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1 ÚVOD 
Nedestruktivní metody jsou ve stavebnictví především uplatňovány ke 

zkoušení betonu a železobetonu, kde se zjišťují hlavně pevnostní 

charakteristiky betonu, ale i velikost a rozmístění výztuže, defekty v konstrukci a 

další vlastnosti. Tyto metody bývají kodifikovány v českých a evropských 

technických normách. Je možné použít nedestruktivní metody i na ostatní 

materiály, je zde však nutnost zpracování vhodných kalibračních vztahů mezi 

parametrem nedestruktivního zkoušení a příslušnou fyzikálně-mechanickou 

charakteristikou, zejména pevností.  

Mimo to, že při měření nedestruktivními metodami nedochází k porušení 

výrobku ať již při kontrole ve výrobním závodu nebo již zabudovaného v 

konstrukci, tak mají tyto metody celou řadu dalších výhod, jakými může být 

třeba to, že je možné měření mnohonásobně opakovat, nebo že můžeme 

stanovit vlastnosti materiálu přímo v konstrukci. Nezanedbatelnou výhodou je 

pak rychlost provádění měření. 

Mezi nejvíce používané nedestruktivní metody v současnosti patří 

tvrdoměrné metody a dynamické metody, mezi které se řadí i ultrazvuková 

impulsová metoda. 

Pro zefektivnění kontroly kvality stavebních materiálů lze část 

destruktivních zkoušek pevnostních parametrů nahradit vhodnou nedestruktivní 

metodou.  

V diplomové práci je využívána ultrazvuková impulsová metoda pro 

stanovení pevnostních charakteristik portlandských a směsných cementů. 

Tato problematika byla již dříve řešena např, v literatuře [1] pro 

bezsádrovcové cementy, v [6] pro cementy z cementárny Radotín; práce je 

zaměřena na zkoušení pevností cementu z cementárny Čížkovice, byly 

zkoušeny 2 druhy cementu, konkrétně CEM I 52,5R a CEM II/A-M 42,5N.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Nedestruktivní metody 

Nedestruktivní metody zkoušení lze charakterizovat jako diagnostické 

metody pro zjištění některých požadovaných vlastností zkoušeného materiálu. 

Umožňují zkoušet materiál bez jeho porušení nebo s porušením do té míry, že 

jsou stále zachovány funkční vlastnosti zkoušených prvků. Při jejich správném 

uplatnění umožní širší a přesnější informace o stavebních materiálech. 

Metody, které jsou pro zkoušení nejvhodnější, nejpoužívanější a 

nejpropracovanější jsou pro jednotlivé aplikace normovány. Metody, které 

nejsou kodifikovány technickými normami, se používají pro informativní měření. 

Nedestruktivní metody se dělí podle jejich fyzikální podstaty na: 

 

1. Tvrdom ěrné metody  – podstatou je měření tvrdosti povrchu, které 

pomocí korelačního vztahu ukazuje závislost mezi tvrdostí a pevností. 

Dále se dělí na: 

• odrazové (s pružinou, volným pádem) – měří se velikost odrazu 

hmoty vržené proti zkoušenému tělesu 

• vtiskové (kulička, váleček, disk, hrot) – ukazatelem zkoušky je 

velikost stopy na zkoušeném místě 

 

2. Dynamické metody  – zkoumáme chování mechanického vlnění při 

průchodu zkoušeným tělesem a následně vyhodnocujeme. Dělí se dále 

na: 

• ultrazvukové  

• rezonanční  

• metoda akustické emise 

• impakt – echo metoda 

• metoda fázových rychlostí a metoda tlumeného rázu 

 

3. Elektromagnetické metody  – jsou založeny na principu zjišťování 

magnetických a elektrických vlastností kontrolovaných výrobků nebo 

konstrukcí. Dále se dělí na: 
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• elektromagnetické sondy 

• metoda rozptylových toků indukovaných elektrickými čidly 

• metoda magnetická prášková 

• magnetická indikace výztuže 

• mikrovlnné metody 

 

4. Elektrické metody  – využívají elektrický odpor, kapacitu, či jiné 

elektrické vodivosti u měřeného materiálu. Dělí se na: 

• odporové metody 

• kapacitní metody 

• polovodičové metody 

 

5. Radiační metody  – pracují na principu zeslabení ionizujícího záření po 

průchodu materiálem anebo na principu moderace rychlých neutronů, 

což jsou převážně atomy vodíku. Mezi radiační metody také spadá 

měření přírodní radiace a radonu v objektech. Dělí se na: 

• radiometrické metody 

• radiografické metody 

• měření radonu 

 

6. Metody místního porušení – zkoušenou konstrukci částečně 

poškodíme, například vrtáním, odtrhy apod. Nesmíme však v žádném 

případě ovlivnit stabilitu konstrukce nebo jeho únosnost. Mohou to být: 

• jádrové vývrty 

• odtrhové zkoušky 

• naříznutí konstrukce a vložení plochého lisu 

• vrtací zkoušky s možností příklepu 

• brusné nebo vrtné metody 

• vstřelovací zkoušky 

• tvrdoměrné vnikací 
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2.2 Vlnění 

Vzniká mechanickým úderem, tlakovým impulzem, vybuzením kmitajícím 

tělesem a dalšími možnými způsoby, díky kterým dochází ke změně polohy 

částic prostředí z rovnovážné polohy. Posouvají se tak daleko, až dosáhnou 

své mezní polohy (amplitudy kmitu). Pružnost prostředí pak způsobí to, že se 

částice vrací přes rovnovážnou polohu, až se díky setrvačnosti dostanou do 

polohy opačné mezní polohy. Částice kmitají tak dlouho, až vlivem tlumení 

(absorpce a rozptyl) dokmitají a ustálí se v původní rovnovážné poloze. Díky 

mezimolekulárním a gravitačním silám dochází k přenosu kmitavého pohybu na 

okolní částice, které pak kmitají s jistým časovým zpožděním. Na hranici 

prostředí, kde už částice nemůže předat rozruch na částici sousední, dochází 

k odrazu vlny, která se pak šíří opačným směrem.  

Opakované rozruchy mohou být vnášeny nejen bodovým, ale i 

přímkovým nebo plošným zdrojem. Prostředí, ve kterém se šíří vlnění pak může 

být jednorozměrné (prut), dvourozměrné (deska) nebo trojrozměrné. 

Když vznikají vlny při stlačení a roztažení hmotného prostředí, pak se 

v daném prostředí šíří vlny tlakové, které nazýváme podélné. Takové vlnění se 

může šířit v plynech, kapalinách i v pevných látkách. Když se částice pohybují 

kolmo na zdroj rozruchu působením smykového napětí, dochází k vlnění 

příčnému. Tento typ vlnění se však může šířit pouze pevným prostředím. U 

tvarově omezených prvků může docházet k vlnění povrchovému, ohybovému, 

objemovému nebo torznímu. 

Po průchodu vlnění prostředím dojde v závislosti na vlastnostech 

prostředí k jeho útlumu. Příčinou útlumu je absorpce, kdy dochází v důsledku 

tření částic k přeměně mechanické energie na tepelnou, nebo rozptyl vyvolaný 

odrazem, lomem a ohybem vln do různých směrů. 

Doba, která je potřebná k tomu, aby se částice dostala přes své dvě 

mezní polohy zpět do klidové polohy, se nazývá perioda kmitu neboli vlnová 

délka. Její převrácenou hodnotou je kmitočet neboli frekvence. Můžeme 

vycházet ze vztahu uvedeného v literatuře [3] pro ideálně pružné prostředí: � = �� 

(1) 
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Kde: �  je rychlost šíření vlnění (m/s)    

 � je frekvence vlnění (Hz) 

 � je vlnová délka (m) 

 

Obecně platí, že s vyšší frekvencí se zvyšuje rozlišovací schopnost a 

tudíž i přesnost ultrazvukového měření, nicméně ultrazvukové kmitočty o 

vysokých frekvencích jsou během průchodu konstrukcí mnohem výrazněji 

zeslabovány. Jsou proto doporučeny tyto frekvence: 

• Pro krátké měřicí základny (do 50 mm) je vhodné používat sondy 

s vysokým kmitočtem od 60 kHz až do 200 kHz; 

• Pro dlouhé měřící základny (řádově v metrech, až do 15 m) je vhodné 

používat sondy s nízkým pracovním kmitočtem od 10 kHz do 40 kHz.  

• Pro většinu případů je vhodné použít sondy s pracovním kmitočtem od 

40 kHz do 150 kHz. 

 

2.3 Ultrazvuková impulsová metoda 

2.3.1 Všeobecn ě 

Dynamické metody, které bývají nazývány i jako elektroakustické či 

elektrodynamické, mají tu nespornou výhodu, že při zkoušení materiálu 

nedochází vůbec k jeho porušení. Díky tomu můžeme zkoušky provádět 

opakovaně na stejném místě a tím docílit vyšší přesnosti měření. Zároveň jsme 

schopni na jednom zkušebním místě sledovat změnu vlastností v závislosti na 

čase (např. nárůst pevností, degradace materiálu). 

Ultrazvuk je podélné mechanické vlnění, jehož frekvence leží nad 

slyšitelnou oblastí lidského sluchu. Pro technickou praxi byla tato hranice 

určena hodnotou 20 kHz. Ve stavebnictví se pak používá v rozsahu od 20 kHz 

do 500kHz. 

Jelikož je vlnová délka ultrazvuku menší, než je tomu u zvukového 

vlnění, není tolik ohýbán a pohlcován prostředím a má výrazně větší odraz od 

překážek. Těchto vlastností se užívá v celé řadě odvětví. Ve stavebnictví se 

používá k provádění nedestruktivních zkoušek, tudíž není nutný zásah do 
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povrchu konstrukce či narušení struktury materiálu (Nepočítaje odběry vzorků 

pro stanovení kalibračních vztahů).  

Ultrazvuková impulsová metoda je založena na principu měření rychlosti 

šíření ultrazvukového impulsu daným materiálem. Každým materiálem se 

ultrazvukový impuls šíří různou rychlostí, záleží na jeho vlastnostech. Impuls 

tohoto mechanického vlnění je vyvolán elektroakustickým budičem, který je 

osazen na ploše zkoušeného materiálu. Po průchodu známou délkou dráhy 

v materiálu impuls vibrací je přeměněn na elektrický signál snímačem a 

elektronický časový okruh umožňuje změřit dobu průchodu impulsu. 

Tato metoda je vhodná pro zkoušení hutných materiálů, ne 

mezerovitých. Dá se pomocí ní zjistit rychlost šíření ultrazvukových vln 

materiálem, modul pružnosti a Poissonův koeficient, narušení struktury či 

degradace materiálu. Výhodou této metody je to, že je nedestruktivní, 

nevýhodou při zkoušení betonů je však vliv vlhkosti a nehomogenity materiálu 

na šíření rychlosti ultrazvukové vlny.  

 

2.3.2 Zkušební za řízení  

2.3.2.1 Ultrazvukový p řístroj 

Základní částí zkušebního zařízení je přístroj, který v sobě obsahuje 

vysílač, zesilovač a přijímač ultrazvukového vlnění, ten je schopen vyvolat 

mechanické vlnění o požadované frekvenci a analyzovat příchozí vlnění. 

Přístroj je vybaven zobrazovací jednotkou, která představuje zpracovaná data. 

Na tento přístroj jsou dále napojeny dvě sondy, které mohou fungovat buď jako 

vysílač, nebo jako přijímač ultrazvukového vlnění.   

Výstupní hodnoty můžou být znázorněny na obrazovce osciloskopu 

přístroje nebo v digitálním zobrazení s číslicovým výstupem. 

 Při měření doby průchodu signálu má na přesnost výsledků vliv zejména 

konstrukce obvodů přístroje, sondy, akustický vazební prostředek. Proto se 

musí výsledek upravit korekcí podle dodávaného kalibračního vzorku zvaného 

etalon. 
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Výběr sondy a její frekvence závisí na účelu měření a vlastnostech 

zkoušeného materiálu (rychlost šíření ultrazvukové vlny vzhledem k rozměrnosti 

prostředí a útlumovým charakteristikám prostředí) viz [1] a [3]. 

 

Mrtvý čas 

 Mrtvý čas je přírůstek času proti skutečnému času průchodu 

ultrazvukového impulsu. Je důsledkem mechanických vlivů při zapojení 

časoměrného zařízení měřící aparatury. Zapojení, vypojení časoměrného 

systému a transformace kmitání vyžaduje určitý čas, ten nazýváme mrtvý čas. 

 Jeho hodnota je závislá na systému přístroje, frekvenci budiče a intenzitě 

vysílání impulsů. Hodnoty mrtvého času udává výrobce přístrojů. Obvykle se 

mrtvý čas pohybuje mezi hodnotami 0,2 až 6 µs. Při dlouhých měřicích 

základnách je mrtvý čas zanedbatelný. 

