součinitel navýšen na 

w=0,4 a superplastifikátor na 1,3% obsahu cementu. 

 

Navržené složení záměsi s čedičem: 

                                                                             30 litrů           1m3 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg            400kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       23,850kg            795kg 

4/8 kamenivo Tovačov                                         6,284kg     209kg 

8/16 kamenivo Bílčice                                       26,059kg     869kg 

voda (vodní součinitel w=0,4)                             4,697kg    157kg 

superflastikifátor  G110 ( 1,3% cementu)                 156g    5,2kg 

 

Všechny vstupní složky, kromě Glenia 110 byly naváženy s přesností na 5g a super-

plastifikátor s přesností na 1g. 

Tentokrát nenastaly žádné problémy s tuhosti směsi a po smíchání všech sypkých 

složek s vodou a po přidání superplastifikační přísady proběhlo konečné mísení 120s. Mísení 

proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-2 [11]. 

Zkouška rozlití proběhla v souladu s normou ČSN EN 12350-5 [8], a za stejného 

postupu jako u referenční záměsi. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tab. 9. 

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10]. Během této 

zkoušky byla rovněž stanovena a vypočtena objemová hmotnost čerstvého betonu podle 

normy ČSN EN 12350-6 [9]. Postupy zkoušek proběhly stejně jako u referenční záměsi a 

výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 9. 
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Tab. 9:   Výsledky zkoušek záměsi s čedičem (B2) : 

 

 

Záměs je klasifikována dle stupně rozlití jako F3.  

 

Ihned po ukončení poslední zkoušky se záměs plnila do 3 plastových krychelných 

forem 150/150mm a 3 válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační 

stolek na dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách 

až do odformování, které nastalo po 3 dnech. Do té doby byly formy přikryty mokrým 

plátnem a fólii aby z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby záměsi: 

B2K1, B2K2, B2K3 – krychle, B2V1,B2V2,B2V3- válce. Tělesa byla uložena do vodní lázně 

k zrání do doby zkoušek. 

 

Skutečné navážené složení  záměsi s čedičem: 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       23,850kg  

4/8 kamenivo Tovačov                                         6,300kg  

8/16 kamenivo Bílčice                                       26,050kg  

voda (vodní součinitel w=0,4)                             4,700kg 

superflastikifátor  G110 ( 1,3% cementu)                160g 

 

 

4.3. Návrh a vlastnosti záměsi se změnou vodního součinitele B3 

Záměs byla pozměněna o vyšší vodní součinitel w=0,5, čímž by měl být snížen 

statický modul pružnosti v tlaku tohoto betonu. Vzhledem k většímu vodnímu součiniteli bylo 

Vlastnost betonu Hodnota 

objemová hmotnost 2381kg.m
-3

 

konzistence - rozlití 460 mm 

obsah vzduchu 2,8% 
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sníženo množství superplastifikační přísady na 0,4% obsahu cementu. Podle předpokladů by 

voda měla mít negativní vliv na hodnotu statického modulu pružnosti betonu v tlaku. 

Navržené složení záměsi se změnou w=0,5: 

                                                                             30litrů               1m3 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg              400kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       22,486kg              750kg 

4/8 kamenivo Tovačov                                         5,924kg              197kg 

8/16 kamenivo Hrabůvka                                    22,211kg             740kg 

voda (vodní součinitel w=0,5)                              5,968kg              199kg 

superflastikifátor  G110 ( 0,4% cementu)                    48g               1,6kg 

 

Všechny vstupní složky, kromě Glenia 110 byly naváženy s přesností na 5g a super-

plastifikátor s přesností na 1g. 

Mísení proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-2 [11], směs byla dobře 

zpracovatelná. 

Zkouška rozlití proběhla v souladu s normou ČSN EN 12350-5 [8], s postupem 

shodným jako u obou předchozích záměsí. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tab. 10. 

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10]. Během této 

zkoušky byla stanovena a vypočtena objemová hmotnost čerstvého betonu podle normy ČSN 

EN 12350-6 [9]. Zkoušky proběhly shodně s postupem u předchozích  záměsí, jejich výsledky 

jsou uvedeny v tabulce Tab. 10. 

 

Tab. 10:  Výsledky zkoušek záměsi s vyšším vodním součinitelem w=0,5 (B3) : 

 

 

Záměs je klasifikována dle stupně rozlití jako F3.  

