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1. ÚVOD 

Neutichající rozvoj a vývoj nových technologií přispívá jak ve všech 

průmyslových odvětví, tak i ve stavebním průmyslu k vývoji nových 

moderních materiálů, a také k účinnějším technologickým postupům.  Avšak 

moderní technologie a materiály s sebou nesou také i vyšší nároky, které se 

především týkají exaktního návrhu provedení a také následné pečlivé 

kontroly vlastností. 

Pomocí diagnostiky stavební konstrukce, konkrétněji pomocí jejích 

jednotlivých metod, které jsou voleny podle daného typu konstrukce je 

posuzován její skutečný stav, ale také kvalita použitých materiálů a rovněž 

kvalita provedení celé konstrukce. U novostaveb jsou tyto informace 

zjišťovány zejména za účelem ověření kvalit, které byly stanoveny projektem. 

Co se týká starších objektů, zde se zejména zjišťuje skutečný stav konstrukcí. 

V obou případech jak už u nových či starších objektů, se můžeme setkat 

s diagnostikou konstrukce, která je prováděna za účelem zjištění vad, které 

mohly vzniknout v průběhu životnosti, popřípadě nekvalitním provedením. 

Při hodnocení stavu konstrukcí se využívá dvou typů diagnostických metod. 

Jedná se o metody přímé, kterými rozumíme takové metody, u nichž je přímo 

měřena sledovaná vlastnost. Například mezi přímou metodu můžeme 

zařadit zjišťování pevnosti betonu v tlaku jádrového vývrtu odebraného ze 

zkoumané konstrukce. Oproti metodě přímé stojí metoda nepřímá, u které 

je požadovaná vlastnost získaná skrze jinou měřenou vlastnost za použití 

matematického nebo empirického vztahu. Většinou jsou přímé metody 

současně metodami destruktivními, zatímco nepřímé metody mají více 

nedestruktivní charakter, i když v určitých případech může dojít k drobnému 

zásahu do konstrukce. Některé z nepřímých metod jsou však zcela čistě 

nedestruktivní. K nim patří například metoda ultrazvuková, která tvoří základ 

této bakalářské práce. 
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Železobeton se při stavbě nových konstrukcí řadí mezi nejvíce 

používané materiály. Díky tomuto faktu se železobeton v diagnostice řadí 

mezi nejčastěji zkoušený materiál. Při jeho zkouškách jsou sledovány 

zejména tyto vlastnosti: pevnost v tlaku, rovnoměrnost betonu, modul 

pružnosti a také jeho objemová hmotnost. Tyto vlastnosti lze získat použitím 

nedestruktivních metod. U železobetonových konstrukcí nemusí být jediným 

cílem zjištění parametrů betonu, ale také zjištění informací o použité výztuži, 

a to zejména množství, její průměr a její krytí.  

Při moderní diagnostice stavebních konstrukcí bychom měli používat 

v co největší míře metody nedestruktivní, při kterých nedochází k poškození 

dané konstrukce. Mezi nejrozšířenější patří tvrdoměrné, radiografické, 

radiometrické nebo také elektrodynamické zkoušky – ultrazvuková odrazová, 

průchodná, rezonanční. Avšak nedestruktivní zkoušky jsou prováděny v 

mnoha případech spolu s destruktivními zkouškami za účelem upřesnění a 

ověření výsledků z metody nedestruktivní. 

Jak již bylo zmíněno výše, použití ultrazvukové odrazové metody 

poskytuje zcela nedestruktivní formu zkoušení stavebních konstrukcí. 

Pomocí průchodu ultrazvukového vlnění danou konstrukcí lze určit jeho 

tloušťku, rovnoměrnost, míru zhutnění, modul pružnosti, poruchy uvnitř 

konstrukce, nebo také jeho pevnost v tlaku. Rozvoj moderní techniky 

usnadňuje jeho aplikaci jak v laboratoři, tak i v terénu a neustále rozšiřuje 

možnosti jeho použití a uplatnění.  
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s diagnostickou 

metodou, konkrétně s ultrazvukovou odrazovou metodou, a také určení 

jejího použití ve stavební praxi. Ultrazvuková odrazová metoda slouží 

v oblasti stavebnictví především k hodnocení již existujících stavebních 

konstrukcí zejména betonových a železobetonových. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá podstatou hodnocení 

stavebních konstrukcí a jsou zde popsány využívané diagnostické metody. 

Důraz je kladen na zkoušky nedestruktivní. Důkladně je rozebrána 

ultrazvuková metoda, její princip, podstata a možná aplikace. Pomocí této 

metody je možné stanovit jak některé fyzikální, tak i mechanické vlastnosti 

zkoušeného materiálu. Tyto vlastnosti jsou získávány pomocí moderních 

diagnostických přístrojů, kterým je v této části věnována celá kapitola.  

Praktická část se věnuje aplikaci ultrazvukové odrazové metody na 

reálných stavebních konstrukcích. Tato metoda je využívána zejména pro 

stanovení tloušťky konstrukcí, které nejsou přístupné z obou stran. Dílčím 

cílem je stanovení jednotlivých tlouštěk různých typů konstrukcí, jejich 

analýza, vyhodnocení a stanovení faktorů, které mohou výsledné hodnoty 

ovlivnit. Při těchto experimentech je využito dvou diagnostických přístrojů za 

účelem porovnání přesnosti měření. 

V závěru praktické části je popsáno využití ultrazvukového pulsního 

echa na reálné betonové mostní konstrukci na dálnici D1 se zaměřením na 

poruchy a možné delaminace. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 DIAGNOSTICKÉ METODY 

Při posuzování stavu stavebních konstrukcí je v první řadě nutná vizuální 

kontrola ke zjištění možných viditelných poškození. Na základě zjištěných 

poškození a podle účelu využívání konstrukce je nutné zvolit vhodné 

diagnostické metody. Ty vedou k optimálnímu hodnocení dané konstrukce. 

Podle míry poškození konstrukce, které mohou nastat během provádění 

zkoušek, dělíme na zkušební metody: 

• nedestruktivní,  

• semidestruktivní, 

• destruktivní. 

Při posuzování stavu stávajících konstrukcí jsou kladeny na tyto metody určité 

požadavky, jako například přesnost, přijatelná cena, rychlost a pokud možno, 

aby co nejméně poškodily danou konstrukci [1, 2]. 

3.1.1 Nedestruktivní metody 

Mezi nedestruktivní diagnostické metody řadíme takové zkoušky, které 

nepoškozují stavební konstrukci, popřípadě jen v takové míře, která by 

nezměnila únosnost nebo použitelnost stavebního prvku. Díky těmto 

zkouškám lze získat mnoho informací o jakosti materiálu. Mimo jiné můžeme 

také zjistit přítomnost trhlin, porušení povrchu, tloušťku sledované 

konstrukce, výrobní odchylky ve struktuře materiálu a další fyzikální 

nesouvislosti.  Nedestruktivní metody jsou formulovány v platných českých 

technických normách, které se využívají při sledování vlastností materiálu 

zabudovaných v konstrukci nebo taktéž při laboratorních zkouškách. Dříve se 

nedestruktivní metody při zjišťování vlastností materiálu tak hojně 

nepoužívaly z důvodu absence dostatečných kalibračních vztahů mezi 
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výstupem zkoušky a sledovanou vlastností. Nyní pro tyto zkoušky lze vytvořit 

kalibrační vztahy pomocí matematické statistiky [1, 3, 4]. 