 

2.3.2.2 Budi č a sníma č 

Frekvence vlnění vyvolávaného budičem závisí na jeho konstrukci. Pro 

účely zkoušení materiálu pak v praxi používáme dva typy budičů a snímačů 

založených na různých principech, těmi jsou: 

• magnetostrikční – elektromagneticky rozkmitávaným jádrem cívky budiče 

- mají velmi dobrý výkon, tudíž se používají pro měření na 

dlouhých měřících základnách nebo na materiálech 

s vysokým útlumem 

• piezoelaktrické – do soustavy vodivých destiček z dielektricky 

polarizovaných krystalů nebo z piezokrystalů je přiváděn 

elektrický impuls, který vyvolá zkrácení nebo prodloužení 

soustavy a tím ho tlumeně rozkmitá na vlastní rezonanční 

frekvenci 

- snímače fungují na opačném principu. Když dojde 

k deformaci destičky, vyvolá se odpovídající elektrické 

napětí.  
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Snímače jsou většinou piezoelektrické a svou skladbou jsou stejné jako 

budiče. Elektrický signál, který vyvolá deformace destičky snímače, je dále 

zesilován a zpracováván. 

 

2.3.3 Možné způsoby prozvu čování 

Zkušební místa musí být ošetřeny od nečistot, aby sondy přesně 

přiléhaly na povrch. Musí být zajištěn vhodný akustický most mezi sondou a 

zkoušeným povrchem. Podle způsobu vzájemného umístění sond dělíme 

prozvučování na: 

 

- přímé (protilehlé)               - polopřímé (boční)             

 

 

 

 

 - nepřímé (povrchové)          - šikmé 

 

 

 Nejvhodnější je použití přímé metody, ale pokud není možný přístup 

z druhé strany měřeného místa, pak se musí použít metoda polopřímá a 

v posledním případě metoda nepřímá, která se také využívá k měření vlastností 

povrchu zkoušeného materiálu.  
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Akustická vazba mezi sondami a zkoušeným materiálem  

 Podmínkou správného měření pomocí ultrazvukové impulsové metody je 

zajistit vhodný přenos vlnění z budiče do zkoušeného materiálu a 

ze zkoušeného materiálu do snímače. Nevhodným akustickým spojením 

můžeme dosáhnout značných chyb, které ovlivňují výsledky měření rychlosti 

ultrazvukového impulsu. 

 V případě, že povrch zkoušeného materiálu je drsný, je třeba ho upravit 

tak, aby byly nerovnosti menší než 0,2 mm. 

 Vhodnou akustickou vazbu vytvoříme tak, že mezi sondu a povrch 

materiálu vložíme lehce tvárnou hmotu, a sondu k povrchu přitlačíme. Vrstva 

použité hmoty by však neměla být v silné vrstvě, aby nedocházelo ke zkreslení 

výsledků měření, protože rychlost šíření ultrazvukového impulsu je pro použitou 

hmotu i pro zkoušený materiál odlišná. 

Před každým měřením je nutné pomocí kalibračního prvku (etalonu) 

zjistit zkreslení měřené veličiny hmotou použitou pro akustickou vazbu a 

funkčnost přístroje.  

 

2.3.4 Vyhodnocení rychlosti ší ření ultrazvukového impulsu 

Pro zjištění rychlosti šíření ultrazvukového impulsu je tedy nutno znát 

délku měřící základny a čas, který potřebuje ultrazvukový impuls, aby prošel 

zkušebním místem. Rychlost ultrazvukového impulsu se vypočítá ze vztahu 

uvedeného v [10]:
  

 
�� = �� 

                 (2)
 

Kde: �� – rychlost šíření ultrazvukového impulsu, v m/s 

 � – délka měřící základny, v m 

� – čas, za který impuls prošel danou dráhu, v s 

  

 Jak již bylo uvedeno, tak vyhodnocená rychlost šíření ultrazvukového 

impulsu u podélného vlnění slouží k zjištění některých vlastností zkoušeného 

materiálu. Především to jsou: 
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- Dynamický modul pružnosti 

- Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 

- Jiná vlastnost, která je v korelaci s rychlostí ultrazvukového impulsu 

2.3.5 Rozměrnost prost ředí 

Rychlost šíření krátkých impulsů z vibrace je nezávislá na velikosti a 

tvaru těles, kterými se šíří, pokud jejich boční rozměr není menší než užitná 

minimální hodnota. Pod touto hodnotou může být rychlost šíření impulsů 

podstatně menší. Rozsah tohoto zmenšení závisí hlavně na poměru délky vlny 

impulsů z vibrace k nejmenší boční vzdálenosti tělesa, ale je nepatrné, jestliže 

je poměr menší než jedna. Tabulkové hodnoty pak uvádějí nejmenší přípustné 

boční rozměry tělesa. 

 Jestliže nejmenší boční rozměr je menší než je délka vlny nebo jestliže 

se používá nepřímé prozvučování, změní se způsob šíření, a proto zjištěná 

rychlost šíření bude různá. To je zvláště důležité v případech, kdy jsou 

porovnávány prvky podstatně různých rozměrů. 

 Veličina vyjadřující rychlost šíření ultrazvukového impulsu je vztažena na 

obecný stav prostředí, kterým je trojrozměrné prostředí. Rozměrnost určuje 

závislost mezi rozměry zkušebního tělesa nebo konstrukce a vlnovou délkou 

ultrazvukových impulsů vyvolávaných budičem, viz [4]. Prakticky se prostředí 

hodnotí jako: 

- Jednorozměrné (u prutů, válců, trámců a nosníků) 

- Dvojrozměrné (u desek) 

- Trojrozměrné (u krychlí, kvádrů, válců, nosníků) 

 

Byla-li naměřena rychlost šíření ultrazvukových impulsů na tělese jiné 

rozměrnosti než trojrozměrné, je nutno upravit rychlost součinitelem 	. Hodnota 

součinitele rozměrnosti prostředí 	 lze vypočíst při znalosti Poissonova 

koeficientu �
� podle vztahu: 

	� =  1�1 − �
�� � 

(3) 
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	� =  1 − �
��1 + �
�� ∙ �1 − 2�
�� 

(4) 

kde �
� je Poissonův koeficient (uvedený v literatuře pro jednotlivé 

materiály) 

 	�  je součinitel rozměrnosti dvojrozměrného prostředí 

 	�  je součinitel rozměrnosti trojrozměrného prostředí 

 

Pro jednorozměrné prostředí je k1 = 1. 

Pokud byla rychlost šíření ultrazvukových impulsů ��� stanovena 

měřením v jednorozměrném prostředí, pak: �� = 	���� 

(5) 

Když byla stanovena rychlost šíření ultrazvukových impulsů měřením 

v dvourozměrném prostředí pak: 

�� = 	�	� ��� 

(6) 

2.3.6 Faktory ovliv ňující m ěření 

K zajištění měření rychlosti šíření impulsu, které má být 

reprodukovatelné a které závisí jen na vlastnostech zkoušeného materiálu, je 

nutno vzít v úvahu různé vlivy, které mohou ovlivnit rychlost šíření impulsu a 

jejich korelace s různými fyzikálními vlastnostmi materiálu. 

 

Vlhkost 

Vlhkost má při zkoušení materiálů na bázi cementu dva účinky na 

rychlost šíření ultrazvukových impulsu, jeden je chemický a druhý mechanický. 

Různé podmínky ošetřování materiálu mají vliv na průběh hydratace slínkových 
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minerálů. Vlivem postupné hydratace slínkových minerálů dochází ke zvýšení 

rychlosti ultrazvukových impulsů v závislosti na čase. 

 Další vliv pak může mít voda obsažena v pórech materiálu. Toto 

musíme brát v potaz, když stanovujeme kalibrační vztahy z těles uložených 

v laboratorních podmínkách, které poté porovnáváme se vzorky odebranými 

přímo z konstrukce, i když se jedná o stejný materiál.  

Voda obsažená v pórech a kapilárách v podstatě snižuje pórovitost 

betonu a zvyšuje tak hutnost betonu. Působí tedy kladně na šíření 

ultrazvukového impulsu a zvyšuje tak jeho rychlost. 

Na základě výzkumů, uvedených v [3], byl prokázán vztah mezi vlhkostí 

betonu a rychlostí šíření ultrazvukového impulsu betonem. Vztah je vyjádřen 

graficky a rovnicí ve tvaru: 

 ∆�� = 120∆�� 

(7) 

kde ∆��  je rozdíl rychlostí šíření podélného ultrazvukového vlnění (m/s) 

 ∆�� je hmotnostní vlhkost betonu (%); 

  

 

Graf č.1 – Vliv vlhkosti betonu na rychlost šíření ultrazvukového impulsu 

betonem 

 

 Znamená to tedy, že 1% hmotnostní vlhkosti betonu zvyšuje (popř. 

snižuje) rychlost ultrazvukových impulsů o 120 m/s. Tento fakt může významně 

ovlivnit zvláště výsledky měření pevností betonů, kde tak může docházet 

k velkým odchylkám. 
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Teplota 

 Doposud nebylo prokázáno, že by v rozmezí teplot od 10 °C do 30 °C 

mělo nějaký vliv na rychlost šíření ultrazvukových impulsů. K odlišnostem by 

pak mohlo docházet při teplotách mimo toto rozmezí. 

 

Měřící základna 

 Aby nedošlo k odlišnostem v měření kvůli nestejnorodosti materiálu, je 

vhodné použít dostatečně dlouhou měřící základnu. Pro betony s maximální 

velikostí zrna 20mm je dle [10] doporučená minimální délkou měřící základny 

100mm. I přesto, že velikost měřící základny neovlivňuje rychlost šíření 

ultrazvukového impulsu, tak při užití velkých měřících základen dochází 

k poklesu rychlosti šíření ultrazvukového impulsu. 

  

Trhliny a dutiny 

 Každá vzduchová dutina v podobě pórů a trhlin ovlivňuje měření, protože 

tak tvoří překážku přímému prozvučování. Jeli dutina větší než šířka budiče či 

délka používané zvukové vlny, dochází k odrazům impulsů od stěn pórů a 

zaznamenaná rychlost průchodu ultrazvukového impulsu materiálem je pak 

delší než u vzorku bez pórů. Těchto vlastností odrazů od stěn trhlin se užívá při 

defektoskopii. Malé trhlinky však na dobu prostupu impulsu nemají prakticky 

žádný vliv, tudíž je velmi náročné je někdy identifikovat. Tyto trhlinky však 

obecně nemají vliv na konstrukční vlastnosti.  

 

Stáří betonu  

 Rychlost šíření impulsu je ovlivňována také stupněm hydratace cementu. 

Různými hydratačními produkty cementů se ultrazvukový impuls šíří různou 

rychlostí. Postupující hydratace cementu zvyšuje nelineárně rychlost šíření 

ultrazvukového impulsu. U starého betonu přírůstek rychlosti ultrazvukového 

impulsu nezaznamenáváme, musíme ho však brát v potaz při zkoušení 

mladého betonu. 
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2.3.7 Zhodnocení využitelnosti ultrazvukové impulso vé metody 

pro zkoušení cementu 

Použití ultrazvukové impulsové metody pro určení pevností cementů je 

možné za existence příslušného kalibračního vztahu mezi rychlostí šíření 

ultrazvukového impulsu resp. dynamickým modulem pružnosti a sledovanou 

pevností. 

Pro zkoušení betonu je postup zkoušení a zpracování výsledků měření 

uveden v ČSN 731371 [14] a ČSN EN 12504-4 [10]. Uvedené postupy lze 

aplikovat i při zkoušení cementu. Musí se dodržovat přesně určený postup, aby 

nedocházelo k ovlivňování výsledků vedlejšími faktory, kterými můžou být: 

Vlhkost materiálu, rozměry vzorku, vlastní frekvence budiče, prostředky 

akustické vazby, komponenty materiálu či vady ve struktuře vzorků. Vliv těchto 

faktorů na rychlost šíření ultrazvukových impulsů je rozdílný a ne vždy koreluje 

se zjištěnými pevnostmi, proto není možná existence obecného vztahu pro 

stanovení pevností cementů z rychlosti šíření ultrazvukových impulsů. 

 

K dosažení objektivního měření je třeba dbát na vliv výše uvedených 

faktorů a postupovat tak, aby metodika zkoušek a jejich vyhodnocení byla ve 

všech případech stejná. Musíme tak dodržovat následující požadavky: 

   

− Vlhkost materiálu  – pro cementy jsou přesně definované podmínky 

na uložení zkušebních těles do doby zkoušení (teplota, vlhkost – vodní 

uložení).  

− Rozměry zkušebního t ělesa – (trámeček 40 x 40 x 160 mm) mají 

konstantní tvar. 

− Komponenty materiálu  – je používáno plnivo cementové malty 

přesně definovaných parametrů (křemičitý normový písek definované 

granulometrie a složení), je konstantní poměr složek cementové malty 

(cement : plnivu = 1:3, vodní součinitel w/c = 0,5). 

− Vady ve struktu ře – je jednoznačně definovaný způsob výroby 

zkušebních těles (předepsaná výrobní zařízení a způsob zpracování). 
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 Z provedené analýzy vyplývá, že je reálné využití ultrazvukové impulsové 

metody pro zjišťování pevností cementů z rychlosti šíření ultrazvukových 

impulsů. 