Po ukončení poslední zkoušky se záměs plnila do 3 plastových krychelných forem 

150/150mm a 3 válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační stolek na 

Vlastnost betonu Hodnota 

objemová hmotnost 2356kg.m
-3

 

konzistence - rozlití 430 mm 

obsah vzduchu 2,9% 
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dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách až do 

odformování, které nastalo po 3 dnech. Do té doby byly formy přikryty mokrým plátnem a 

fólii aby z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby záměsi: 

B3K1, B3K2, B3K3 – krychle, B3V1,B3V2,B3V3- válce. Tělesa byla uložena do vodní lázně 

k zrání do doby zkoušek. 

 

Skutečné navážené složení záměsi se změnou w=0,5: 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       22,500kg  

4/8 kamenivo Tovačov                                         5,950kg  

8/16 kamenivo Hrabůvka                                   22,200kg  

voda (vodní součinitel w=0,5)                             5,950kg 

superflastikifátor  G110 ( 0,4% cementu)                   49g 

 

 

4.4. Návrh a vlastnosti záměsi s provzdušňující přísadou  B4 

Poslední změněná záměs  je téměř totožná z referenční. Liší se jen tím, že v ní je 

navíc přidána provzdušňující přísada. Obsah přísady je navržen 0,05% obsahu cementu 

v betonu. U tohoto betonu se také předpokládá, že by provzdušnění mělo snížit hodnotu 

statického modulu pružnosti betonu v tlaku. 

 

Navržené složení betonové záměsi s provzdušňující přísadou: 

                                                                              30 litrů             1m3 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg               400kg 

0/4 kamenivo Tovačov                                       23,848kg               795kg 

4/8 kamenivo Tovačov                                         6,283kg               209kg 

8/16 kamenivo Hrabůvka                                   23,556kg               785kg 

voda (vodní součinitel w=0,4)                             4,693kg               156kg 

superflastikifátor  G110 ( 1,3% cementu)                 156g                5,2kg 

provzdušnění  M110 ( 0,05% cementu)                  7,5g                0,2kg 
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Všechny vstupní složky, kromě Glenia 110 a M103 byly naváženy s přesností na 5g a super-

plastifikátor s provzdušněním  s přesností na 1g. 

Mísení proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-2 [11], směs byla dobře 

zpracovatelná. 

Zkouška rozlití proběhla v souladu s normou ČSN EN 12350-5 [8], s postupem 

shodným jako u obou předchozích záměsí. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tab. 11. 

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10]. Během této 

zkoušky byla stanovena a vypočtena objemová hmotnost čerstvého betonu podle normy ČSN 

EN 12350-6 [9]. Zkoušky proběhly shodně s postupem u předchozích  záměsí, jejich výsledky 

jsou uvedeny v tabulce Tab. 11. 

Tab. 11:  Výsledky zkoušek záměsi s provzdušňující přísadou (B4) : 

 

 

Záměs je klasifikována dle stupně rozlití jako F2.. 

Po ukončení poslední zkoušky se záměs plnila do 3 plastových krychelných forem 

150/150mm a 3 válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační stolek na 

dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách až do 

odformování, které nastalo po 3 dnech. Do té doby byly formy přikryty mokrým plátnem a 

fólii aby z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby záměsi: 

B4K1, B4K2, B4K3 – krychle, B4V1,B4V2,B4V3- válce. Tělesa byla uložena do vodní lázně 

k zrání do doby zkoušek. 

 

 Skutečné navážené složení záměsi s provzdušňující přísadou: 

CEM I 42,5R                                                      12,000kg             

0/4 kamenivo Tovačov                                       23,850kg  

4/8 kamenivo Tovačov                                         6,300kg  

8/16 kamenivo Hrabůvka                                    23,550kg  

voda (vodní součinitel w=0,4)                              4,700kg 

Vlastnost betonu Hodnota 

objemová hmotnost 2394kg.m
-3

 

konzistence - rozlití 345 mm 

obsah vzduchu 4,1% 
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superflastikifátor G110 ( 1,3% cementu)                  157g 

provzdušnění M110 ( 0,05% cementu)                   7,5g 

5. Srovnávací zkoušky ztvrdlého betonu 

U všech navržených typů betonů byla zjišťována objemová hmotnost, velikost 

dynamického modulu pružnosti v tlaku, pevnosti v tlaku po 28 dnech a statické moduly 

pružnosti v tlaku.  