Nedestruktivní metody můžeme rozdělit, podle fyzikálního principu, na 

kterém jsou jednotlivé metody založeny na: 

• tvrdoměrné metody, 

• elektrodynamické metody, 

• elektromagnetické metody, 

• elektrické metody, 

• radiační metody [5]. 

3.1.2 Semidestruktivní metody 

Při použití semidestruktivních metod zkoumanou konstrukci částečně 

poškodíme, například odtrhy, vrtáním, naříznutím stěny. Tato poškození 

nesmí v žádném případě negativně ovlivnit únosnost a funkčnost konstrukce. 

Z tohoto hlediska je důležitá volba místa provádění semidestruktivní 

zkoušky [5]. 

3.1.3 Destruktivní metody 

Při provádění destruktivních zkušebních metod je viditelně poškozena 

zkoumaná konstrukce. Vzorky odebrané na konstrukci jsou během 

zkušebních metod porušeny, nebo úplně zničeny. S ohledem na tento fakt je 

důležitá volba místa konstrukce, ze kterého budou vzorky odebrány, aniž by 

došlo k výraznému snížení spolehlivosti a únosnosti zkoumané konstrukce. 

Odebrané vzorky a zkušební metody musí být v souladu s relevantními 

dokumenty ISO.  Měření může být prováděno na místě (in situ) i 

v laboratořích – např. jádrové vývrty, na kterých jsou zjišťovány přímé 

vlastnosti materiálu. Výhodou této metody je možnost nahlédnutí do 

struktury materiálu zkoumané konstrukce. Tento druh metody se volí 

v závislosti na požadavcích upřesnění a doplnění metody nedestruktivní, 
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případně pokud nedestruktivní metody nevedou k požadovanému cíli. Často 

se také můžeme setkat s kombinací obou druhů metod, kterou volíme 

z hlediska ověření a zpřesnění kalibračních vztahů nedestruktivní 

metody [1, 6]. 

3.2 ULTRAZVUKOVÁ METODA 

3.2.1 Obecná charakteristika 

Ultrazvuková metoda patří mezi jednu z mnoha nedestruktivních 

metod. Konkrétněji je řazena mezi elektrodynamické metody. Kromě 

ocelových konstrukcí je nejvíce využívána pro hodnocení stavu betonu a 

betonových konstrukcí. Nejrozšířenější metodou ve stavebnictví je impulzová 

metoda, která se dále dělí na průchodovou a odrazovou. Díky této metodě 

můžeme jednak stanovit fyzikálně-mechanické vlastnosti (pevnost betonu 

v tlaku, modul pružnosti), ale také zjistit homogenitu a vady materiálu (trhliny 

a jejich hloubka, větší dutiny v konstrukci). Další uplatnění nachází jako 

podpůrná metoda při hodnocení mrazuvzdornosti betonu. Měření se díky 

rozvoji techniky může provádět jednak na odebraných vzorcích 

v laboratořích, ale také přímo na samotné konstrukci [5, 7, 8]. 

Ultrazvukem se rozumí mechanické kmitání částic s frekvenci, která je 

za hranicí slyšitelnosti lidského ucha. Z východiska frekvencí rozlišujeme: 

• infrazvuk  <16 Hz, 

• zvuk   16 Hz – 16 kHz, 

• ultrazvuk  20 kHz – 100 MHz, 

• hyperzvuk  >100 MHz. 
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Pro ultrazvukovou metodu v oblasti stavebnictví jsou použity frekvence od 

20 kHz do 150 kHz (ve výjimečných případech až do 500 kHz). 

Ultrazvuk, lze také rozdělit podle účinků na prostředí, kterým se šíří na 

aktivní a pasivní. Vlny, které se šíří daným prostředím a mají fyzikální, nebo 

chemické účinky, se nazývají aktivní. Naopak vlny, které při průchodu 

prostředím mají zanedbatelné účinky označujeme jako pasivní. Z tohoto 

hlediska se pro diagnostiku ve stavebnictví, strojírenství i v lékařství používají 

pasivní ultrazvuková zařízení [5, 9, 10]. 

3.2.2 Kmitání, doba kmitu, vlnová délka 

Mechanické kmitání je základním typem pohybu, se kterým se můžeme 

setkat jak v přírodě, tak i v technické praxi. Kmitání se dělí na tlumené a 

netlumené. Při netlumeném kmitání nedochází ke ztrátě energie. Tu je nutno 

však dodávat, aby byla zachována konstantní výchylka. U tlumeného kmitání 

dochází vlivem prostředí (např. k překonání tření) ke ztrátě energie a kmitání 

v průběhu času vymizí. Nejčastěji se ztráta energie projeví zmenšováním 

amplitudy. Amplitudou nazýváme maximální výchylku a značíme ji A. 

 

Obr. 1: Zvuky z východiska frekvencí [11] 
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Při zjišťování vad v konstrukcích pomocí ultrazvuku se používají kmity, které 

jsou uměle vytvořené měničem. Takový kmit také nazýváme impulsem. 

 Kmitání lze popsat vlnovou rovnicí: 

jejíž dílčí řešení pro rovinnou vlnu je rovnice pro harmonický pohyb: 

kde A je amplituda výchylky, ω je kruhová frekvence, c je rychlost šíření vlny, 

x je souřadnice polohy a ω(x/c) = φ je fázový úhel. 

Akustickou rychlostí se rozumí rychlost kmitání částic kolem rovnovážné 

polohy, kterou získáme derivací okamžité výchylky a: 

Doba, za niž proběhne jeden kmit se nazývá doba kmitu a značíme ji T. 

Frekvence je dána počtem kmitů za jednu sekundu a značíme ji f. Všeobecně 

existuje vztah mezi frekvencí f a dobou kmitu T, který je: 

 

Obr. 2: Netlumené a tlumené kmitání [12] 

 𝜕2𝑎

𝜕𝑡2
= 𝑐

𝜕2𝑎

𝜕𝑥2
 (1) 

 𝑎 = 𝐴 sin 𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑐
) (2) 

 
𝑣 =

𝜕𝑎

𝜕𝑡
= 𝜔𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝜑) (3) 

 
𝑇 =  

1

𝑓 
 (4) 
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Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlna (dráha ultrazvuku) za dobu 

jednoho kmitu T.  Vlnovou délku značíme λ.  Ve většině případů nás zajímá  

vlnová délka, nikoliv doba kmitu. Mezi vlnovou délkou a dobou kmitu platí 

vztah, který je vyjádřený jako: [11] 

Ve výše uvedeném vzorci se objevuje konstanta c, která udává rychlost šíření 

vln. Rychlost šíření vln závisí především na vlastnostech prostředí, ve kterém 

se šíří. Těmito vlastnostmi jsou: modul pružnosti v tahu a ve smyku, 

Poissonovo číslo, hustota a adiabatická stlačitelnost [11]. 

3.2.3 Akustický tlak a intenzita 

Akustický tlak vzniká při průchodu ultrazvukového vlnění prostředím a 

je spolu s akustickou rychlostí dán vztahem: 

kde p je akustický tlak, z je akustická impedance a v akustická rychlost. 