 

2.3.8 České technické normy zabývající se ultrazvukovou 

impulsovou metodou pro zkoušení stavebních materiál ů 

ČSN 73 1370  -  Nedestruktivní zkoušení betonu – Společná ustanovení 

- Tato norma stanovuje všeobecná a společná ustanovení 

pro jednotlivé metody nedestruktivního zkoušení 

zkušebních vzorků, stavebních dílců a konstrukcí z 

obyčejného hutného betonu, které jsou uvedeny v 

návazných zkušebních normách. 

 

ČSN 73 1371  -  Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulsová 

metoda zkoušení betonu 

- Uvádí postup pro zkoušení a hodnocení vlastností 

obyčejného i lehkého hutného betonu na základě 

stanovení rychlosti šíření impulzu ultrazvukových 

podélných vln. Jiné druhy betonu a jiné materiály lze 

zkoušet podle zásad této normy, k hodnocení výsledků 

zkoušení je nutno stanovit těsné korelační vztahy mezi 

ukazatelem nedestruktivního zkoušení a sledovanou 

vlastností. 

 

ČSN EN 12504-4 - Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření 

ultrazvukového impulsu 

- Předmětem normy je popis metody pro stanovení rychlosti 

šíření impulsu ultrazvukových podélných vln v betonu pro 

různé aplikace. 

 

ČSN EN 1330-4  -  Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny 

používané při zkoušení ultrazvukem 
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- Uvádí termíny používané v souvislosti se zkouškami 

ultrazvukem. 

 

ČSN 73 2011  -  Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 

- Norma platí pro nedestruktivní zkoušení stavebních 

konstrukcí a dílců z prostého, železového a předepjatého 

obyčejného hutného betonu. 
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2.4 Cement a hydratace slínkových minerál ů 

 Cement je práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne 

a tvrdne. Hydraulické tvrdnutí je důsledkem hydratace vápenných silikátů a 

aluminátů. Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá ve 

stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí. Obecně lze říci, že 

vlastnosti portlandského cementu jsou funkcí jeho chemického složení a 

fyzikálního stavu fází, z nichž se skládá. 

2.4.1 Složení cementu 

• portlandský slínek 

• regulátor tuhnutí (sádrovec) 

• eventuální složky – s těmito složkami vznikají směsné cementy 

(vysokopecní struska, popílek, jemně mletý vápenec…) 

 

 Existuje mnoho různých druhů cementů, které jsou různě modifikovány 

eventuálními složkami. Tyto modifikace se projeví i na mineralogické struktuře 

cementového kamene.  

2.4.2 Chemické složení portlandského slínku 

V rámci specifikace chemického složení cementu byly určeny takzvané 

moduly, které vyjadřují poměr hlavních oxidů ve vstupních surovinách. Oxidy se 

v rovnicích vyjadřují symboly (S = SiO2, C = CaO, A = Al2O3, F = Fe2O3). 

Hovoříme-li o chemickém složení portlandského slínku, máme na mysli 

zastoupení určitých oxidů. Hlavními oxidy ve slinku jsou CaO, SiO2, Al2O3 a 

Fe2O3. Vedlejšími pak jsou MgO, K2O, Na2O, SO3 a případně další. Jejich 

procentuální zastoupení ve slínku je dle [7] přibližně následující: 

 

CaO … 60-70% 

SiO2 … 20-30% 

Al2O3  … 4–10% 

Fe2O3 … 2 -10% 

MgO  … 0,5 - 6% 

 

Nežádoucí: 

K2O; Na2O  …1,5% maximálně 

SO3   …3,5% maximálně 

Volné CaO …2% maximálně 

P2O5 …0,1-0,3%
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Celkový obsah aktivního CaO a SiO2 musí být vyšší jak 50%. 

V portlandském slínku má být obsaženo více než dvě třetiny C3S a C2S a 

poměr C : S má být větší než 2. 

  

Hydraulický modul: 

�� = �� + � +   

                  (8) 

 

Hodnota hydraulického modulu se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 1,9 

do 2,2. Cementy s hydraulickým modulem větším než 2,4 obsahují zvýšené 

množství C3S a C3A. Tyto slínkové minerály mají vyšší počáteční pevnosti, 

vyšší hydratační teplo, jsou méně objemově stálé a jsou méně odolné proti 

agresivním látkám. Cementy s hydraulickým modulem menším než 1,7 vykazují 

nižší pevnosti. 

 

Silikátový modul:  

�! = �� +   

                  (9) 

 

 Zpravidla se hodnota silikátového modulu pohybuje v rozmezí od 2,4 do 

2,7. Vyšší silikátový modul mají cementy, které pomaleji tuhnou, ale lépe 

odolávají agresivnímu prostředí. 

 

Aluminátový modul: 

�" = �  

                  (10) 

 

 Hodnota aluminátového modulu se pohybuje v rozmezí od 1,5 až 2,5. 

Bílé cementy mají aluminátový modul větší než 8. 
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Stupeň sycení vápnem: 

��# = �2,8 ∙ � + 1,18 ∙ � + 0,65 ∙   
�11� 

 
Charakteristickou hodnotou pro cement může být i stupeň sycení 

vápnem dle Lea-Parkera, která určuje, kolik CaO zreagovalo na slínkové 

minerály (když SLP = 1, pak všechen CaO zreagoval na slínkové minerály). U 

běžného slínku se stupeň sycení vápnem pohybuje v rozmezí od 0,87 do 0,92. 

Čím vyšší hodnota, tím vyšší je obsah C3S a C3A ve slínku. 

 

2.4.3 Mineralogické složení portlandského slínku 

 Hlavní součástí cementu je portlandský slínek. Petrografické složení 

slínku může být velmi různé, závisí zejména na výrobních surovinách, na 

postupu výroby a na výrobním zařízení. Struktura slínku je tvořena různě 

velkými krystalky slínkových minerálů stmelenými 2 až 50% spojovací mezerní 

hmotou. Krystalky slínkových minerálů však nejsou všechny v základní 

identické formě, většinou nejsou čisté, protože většinou obsahují více či méně 

jiných sloučenin, s nimiž tvoří tuhé roztoky. Odlišnosti v mineralogickém složení 

slínku se projeví i na vlastnostech cementu. 

 Jelikož je mechanizmus tvorby slínkových minerálů velice složitý, 

zjednodušujeme si ho pomocí mechanizmů základních slínkových minerálů, 

jimiž jsou: 

 

Trikalciumsilikát –  Alit  (C3S); (C=CaO, S=SiO2, A=Al2O3, F=Fe2O3) 

• zastoupení ve slínku je v mezích od 63% do 80% 

• je hlavním nositelem pevností (počátečních i koncových) 

• vyvolává hydratační teplo QH = 500 kJ/kg 

• alitický cement (cement s vyšším obsahem alitu) není vhodný do 

agresivního prostředí 
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Dikalciumsilikát – Belit  (C2S) 

• zastoupení ve slínku je v mezích od 5% do 32% 

• pomalu hydratuje 

• je nositelem koncových pevností 

• vyvolává hydratační teplo QH = 250 kJ/kg 

• belitický cement je odolnější proti vlivům agresivního prostředí ve 

srovnání s alitickým 

• má 4 modifikace, ale ve slinku je nejčastěji β-C2S 

 

Trikalciumaluminát – (C 3A) 

• zastoupení ve slínku je v mezích od 4% do 16% 

• má extrémně vysoké počáteční pevnosti, ale koncové pevnosti nízké 

• bez regulátoru tuhnutí by byl nezpracovatelný 

• vyvolává hydratační teplo QH = 860 kJ/kg 

• není odolný vůči agresivnímu prostředí 

• je součástí tmavé mezerní hmoty 

 

Tetrakalciumaluminátferit – Celit, Braumilerit  (C4AF) 

• zastoupení ve slínku je v mezích od 3% do 12% 

• nízké počáteční i koncové pevnosti 

• vyvolává hydratační teplo QH = 420 kJ/kg 

• je vysoce odolný vůči agresivnímu prostředí 

• je součástí světlé mezerní hmoty 

 

Vedlejší složky slínku 

• skelná fáze (2-23% ve slínku) – je součást tmavé mezerní hmoty 

• Volné CaO (0,1-3% ve slínku) 

• Volné MgO – Periklas (0,5-4,5% ve slinku) – způsobuje objemovou 

nestálost 

• Alkálie (1-2% ve slinku) K2O, Na2O 
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2.4.4 Mechanismus hydratace  

 

1/ Le Chatalierova krystaliza ční teorie 

 Částice slínku se rozpouštějí ve vodě a vytvářejí tak roztok. Při stavu 

nasycení roztoku pak vznikají nejprve krystalové zárodky, z nichž rostou 

krystaly nových hydratačních produktů. Voda se tak vyčistí a umožní další 

rozpouštění slinku. 

 

2/ Michaelisova koloidní teorie 

 Na rozhraní mezi slínkovým minerálem a vodou dochází k hydratačnímu 

procesu a takto vznikají první podíly gelu na povrchu zrna. Postupně voda 

proniká do vnitřních vrstev zrna a umožňuje spojení částic. Dalším prostupem 

vody vzniká zahuštěná gelová beztvará hmota, která může přecházet hmotu s 

kryptokrystalickou až krystalickou strukturou. 

 

3/ Současná teorie (Powers, Rebinder, Taylor, …) 

 Souhlasí s prvníma dvěma, akorát je definuje pro jednotlivé minerály 

zvlášť: 

 

C3A a C4AF – Le Chatalierova teorie 

C3S, C2S – Michaelisova teorie 

  

2.4.5 Stádia hydratace: 

1. stádium – p ředinduk ční 

• prvních 5-10 minut od zamíchání 

Vyznačuje se vysokým hydratačním teplem. Dochází k první reakci mezi 

C3A , CaSO4 ·2H2O a H2O za vzniku Ca(OH)2 a etringitu, který pokryje zrno C3A 

a tím tak zastaví jeho hydrataci, aby stihly zhydratovat ostatní minerály. Tímto 

principem sádrovec pomáhá regulovat rychlost tuhnutí. 
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2. stádium – induk ční 

• do 6-ti hodin od zamíchání 

Hydratační teplo se uvolňuje pomalu. Vznikají krystalové zárodky C-A a 

C-A-F fází se shodou s Le Chatalierovou teorií a první podíly C3S a C2S ve 

shodě s Michaelisovou teorií. Pokračuje tvorba etringitu. 

 

3. stádium – p řechod do tuhého skupenství 

• 3-5 dnů od zamíchání 

 Vyznačuje se vysokou hydratační rychlostí. Dochází při něm ke 

krystalizaci produktů z C-A a C-A-F fází, ke krystalizaci portlanditu a k tvorbě C-

S-H gelu z alitu a belitu. Dochází k vysokému nárůstu pevností. 

 

4. stádium – stádium stabilní struktury 

• do 28-mi dnů od zamíchání 

 Nízká hydratační rychlost. Řídícím dějem je transport vody do vnitřních 

částí dosud nezhydratovaných slínkových zrn, kde pak vznikají nové 

krystalizační produkty. Vznikají fáze krátkovláknité C-S-H, belit začíná 

hydratovat a ettringit začíná přecházet na monosulfát. 

 

5. stádium – dozrávání 

• 28 dní a déle od zamíchání 

 Pevnosti se nijak obvykle nezvýší, ale dochází ke konsolidaci struktury 

cementového kamene. Vznikají kryptokrystalické a krystalické struktury. 

 

2.4.6 Hydratace slínkových minerál ů 

Reakce lze popsat pouze přibližně, ne stechiometricky, protože poměry 

jednotlivých oxidů v C-S-H fázích mohou být různé. Literatura [7] popisuje: 
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a) Teoretické rovnice hydratace slínkových minerál ů bez přítomnosti 

sádrovce 

Alit: 

 2C3S + 6H2O   C3S2H3 + 3Ca(OH)2 

     Afwillit   Portlandit 

Belit: 

 2C2S + 4H2O   C3S2H3 + Ca(OH)2 

     Afwillit   Portlandit 

 

Trikalciumaluminát: 

 C3A + 6H2O   C4AH13   C3AH6 

         Hydrogrossular 

Celit: 

 C4AF + 6H2O   C4(A,F)H13(19)  C3(A,F)H6 

          Hydrogrossular 

 

b) Teoretické rovnice hydratace Trikalciumaluminátu  a Celitu za 

přítomnosti sádrovce 

 

1/ C3A + 3CaSO4 · 2H2O + 26H2O   C3A · 3CaSO4 · 32H2O … 

        Ettringit (trisulfát) – AFt fáze  

 

2/ C4AF + 3CaSO4 · 2H2O + 26H2O  C3(A,F) · 3CaSO4 · 32H2O … 

         Hlinitoželezitý Ettringit– AFt fáze 

 

Trisulfát (AFt - fáze) může dále přecházet na Monosulfát (AMt – fáze).  