 

5.1. Dynamický modul pružnosti betonu v tlaku po 28 dnech 

Zkouška dynamického modulu pružnosti v tlaku, se provádí ultrazvukovou metodou 

na základě normy ČSN 73 1371 [5], řadí se mezi metody nedestruktivního zkoušení betonu. 

Princip zkoušky je založen na měření rychlosti šíření ultrazvukových vln v betonu. Ve 

stavebnictví je používán rozsah kmitočtů budiče od 20-500kHz. 

Zkušební tělesa byla vytažena z lázně, kde zrála po dobu 28 dní. Všechny zkušební 

válce ∅150/300mm (12ks) byly před započetím zkoušek, zabroušeny pro přesnější měření. 

Pře válci byl dynamický modul pružnosti, zkušebně měřen i na krychlích, které se však pro 

srovnání se statickým modulem nepoužily.  

Válce byly zváženy, změřeny jejich průměry a délky. Z měřených hodnot se 

vypočetla objemová hmotnost ztvrdlého betonu (Tab. 12) podle výpočtového vztahu (8) 

v souladu s normou ČSN EN 12390-7[13].  

 

Výpočet objemové hmotnosti ztvrdlého betonu:
 

                                                                  
[[[[ ]]]]3.  −−−−==== mkg

V
m

bρρρρ                                     (8) [13] 

,kde        ρb   je objemová hmotnost ztvrdlého betonu [kg.m-3], 

m    je hmotnost betonového tělesa [kg]. 

 

Každý válec byl označen 5 body kolmo na sebe z obou stran, pro přesnější přiložení 

měřících sond. 

Zkušební ultrazvukový impulzový přístroj TICO (Obr. 4.) pracuje s dvojicí sond 

s frekvencí 54kHz a měrným rozsahem 15-6550µs. Na sondy se připevnila plastelína, aby 
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dobře akusticky navazovaly na zkoumaný materiál. Před vlastní zkouškou bylo potřeba 

přístroj zkalibrovat pomocí etalonu, aby se zajistilo přesné měření času šíření ultrazvukového 

vlnění. Při měření byla použita metoda přímého (kolmého) prozvučení. 

Do měřicího přístroje se zadala měřená délka, podle aktuálně měřeného válce. Po 

přiložení sondy na vhodný bod válce, se zaznamenal naměřený čas i rychlost. Na každém 

válci proběhlo celkem pět měření (Obr. 4.). 

 

 

Obr. 4.  Průběh měření dynamického modulu pružnosti betonu v tlaku  

              ultrazvukovým impulzovým přístrojem TICO 

 

Hodnoty dynamického modulu pružnosti v tlaku byly vypočteny (Tab. 12) ze vztahu 

uvedeného v normě ČSN 73 1371 [5] : 

                      [[[[ ]]]]MPaEbu  .10
k
1

..v 6-
2

2
Lρρρρ====                                                 (6) [5] 

,kde       vL  je impulzová rychlost podélného ultrazvukového vlnění [m.s-1], 

              ρ   je objemová hmotnost betonu [kg.m-3], 

  k   je součinitel rozměrnosti prostředí, pro beton k=1.             
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Tab. 12:  Objemové hmotnosti a dynamické moduly pružnosti betonu po 28 dnech zrání 

Druh betonu 
Průměrná objemová 

hmotnost ρρρρb[kg.m-3] 

Průměrný dynamický 
modul pruž. v tlaku  

Ebu[MPa]  

B1  2400 50 500 

B2  2545 59 500 

B3  2373 45 500 

B4  2400 48 000 

 

Zkoušené betony dosahovaly dynamických modulů pružnosti v tlaku v rozmezí 45,5-

59,5GPa. Nejnižších hodnot dosáhl podle očekávání beton s vodním součinitelem w=0,5 

Ebu=45,5GPa a nejvyšších beton s čedičovým kamenivem Ebu=59,5GPa , kde je vysoký 

modul pružnosti podmíněn vysokým modulem pružnosti kameniva kolem 75GPa. 