Intenzitu ultrazvukové rovinné nebo kulové vlny, lze popsat podle vztahu: 

 𝜆 = 𝑐 . 𝑇 =
𝑐

𝑓
 (5) 

 

Obr. 3: Impuls a vlnová délka [11] 

 𝑝 = 𝑧𝑣 (6) 
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kde P je amplituda akustického tlaku a V je amplituda akustické rychlosti [10]. 

3.2.4 Druhy ultrazvukových vln 

V pevných látkách se mohou šířit vlny čtyřmi základními způsoby, které 

jsou dány tím, jakým způsobem částice kmitají. Při používání ultrazvuku pro 

diagnostiku konstrukcí se při běžných postupech používají dva základní typy 

vln – podélná a příčná vlna. 

U podélné vlny částice kmitají ve směru šíření vlny. To znamená, že se 

kmitající částice k sobě přibližují a oddalují, tím pádem dochází ke zhušťování 

a zřeďování prostředí. Podélné vlnění může nastat v tělesech všech 

skupenství.  

U příčné vlny částice kmitají kolmo na směr šíření, a to buď v rovině 

horizontální nebo vertikální. Názorným příkladem takového vlnění je vlnění 

na vodní hladině. Příčná vlna se může šířit pouze v prostředí, které dokáže 

přenášet smykové síly (pružná, pevná tělesa). Rychlost šíření vln je 

v porovnání s podélnou vlnou přibližně poloviční. 

 
𝐼 =

1

2
𝑃𝑉 =

1

2

𝑃2

𝜌𝑐
 (7) 

 

Obr. 4: Podélné vlny [13] 



20 

Třetím způsobem šíření ultrazvukových vln je tzv. povrchová vlna též 

nazývaná Rayleghova vlna. Zde se kmity prostředí skládají ze dvou vektorů:  

• Vektor kolmý na směr šíření (příčný) 

• Vektor ve směru šíření vln (podélný) 

Velikost vektoru kolmého na směr šíření je mnohem větší než velikost 

vektoru ve směru šíření vln. Pokud složíme tyto dva vektory dostaneme 

výsledný pohyb částí, jenž se koná na velmi protáhlé elipse. Povrchová vlna 

je pomalejší než vlna příčná a platí mezi nimi závislost daná vztahem 𝑐𝑅 =

0,93 ∙ 𝑐𝑇 , kde cR je rychlost příčné vlny a cT je rychlost Rayleghovy vlny. Tato 

vlna se šíří pouze v tuhém prostředí a může se šířit do hloubky, která se rovná 

délce vlny. 

Čtvrtým způsobem jsou Deskové vlny (Lambovy), které se dělí na 

symetrické (dilatační) a asymetrické (ohybové).  Při vlně ohybové kmitají 

částice na neutrální ose příčně, kdežto na povrchu je pohyb po elipse. U 

dilatační vlny je rozdíl pouze v kmitání částic na neutrální ose, kde kmitají 

podélně [10, 11, 14, 15]. 

 

Obr. 5: Příčné vlny [13] 
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3.2.5 Rychlost šíření v tuhých látkách 

Tuhé látky jsou díky vyšším vazebným silám schopny přenášet i 

smykové namáhání, a tím se odlišují od kapalin a plynů.  Na základě toho jsou 

také tuhé látky jediné, které jsou schopny přenášet všechny druhy 

ultrazvukových vln. Rychlost šíření ultrazvukových vln je pro každý typ vlnění 

jiná a je ovlivněna jednak rozměry, ve kterém se ultrazvukové vlnění šíří, ale 

také na vlastnostmi daného materiálu. 

Rychlosti šíření podélných vln: 

a) v neohraničeném prostředí, kde rozměr tělesa je mnohem větší než 

vlnová délka 

b) v prostředí, kde jeden rozměr, který je kolmý na směr šíření, je omezen 

(deska) 

c) v prostředí, u kterého jsou omezeny oba rozměry kolmé na směr šíření 

(tyč) 

Rychlost šíření příčných vln: 

kde E je dynamický modul pružnosti v tahu, ρ je hustota, μ je Poissonovo číslo 

a G je dynamický modul pružnosti ve smyku. 

 
𝑐𝐿 = √

𝐸

𝜌

1 − 𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)
 (8) 

 
𝑐𝐿 = √(

𝐸

𝜌
 

1

1 − 𝜇2
) (9) 

 
𝑐𝐿 = √

𝐸

𝜌
 (10) 

 
𝑐𝑇 = √

𝐺

𝜌
= √(

𝐸

𝜌

1

2(1 + 𝜇)
) (11) 
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Mezi rychlosti šíření příčné a podélné vlny je dán poměr, který závisí jen na 

Poissonově čísle a je dán vztahem: [10] 

3.2.6 Odraz a lom ultrazvukových vln 

Při šíření ultrazvukových vln v homogenním prostředí se vlny šíří 

většinou přímočaře. Pokud dopadnou vlny na rozhraní dvou prostředí 

s různými akustickými vlastnostmi, dochází zčásti k odrazu zpět a zčásti 

vlnění projde do druhého prostředí. Odraz, stejně jako rychlost šíření, závisí 

na odporu prostředí, ve kterém se šíří.  Odpor prostředí, též nazývaný jako 

akustická impedance, který závisí na rychlosti šíření zvuku a hustotě 

materiálu, značíme vzorcem: 

kde Z je akustická impedance, E modul pružnosti a ρ hustota prostředí. 

Pokud se jedná o kolmý dopad vlnění na rozhraní prostředí, nedochází 

k lomu, ale pouze jedna část vlnění se odrazí zpátky a druhá část jím projde. 

Pokud by se nejednalo o kolmý dopad, pak vlnění při přechodu prostředím 

mění svůj směr šíření, a tím pádem dochází navíc i k lomu. Lom a odraz může 

nastat pouze tehdy, pokud jsou rozměry rozhraní větší než vlnová délka 

ultrazvuku. Pokud by byly rozměry rozhraní a vlnové délky přibližně stejné je 

lom doprovázen navíc i ohybem.  

 𝑐𝑇

𝑐𝐿
= √(

1 − 2𝜇

2(1 + 𝜇)
) (12) 

 𝑍 = 𝑐 . 𝜌 = √𝐸. 𝜌 (13) 
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U případu kolmého dopadu lze stanovit koeficient odrazu R, který udává 

poměr mezi intenzitou odražených a dopadajících vln. Koeficient R lze vyjádřit 

podle rovnice: 

Z1 a Z2 jsou akustické impedance daných prostředí, Ir je intenzita odražených 

paprsků a Ii značí intenzitu dopadajících paprsků. V praxi jsou pro nás ve 

většině případů důležité intenzity vln odražených kolmo, jelikož přístroje 

nedokáží detekovat vlny odražené pod větším úhlem. 

Ze vztahu uvedeného výše je patrné, že s narůstajícími rozdíly mezi 

akustickými impedancemi prostředí narůstá i koeficient odrazu R. V praxi při 

zjišťování vad v konstrukcích je vada lépe lokalizovatelná, pokud je rozdíl mezi 

akustickým odporem materiálu konstrukce a vadou velký. Naopak pro 

snadný průchod ultrazvukových vln rozhraním dvou materiálu je příhodné, 

aby koeficient odrazu byl, pokud možno, co nejmenší.  