 

ad 1./ ... + 2C3A   C3A · CaSO4 · 12H2O 

     Monosulfát – AFm fáze 

 

ad 2./ ... + 2C4AF   C3(A,F) · CaSO4 · 12H2O 

     Monosulfát – AFm fáze 
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AFt  

C3A · 3CaSO4 · 32H2O 

C3(A,F) · 3CaSO4 · 32H2O     Ettringit 

C3F · 3CaSO4 · 32H2O 

 

AFm 

C3(A,F) · CaSO4 · 12H2O  – Monosulfát 

C3A · CaCl2 · 10H2O  – Friedlova sůl 

C3A · CaCO3 · 10H2O – Karbonátový komplex 

 

2.4.7 Faktory ovliv ňující rychlost hydratace slínkových 

minerál ů 

Rychlost hydratace závisí zejména na chemickém obsahu cementu a na 

jeho krystalickém či fázovém složení. Jako dalšími vedlejšími faktory jsou 

jemnost mletí, vodní součinitel teplota, vlhkost a tlak. 

 

a) Jemnost mletí 

Jemnost mletí charakterizuje jeho měrný povrch, který přímo úměrně 

ovlivňuje jeho hydratační rychlost. Obecně platí, že čím má cement větší měrný 

povrch, tím je reaktivnější. Máli naopak cement velikost zrna větší, může dojít 

k tomu, že střed zrna zcela nezhydratuje. Velikost zrn v cementu bývá 8 – 120 

µm. 

b) Vodní sou činitel 

Zvyšováním vodního součinitele nad w = 0,3 se prodlužuje doba tuhnutí, 

protože jsou zrna cementu od sebe více vzdálená. Při vyšším w nabývají 

hydratační produkty větších rozměrů. 

c) Teplota 

Jak u většiny chemických reakcí, tak i u cementového kamene platí, že 

čím je vyšší teplota cementového kamene, tím je rychlejší proces hydratace. Při 

teplotách pod 20°C dochází ke zpomalení hydratace a  při teplotě pod 5°C m ůže 

dojít až k úplnému zastavení hydratačních procesů. 
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3 CÍL PRÁCE 
I když existují teoretické kalibrační vztahy pro určení pevností cementu 

pomocí ultrazvukové impulzové metody, je nutností vytvořit pro každý druh 

cementu svůj vlastní kalibrační vztah. Je to nutné z toho důvodu, že složení 

cementu je pro každý druh cementu jiné, proto vznikají různé hydratační 

produkty v různých časových obdobích hydratace cementu. Tento fakt může 

výrazně ovlivnit měření ultrazvukovou impulsovou metodou, protože různými 

hydratačními produkty cementu se ultrazvukový impuls šíří různou rychlostí. 

Cílem diplomové práce je vytvoření předpokladů pro zjišťování pevností 

cementů s využitím ultrazvukové impulsové metody. Konkrétně se jedná o dva 

druhy cementů z cementárny Čížkovice (CEM I 52,5 R a CEM II/A-M 42,5 N). 

Měření budeme provádět z pěti šarží od každého druhu cementu, které byly 

odebrány v různých časových obdobích. 

Pro splnění cílů práce je potřeba provézt: 

- Navrhnout vhodnou metodiku prací, aby bylo dosaženo objektivnosti 

výsledků měření  

- Výroba zkušebních vzorků – pro každé stáří bude zkoušena 1 sada 

zkušebních těles (3 trámečky) z každé šarže jednotlivých druhů cementů.  

- Nedestruktivní a destruktivní zkoušky cementů (zjištění rychlosti 

ultrazvukového impulsu a pevnosti v tlaku a tahu za ohybu) ve stáří 1, 2, 

3, 7, 14, 21, 28, 56 a 90 dní. 

- Určit vliv rozměrnosti těles či jiných vlivů ovlivňujících výsledky měření 

- Zpracování kalibračních vztahů mezi rychlostí šíření ultrazvukového 

impulsu a příslušnou pevností. 

- Zpracování kalibračních vztahů mezi dynamickým modulem pružnosti a 

příslušnou pevností. 

- Porovnání s kalibračními vztahy zjištěnými v dřívějších pracích pro 

cementy z cementárny Radotín (CEM I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R)[6]. 

- Vyhodnocení dosažených výsledků a zhodnocení využitelnosti 

ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevností cementů. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Zkoušky byly prováděny na dvou druzích cementů z různého období 

výroby, konkrétně se jednalo o CEM II/A-M 42,5N a  CEM I 52,5R. Data výroby 

jednotlivých šarží cementu nebyla cementárnou dodána, předpokládá se však, 

že odběry byly provedeny v krátkém časovém intervalu.   

 Zkoušky cementů byly prováděny ve stáří 1; 2; 3; 7; 14; 21; 28; 56; 90 

dnů. Pro jednotlivé šarže vzorků a jejich stáří byla zvlášť vyrobena jedna sada 

tří zkušebních těles, to znamená, že pro každý druh cementu bylo vyrobeno 45 

záměsí = 135 zkušebních vzorků.  

 Veškeré procesy vedoucí k přípravě vzorků, jejich zkoušení a 

vyhodnocení zkoušek byly prováděny na podkladě českých a evropských 

norem. V případě, že neexistuje norma řešící danou problematiku pro zkoušení 

cementu, byly vhodnou formou aplikovány postupy uvedené v normách pro 

zkoušení betonu. 

 

4.1 Metodika zkoušek 

4.1.1 Výroba zkušebních t ěles 

 Metodika výroby zkušebních těles je popsána normou ČSN EN 196-1 

Metody zkoušení cementu, část 1: Stanovení pevnosti. 

4.1.1.1 Příprava malty 

 Každá záměs malty se zamíchá mechanicky za pomocí míchačky. Doba 

jednotlivých etap míchání se vztahuje k dobám, ve kterých je míchačka zapnuta 

/ vypnuta. Ty musí být dodrženy s přesností ± 2 sekundy. Parametry míchačky 

jsou blíže určeny v ČSN EN 196-7. 

Složky malty: 

- Písek  – Pro stanovení pevnosti cementu se musí používat 

normalizovaný písek CEN, který musí odpovídat požadavkům ČSN EN 

196-1. 

- Cement – Cement nesmí být starý a musí být uchováván ve zcela 

zaplněné vzorkovnici. 

- Voda – Pro tuto zkoušku může být použita pitná voda 
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 Každá zkušební záměs pro tři tělesa musí obsahovat (450 ± 2) g 

cementu, (1350 ± 5) g písku a (225 ± 1) g vody (Jeden hmotnostní díl cementu, 

tři hmotnostní díly normalizovaného písku a půl dílu vody). 

 

Postup míchání je následující: 

a) do nádoby se vnese voda a cement a dbá se, aby nedošlo ke ztrátám 

vody nebo cementu; 

b) ihned po styku vody a cementu se spustí míchání nízkou rychlostí a 

současně se zahájí odměřování času míchacích etap. Čas zahájení 

míchání se zaznamenává jako nulový čas. Po třiceti sekundách míchání 

se plynule v následujících 30 sekundách přidá písek. Poté se míchání 

přepne na vysokou rychlost a v míchání se pokračuje dalších 30 sekund; 

c) míchání se zastaví na 90 sekund. Během prvních 30 sekund se pomocí 

pryžové nebo plastové stěrky setře malta, která ulpí na stěnách a spodní 

části nádoby a umístí se do jejího středu; 

d) v míchání se pokračuje 60 sekund vysokou rychlostí 

4.1.1.2 Zhotovení zkušebních t ěles 

Zkušebními tělesy musí být trámečky 40 × 40 × 160 mm.  Zkušební 

tělesa se připravují ihned po přípravě malty. Do formy s nástavcem, připevněné 

ke zhutňovacímu stolku, se vhodnou lžící přímo z nádoby v jedné nebo 

v několika dávkách plní jednotlivé oddíly formy první ze dvou vrstev. 

Malta se v každém oddíle formy rovnoměrně rozprostře a poté se první 

vrstva zhutní 60 rázy zhutňovacího stolku. Vnese se druhá vrstva malty a zajistí 

její přebytek. Poté se zhutní dalšími 60 nárazy. 

Forma se opatrně sejme ze zhutňovacího stolku a odstraní se nástavec. 

Přebytečná vrstva malty se ihned setře kovovým pravítkem postaveným téměř 

svisle s malým náklonem ve směru pohybu.  

Setřená malta se s okolí formy odstraní a na vzorky se připevní štítky 

s označením. 
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4.1.2 Ošetřování zkušebních t ěles 

Každá forma se přikryje nepropustným materiálem, který nereaguje 

s cementem a uloží se ve vodorovné poloze do prostoru pro vlhké uložení. 

Formy nesmí být postaveny na sobě. 

Vyjmutí se musí provádět opatrně, aby se tělesa nepoškodila. Pro 

zkoušky po 24 hodinách se vyjmutí těles z forem provede nejdříve 20 minut 

před zkoušením. Pro zkoušky po více než 24 hodinách se vyjmutí zkušebních 

těles z forem provede 20 hodin až 24 hodin po jejich zhotovení. 

Zkušební tělesa, která byla určena pro zkoušení pevnosti po 24 

hodinách, se do provádění zkoušky přikryjí vlhkou tkaninou.  

Tělesa určená pro vodní uložení se pro pozdější identifikaci vhodným 

způsobem označí a bez odkladu uloží vodorovně do nádrží s vodou o teplotě 

(20,0 ± 1,0) °C. Zkušební t ělesa se uloží na rošty v takové vzdálenosti. Aby 

voda měla volný přístup ke všem stěnám zkušebních těles. Do nádrže se může 

použít vodovodní voda. 

 

Stáří zkušebních t ěles  

Stáří zkušebních těles se počítá od nulového času. Zkoušky v různém 

stáří se provedou v následujícím časovém rozmezí: 

24 hodin ± 15 minut 

48 hodin ± 30 minut 

72 hodin ± 45 minut 

24 hodin ± 15 minut 

7 dnů ± 2 hodiny 

14 dnů ± 4 hodiny 

21 dnů ± 6 hodin 

28 dnů ± 8 hodin 

90 dnů ± 24 hodin 

4.1.3 Stanovení rychlosti ší ření ultrazvukového impulsu 

 Metodika zkoušky je popsána normou: ČSN EN 12504-4 Zkoušení 

betonu – Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu. 

Jako ultrazvukový přístroj jsme použili přístroj značky Tico od společnosti 

Proceq. Vlastní pracovní kmitočet sond (budičů a snímačů) má být v rozsahu od 

20 kHz do 150 kHz. Pro naše měření jsme zvolili sondy o kmitočtu 82 kHz. 
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4.1.3.1 Postup m ěření 

Měření provádíme ihned po vyjmutí z vodního uložení. 

Musí se docílit přiměřené akustické spojení mezi betonem a plochami 

budiče a snímače. Povrch tělesa musí být dostatečně hladký, aby došlo 

k dobrému akustickému spojení se sondami. Pro dosažení dobrého akustického 

spojení používáme indiferentní gel a přitlačení budiče a snímače k povrchu 

tělesa.  

Sondy přikládáme na protilehlou stranu tělesa, tak abychom rychlost 

šíření impulzu měřili podél délky tělesa. Rychlost šíření se musí měřit mezi 

stranami krychle, které byly ve formě.  

 

Obrázek č.1 – Měření ultrazvukovým impulsovým přístrojem 

4.1.3.2 Vyjád ření výsledk ů 

Rychlost ší ření ultrazvukového impulsu: 

Pro přímé prozvučování se vypočte rychlost šíření impulsu 

z následujícího vztahu: 

( = )* 
 �12� 

kde V je rychlost impulsu (km/s); 

 L je délka měřící základny (mm); 

 T je čas, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou (µs). 
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 Zjištěná rychlost šíření impulsu se vyjádří na nejbližší 0,01 km/s. U 

přímého prozvučování je měřící základna nejkratší vzdáleností mezi sondami. 

Měřící základna musí být stanovena s přesností ±1%. 

 

Stanovení rozm ěrnosti prost ředí 

 Pro jeho určení je zapotřebí vypočítat vlnovou délku � ze vztahu: 

� = �� 

(13) 

Kde: �  je rychlost šíření vlnění (m/s)    

 � je frekvence vlnění (Hz) 

 � je vlnová délka (m) 

  

 Rozměrnost zkušebního tělesa určíme podle toho, jestli splní dané 

kritéria pro jednotlivé rozměrnosti, jimiž jsou: 

 

- Pro jednorozměrné - Pokud platí následující podmínka pro nejmenší 

příčný rozměr +: 

+ ≤ 0,2� 

 

- Pro dvojrozměrné - (u desek), pokud platí následující podmínka pro 

tloušťku ℎ: 

ℎ ≤ 0,2� 

 

- Pro trojrozměrné - (u krychlí, kvádrů, válců, nosníků), pokud platí 

následující podmínka pro rozměry průřezů +, .: 

+ ≥ 2� 

. ≥ 2� 

- U desek, pokud se měření provádí z čelních ploch, pokud platí 

následující podmínka pro tloušťku desky ℎ: 

ℎ ≥ 0,9� 
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4.1.4 Stanovení dynamického modulu pružnosti v tlak u a v tahu 

Postup zkoušení a zpracování výsledků zkoušek je popsán normou - 

ČSN 73 1371 Nedestruktivní zkoušení betonu – Ultrazvuková impulzová 

metoda. 

 

Dynamický modul pružnosti v tlaku a v tahu: 

 Hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku nebo v tahu Ecu v N/mm2 

se určí ze vztahu: 

 

1
� = 2 ∙ ��� ∙ 1	� 
(14) 

Kde vL je rychlost impulsu (km/s); 

 ρ je objemová hmotnost materiálu (kg/m3); 

 k je součinitel rozměrnosti prostředí. 