 

5.2.  Pevnost betonu v tlaku krychelná po 28 dnech  

Zkouška pevnosti betonu v tlaku se provádí na krychlích 150/150mm či válcích 

∅150/300mm, daných normou ČSN EN 12390-3[12], stlačením ve zkušebním lisu (Obr. 5.) 

až do porušení. 
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Obr. 5.   Zkušební lis BS 4000 pro měření pevností v tlaku 

 

Před zkouškou byly všechny zkušební krychle 150/150mm (12ks) zbroušeny na 

plochách kolmých k ploše plnění, protože dokonale hladká plocha zpřesní výsledné měření. 

Krychle byly zváženy a naměřeny jejich rozměry (Obr. 6., Obr. 7., Obr. 8., Obr. 9.). Bylo 

třeba vypočítat plochy krychlí jako vstupní hodnoty pro lis.  

 

 

 

Obr. 6.   Krychle referenčního betonu B1 ( B1K1, B1K2, B1K3) 
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Obr. 7.   Krychle betonu s čedičovým kamenivem B2 ( B2K1, B2K2, B2K3) 

 

 

Obr. 8.   Krychle betonu s vodním součinitelem w=0,5 B3 ( B3K1, B3K2, B3K3) 
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Obr. 9.  Krychle betonu s provzdušněním (0,05% cementu)  B1 ( B1K1, B1K2, B1K3) 

 

Před zkoušením se očistili tlačené desky lisu a otřela zkušební tělesa. Krychle se 

usadily zabroušenou plochou do středu zkušebního lisu na tlačené desky. Do programu lisu se 

zadala plocha zkoušené krychle, která se pozvolna zatěžovala plynule až do porušení (Obr. 

10., Obr. 11., Obr. 12., Obr. 13.), kdy se zaznamenala hodnota zatěžovací sily a vypočetly se 

pevnosti v tlaku (Tab. 13),(7). 

 

Obr. 10.   Krychle referenčního betonu B1 po stlačení v lisu ( B1K1, B1K2, B1K3) 

 

 



 FAST – Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

30 

 

 

 

Obr. 11.   Krychle betonu s čedičem  B2  po stlačení v lisu ( B2K1, B2K2, B2K3) 

 

 

Obr. 12.   Krychle betonu s w=0,5 B3 po stlačení v lisu ( B3K1, B3K2, B3K3) 
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Obr. 13. Krychle betonu s provzdušněním (0,05% cementu) B1 po stlačení v lisu ( B1K1, 

B1K2 , B1K3) 

 

Pevnost v tlaku se vypočte ze vztahu: 

                      [[[[ ]]]]2-
cubec, N.m  

Ac
F

kf ====                                                 (7) [12] 

,kde       Ac   je plocha krychle [m], 

              F   je maximální zatěžovací síla při porušení [kN], 

   fc,cube  je krychelná pevnost v tlaku [kN.m-2].        

 

Tab. 13:  Objemové hmotnosti a pevnosti betonu v tlaku po 28 dnech zrání 

Druh záměsi 
Průměrná objemová 

hmotnost ρρρρb[kg.m-3] 
Pevnost v tlaku  
   fc,cube[kN.m -2] 

B1  2405 69,55 

B2  2525 82,62 

B3  2375 56,88 

B4  2400 65,39 

 

 

Navržené betony dosahovaly pevností v tlaku v rozmezí 56,88-82,62kN.m-2. 

Nejnižších hodnot dosáhl podle očekávání beton s vodním součinitelem w=0,5 
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fc,cube=56,88kN.m-2 a nejvyšších beton s čedičovým kamenivem fc,cube=82,62kN.m-2,které má 

vysokou pevnost. 

 

 

5.3. Statický modul pružnosti v tlaku po 28 dnech 

Zkouška statického modulu pružnosti v tlaku, se nejčastěji provádí na válcích 

∅150/300mm a hranolech 100/100/400 mm, případně i na jiných tělesech, které jsou 

povoleny normou ČSN ISO 6784 [7]. 

Pro zkoušku byly použity stejné válce ∅150/300mm (12ks) na kterých byl předem 

změřen dynamický modul pružnosti. Před začátkem měření se stanoví horní hranice 

zatěžovacího napětí σa, které vypočte jako třetinu průměrné válcové pevnosti v tlaku fc/3. 

V tomto případě byla použita průměrná krychelná pevnost z předchozích měření, která byla 

přepočtena na válcovou (0,812⋅⋅⋅⋅ fc,cube). Na válec byl umístěn snímací rám na dvou 

protilehlých stranách, na body ležící od horní a dolní podstavy válce ve vzdálenosti 

minimálně L/4. Rám byl předem nastaven na měřící hladinu H=140mm. Po uchycení se 

snímače zaaretovaly. Válec se přenesl a umístil do středu zkušebního lisu.  