 

Obr. 6: Odraz a lom ultrazvukového vlnění [16] 

 
𝑅 = (

𝑧2 − 𝑧1

𝑧2 + 𝑧1
)

2

=
𝐼𝑟

𝐼𝑖
 (14) 
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Při šikmém dopadu ultrazvukové vlny na rozhraní dvou různých 

prostředí vznikají tři vlny, jak je patrné z obrázku 6.  Přičemž intenzita 

odražených paprsků Ir se odráží zpátky do prostředí pod úhlem odrazu αr. 

Ten je zároveň stejný jako úhel dopadu αi. Rychlosti šíření ultrazvukových vln 

v obou prostředích ovlivňují úhel lomu αt. Snellovův zákon, který patří mezi 

základní zákony popisující šíření vln, udává podmínky na rozhraní: 

Který nám udává index lomu n ultrazvukové vlny [9, 11, 16]. 

3.2.7 Útlum ultrazvukových vln 

Při šíření ultrazvukových vln daným prostředím dochází k útlumu 

intenzity vlivem absorpcí a rozptylu.  Útlum můžeme vyjádřit jako pokles 

amplitudy na dráze šíření a je závislý na frekvenci. Při absorpci dochází vlivem 

vnitřního tření kmitajících částic k přeměně části energie na teplo. Pokud by 

vlnění dopadalo na plochu, která je menší, než je jeho vlnová délka, 

docházelo by k rozptylu vln [9, 16]. 

3.2.8 Používané ultrazvukové metody 

V praxi při stanovení vlastností materiálu a hledání vad se můžeme 

setkat s několika druhy ultrazvukových metod. Například ultrazvuková 

metoda, která je založená na vysílání spojitého vlnění. Tato metoda je vhodná 

pro strojírenské odvětví, konkrétně například pro kontrolu tlouštěk plechů a 

vad materiálu. Druhou, a to častější metodou, je metoda impulzová. Ta je 

založena na principu vysílání krátkých svazků tlumeného mechanického 

kmitání. Toto kmitání vzniká v budiči, který pravidelně a opakovaně vysílá 

elektrické impulzy. Během zkoušení konstrukcí a materiálu se mohou použít 

dvě, popřípadě jedna sonda. Při použití dvou sond funguje jedna jako budič 

ultrazvukových vln a druhá jako snímač. Snímač přijímá dopadající vlnění a 

 sin 𝛼𝑖

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑡
=

𝑐1

𝑐2
= 𝑛1,2 (15) 
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mění ho na jeho elektrický obraz.  Pokud by se použila jedna sonda, zastává 

zde obě funkce, musí být tedy zároveň budičem i snímačem. Takovou sondou 

je například piezoelektrická, která se přikládá na povrch zkoumané 

konstrukce. Zprvu funguje jako budič, který vyšle do konstrukce mechanický 

signál. Následně se přepne do režimu snímaní. To znamená, že po odrazu 

signálu od protějšího povrchu konstrukce nebo překážky ho přijímá a mění 

na elektrický obraz. Takto přeměněný obraz se zobrazuje na obrazovce 

přístroje jako tzv. „echo“. Podle počtu sond, jež jsou použity při zkoumání 

konstrukce, se nazývají metody jako: 

• ultrazvuková metoda impulzová průchodová – využívá dvě sondy, 

• ultrazvuková metoda impulzová odrazová – využívá jednu 

sondu  [17, 18]. 

3.2.9 Ultrazvuková metoda v platných normách 

Tuto metodu můžeme nalézt v řadě norem, které se zaměřují na 

zkoušení stavebních materiálů, dílců a konstrukcí. Jako příklad můžu uvést 

normy ČSN 73 1380 „Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a 

rozmrazování – porušení vnitřní struktury“ [19] popřípadě ČSN EN 12371 

„Zkušební metody přírodního kamene – stanovení mrazuvzdornosti“ [20]. 

Dvě níže uvedené normy jsou pro nedestruktivní zkoušení betonu nejvíce 

známé a využívané: 

• ČSN 73 1371 „Nedestruktivní zkoušení betonu – Ultrazvuková 

impulsová metoda zkoušení betonu“ [7], 

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

ultrazvukového impulsu“ [21]. 

Ve výše uvedené normě ČSN EN 12504-4 „Zkoušení betonu – Část 4: 

Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu“ [21] jsou mimo jiné 

uvedeny kromě zkušebních postupů také postupy a způsoby zpracování 

výsledků z měření. Taktéž norma dává důraz na faktory, které je nutné 
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zohlednit při provádění zkoušky, a také jsou uváděny požadavky na zkušební 

zařízení, které je možné použít [22]. 

3.3 ULTRAZVUKOVÁ IMPULZOVÁ METODA PRŮCHODOVÁ 

Při použití průchodové metody je u zkoumané konstrukce zjištěna 

rychlost šíření ultrazvukového vlnění daným prostředím. Z ní jsou následně, 

například u železobetonových konstrukcí kromě jejich tlouštěk, získávány 

zejména tyto jejich vlastnosti: 

• rovnoměrnost betonu, 

• modul pružnosti betonu, 

• pevnost v tlaku, 

• mikroporuchy ve struktuře, 

• větší poruchy ve struktuře, 

• hloubka trhlin. 

Metoda je založena na vytvoření úzkých svazků mechanického 

tlumeného kmitání v budiči pomocí opakovaných elektrických impulzů. 

Mechanické impulzy jsou vneseny do zkoumaného prvku a jakmile urazí 

změřenou dráhu L, sejmou se snímačem. Během toho se zaznamená doba 

průchodu ultrazvukového vlnění, tedy čas t od vyslání impulzu po jeho 

zaznamenání. Impulzová rychlost ultrazvukového vlnění je dána vztahem: 

Tato rychlost je pro rozdílné materiály různá a mění se také s jejich 

vlastnostmi. Názorným příkladem může být beton. Kvalitní beton má 

mnohem větší rychlost šíření ultrazvukových vln než beton nekvalitní. Tato 

metoda využívá dvě sondy, které jsou umístěny naproti, tudíž je tato metoda 

vhodná pro konstrukce přístupné z obou stran. Příkladem mohou být stěny, 

sloupy, případně vzorky odebrané z konstrukcí [5, 17, 18]. 

 𝑣𝑢𝑧 =
𝐿

𝑡 
 (16) 
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3.3.1 Měření doby průchodu signálu 

Během měření doby průchodu signálu používáme sondy, které jsou 

opatřeny akustickým vazebním prostředkem. Pokud bychom použili sondy 

bez vazebného prostředku, vznikaly by mezi konstrukcí a sondou vzduchové 

mezery způsobené nerovností povrchu zkoumané konstrukce. Takto vzniklé 

mezery by představovaly pro vysílaný signál dvojí rozhraní prostředí a 

docházelo by ke značnému odrazu UZ vlnění a jen malá část by doputovala 

ke snímači. Z tohoto důvodu je nutné používat akustický vazební prostředek, 

který vyplní nerovnosti mezi lícem sondy a zkoumaným povrchem 

konstrukce. Díky tomu se výrazně zvýší průchod UZ vlnění přes vzniklé 

rozhraní. Ve většině případů se používá plastelína, popřípadě sklářský tmel 

v co nejmenší vrstvě. V případě znečištění plastelíny prachem a nečistotami 

přestává plnit svoji funkci a je nutné ji vyměnit.  