  

4.1.5 Stanovení objemové hmotnosti 

Byla zjišťována postupem uvedeným v normě - ČSN EN 12390-7 

Zkoušení ztvrdlého betonu, část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. 

  

4.1.5.1 Zkušební postup 

Stanovení hmotnosti t ělesa 

 Byla zvolena metoda, kdy byly vzorky zcela nasyceny vodou. Těleso je 

vytaženo z vody před zkoušením pevností. Vody z povrchu tělesa se řádně 

otře. Tělesa se zváží na váze s přesností 0,01% hmotnosti tělesa. Zaznamená 

se zjištěná hodnota v gramech. 

 

Stanovení objemu t ělesa 

 Objem zkušebního tělesa se vypočítá z rozměrů zkušebního tělesa 

v souladu s EN 12390-1. Pro zjištění objemu budeme potřebovat v našem 
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případě posuvné měřítko s přesností 0,5%. Pomocí naměřených rozměrů tělesa 

vypočteme jeho objem. Výsledek se zaokrouhlí na tři platné číslice. 

4.1.5.2 Vyjád ření výsledk ů 

Objemová hmotnost se vypočítá ze zjištěných hodnot hmotnosti 

zkušebního tělesa a jeho objemu z následujícího vztahu: 

 

3 = 4(  

(15) 

kde D je objemová hmotnost, v kg/m3; 

 V je objem tělesa, v m3; 

 m je hmotnost tělesa, v kg. 

 

 Výsledek objemové hmotnosti se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. 

4.1.6 Stanovení pevností cementu 

 Metodika zkoušky je popsána normou - ČSN EN 196-1 Metody zkoušení 

cementu, část 1: Stanovení pevnosti. 

4.1.6.1 Zkušební za řízení 

Pro stanovení pevností je potřeba těchto zařízení popsaných podrobně 

v ČSN EN 196-1: 

- Zkušební stroj pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu pro zatížení ve 

třech bodech 

- Zkušební stroj pro stanovení pevnosti v tlaku 

- Přípravek do zkušebního stroje přenášející zatížení na určenou 

plochu 

4.1.6.2 Postupy zkoušení 

Pevnost v tahu za ohybu 

 Trámeček se uloží do zkušebního stroje jednou z bočních stran na 

válcové podpory tak, aby jeho podélná osa byla k válcovým podporám kolmá. 

Zatížení se vynakládá přes zatěžovací válec kolmo na protilehlou boční stranu 

trámečku a zvyšuje se rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N/s až do zlomení. 
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 Poloviny trámečků se uchovají do doby zkoušky pevnosti v tlaku přikryté 

vlhkou tkaninou. 

 Pevnost v tahu za ohybu, Rf, v N/mm2 se vypočítá ze vztahu: 

56 = 1,5 ×  6  × �.�   
           (16) 

kde Rf   je pevnost v tahu za ohybu, v N/mm2; 

 b strana čtvercového průřezu trámečku, v mm; 

 Ff zatížení vynaložené na střed trámečku při zlomení, v N; 

l vzdálenost mezi podporami, v mm. 

 

Pevnost v tahu za ohybu se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze 

tří jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen 

s přesností 0,1 N/mm2.  

 Aritmetický průměr se vyjádří s přesností 0,1 N/mm2; pro zpracování 

kalibračních vztahů byly výsledky uvedeny s přesností na 0,01 N/mm. 

 

Pevnost v tlaku 

 Zkouška se provádí na polovinách trámečků zlomených při zkoušce 

pevnosti v tahu za ohybu. Poloviny trámečků se zkouší zatížením na bočních 

stranách. 

 Poloviny trámečků se vystředí bočními stranami v rozmezí ± 0,5 mm na 

destičkách zkušebního stroje a délkově se orientují tak, aby koncové strany 

trámečků přesahovaly asi o 10 mm destičky, případně pomocné destičky. 

 Zatížení se zvyšuje plynule rychlostí (2400 ± 200) N/s do porušení.

 Pevnost v tlaku, Rc, se vypočítá ze vztahu: 

5
 =   
1600 

(17) 

kde Rc    je pevnost v tlaku, v N/mm2; 

 Ff  nejvyšší zatížení vynaložené při porušení, v N; 

1600 plocha destiček nebo pomocných destiček (40 × 40 mm), 

v mm2; 
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 Pevnost v tlaku se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze šesti 

jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen 

s přesností 0,1 N/mm2. 

 Aritmetický průměr se vyjádří s přesností 0,1 N/mm2. 

 

 

Obrázek č.2 – Přípravek na 

zkoušení pevnosti v tahu za 

ohybu 

 

Obrázek č.3 – Přípravek na 

zkoušení pevnosti v tlaku 

 

4.1.7 Stanovení jemnosti mletí cementu 

 

 Metodika zkoušky je popsána normou: ČSN EN 196-6 Metody zkoušení 

cementu, část 6: Stanovení jemnosti mletí 

  

 Pro stanovení jemností mletí jsme použili Permeabilní metodu (Blaine). 

4.1.7.1 Zkušební za řízení a pom ůcky 

Zařízení je detailně popsáno v ČSN EN 196-6 

Obecně se skládá z:  - Průtoková komora 

 - Děrovaný kotouček 

 - Píst průtokové komory 
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 - Manometr 

 - Stopky 

 Pro zjištění měrné hmotnosti cementu je třeba použít sadu pyknometrů a 

váhy s přesností 0,001g. 

4.1.7.2 Příprava vzorku 

Vzorek cementu určený ke zkoušení se po dobu 2 minut protřepává 

v uzavřené nádobce, aby se rozptýlily shluky částic. Nádobka se nechá 2 

minuty stát. Pak se prášek opatrně promíchá suchou čistou tyčinkou, aby se 

dosáhlo rovnoměrného rozdělení jemného podílu cementu. 

4.1.7.3 Stanovení m ěrné hmotnosti 

Měrná hmotnost cementu se stanoví pomocí pyknometru. Pro stanovení 

používáme líh, protože nereagujíce s cementem. Navážené množství cementu 

musí umožňovat stanovení hodnoty ρ s přesností na 0,01 g/cm3. Uvedená 

přesnost se ověří druhým stanovením. Měrná hmotnost se vypočítá jako průměr 

ze dvou stanovení s přesností na 0,01g/cm3. 

4.1.7.4 Příprava cementového l ůžka 

Aby bylo možno připravit cementové lůžko s porozitou e = 0,500, naváží 

se množství cementu (m1). 

   

m1 = 0,500ρV   v gramech (g) 

(18) 

kde ρ je měrná hmotnost cementu, v g/cm3; 

 V je objem cementového lůžka, v cm3. 

 

 Děrovaná destička se uloží na opěrný kroužek vnitřní strany komory a 

přikryje se novým filtračním papírkem. Filtrační papírek se uloží pomocí čisté 

suché tyčinky, až dolehne a zcela pokryje děrovaný kotouček. Odvážené 

množství cementu m1 se beze ztrát vsype do komory. Poklepáváním na stěny 

komory se urovná horní plocha cementu. Na urovnaný cement se uloží druhý 

nový filtrační papírek. Vloží se píst, až se dotkne filtračního papírku a pak se 

silně stlačí dolů, až se spodní strana hlavy pístu dotkne tělesa komory. Píst se 

pak o 5mm vysune, pootočí o 90° a znovu p ěkně dotlačí na cementové lůžko, 
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až se hlava pístu dotkne tělesa komory. Cementové lůžko je nyní zhutněno a 

připraveno ke zkoušení permeability. Píst se pomalu vysune. 

4.1.7.5 Zkušební postup 

Kuželová část průtokové komory se nasadí do kuželového hrdla na horní 

straně manometru, které se případně lehce namaže tukem, aby bylo zajištěno 

vzduchotěsné spojení. Při tom je nutno dbát na to, aby se neporušilo 

cementové lůžko. 

Horní část průtokové komory se uzavře vhodnou zátkou. Kohout se 

otevře a lehkým nasáváním se natáhne kapalina k horní značce na manometru.  

Pak se kohout uzavře a sejme se zátka z horní části průtokové komory. 

Hladina kapaliny začne klesat. Jakmile hladina kapaliny dosáhne druhé značky 

na manometru, spustí se stopky a vypnou se v okamžiku, kdy hladina dosáhne 

třetí značky na manometru. Čas t se zaznamená s přesností na 0,2 s.  

Výsledné hodnoty se pak dosadí do vzorce: 

� = 524,2 ∙ 9 ∙ √�2  

(19) 

kde S  je měrný povrch (cm2/kg); 

 K je konstanta přístroje; 

 t je naměřený čas v sekundách (s); 

 ρ je měrná hmotnost cementu v g/cm2.  

 

Vypočtená hodnota pro S, která udává měrný povrch cementu, se 

zaokrouhlí na 10 cm2/g.  
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4.2 Stanovení rozm ěrnosti prost ředí při měření 

ultrazvukovou impulsovou metodou  

Výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou závisí na 

rozměrnosti prostředí.  

 

Tabulka č.1 – Vlnová délka ultrazvuku a hodnoty potřebné pro určení 

rozměrnosti prostředí 

vL f λ 0,2λ 2λ a b h 

km/s Hz m m m m m m 

4,77 82000 0,06 0,01 0,12 
0,04 0,04 0,16 

3,33 82000 0,04 0,01 0,08 

 

- Pro jednorozměrné prostředí + ≤ 0,2� 

 0,04 ≰ 0,01 => nejedná se o jednorozměrné prostředí 

 

- Pro dvojrozměrné prostředí 

 ℎ ≤ 0,2� 

 0,16 ≰ 0,01 => nejedná se o dvojrozměrné prostředí 

 

- Pro trojrozměrné prostředí + ≥ 2� 

 . ≥ 2� 

 0,04 ≱ 0,08 => nejedná se o dvojrozměrné prostředí 

 

 Jelikož rozměry zkušebních těles při měřící frekvenci 82kHz nevyhovují 

žádnému kritériu pro stanovení rozměrnosti, volíme jako součinitel rozměrnosti 

k = 1, protože stejná frekvence i hodnota součinitele rozměrnost byly použity i 

pro vyhodnocování měření na cementech s kterými výsledky porovnáváme. 
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4.3 Výsledky zkoušek 

 

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

Tabulka č.2 – výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 –šarže 1 

Tabulka č.3 – výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 –šarže 2 

Tabulka č.4 – výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 –šarže 3 

Tabulka č.5 – výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 –šarže 4 

Tabulka č.6 – výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 –šarže 5 

Tabulka č.7 – výsledky zkoušek CEM I 52,5 R –šarže 1 

Tabulka č.8 – výsledky zkoušek CEM I 52,5 R –šarže 2 

Tabulka č.9 – výsledky zkoušek CEM I 52,5 R –šarže 3 

Tabulka č.10 – výsledky zkoušek CEM I 52,5 R –šarže 4 

Tabulka č.11 – výsledky zkoušek CEM I 52,5 R –šarže 5 

a graficky znázorněny v obrázcích (2 - 13). 

 

Legenda k tabulkám: 

D – objemová hmotnost zkoušeného tělesa  

Rf  – pevnost v tahu za ohybu  

RC1  – pevnost v tlaku ½ trámečku  

RC2  – pevnost v tlaku druhé ½ trámečku  

RC  – průměrná pevnost v tlaku polovin trámečků  

V – rychlost šíření ultrazvukového impulsu 

Ecu – dynamický modul pružnosti  
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Tabulka č. 2: Výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 – šarže 1 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM II/A-M 42,5 – šarže 1  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2253 24,4 23,1 4,076 5,30 23,8 37,4 

2 2259 23,8 22,5 4,082 5,20 23,1 37,6 

3 2259 23,1 24,4 4,092 5,33 23,8 37,8 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2261 32,5 29,4 4,284 6,14 30,9 41,5 

2 2263 31,9 31,3 4,319 6,64 31,6 42,2 

3 2262 31,3 32,5 4,306 6,65 31,9 42,0 

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2289 33,8 34,1 4,404 6,79 33,9 44,4 

2 2260 33,1 36,9 4,418 7,05 35,0 44,1 

3 2241 33,8 33,8 4,392 7,10 33,8 43,2 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2244 36,3 33,1 4,419 7,07 34,7 43,8 

2 2247 35,0 35,6 4,388 7,17 35,3 43,3 

3 2241 35,6 35,6 4,382 7,60 35,6 43,0 

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2268 36,9 38,1 4,370 7,56 37,5 43,3 

2 2250 39,4 38,1 4,417 7,77 38,8 43,9 

3 2255 36,9 38,8 4,408 7,88 37,8 43,8 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2278 41,3 43,8 4,488 7,92 42,5 45,9 

2 2238 41,9 40,6 4,436 8,07 41,3 44,0 

3 2274 41,3 41,3 4,448 8,28 41,3 45,0 
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Tabulka č. 2: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2261 51,3 43,8 4,509 8,22 47,5 46,0 