 

Obr. 14. Zatěžovaní válce ve zkušebním lisu  

 

Do programu zkušebního lisu bylo zadáno základní napětí σb =0,5N.mm-2 a horního 

napětí σb =0,5N.mm-2 . Dále byl zadán počet (4) a doba zatěžovacích cyklu. Těsně před 
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zkoušením se odjistila aretace snímacího zařízení. Válec byl plynule zatěžován v rozmezí 0,4-

0,6 N.mm-2.s-2 (Obr. 14). Při zkoušce bylo po ukončení posledního cyklu odečítáno poměrné 

přetvoření εεεεb u spodní hranice zatížení σb =0,5N.mm-2 a poměrné přetvoření εεεεa u horní 

hranice σb =0,5N.mm-2. Vypočtené hodnoty statických modulů pružnosti, se zaokrouhlí na 

500MPa (Tab. 14).  

 

Vztah pro výpočet statického modulu v tlaku: 

                      [[[[ ]]]]MPaE
ba

b
c    a

εεεεεεεε
σσσσσσσσ

σσσσ
σσσσ

∆∆∆∆−−−−∆∆∆∆
−−−−====

∆∆∆∆
∆∆∆∆====                                                 (8) [7] 

,kde       σa  je horní zatěžovací napětí v [N.mm-2], 

              σb  je základní zatěžovací napětí v [N.mm-2], 

εa  je průměrné přetvoření při horním zatěžovacím napětí,  

εa  je průměrné přetvoření při základním zatěžovacím napětí. 

 

 

Po ukončení zkoušky statického modulu pružnosti se snímací zařízení zaaretovalo a 

sundalo z válce. Na válci (Obr. 15., Obr. 16., Obr. 17, Obr. 18.) se poté stanovila pevnost 

v tlaku (Tab. 14). 
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Obr. 15. Válec po stlačení lisem 

 

Tab. 14: Pevnost v tlaku a statické moduly pružnosti 

 

Druh betonu 
Pevnost v tlaku  

   fc[kN.m -2] 

Průměrný statický 
modul pruž. v tlaku  

Ec[MPa]  

B1 65,64 30 500 

B2 70,15 40 500 

B3 47,69 25 000 

B4 60,23 28 500 
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Obr. 16. Válec referenčního betonu B1 po stlačení v lisu ( B1V1, B1V2, B1V3) 

 

 

Obr. 17. Válec betonu s čedičem  B2  po stlačení v lisu ( B2V1, B2V2, B2V3)  
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Obr. 18 Válec betonu s w=0,5 B3 po stlačení v lisu ( B3V1, B3V2, B3V3) 

 

Obr. 19. Válec betonu s provzdušněním (0,05% cementu) B1 po stlačení v lisu 

( B1K1,B1K2,B1K3) 

 



 FAST  

6. Vyhodnocení výsledk

Výsledky byly vyhodnoceny pravd

Microsoft Excel byly vypočteny 

tabulkové i graficky vyhodnoceny.

 

 

6.1. Grafické znázorně

v tlaku  

Grafické znázornění závislostí navržených typ
ke změnám v jejich složení (Obr. 
naměřené hodnoty dynamického a statického modulu pružnosti v

 

Obr. 20.  Graf porovnává závislost vlivu vodního sou
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Vyhodnocení výsledků 

Výsledky byly vyhodnoceny pravděpodobnostně a statisticky. 

čteny charakteristické hodnoty zkoušených vlastnosti, které byly 

tabulkové i graficky vyhodnoceny. 

Grafické znázornění závislosti složek betonu na moduly pružnosti 

ění závislostí navržených typů betonu vůči referen
nám v jejich složení (Obr. 20., Obr. 21., Obr. 22.). Porovnávány jsou pr

ené hodnoty dynamického a statického modulu pružnosti v tlaku. 