Při měření doby průchodu UZ vlnění, impulzy nejprve určitý čas 

procházejí vrstvou akustického vazebního prostředku a konstrukcí sondy. 

Tento čas označujeme jako tzv. „mrtvý čas“.  Mrtvý čas musíme nejprve zjistit 

a při vyhodnocení výsledků upravit všechny měřené hodnoty. Zjišťuje se na 

 

Obr. 7: Měření doby průchodu impulzu UZ zkoušeným materiálem [18] 
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kalibračním vzorku (etalonu), u něhož přesně známe časovou charakteristiku. 

Mrtvý čas tkor vypočteme ze vzorce:  

kde tME je dobou průchodu impulzu UZ vlnění etalonem a tE je časová 

charakteristika etalonu. 

Poté lze vypočítat rychlost šíření impulzu UZ vlnění vL podle vztahu: 

kde L je délka měřící základny, tL je naměřená doba průchodu UZ vlnění a tkor 

je mrtvý čas [17, 18]. 

3.3.2 Způsoby prozvučování při použití dvou sond 

Způsob volby, jakým bude zkoumaná konstrukce prozvučována, závisí 

na místních podmínkách. Tedy na přístupu povrchu konstrukce a možnosti 

umístění sond. Pokud by bylo možné umístění sond naproti sobě, jednalo by 

se o přímé prozvučování. V takovém případě musí být konstrukce přístupná 

z obou stran. Umístíme-li sondy na přilehlých stranách konstrukce, jedná se 

o polopřímé prozvučování. Za polopřímé prozvučování je považováno i 

umístění sond na protilehlé strany, avšak ne přímo naproti sobě. O 

nepřímém prozvučování hovoříme tehdy, pokud jsou sondy umístěny na 

stejné straně konstrukce. Tato možnost se používá pouze tehdy, pokud není 

možné prozvučování přímé nebo polopřímé. Nejpřesnější a nejpoužívanější 

způsob prozvučování je pomocí přímého prozvučení, kdy se dá nejpřesněji 

určit měřená základna [17, 18]. 

3.3.3 Typy ultrazvukových sond 

V principu se jedná o elektroakustické zařízení, které obsahují jeden, 

popřípadě více měničů, pro přeměnu elektrické energie na mechanickou a 

opačně. Tyto měniče jsou ve většině případů vyrobeny z piezokeramických 

 𝑡𝑘𝑜𝑟 = 𝑡𝑀𝐸 − 𝑡𝐸 (17) 

 𝑣𝐿 =
𝐿

𝑡𝐿 − 𝑡𝑘𝑜𝑟
 (18) 



29 

materiálů a piezoelektrických polymerů. Sondy mohou být rozděleny podle 

podmínek měření: 

• kontaktní, 

• imerzní. 

Kontaktní sondy se přikládají přímo na povrch zkoušeného materiálu, z toho 

důvodu je opatřena sonda pod měničem ochrannou folii nebo destičkou, 

která odolává poškození. Naproti tomu imerzní sondy se používají pro 

bezkontaktní zkoušení, kdy mezi sondou a zkoušeným materiálem je vrstva 

vazebního prostředku. Dále mohou být sondy rozděleny podle typu: 

• přímá, 

• úhlová, 

• dvojitá, 

• fokusující. 

Při zkoumání konstrukcí, dílců a prvků se ve stavebnictví používají dvě 

elektroakustické sondy. Jedna zastává funkci budiče a druhá snímače. 

Nejběžněji používaný kmitočet těchto sond je v rozmezí od 20 kHz do 

150 kHz. Jiné rozmezí není až tak běžné. Obecně platí, že při použití vyšších 

frekvencí se zvyšuje přesnost měření, ale zároveň jsou ultrazvukové vlny při 

průchodu konstrukcí výrazně oslabovány. Z těchto důvodů vznikla řada 

doporučení pro používání daných frekvencí, které jsou závislé na délce měřící 

základny. Délka základny není však jediným faktorem, který ovlivňuje volbu 

frekvence. Dalšími faktory mohou být: výkon přístroje, druh zkoumaného 

materiálu, množství vad a další [17, 23]. 

3.3.4 Měřící přístroje 

V minulosti se používaly přístroje, které byly analogové. S rozvojem 

techniky se začaly více používat přístroje digitální. V dnešní době se tedy dává 

přednost přístrojům digitálním. Ty jsou schopny generovat v určitých 

časových intervalech impulzy, které prochází zkoušeným prostředím a jsou 
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zachycovány snímačem. Ultrazvukový impulzový přístroj se skládá 

z následujících částí, které jsou také popsány na obrázku: 

• generátor impulsů (1), 

• vysílací sonda (2), 

• prostředí (3), 

• přijímací sonda (4), 

• zesilovač (5), 

• obrazovka (6), 

• synchronizátor (7), 

zdroj časové základy (8) [10]. 

Příkladem v současnosti používaného přístroje pro ultrazvukovou 

průchodovou metodu ve stavebním odvětví může být například Pundit PL-

200 od firmy Proceq [10].  

 

Obr. 8: Základní zapojení ultrazvukového přístroje [10] 
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Dříve než vybereme vhodný měřící přístroj pro zkoušku dané 

konstrukce, musíme zohlednit řadu faktorů mezi které patří například: 

citlivost a výkon přístroje, frekvenční rozsah, vlastnosti časové základny, 

vlastnosti zesilovače, rozlišovací schopnost, způsob zobrazení, rozměry a 

hmotnost [10]. 

3.4 ULTRAZVUKOVÁ IMPULZOVÁ METODA ODRAZOVÁ 

Ultrazvuková impulzová metoda odrazová má v diagnostice stavebních 

konstrukcí stále větší význam. Populární se stala na začátku 21. století a od té 

doby se stále více zdokonaluje, a to hlavně díky neustálému rozvoji 

ultrazvukové techniky. Metoda nám poskytuje největší počet informací o 

zkoumaném prvku, popřípadě o vadě, která se v něm nachází. Vlastnosti, 

které jsou zjištěny pomocí metody průchodové, jsou při použití metody 

odrazové pouhým odhadem těchto vlastností zkoumané konstrukce. 

Přednostně je však metoda odrazová určena pro: 

• měření tloušťky, 

• zjištění rozhraní, 

• určení polohy rozhraní, 

 

Obr. 9: Pundit PL-200 [24] 
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• měření útlumu, 

• měření rychlosti šíření ultrazvukového vlnění. 

 Toto rozhraní zde může být způsobeno tloušťkou konstrukce, její 

vrstevnatostí, vznikem delaminací, trhlin nebo vloženými předměty. 

Současně tato metoda registruje výskyt výztuže, avšak primárně k tomu není 

určena. Nevýhodou metody je nutnost použití složitějších přístrojů.  

Princip zůstává stejný jako u metody průchodové, avšak s tím rozdílem, 

jaký signál je zaznamenáván. Po vyslání ultrazvukových vln do zkoumaného 

prvku se zaznamenává signál, který se na rozhraní dvou prostředí odrazí a 

vrací zpět (tzv. echa). Nikoliv však signál, který prošel zkoumaným prvkem, jak 

tomu je u metody průchodové. Rozhraním dvou prostředí je zde například 

zkoušený materiál a vada nebo protější povrch zkoumané konstrukce. 