2 2276 48,1 50,0 4,535 8,59 49,1 46,8 

3 2267 50,0 46,3 4,539 8,76 48,1 46,7 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2216 51,3 51,3 4,551 9,76 51,3 45,9 

2 2223 51,9 53,8 4,593 9,97 52,8 46,9 

3 2209 50,6 50,6 4,552 9,88 50,6 45,8 

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2263 61,3 58,1 4,586 11,24 59,7 47,6 

2 2273 63,8 60,0 4,599 11,63 61,9 48,1 

3 2258 59,4 62,5 4,612 10,35 60,9 48,0 

 

Tabulka č. 3: Výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 – šarže 2 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM II/A-M 42,5 – šarže 2  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2267 23,1 23,1 4,064 5,54 23,1 37,4 

2 2257 21,9 22,5 4,054 5,96 22,2 37,1 

3 2266 23,8 22,5 4,071 5,73 23,1 37,6 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2236 31,3 30,6 4,303 6,52 30,9 41,4 

2 2253 31,9 31,3 4,326 6,69 31,6 42,2 

3 2291 31,9 32,5 4,280 6,68 32,2 42,0 
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Tabulka č. 3: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2262 36,3 34,4 4,404 7,64 35,3 43,9 

2 2272 35,6 35,6 4,391 7,82 35,6 43,8 

3 2251 39,4 36,3 4,415 7,51 37,8 43,9 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2261 37,5 37,5 4,363 7,29 37,5 43,0 

2 2267 38,1 36,9 4,372 7,43 37,5 43,3 

3 2267 36,9 36,9 4,374 7,01 36,9 43,4 

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2271 40,0 37,5 4,472 8,20 38,8 45,4 

2 2245 40,0 41,9 4,472 8,26 40,9 44,9 

3 2246 40,0 42,2 4,499 8,22 41,1 45,5 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2277 42,5 40,0 4,462 8,34 41,3 45,3 

2 2266 44,4 41,9 4,483 8,43 43,1 45,5 

3 2261 43,8 41,3 4,482 8,71 42,5 45,4 

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2279 46,9 47,5 4,479 9,34 47,2 45,7 

2 2281 48,1 49,4 4,506 9,26 48,8 46,3 

3 2275 50,6 45,6 4,515 9,22 48,1 46,4 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2219 53,1 56,9 4,606 10,10 55,0 47,1 

2 2253 56,3 52,5 4,584 10,22 54,4 47,3 

3 2218 56,3 58,1 4,635 10,66 57,2 47,7 
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Tabulka č. 3: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2261 56,9 58,8 4,580 10,67 57,8 47,4 

2 2265 55,6 57,5 4,593 10,70 56,6 47,8 

3 2264 51,9 56,3 4,611 10,67 54,1 48,1 

 

Tabulka č. 4: Výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 – šarže 3 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM II/A-M 42,5 – šarže 3  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2262 23,8 23,1 4,074 6,13 23,4 37,5 

2 2255 22,5 23,8 4,073 5,84 23,1 37,4 

3 2264 23,8 22,5 4,094 5,44 23,1 37,9 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2285 31,3 32,5 4,292 6,49 31,9 42,1 

2 2269 31,3 31,3 4,273 6,68 31,3 41,4 

3 2281 28,8 31,3 4,256 6,49 30,0 41,3 

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2237 36,3 25,0 4,346 6,94 30,6 42,2 

2 2260 32,5 33,8 4,397 7,31 33,1 43,7 

3 2239 31,3 32,5 4,381 7,59 31,9 43,0 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2252 36,9 35,3 4,432 7,68 36,1 44,2 

2 2246 37,5 35,0 4,442 7,59 36,3 44,3 

3 2235 35,6 37,2 4,442 7,89 36,4 44,1 
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Tabulka č. 4: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2273 36,3 39,4 4,365 7,95 37,8 43,3 

2 2276 36,3 37,5 4,385 7,89 36,9 43,8 

3 2255 35,0 36,3 4,372 8,03 35,6 43,1 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2258 39,4 37,5 4,460 8,28 38,4 44,9 

2 2232 38,8 38,1 4,449 8,06 38,4 44,2 

3 2247 41,9 38,8 4,463 8,61 40,3 44,8 

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2286 46,3 48,8 4,550 8,52 47,5 47,3 

2 2282 46,9 49,4 4,552 8,79 48,1 47,3 

3 2290 50,6 45,6 4,523 8,94 48,1 46,8 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2228 53,8 53,8 4,592 9,89 53,8 47,0 

2 2210 50,6 55,0 4,586 9,60 52,8 46,5 

3 2210 53,1 47,5 4,574 9,69 50,3 46,2 

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2269 62,5 58,1 4,623 10,64 60,3 48,5 

2 2279 61,3 63,1 4,610 11,72 62,2 48,4 

3 2258 60,0 59,4 4,608 11,79 59,7 47,9 
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Tabulka č. 5: Výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 – šarže 4  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM II/A-M 42,5 – šarže 4  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2277 23,1 24,4 4,087 5,52 23,8 38,0 

2 2265 23,8 22,5 4,083 6,33 23,1 37,8 

3 2252 24,4 22,5 4,106 5,88 23,4 38,0 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2278 25,0 31,9 4,266 6,69 28,4 41,5 

2 2255 32,5 25,6 4,277 6,54 29,1 41,2 

3 2287 31,3 30,0 4,288 6,95 30,6 42,1 

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2272 36,9 36,3 4,391 6,99 36,6 43,8 

2 2270 35,0 33,8 4,392 7,34 34,4 43,8 

3 2263 33,1 33,6 4,376 7,22 33,4 43,4 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2267 39,4 37,5 4,382 7,54 38,4 43,5 

2 2276 38,8 36,9 4,375 7,68 37,8 43,6 

3 2279 35,6 32,5 4,374 7,72 34,1 43,6 

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2248 36,3 35,0 4,393 7,97 35,6 43,4 

2 2237 36,3 38,1 4,448 7,90 37,2 44,3 

3 2256 43,1 38,1 4,471 7,91 40,6 45,1 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2259 41,9 39,4 4,479 7,98 40,6 45,3 

2 2240 41,3 38,8 4,486 8,29 40,0 45,1 

3 2254 40,0 41,3 4,484 8,36 40,6 45,3 
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Tabulka č. 5: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2294 46,9 45,6 4,505 8,47 46,3 46,6 

2 2287 47,5 45,0 4,481 8,40 46,3 45,9 

3 2286 48,8 42,5 4,515 8,53 45,6 46,6 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2199 48,8 50,6 4,586 8,80 49,7 46,3 

2 2213 47,5 45,6 4,525 9,63 46,6 45,3 

3 2185 49,4 49,4 4,534 9,85 49,4 44,9 

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2290 60,6 58,1 4,599 11,15 59,4 48,4 

2 2272 58,1 60,6 4,573 10,92 59,4 47,5 

3 2282 59,4 63,8 4,610 10,55 61,6 48,5 

 

Tabulka č. 6: Výsledky zkoušek CEM II / A-M 42,5 – šarže 5 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM II/A-M 42,5 – šarže 5  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2260 21,3 23,1 4,056 5,04 22,2 37,2 

2 2257 23,1 23,1 4,064 5,63 23,1 37,3 

3 2249 23,1 23,8 4,048 5,19 23,4 36,8 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2261 31,3 32,5 4,288 7,05 31,9 41,6 

2 2277 30,6 33,1 4,281 7,13 31,9 41,7 

3 2250 31,9 30,6 4,272 7,14 31,3 41,1 
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Tabulka č. 6: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 3 dny 
1 2251 36,3 33,8 4,387 7,18 35,0 43,3 

2 2253 36,3 33,1 4,386 7,22 34,7 43,3 

3 2261 35,0 36,9 4,399 7,27 35,9 43,8 

Stáří vzork ů – 7 dní 
1 2268 33,1 39,4 4,362 7,65 36,3 43,2 

2 2236 35,0 38,8 4,386 7,57 36,9 43,0 

3 2260 39,4 36,9 4,374 7,56 38,1 43,2 

 Stáří vzork ů – 14 dní 
1 2242 39,7 37,5 4,409 7,75 38,6 43,6 

2 2254 38,8 37,5 4,430 7,88 38,1 44,2 

3 2243 36,3 39,4 4,419 7,85 37,8 43,8 

Stáří vzork ů – 21 dní 
1 2262 40,6 38,1 4,478 7,84 39,4 45,4 

2 2240 42,5 38,8 4,440 8,07 40,6 44,2 

3 2254 43,1 40,0 4,476 8,29 41,6 45,2 

Stáří vzork ů – 28 dní 
1 2273 48,1 46,9 4,521 8,47 47,5 46,5 

2 2282 48,8 46,9 4,548 8,76 47,8 47,2 

3 2285 45,0 53,8 4,530 8,83 49,4 46,9 

Stáří vzork ů – 56 dní 
1 2217 50,6 49,4 4,540 9,41 50,0 45,7 

2 2236 52,5 49,4 4,552 9,16 50,9 46,3 

3 2193 53,1 52,5 4,551 9,43 52,8 45,4 

Stáří vzork ů – 90 dní 
1 2284 61,9 60,0 4,582 9,73 60,9 48,0 

2 2252 43,8 59,4 4,581 10,98 51,6 47,2 

3 2259 58,8 54,4 4,582 9,57 56,6 47,4 
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Tabulka č. 7: Výsledky zkoušek CEM I 52,5 R – šarže 1 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM I 52,5R – šarže 1  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2244 31,9 29,4 4,217 6,85 30,6 39,9 

2 2216 31,3 30,6 4,217 6,62 30,9 39,4 

3 2233 31,9 31,3 4,223 6,26 31,6 39,8 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2256 39,7 37,5 4,346 7,86 38,6 42,6 

2 2240 34,4 38,1 4,380 7,95 36,3 43,0 

3 2248 36,9 36,3 4,373 8,02 36,6 43,0 

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2228 45,0 46,9 4,439 8,25 40,6 43,9 

2 2201 45,6 45,6 4,425 8,21 38,1 43,1 

3 2224 46,3 43,8 4,430 8,29 39,4 43,7 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2267 42,5 38,8 4,438 8,31 45,9 44,6 

2 2254 40,0 36,3 4,427 8,33 45,6 44,2 

3 2259 42,5 36,3 4,427 8,39 45,0 44,3 

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2259 46,3 46,3 4,523 8,41 46,3 46,2 

2 2259 44,1 48,1 4,533 8,54 46,1 46,4 

3 2246 43,4 45,0 4,510 8,72 44,2 45,7 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2248 53,8 52,5 4,592 8,62 53,1 47,4 

2 2291 53,8 54,4 4,595 8,77 54,1 48,4 

3 2275 55,0 52,5 4,594 8,82 53,8 48,0 
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Tabulka č. 7: Pokračování  

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2281 58,1 52,5 4,549 8,71 55,3 47,2 

2 2277 55,6 56,3 4,574 9,06 55,9 47,6 

3 2282 55,0 56,3 4,559 9,02 55,6 47,4 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2192 57,5 55,0 4,572 9,25 56,3 45,8 

2 2208 56,9 61,3 4,629 9,29 59,1 47,3 

3 2212 56,3 59,4 4,612 9,46 57,8 47,1 

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2249 59,4 59,4 4,631 10,18 59,4 48,2 

2 2251 57,5 58,8 4,639 9,70 58,1 48,4 

3 2254 62,5 56,9 4,646 10,06 59,7 48,6 

 

Tabulka č. 8: Výsledky zkoušek CEM I 52,5 R – šarže 2 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM I 52,5R – šarže 2  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2237 32,5 31,9 4,223 6,50 32,2 39,9 

2 2222 33,8 31,9 4,212 6,76 32,8 39,4 

3 2248 32,5 33,1 4,233 6,71 32,8 40,3 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2240 40,0 39,4 4,384 7,80 39,7 43,0 

2 2255 40,0 40,6 4,386 7,99 40,3 43,4 

3 2247 40,6 40,0 4,385 8,11 40,3 43,2 
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Tabulka č. 8: Pokračování 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[Gpa]  

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2250 45,6 45,0 4,494 8,21 45,3 45,4 

2 2245 43,1 48,8 4,484 8,45 45,9 45,1 

3 2242 41,3 43,1 4,394 8,39 42,2 43,3 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2250 48,8 44,4 4,444 8,55 46,6 44,4 

2 2246 47,5 42,5 4,430 8,52 45,0 44,1 

3 2260 48,1 45,6 4,428 8,74 46,9 44,3 

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2256 46,6 47,2 4,529 8,63 46,9 46,3 

2 2263 48,1 49,7 4,554 9,02 48,9 46,9 

3 2255 46,6 49,4 4,529 8,97 48,0 46,2 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2235 48,8 50,0 4,515 9,23 49,4 45,6 

2 2261 53,8 53,8 4,579 9,27 53,8 47,4 

3 2235 51,9 52,5 4,548 9,46 52,2 46,2 

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2282 54,4 51,3 4,576 9,45 52,8 47,8 

2 2266 55,6 55,0 4,560 9,40 55,3 47,1 

3 2275 55,0 58,1 4,586 9,52 56,6 47,8 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2212 53,8 58,8 4,572 9,47 56,3 46,2 