 

rovnává závislost vlivu vodního součinitele na moduly pružnosti v
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a statisticky. V  programu 

charakteristické hodnoty zkoušených vlastnosti, které byly 

složek betonu na moduly pružnosti 

i referenčnímu, vzhledem 
.). Porovnávány jsou průměrné 

 
initele na moduly pružnosti v tlaku  
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Obr. 21. Graf závislosti druhu kameniva na moduly pružnosti v
 
 

Obr. 22. Graf závislosti obsahu vzduchu na moduly pružnosti v
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. Graf závislosti druhu kameniva na moduly pružnosti v tlaku 

 

. Graf závislosti obsahu vzduchu na moduly pružnosti v tlaku 
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Dále jsou graficky znázorn
dynamické a statické moduly pevnosti v

Obr. 23.  Graf naměřených krychelných a válcových pevností v
 

Obr. 24.  Graf naměřených dynamických a statických modul

 

FAST – Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

39 

 

 
Dále jsou graficky znázorněny naměřené krychelné a válcové pevnosti v

dynamické a statické moduly pevnosti v tlaku jednotlivých betonů (Obr. 23
 
 

ených krychelných a válcových pevností v tlaku po 28 dnech

 

ených dynamických a statických modulů pružnosti v tlaku po 28 dnech

ené krychelné a válcové pevnosti v tlaku, 
23., Obr. 24.). 

 
tlaku po 28 dnech 

 
tlaku po 28 dnech 
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6.2. Výpočet charakteristických  hodnot pevností  a  modulů pružnosti 

v tlaku  

Výpočet byl proveden na základě postupu uvedeného v ČSN EN 1990 [14], pro 

stanovení vlastností konstrukcí. Stanovila se průměrná hodnota mx, směrodatná odchylka sx a 

poté charakteristická hodnota Xt (dolní 5% kvantil). Výsledné charakteristické hodnoty  

pevností v tlaku a modulů pružnosti v tlaku byly znázorněné tabulkové (Tab. 15, Tab. 16). 

 

Výpočetní vztahy: 

                    n
x

m i
x

ΣΣΣΣ==== ;     
1

)( 2

−−−−
−−−−ΣΣΣΣ====

n
mx

s xi
x   ;  xnxk skmX .−−−−====        (9)  (10) (11) [22]  

  

,kde       mx  je průměrná hodnota z n-počtu zkoušek, 

                    xi      je hodnota jedné z n-počtu zkoušek, 

              sx    je směrodatná odchylka z n-počtu zkoušek, 

              Xk   je charakteristická hodnota ze zkoušení, 

              kn   je součinitel pro stanovení 5% kvantil, 

                     tabulková hodnota podle n-počtu zkoušek 

 

 

Tab. 15: Krychelné a válcové pevnosti v tlaku po 28 dnech 

Druh betonu 

Průměrná 
krychelná 
pevnost v 

tlaku[ MPa] 

Charakteristická 
krychelná 
pevnost v 

tlaku[ MPa] 

Průměrná 
válcová pevnost 

v tlaku[ MPa] 

Charakteristická 
válcová pevnost 

v tlaku[ MPa] 

B1 69,55 63,50 65,60 64,50 

B2 82,62 81,50 70,10 69,00 

B3 56,87 56,00 47,70 46,50 

B4 65,39 64,50 60,20 59,00 
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Tab. 16: Dynamické a statické moduly pružnosti v

 

Na základě dosažených krychelných pevnosti v
betonu dosáhly požadované třídy pevnosti C40/50. Podle výše dosažených charakteristick
pevností, mohou být zařazeny 

Po zařazení jednotlivých charakteristických static
pevnostních tříd (Obr. 15., Obr. 16.), byly porovnány s
modulu pružnosti v tlaku z normy 
normy ČSN EN 206-1[4]. 

 
 

Obr. 15.  Graf závislostí normových a charakteristických statických modul
třídy C 40/50 

Druh betonu 

Průměrný 
dynamický 

modul pružnosti 
v tlaku [ MPa]

B1 50 360

B2 59 560

B3 45 360

B4 48 060
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16: Dynamické a statické moduly pružnosti v tlaku po 28 dnech 

 dosažených krychelných pevnosti v tlaku po 28 dnech, navržené typy 
betonu dosáhly požadované třídy pevnosti C40/50. Podle výše dosažených charakteristick

 takto: B1 C 50/60, B2 C 60/75, B3 a B4 C40/50.
azení jednotlivých charakteristických statických modulů pružnosti v
íd (Obr. 15., Obr. 16.), byly porovnány s normovými hodnotami se

normy ČSN EN 1992-1-1[3] v závislosti na jejich t

Obr. 15.  Graf závislostí normových a charakteristických statických modul

Průměrný 
dynamický 

modul pružnosti 
MPa] 