Odražený signál zaznamenává stejná sonda, která se po vyslání signálu 

přepnula do režimu snímání. I zde je patrný rozdíl oproti metodě průchodové 

v počtu použitých sond. Z tohoto hlediska je metoda používaná u konstrukcí, 

které jsou přístupné pouze z jedné strany, například mostní opěry, stropní 

konstrukce, ostění tunelu, opěrné zdi. Se stále větší citlivostí daných přístrojů 

pro záznam echa se také zvětšuje možná hloubka zkoumání dané 

konstrukce [10, 17]. 

3.4.1 Měření doby průchodu signálu 

Pro měření doby průchodu u ultrazvukové metody odrazové se používá 

jedna sonda, která zastává funkci budiče i přijímače. Jako doba průchodu 

signálu zkoumaným prvkem se označuje čas, který uplyne od vyslání 

ultrazvukové vlny do prostředí, následným odrazem vlny od vzdáleného 

povrchu, případně vady v prvku a zaznamenáním odraženého echa v místě 

odkud byl signál vyslán. Čas se zaznamenává pomocí osciloskopu, nebo 

pomocí počítačové techniky. Používané přístroje dokáží sledovanou dobu 

zobrazit na svých obrazovkách jako graf A-scan, který zachycuje výchylky 
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impulsu v závislosti na čase (obr. 10). Kdy na obrazovce je zaznamenán 

vysílající impuls (initial pulse) a jako další je zaznamenán impuls z vady uvnitř 

prostředí (flaw echo) nebo impuls zadní stěny (backwall echo). Z přesného 

času, který přístroj zaznamená, potřebného k tomu, aby impulsy prošly 

zkoumaným prostředím, lze stanovit tloušťku konstrukce, popřípadě 

hloubku zjištěné vady. Při známé rychlosti šíření ultrazvukových vln 

zkoumaným prostředím a času t1, který udává dobu mezi vysláním a 

zaznamenáním odraženého signálu od vady, lze stanovit hloubku vady jako 

do: 

Obdobným způsobem přístroje vyhodnotí také tloušťku dané konstrukce 

jako: 

s tím rozdílem, že čas t2 je čas zaznamenání odraženého echa zadní stěny 

konstrukce. 

 

Obr. 10: Typický ultrazvukový pulzní systém a A-scan [25] 

 𝑑0 =
𝑣𝑡1

2
  (19) 

 𝑑1 =  
𝑣𝑡2

2
 (20) 



34 

Díky neustálému rozvoji moderní ultrazvukové techniky si hodnoty, jako 

rychlost vlnění ultrazvukových vln a doba průchodu signálu, počítá a 

zaznamenává přístroj automaticky sám. Při správné kalibraci a nastavení 

přístroje můžeme dosáhnout velmi přesných výsledku v příznivém prostředí. 

Na uživateli, který provádí měření, poté závisí správný odečet viditelného 

echa, a tím správný odečet tloušťky konstrukce, případně hloubka nalezené 

vady. Měření tloušťky lze také upřesnit, a to pomocí metody vícenásobných 

ech. Vychází z předpokladu, že než nastane úplný útlum ultrazvukového 

impulzu, putuje neustále tam a zpět. Ultrazvukový přístroj zaznamenává 

každý zpětný odraz jako samostatné echo. Poté je každé další echo 

násobkem tloušťky konstrukce. Tohoto lze využívat u přístrojů, které mají 

dostatečně velký rozsah pro záznam dalších ech. Ke zjištění přesnější tloušťky 

se bere vzdálenost násobného echa vydělená počtem ech, které jsou v této 

vzdálenosti [25, 26]. 

3.4.2 Způsoby prozvučování 

Díky používání jedné sondy je tedy prozvučování konstrukce prováděno 

pouze z jedné strany. Z toho vyplývá výhoda této metody, a to možnost 

zkoušení konstrukcí, které jsou nejsou přístupné pouze z jedné strany, kvůli 

místním podmínkám.  

3.4.3 Typy sond 

I zde se jedná o elektroakustické zařízení, které v sobě ukrývá jeden, 

popřípadě více měničů, k přeměně elektrické energie na mechanickou a 

naopak. Pro diagnostiku konstrukcí se nejběžněji používají sondy 

s piezoelektrickými měniči. Navíc u metody odrazové musí být sonda 

schopna vysílat a zároveň i přijímat impulzy. Klasické ultrazvukové sondy jsou 

při měření doby průchodu opatřeny akustickým vazebním prostředkem. Ten 

slouží k vyplnění nerovnosti a vzduchových mezer mezi tělem sondy a 
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zkoumanou konstrukcí. V současnosti používané ultrazvukové přístroje, 

s kterými se běžně setkáváme v praxi, nepoužívají sondy s akustickým 

vazebním prostředkem, nýbrž nízkofrekvenční ultrazvukové snímače 

krátkých pulzů s kontaktem suchého bodu. Ve světě je tento princip známý 

jako tzv. „dry point contact“ ve zkratce DPC. Při používání výše zmíněných 

snímačů dochází k zabezpečení přímého kontaktu mezi hrotem snímače 

sondy a povrchem zkoumané konstrukce. Tohoto bylo docíleno vývojem 

konstrukce snímače, jak může být patrné z obrázku. 

 

Obr. 11: Ultrazvukový DPC snímač [27] 

1 – opotřebitelný hrot, 2 – piezoelektrický prvek, 3 – tlumič, 4 – hermetický tlumič, 5 – 

komutátor, 6 – konektor, 7 – kryt 
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U většiny ultrazvukových zařízení pro diagnostiku konstrukcí není umístěn 

pouze jeden takový snímač, ale celá řada snímačů, které mezi sebou 

spolupracují [27, 28]. 

3.4.4 Možnosti zobrazení výstupu dat 

Na obrazovce přístroje lze ultrazvukové impulzy zobrazit třemi možnými 

způsoby, a to jako zobrazení A (A-scan), B (B-scan) a C (C-scan).  

A-scan je zkratkou pro „amplitude scan“. Jedná se o nejjednodušší 

zobrazení, při kterém jsou zaznamenávány dva základní parametry ozvěny: 

velikost (amplituda) a čas výskytu ozvěny. Většinou se tyto parametry 

zobrazují na jednorozměrné jednoduché mřížce, kde vertikální osa 

představuje amplitudu a horizontální osa představuje čas. 

 

Obr. 12: Příklad používané DPC sondy [28] 



37 

B-scan je zkratkou pro „brightness scan“. Jedná se o dvojrozměrné 

zobrazení s informacemi vyšetřovaného prostředí v určitém řezu. Toto 

zobrazení nám umožňuje „nahlédnutí“ do zkoumané konstrukce. Pohybem 

sondy po dráze, která bývá většinou přímočará, se průběžně získávají 

jednotlivá echa. Výstupem je poté vykreslení tloušťky konstrukce, případná 

hloubka vad na horizontální ose, které byly získány z naměřených ozvěn.  

Vertikální osa zde představuje dráhu sondy, po které se pohybovala.  

Zobrazení B je doplnění zobrazení A a je možné zobrazení obou scanů 

současně na obrazovce přístroje. 

 

Obr. 13: A-scan [29] 
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C-scan je zobrazení dvourozměrné stejně jako B-scan, jen s tím 

rozdílem, že je zobrazována kolmá rovina obrazu B-scanu. Zobrazení je 

ohraničeno mezními body pohybu sondy. V tomto zobrazení jsou ozvěny od 

diskontinuit zobrazeny v pohledu shora na zkoušeném povrchu [10]. 