2 2223 57,5 56,9 4,573 9,69 57,2 46,5 

3 2209 55,9 56,9 4,574 9,95 56,4 46,2 
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Tabulka č. 8: Pokračování 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[Gpa]  

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2241 60,0 57,5 4,599 10,06 58,8 47,4 

2 2242 58,1 58,8 4,598 9,94 58,4 47,4 

3 2233 53,1 56,9 4,585 10,11 55,0 47,0 

 

Tabulka č. 9: Výsledky zkoušek CEM I 52,5 R – šarže 3 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM I 52,5R – šarže 3  

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2247 33,8 33,8 4,249 6,96 33,8 40,6 

2 2244 35,0 31,3 4,249 7,56 33,1 40,5 

3 2226 33,1 31,3 4,225 6,81 32,2 39,7 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2254 39,4 37,5 4,372 7,94 38,4 43,1 

2 2240 39,4 39,4 4,360 8,00 39,4 42,6 

3 2251 38,8 38,8 4,373 7,63 38,8 43,1 

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2237 45,6 45,6 4,440 8,12 45,6 44,1 

2 2228 47,5 45,6 4,426 8,06 46,6 43,6 

3 2259 48,1 45,0 4,428 8,21 46,6 44,3 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2257 48,8 48,8 4,501 8,20 48,8 45,7 

2 2278 46,9 46,9 4,510 8,35 46,9 46,3 

3 2250 46,3 46,3 4,515 8,47 46,3 45,8 
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Tabulka č. 9: Pokračování 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[Gpa]  

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2288 46,9 48,1 4,488 8,44 47,5 46,1 

2 2253 47,2 48,8 4,530 9,00 48,0 46,2 

3 2264 46,9 47,5 4,476 8,99 47,2 45,4 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2248 48,8 51,3 4,543 9,05 50,0 46,4 

2 2215 49,4 49,4 4,561 9,26 49,4 46,1 

3 2232 50,6 50,6 4,514 9,14 50,6 45,5 

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2274 56,3 53,1 4,556 9,29 54,7 47,2 

2 2278 53,1 55,6 4,596 9,57 54,4 48,1 

3 2246 53,8 56,3 4,585 9,41 55,0 47,2 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2202 57,5 58,1 4,603 9,48 57,8 46,7 

2 2220 55,6 57,5 4,590 9,63 56,6 46,8 

3 2181 55,6 58,8 4,591 10,41 57,2 46,0 

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2241 62,5 55,6 4,597 10,21 59,1 47,4 

2 2250 58,8 57,5 4,581 10,25 58,1 47,2 

3 2261 61,3 57,5 4,610 10,77 59,4 48,1 
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Tabulka č. 10: Výsledky zkoušek CEM I 52,5 R – šarže 4 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM I 52,5R – šarže 4 

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2244 33,1 35,0 4,233 7,01 34,1 40,2 

2 2239 32,5 34,4 4,257 7,20 33,4 40,6 

3 2240 34,4 32,5 4,244 7,46 33,4 40,3 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2212 37,5 37,5 4,360 8,26 37,5 42,0 

2 2237 39,4 39,4 4,365 8,18 39,4 42,6 

3 2225 36,3 40,0 4,377 8,13 38,1 42,6 

Stáří vzork ů – 3 dny 

1 2250 43,1 41,9 4,419 8,37 42,5 43,9 

2 2270 40,6 41,9 4,391 8,37 41,3 43,8 

3 2232 41,3 42,5 4,408 8,39 41,9 43,4 

Stáří vzork ů – 7 dní 

1 2261 43,8 44,4 4,428 8,35 44,1 44,3 

2 2252 48,4 42,5 4,462 8,38 45,5 44,9 

3 2260 46,6 45,6 4,485 8,59 46,1 45,5 

Stáří vzork ů – 14 dní 

1 2235 47,5 46,3 4,426 8,62 46,9 43,8 

2 2237 46,9 43,8 4,453 8,67 45,3 44,4 

3 2224 43,8 46,3 4,429 8,72 45,0 43,6 

Stáří vzork ů – 21 dní 

1 2275 49,4 45,0 4,456 8,82 47,2 45,2 

2 2253 52,5 51,3 4,585 8,87 51,9 47,4 

3 2252 51,9 52,5 4,583 8,76 52,2 47,3 
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Tabulka č. 10: Pokračování 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

Stáří vzork ů – 28 dní 

1 2283 53,8 51,3 4,534 9,04 52,5 46,9 

2 2264 55,6 53,1 4,560 9,00 54,4 47,1 

3 2264 55,0 54,4 4,543 9,23 54,7 46,7 

Stáří vzork ů – 56 dní 

1 2240 57,5 56,9 4,617 10,14 57,2 47,8 

2 2201 57,5 55,0 4,590 9,80 56,3 46,4 

3 2214 58,1 55,6 4,603 10,09 56,9 46,9 

Stáří vzork ů – 90 dní 

1 2257 61,9 61,9 4,621 10,51 61,9 48,2 

2 2291 63,8 65,6 4,630 10,59 64,7 49,1 

3 2255 64,4 63,8 4,622 10,28 64,1 48,2 

 

Tabulka č.11: Výsledky zkoušek CEM I 52,5 R – šarže 5 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[GPa]  

CEM I 52,5R – šarže 5 

Stáří vzork ů – 1 den 

1 2245 32,5 34,4 4,246 7,02 33,4 40,5 

2 2243 34,4 36,3 4,260 6,99 35,3 40,7 

3 2245 33,1 31,9 4,244 6,76 32,5 40,4 

Stáří vzork ů – 2 dny 

1 2253 40,6 40,6 4,419 7,29 40,6 44,0 

2 2232 40,6 40,6 4,421 7,50 40,6 43,6 

3 2254 40,0 38,8 4,382 7,63 39,4 43,3 
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Tabulka č. 11: Pokračování 

Označení 
vzorku  

D 
[kg/m 3] 

Rc 1 
[N/mm 2] 

Rc 2 
[N/mm 2] 

V 
[km/s]  

Rf 
[N/mm 2] 

Rc  
[N/mm 2] 

Ebu 
[Gpa]  

Stáří vzork ů – 3 dny 
1 2245 45,6 46,3 4,461 7,74 45,9 44,7 

2 2237 40,9 46,3 4,512 7,89 43,6 45,6 

3 2244 49,4 41,6 4,435 8,50 45,5 44,1 

Stáří vzork ů – 7 dní 
1 2243 45,6 42,5 4,421 8,29 44,1 43,8 

2 2242 45,0 46,3 4,446 8,43 45,6 44,3 

3 2219 46,3 45,0 4,423 8,68 45,6 43,4 

Stáří vzork ů – 14 dní 
1 2268 45,6 48,8 4,483 8,97 47,2 45,6 

2 2265 40,0 48,1 4,470 9,14 44,1 45,3 

3 2254 48,8 48,8 4,493 9,31 48,8 45,5 

Stáří vzork ů – 21 dní 
1 2290 45,6 48,8 4,498 9,15 47,2 46,3 

2 2283 45,6 53,1 4,550 9,41 49,4 47,3 

3 2273 51,3 48,8 4,549 9,35 50,0 47,0 

Stáří vzork ů – 28 dní 
1 2281 55,0 55,0 4,611 9,60 55,0 48,5 

2 2278 56,9 52,5 4,611 9,53 54,7 48,4 

3 2255 54,4 55,6 4,589 9,57 55,0 47,5 

Stáří vzork ů – 56 dní 
1 2227 60,0 58,1 4,628 9,81 59,1 47,7 

2 2202 56,3 58,8 4,617 9,72 57,5 47,0 

3 2231 58,8 57,5 4,601 10,09 58,1 47,2 

Stáří vzork ů – 90 dní 
1 2236 62,5 61,3 4,591 9,99 61,9 47,1 

2 2241 60,0 62,5 4,586 10,26 61,3 47,1 

3 2252 57,5 56,9 4,602 10,54 57,2 47,7 
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Tabulka 12: Stanovení měrného povrchu cementů 

  
CEM I 52,5R 

  Šarže cementu 1 2 3 4 5 

  Měrná hmotnost g/cm
3 2,92 2,95 2,98 2,97 2,92 

  Měrný povrch cm
2
/g 3610 3690 3830 3710 3670 

       

  
CEM II/A-M 42,5 

Šarže cementu 1 2 3 4 5 

  Měrná hmotnost g/cm
3 2,85 2,78 2,91 2,91 2,87 

  Měrný povrch cm
2
/g 3260 3370 3280 3248 3330 

 

 

 

Graf 2: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tahu za ohybu cementů na 

rychlosti šíření ultrazvukového impulsu - CEM II/A-M 42,5  
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Graf 3: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tlaku cementů na rychlosti 

šíření ultrazvukového impulsu - CEM II/A-M 42,5  

 

 

Graf 4: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tahu za ohybu cementů na 

dynamickém modulu pružnosti - CEM II/A-M 42,5 
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Graf 5: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tlaku cementů na dynamickém 

modulu pružnosti - CEM II/A-M 42,5 

 

 

Graf 6: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tahu za ohybu cementů na 

rychlosti šíření ultrazvukového impulsu - CEM I 52,5 R 
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Graf 7: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tlaku cementů na rychlosti 

šíření ultrazvukového impulsu - CEM I 52,5 R  

 

 

Graf 8: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tahu za ohybu cementů na 

dynamickém modulu pružnosti - CEM I 52,5 R 
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Graf 9: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tlaku cementů na dynamickém 

modulu pružnosti - CEM I 52,5 R 

 

 

Graf 10: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tahu za ohybu cementů na 

rychlosti šíření ultrazvukového impulsu - CEM I 52,5 R + CEM II/A-M 42,5 
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Graf 11: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tlaku cementů na rychlosti 

šíření ultrazvukového impulsu - CEM I 52,5 R + CEM II/A-M 42,5 

 

 

Graf 12: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tahu za ohybu cementů na 

dynamickém modulu pružnosti - CEM I 52,5 R + CEM II/A-M 42,5 
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Graf 13: Výsledky zkoušek a závislost pevnosti v tlaku cementů na dynamickém 

modulu pružnosti - CEM I 52,5 R + CEM II/A-M 42,5 

4.4 Kalibra ční vztahy  

Kalibrační vztahy byly stanoveny ze souboru hodnot výsledků měření 

ultrazvukovou impulsovou metodou pomocí metody nejmenších čtverců. Při 

hodnocení praktické použitelnosti takto vytvořených kalibračních vztahů se 

vychází z hodnoty korelačního koeficientu r. Z hlediska praktického využití se 

doporučují kalibrační vztahy s hodnotou koeficientu korelace r ≥≥≥≥ 0,85 

. 

Tabulka 14: Hodnocení korelačních závislostí dle hodnoty koeficientu korelace  

Koeficient r  Popis 

r ≤ 0,3  
Nízký stupeň těsnosti vztahu a není příliš významný, 

zvláště pro malé soubory 

  0,3 < r ≤ 0,5  Mírný stupeň těsnosti vztahu 

 0,5 < r ≤ 0,7  Význačná těsnost vztahu 
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 0,7 < r < 0,9  Vysoký stupeň těsnosti vztahu 

r ≥ 0,9  Vysoká těsnost mezi proměnnými 

 

4.4.1 Kalibra ční vztahy pro cementy z cementárny Čížkovice 

 

4.4.1.1 Cement CEM II/A-M 42,5   

Kalibrační vztahy byly zpracovány ze 135 dvojic hodnot sledovaných 

parametrů (rychlost šíření ultrazvukového impulsu resp. dynamický modul 

pružnosti a pevnost v tlaku resp. v tahu za ohybu). 

 

a) Kalibrační vztahy pro určení pevností z rychlosti šíření ultrazvukového 

impulsu (graficky jsou včetně výsledku zkoušek znázorněny v grafu 2 a 3). 

− Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 15,56x2 – 126,1x + 261,3 [N/mm2]   r = 0,950 V∈  {4,048; 4,635} 

(20) 

− Pevnost v tlaku 

Rc = 110,8x2 – 899,9x + 1849 [N/mm2]   r = 0,974 V∈  {4,048; 4,635} 

  (21) 

b) Kalibrační vztahy pro určení pevností z dynamického modulu pružnosti 

(graficky jsou včetně výsledku zkoušek znázorněny v grafu 4 a 5). 

− Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 0,034Ecu
2 – 2,494Ecu + 50,54 [N/mm2]   r = 0,936 Ecu∈{36,8; 48,5} 

(22) 

− Pevnost v tlaku 

Rc = 0,263Ecu
2 -19,26Ecu + 375,0     [N/mm2]   r = 0,992 Ecu∈{36,8; 48,5} 

(23) 

 

4.4.1.2 Cement CEM I 52,5 R 

Kalibrační vztahy byly zpracovány ze 135 dvojic hodnot sledovaných 

parametrů. 
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a) Kalibrační vztahy pro určení pevností cementů z rychlosti šíření 

ultrazvukového impulsu (graficky jsou včetně výsledku zkoušek znázorněny 

v grafu 6 a 7). 

− Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 0,019V4,053 [N/mm2]   r = 0,921 V∈  {4,212; 4,646}   

(24) 

− Pevnost v tlaku 

Rc = 0,049e1,531V [N/mm2]   r = 0,966 V∈  {4,212; 4,646}   

(25) 

 

b) Kalibrační vztahy pro určení pevností z dynamického modulu pružnosti 

(graficky jsou včetně výsledku zkoušek znázorněny v grafu 8 a 9). 

− Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 0,006Ecu
1,901 [N/mm2]   r = 0,900 Ecu∈  {39,4; 49,1}   

(26) 

 

− Pevnost v tlaku 

Rc = 1,762e0,072Ecu [N/mm2]   r = 0,950 Ecu∈  {39,4; 49,1}  

(27) 

4.4.1.3 Cement CEM II /A-M 42,5 a cement CEM I 52,5  R (souhrnné) 

Souhrnné kalibrační vztahy byly zpracovány z 270 dvojic hodnot 

sledovaných parametrů (pro CEM II/A-M 42,5 a  pro CEM I 52,5R). 

 

a) Kalibrační vztahy pro určení pevností cementů z rychlosti šíření 

ultrazvukového impulsu (graficky jsou včetně výsledku zkoušek znázorněny 

v grafu 10 a 11). 

− Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 0,064e1,093V [N/mm2]   r = 0,933 V∈  {4,048; 4,646}  

 (28) 

− Pevnost v tlaku 

Rc = 0,021e1,707V [N/mm2]   r = 0,959 V∈  {4,048; 4,646}  

(29) 
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b) Kalibrační vztahy pro určení pevností z dynamického modulu pružnosti 

(graficky jsou včetně výsledku zkoušek znázorněny v grafu 12 a 13). 

− Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 0,732e0,054Ecu [N/mm2]   r = 0,915 Ecu∈  {36,8; 49,1}   

(30) 

− Pevnost v tlaku 

Rc = 0,950e0,085Ecu [N/mm2]   r = 0,946 Ecu∈  {36,8; 49,1}  

(31) 

 

4.4.2 Kalibra ční vztahy pro cementy z cementárny Radotín  

- Převzato z literatury [6] 

Pro srovnání s kalibračními vztahy zpracovanými v diplomové práci [6] 

byly využity souhrnné kalibrační vztahy (32 – 35) zpracované pro cementy 

z cementárny Radotín (CEM I 42,5R a CEM II/B-S 32,5R). 

 

a) Kalibrační vztahy pro určení pevností z rychlosti šíření ultrazvukového 

impulsu. 

- Pevnost v tahu za ohybu 

Rf = 0,0452e1,1609V    r = 0,977 V∈  {3,26; 4,70}  

(32) 

- Pevnost v tlaku 

Rc = 0,0692e1,4197V    r = 0,973 V∈  {3,26; 4,70} 

(33) 

b) Kalibrační vztahy pro určení pevností z dynamického modulu pružnosti. 

- Pevnost v tahu za ohybu  

Rf = 0,468e0,0636Ecu    r = 0,982 Ecu∈{23,5; 50,5}  

(34) 

- Pevnost v tlaku 

Rc = 1,2004e0,0779Ecu   r = 0,979 Ecu∈{23,5; 50,5} 

(35) 



 

 

 

4.5 Porovnání kalibra

z různých výroben

Byly porovnávány souhrnné kalibra

Čížkovice (CEM II/A-M 42,5

z cementárny Radotín (CEM I 42,5R a CEM II

[6] (viz kapitola 4.3.2.).  

Porovnání kalibrač

nedestruktivního měření

modul pružnosti) a pevností cementu je znázorn

 

Graf č. 14 – Porovnání kalibra

z rychlosti šíření ultrazvukov

II/A-M 42,5 N (Čížkovice) s CEM 
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rovnání kalibra čních vztah ů pro cementy 

zných výroben  

Byly porovnávány souhrnné kalibrační vztahy pro cementy

M 42,5N a CEM I 52,5 R)  - řešení DP (viz kap. 4.3.1) a 

cementárny Radotín (CEM I 42,5R a CEM II/B-S 32,5R) – převzaty z

4.3.2.).   

Porovnání kalibračních vztahů vyjadřujících závislost mezi para

ěření (rychlost šíření ultrazvukového impulsu, dynamický 

) a pevností cementu je znázorněno v grafech 

rovnání kalibračních vztahů pro určení pevnosti v

ření ultrazvukového impulsu pro cementy CEM I 52,5 R a CEM 

Čížkovice) s CEM I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R (

pro cementy 

vztahy pro cementy z cementárny 

ešení DP (viz kap. 4.3.1) a 

převzaty z literatury 

st mezi parametrem 

ultrazvukového impulsu, dynamický 

 (14-17).   

 

ení pevnosti v tahu za ohybu 

pro cementy CEM I 52,5 R a CEM 

S 32,5 R (Radotín) 



 

 

 

Graf č. 15 – Porovnání kalibra

z rychlosti šíření ultrazvukov

II/A-M 42,5 N (Čížkovice) s CEM 

 

Graf č. 16 – Porovnání kalibra

z dynamického modulu pružnosti pro cementy CEM I 52,5 R a CEM II/A

N (Čížkovice) s CEM I 42,5 R
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rovnání kalibračních vztahů pro určení pevnosti v

ultrazvukového impulsu pro cementy CEM I 52,5 R a CEM 

Čížkovice) s CEM I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R (

rovnání kalibračních vztahů pro určení pevnosti v

dynamického modulu pružnosti pro cementy CEM I 52,5 R a CEM II/A

I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R (Radotín) 

 

čení pevnosti v tlaku 

pro cementy CEM I 52,5 R a CEM 

S 32,5 R (Radotín) 

 

ení pevnosti v tahu za ohybu 

dynamického modulu pružnosti pro cementy CEM I 52,5 R a CEM II/A-M 42,5 



 

 

 

 

Graf č. 17 – Porovnání kalibra

z dynamického modulu pružnosti pro cementy CEM I 52,5 R a CEM II/A

N (Čížkovice) s CEM I 42,5 R
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rovnání kalibračních vztahů pro určení pe

dynamického modulu pružnosti pro cementy CEM I 52,5 R a CEM II/A

I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R (Radotín) 

 

 

čení pevnosti v tlaku 

dynamického modulu pružnosti pro cementy CEM I 52,5 R a CEM II/A-M 42,5 
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5 DISKUZE A POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů ZKOUŠEK 
Zkoušky byly prováděny na cementech z cementárny Čížkovice, 

konkrétně se jednalo o portlandský cement CEM I 52,5 R a portlandský cement 

směsný CEM II/A-M 42,5 N. 

 

Zhodnocení a analýza výsledků řešení:  

− Byly zpracovány kalibrační vztahy pro určení pevnosti v tlaku a pevnosti 

v tahu za ohybu z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu nebo 

z dynamického modulu pružnosti jak pro jednotlivé druhy zkoušených 

cementů tak i společné kalibrační vztahy pro oba uvedené cementy 

konkrétně:   

− CEM II/A-M 42,5 N: kalibrační vztahy pro pevnosti v tahu za ohybu 

a v tlaku z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu V (20, 21) a 

z dynamického modulu pružnosti Ecu (22, 23); 

− CEM I 52,5 R: kalibrační vztahy pro pevnosti v tahu za ohybu a 

v tlaku z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu V (24, 25) a 

z dynamického modulu pružnosti Ecu (26, 27); 

− CEM II/A-M 42,5 N + CEM I 52,5 R: souhrnné kalibrační vztahy 

pro pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku z rychlosti šíření 

ultrazvukového impulsu V (28, 29) a z dynamického modulu 

pružnosti Ecu (30, 31)  

- uvedené kalibrační vztahy se vyznačují vysokou těsností mezi 

proměnnými. 

  

− Pro zpracované kalibrační vztahy koeficient korelace leží v intervalu 

{0,90;0,99}. Z hlediska praktického využití jsou vhodné kalibrační vztahy 

s koeficienty korelace ≥≥≥≥0,85; tato podmínka je splněna u všech 

zpracovaných kalibračních vztahů (20-31).  Pro uvedené typy cementů se 

doporučuje využití kalibračních vztahů zpracovaných pro daný typ cementu; 

v případě zkoušení jiných druhů cementu se doporučuje využití souhrnného 

kalibračního vztahu upřesněného součinitelem α minimálně ze zkoušek 9 
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zkušebních těles zkoušených v různém stáří (2, 7, 28 dní), postupem 

uvedeným v ČSN 73 1370. 

 

− Ze srovnání souhrnných kalibračních vztahů pro pevnosti v tahu za ohybu a 

v tlaku z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu V (28, 29) a z dynamického 

modulu pružnosti Ecu (30, 31) zpracovaných pro cementy z cementárny 

Čížkovice (předmět diplomové práce) se souhrnnými  kalibračními vztahy 

(32 – 35) zpracovanými pro cementy z cementárny Radotín (CEM I 42,5R a 

CEM II/B-S 32,5R) [6] vyplývá, že existují pro stejnou rychlost šíření 

ultrazvukového impulsu resp. dynamický modul pružnosti rozdíly 

v pevnostech v tahu a ohybu při jejich stejné hodnotě;  pro pevnost v tahu 

za ohybu jsou pevnosti cementů z cementárny Čížkovice vyšší cca 5% a 

pro pevnost v tlaku jsou pevnosti cementů z cementárny Čížkovice o 0 až 

14,6%. Z uvedeného porovnání vyplývá, že při použití kalibračních vztahů 

zpracovaných pro zkoušení cementu jiného druhu a výrobce je nutné 

upřesnění použitého kalibračního vztahu součinitelem α minimálně ze 

zkoušek 15 zkušebních těles zkoušených v různém stáří (1, 2, 7, 14 a 28 

dní), postupem uvedeným v ČSN 73 1370. 

 

− Při použití sond s vlastní frekvencí 82 kHz při výpočtu dynamického modulu 

pružnosti velikost těles neumožňuje dosažení splnění podmínek pro 

jednorozměrné ani třírozměrné prostředí ve smyslu kriterií uvedených v 

ČSN 73 1371; tato frekvence sond byla zvolena z důvodu kompatibility 

s předchozími výsledky měření, a proto při využívání zpracovaných 

kalibračních vztahů je nezbytné používat ultrazvukové sondy s vlastní 

frekvencí 82 kHz. Při využití sond s jinou frekvencí je nezbytné provést 

upřesnění uvedených kalibračních vztahů postupem dle ČSN 731371. 

 

− Uvedená metodika zkoušení a postup vyhodnocování měření jsou bez 

problému prakticky využitelné. Podmínkou využití této metody je však 

dodržování neměnných podmínek měření, především se jedná o stejnou 

frekvenci sond a vlhkostní stav vzorků.  
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− Byla prokázána praktická využitelnost ultrazvukové impulsové metody pro 

zjišťování pevností v tlaku a v tahu za ohybu z parametru nedestruktivního 

zkoušení (rychlost ultrazvukových impulsů, dynamický modul pružnosti). 
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6 ZÁVĚR 
V rámci diplomové práce byla řešena problematika zjišťování pevností 

cementů s využitím nedestruktivní dynamické metody, konkrétně ultrazvukové 

impulsové metody.  

Cílem bylo vytvořit předpoklady pro praktické využití ultrazvukové 

impulsové metody při zjišťování pevností cementů.  

Pro experimentální práce byly použity dva druhy cementů – portlandský 

cement CEM I 52,5 R a portlandský cement směsný CEM II/A-M 42,5 N 

z cementárny Čížkovice. 

 Z výsledků zkoušek byly zpracovány příslušné kalibrační vztahy pro 

stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu z rychlostí šíření ultrazvukového 

impulsu nebo z dynamického modulu pružnosti. 

Výsledné kalibrační vztahy vykazují vysoké hodnoty koeficientu korelace 

{0,90 – 0,99}, z čehož vyplývá, že všechny zpracované kalibrační vztahy jsou 

vhodné pro použití v praxi.  

Ze srovnání s kalibračními vztahy zpracovanými pro cementy 

z cementárny Radotín (CEM I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R) v rámci diplomové 

práce [6], vyplývá, že existují pro stejnou rychlost šíření ultrazvukového impulsu 

resp. dynamický modul pružnosti rozdíly v pevnostech v tahu a ohybu při jejich 

stejné hodnotě;  při využívání zpracovaných kalibračních vztahů pro jiné 

cementy, než pro které byly tyto kalibrační vztahy zpracovány, je nezbytné 

provést jejich upřesnění postupem dle ČSN 731371. 

Pro určování pevností cementů pomocí ultrazvukové impulsové metody 

je vhodné použít pro každý druh cementu vlastní kalibrační vztah, protože tak 

docílíme přesnějších hodnot pevností. 

Byla prokázána praktická využitelnost ultrazvukové impulsové metody 

pro zjišťování pevností v tlaku a v tahu za ohybu z parametru nedestruktivního 

zkoušení (rychlost šíření ultrazvukového impulsu, dynamický modul pružnosti) 

za předpokladu zachování stejných podmínek při měření a při vyhodnocování 

výsledků. 

V rámci zpracované diplomové práce byly splněny veškeré stanovené 

cíle. Obsahuje potřebné metodické podklady pro praktické využití ultrazvukové 

impulsové metody při stanovení pevností cementů.  
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