Charakteristický 
dynamický 

modul pružnosti 
v tlaku[ MPa] 

Průměrný 
statický modul 

pružnosti v 
tlaku[ MPa] 

Charakteristický 
statický modul 

50 360 50 360 30 500 

59 560 59 560 40 500 

45 360 45 360 25 000 

48 060 48 060 29 000 

tlaku po 28 dnech, navržené typy 
ídy pevnosti C40/50. Podle výše dosažených charakteristických 
takto: B1 C 50/60, B2 C 60/75, B3 a B4 C40/50. 

ů pružnosti v tlaku, do 
normovými hodnotami sečného 

závislosti na jejich třídě betonu dle 

 
Obr. 15.  Graf závislostí normových a charakteristických statických modulů podle navržené 

Charakteristický 
statický modul 

pružnosti v 
tlaku[ MPa] 

30 500 

40 500 

25 000 

29 000 
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Obr. 16.    Graf závislostí normových a charakteristických statických modul
tříd jejich jednotlivého za
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Obr. 16.    Graf závislostí normových a charakteristických statických modulů
íd jejich jednotlivého zařazení 

 

 
Obr. 16.    Graf závislostí normových a charakteristických statických modulů podle   
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit vliv složení betonu na jeho přetvárné vlastnosti. Byly 

navrženy 4 typy betonů, z toho jeden referenční s obsahem w=0,4, maximální frakcí 8/16 

z moravské droby a plastifikační přísadou Glenium 110 1,3%. Ostatní záměsi byly obměněny 

o ty složky, které by mohly ovlivnit některou důležitou vlastnost, v našem případě statický a 

dynamický modul pružnosti. 

Z dosažených výsledků se dá konstatovat, že složení všech betonů nijak významně 

neovlivnilo výsledné charakteristické pevnosti pro pevnostní třídu C40/50, ale naopak u 

betonu, kde se použilo drcené čedičové kamenivo, bylo dosaženo pevnosti 79,0MPa. Nejnižší 

pevnosti ze všech dosáhl beton, kde bylo použito vyššího vodního součinitele w=0,5 a to 54,0 

MPa. 

Mezi dynamickým a statickým modulem pružnosti v tlaku, byla získána přibližná 

závislost na základě naměřených hodnot a to, že Ec=0,61⋅Ebu.  

Ze zkoušek je již známo, že všechny změny ve složení provedené oproti 

referenčnímu betonu, více či méně ovlivnily hodnotu dynamických i statických modulů 

pružnosti, oproti hodnotám referenčního betonu. Vysokého negativního rozdílu vůči 

referenčnímu betonu bylo dosaženo betonem, ve kterém byl zvýšen vodní součinitel z w=0,4 

na w=0,5. Tento rozdíl ve vodním součiniteli w=0,1 dosáhl snížení dynamického modulu, 

oproti referenčnímu betonu o 4GPa a u statického modulu o 5,5GPa. Nejvyšších hodnot ze 

všech dosáhl beton, kde bylo použito drcené čedičové kamenivo, který dosáhl oproti 

referenčnímu betonu o 9,0GPa více v dynamickém modulu pružnosti a o 11GPa více ve 

statickém modulu. Avšak kromě betonu s čedičovým kamenivem, žádný jiný beton ani 

referenční, nedosáhly potřebného statického modulu pružnosti v tlaku, který by svou 

hodnotou odpovídal směrným hodnotám z normy pro danou třídu betonu C40/50 kde je  

Ecm=35GPa. Co se týče provzdušňující přísady v betonu, statický a dynamický modul se 

oproti hodnotě referenčního betonu lišil o zhruba 0,5-1,5GPa. 

Z výsledků práce vyplívá, že použitím kvalitního kameniva s vysokým modulem 

pružnosti se dá docílit normou předpokládané hodnoty modulu pružnosti, a dokonce ho i 

přesáhnout. Zato s vodou je třeba nakládat uváženě a použít raději plastifikační či 

superplastifikační přísady, které množství vody potřebné pro beton snižují. 
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9. Přílohy 

 

Příloha č.1  Laboratorní formulář mísení betonu 

Příloha č.2  Laboratorní formuláře provedených zkoušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