 

Obr. 14: Typický B-scan [30] 

 

Obr. 15: Typický C-scan [31] 
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Níže uvedený obrázek názorně demonstruje na zájmové konstrukci, jaké 

roviny jednotlivé zobrazení zachycují. 

3.4.5 Měřící přístroje 

Ultrazvukový přístroj pro odrazovou metodu se skládá z následujících 

základních částí, které jsou také schematicky zobrazeny na obrázku 17: 

• sonda (1), 

• prostředí (2), 

• obrazovka (3), 

• synchronizátor (4), 

• zdroj časové základny (5), 

• generátor (6), 

• zesilovač (7) [10]. 

 

Obr. 16: Demonstrace zobrazení [32] 
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Toto uvedené schéma zapojení bylo typické pro první typy přístrojů, které se 

v minulosti používaly. V současnosti běžně používané přístroje využívají 

nejmodernější techniku, ať už k zobrazování naměřených dat, ale také k jejich 

získávání. Na trhu se můžeme setkat například se švýcarskou firmou Proceq, 

která se zabývá právě vývojem a produkcí přístrojů pro nedestruktivní 

zkoušení, nebo německou firmou ASC Group, rovněž zabývající se produkcí 

přístrojů pro nedestruktivní zkoušení konstrukcí. Za zmínku určitě stojí 

přístroje, které byly použity při zkouškách na konstrukcích v praktické části 

bakalářské práce. Jedná se o dva přístroje od firmy Proceq: Pundit PL-200 

Pulse Echo a Pundit 250 Array. 

Pundit PL-200 Pulse Echo je přístroj z řady Pundit. Ke zkoušení 

konstrukce využívá celkem 18 ultrazvukových DPC snímačů, které jsou 

vzájemně propojeny, k získání co nejlepších výsledků. Je schopen měřit až do 

 

Obr. 17: Základní schéma zapojení ultrazvukového zařízení [10] 
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hloubky jednoho metru. Přístroj dokáže pracovat s režimy: získávání rychlosti 

šíření ultrazvukových vln, A-scan, B-scan, C-scan a měření vzdáleností [33]. 

Pundit 250 Array patří taktéž do řady Pundit s tím rozdílem, že oproti 

jeho předchůdci narostl počet snímačů z 18 na 24. Snímače jsou rozděleny 

po řadách do 8 kanálů. Při snímání dané konstrukce vždy funguje jeden kanál 

jako vysílač a zbylé jako přijímače s tím, že během snímání musí zastat každý 

kanál funkci vysílače i přijímače. Takto vznikne celkem 56 A-scanu, které se 

poté mapují pomocí syntetické clony do obrazu hledaného B-scanu. Výrobce 

udává taktéž možnost měření do hloubky až jednoho metru. Oproti 

předchůdci je schopný měřit v režimech: A-scan, B-scan v reálném čase, 

panoramatický B-scan a získávání rychlosti šíření ultrazvukových vln [34]. 

 

Obr. 18: Pundit PL-200PE 



42 

Za zmínku však také stojí přístroj Mira od německé firmy ASC Group. 

Hlavní prioritou tohoto přístroje je možnost měření betonu do hloubky až 2,5 

metru, která je garantována výrobcem. V přístroji je zabudováno celkem 48 

ultrazvukových DPC snímačů. Pro zobrazení požadovaného výsledného 

obrazu zpracovává celkem 66 ultrazvukových měření. Kromě klasických 

režimů zobrazení dokáže také zobrazit zkoumanou konstrukci ve 3D [35]. 

 

Obr. 19: Pundit 250 Array 

 

Obr. 20: Mira A1040 [36] 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na využití ultrazvukové 

impulsové odrazové metody v praxi.  Metoda je primárně využita v prvotní 

části pro stanovení jednotlivých tlouštěk a určení její přesnosti. První pilotní 

měření bylo provedeno na části podlahové konstrukce, která se nachází 

v garáži budovy E. Dosažené výsledky ze dvou typů přístrojů, a to z Pundit PL-

200PE a Pundit 250 Array, byly následně porovnávány. V druhé etapě byla 

provedena měření pro statistické vyhodnocení přesnosti měření tloušťky na 

polostěnách parkovacího domu opět za použití obou typů přístrojů. Bylo zde 

využito možnosti přístupu polostěn z obou stran, a proto bylo možné 

dosažené výsledky přímo porovnat se skutečnou naměřenou tloušťkou. 

Poslední aplikací ke zjišťování přesnosti měření tloušťky konstrukce byla její 

aplikace na zkušebních betonových blocích. Zde již měření proběhlo pouze 

za použití novějšího z přístrojů, a to Pundit 250 Array. Při vyhodnocování dat 

byl brán zřetel na možné faktory, které mohly naměřená data jakýmkoliv 

způsobem ovlivnit, a tím se odchýlit od skutečných hodnot.  

V druhé části byla metoda použita pro testování jiné vlastnosti betonové 

konstrukce, konkrétně pro určení možného výskytu delaminací a poruch 

v mostní konstrukci na dálnici D1. Následovalo zpracování výsledků zkoušek, 

jejich analýza a ověření na zkušebním bloku. Při ověřování na zkušebním 

bloku, který se nachází v areálu fakulty, bylo ověřováno, zda přístroj dokáže 

zachytit přítomnost delaminací a také chování přístroje při těchto typech 

poruch. Toto měření bylo provedeno za pomoci přístroje Pundit 250 Array od 

firmy Proceq. 
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4.1 BETONOVÁ PODLAHA 

Prvním typem konstrukce, na které bylo provedeno měření, byla 

betonová podlaha. Měřená podlaha se nachází v garáži budovy E areálu 

fakulty stavební. Toto měření bylo provedeno jednak za účelem seznámení 

se s měřícími přístroji Proceq Pundit PL-200PE a Pundit 250 Array, které 

budou použity i v následujících praktických úlohách, ale také pro 

zaznamenání a následné porovnání plošných scanů části podlahy z obou 

přístrojů. Pro měření byla zvolena část podlahy o plošném rozměru 3,55 x 

3,75 m (jeden dilatační celek). Na této části bylo zaznamenáno celkem 117 

měření v sedmi řadách po 17 bodech. 

 

Obr. 21: Schéma měření podlahy 
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Na měřené části podlahy je umístěna kanalizační vpusť, kolem které se 

nachází beton s horším povrchem (viz. Obr. 22). Vlivem horšího povrchu 

mohou být hodnoty měření v tomto místě zkreslené. Díky umístění 

kanalizační vpusti byla předpokládána proměnná tloušťka podlahy v celé 

měřené ploše z důvodu snadného odtoku vody směrem do kanalizace. Kvůli 

proměnné tloušťky podlahové konstrukce je tato úloha spíše o seznámení se 

s přístroji a následným porovnáním výstupů měření z obou přístrojů než o 

jeho statistickém vyhodnocení. Statistické vyhodnocení v této úloze ztrácí 

význam, a to z důvodu rozdílných tlouštěk podlahy v každém místě měření. 

Ze statistického hlediska bude proveden pouze test, který ukáže, zda se 

výsledné hodnoty z přístrojů statisticky od sebe liší či nikoliv. Naměřené 

hodnoty z obou přístrojů byly graficky zpracovány ve formě izovel (plošné 

scany).   

 

Obr. 22: Měřená část podlahy 
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V první části byl použit pro měření přístroj Pundit PL-200PE. Ten má 

možnost měřit v režimu plošného scanu a díky tomu naměřená data získáme 

rovnou v požadovaném grafickém výstupu izovel zájmové části podlahy.  

Během měření v řadě A4, která se nachází v blízkosti kanalizační vpusti, byl u 

třech měření odražený signál velmi zeslaben z důvodu špatného povrchu 

betonové podlahy, kdy jednotlivé DPC sondy nepřiléhaly těsně k povrchu a 

nevytvořily dostatečný „kontakt“ pro správné vyslání a následné přijetí 

dostatečně silného odraženého echa. Kvůli slabému signálu, který přístroj 

zaznamenal v těchto třech místech měření, vyhodnotil tloušťku podlahy 

mnohem větší (kolem 0,145 m) než je v okolních místech měření. 

 

Obr. 23: Měření pomocí přístroje Pundit PL-200PE [37] 
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Důvodem, že přístroj v těchto místech určil větší tloušťku podlahy než v její 

těsné blízkosti, může být nesprávně určené echo zadní stěny podlahy, kdy 

počátek posunul do míst s výrazně silnějším signálem. Při analýze signálu a 

korekci na skutečně první přicházející odražené echo došlo k výraznému 

zlepšení výsledků. Při opravě byly také brány do úvahy sousední naměřené 

body, jejich průběh křivky signálu a naměřená tloušťka. Zde se potvrdilo, že 

je nutné provádět analýzu signálů případně provést měření s jiným 

nastavením a výsledky zkombinovat. Na zobrazených snímcích (Obr. 25 a 

Obr. 26) je vidět rozdíl mezi signálem z místa měření se špatným povrchem 

podlahy a sousedním místem kde již podlaha měla dobrý povrch.  

 

Obr. 24: Plošný scan Pundit PL-200PE 
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Výsledný plošný scan, který zobrazuje tloušťku zájmové části podlahy včetně 

upravených třech měření, je zobrazen níže. Podlaha má v celé oblasti 

tloušťku v rozmezí od 0,124 do 0,155 metru. Jak je patrné ze zobrazeného 

scanu, tloušťka podlahy se zmenšuje směrem ke kanalizační vpusti, jak tomu 

bylo předpokládáno na začátku. 

 

Obr. 25: Křivka signálu na místě se špatným povrchem 

 

Obr. 26: Křivka signálu na místě s dobrým povrchem 
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V druhé části byl použit přístroj Pundit 250 Array, se kterým byla měřena 

stejná část podlahy jakož tomu bylo i v první části. Celkově bylo provedeno 

měření na 117 místech v 7 řadách. Nevýhodou přístroje je chybějící možnost 

měření v režimu plošného skenování, které naopak nabízí zařízení Pundit PL-

200PE. Pokud bylo cílem získání plošného scanu za účelem jeho porovnání 

s předchozím výsledkem měření, bylo nutné provést 7 panoramatických B-

scanu. Z těchto naměřených scanů byly získány hodnoty tloušťky podlahy a 

ty byly následně převedeny do výstupu plošného scanu.  

 

Obr. 27: Plošný scan Pundit PL-200PE s upravenými hodnotami 
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Ve všech místech měření byl zachycen dostatečně silný signál zadní stěny. 

Problém nenastal ani v místech s horší kvalitou povrchu podlahy kolem 

kanalizační vpusti, jak tomu bylo u přístroje Pundit PL-200PE. Array má oproti 

PL-200PE o 6 DPC snímačů více, celkem tedy 24. Díky tomu může být přístroj 

citlivější a dokáže zachytit poměrně zeslabený signál odražený od zadní stěny 

i při vzniku nedostatečného „kontaktu“, kdy všechny snímače nedoléhají 

dokonale k povrchu. Vyšší citlivost přístroje ve zhoršených podmínkách, jakož 

tomu může být i výše zmiňovaný horší povrch zkoušené konstrukce, je možná 

také díky tomu, že přístroj výsledný B-scan skládá z celkem 56 A-scanu. 

Postupně všechny snímače fungují zároveň jako budiče i přijímače signálu. 

 

Obr. 28: Měření pomocí přístroje Pundit 250 Array [37] 
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Na obrázku výše je znázorněná ukázka panoramatického B-scanu z poslední 

řady A7 včetně A-scanu, jež zachycuje průběh snímaného echa zadní stěny 

podlahy. Díky menší tloušťce podlahy, která v tomto místě je zachycena 0,142 

m, je vidět zachycení odraženého signálu zadní stěny celkem šestkrát. Z toho 

první 3 signály jsou zachycené s velkou amplitudou a zbylé 3 s postupným 

úbytkem velikosti amplitudy. Pro zjištění tloušťky podlahy, kdy je vícekrát 

zachycen odražený signál od zadní stěny, je možné použít dva způsoby 

odečtu z A-scanu. Prvním způsobem, který byl použit i v tomto případě, je 

odečet z vrcholu prvního echa. Druhým způsobem je odečtení pomocí rozdílu 

tlouštěk zjištěných z vrcholu druhého a prvního echa. Získané hodnoty 

tloušťky podlahy v měřených 117 místech byly upraveny v programu PL-link 

k získání požadovaného plošného scanu (Obr. 30). 

 

Obr. 29: Ukázka panoramatického B-scanu řady 7 
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Přístrojem byla na zájmové oblasti naměřena tloušťka podlahy v rozmezí 

mezi 0,128 metry do 0,157 metru. I v tomto případě se potvrdil odhad, že 

tloušťka podlahy směrem ke kanalizační vpusti klesá. 

 

 

Obr. 30: Plošný scan Pundit 250 Array 
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Při pohledu na plošné scany z obou přístrojů je vidět pouze malý rozdíl 

mezi určenými tloušťkami. Při zpracování výsledků se bral zřetel na to, zda se 

mezi sebou naměřené hodnoty z obou přístrojů významně liší. Za tímto 

účelem byl provedený jednovýběrový t-test na rozdílu tlouštěk, kde 

hypotetická střední hodnota byla nula. Z provedeného t-testu vyšlo, že mezi 

výsledky měření z přístroje Pundit PL-200PE a Pundit 250 Array není 

statisticky významný rozdíl. Přístroj Pundit PL-200PE, který je předchůdcem 

novějšího modelu Pundit 250 Array, ve větší části míst měření určil tloušťku 

podlahy menší v průměru o 1,92 mm než Pundit 250 Array. Ve zbylých 

místech měření se přístroje shodovaly v určené tloušťce podlahy. Důvodem, 

že starší typ přístroje určil v mnoha případech menší tloušťku podlahy, může 

být menší počet snímačů, které jsou v sondě osazeny. Dalším důvodem, který 

je pro určení tloušťky zkoumané konstrukce zásadní, je rychlost šíření 

ultrazvukových vln. Ta byla v případě měření s Pundit PL-200PE určená z šesti 

náhodně vybraných míst z celkové plochy zkoumané části podlahy. Oproti 

 

Obr. 31: Porovnání plošných scanů 
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tomu při měření s Pundit 250 Array bylo provedeno 7 panoramatických B-

scanu z důvodu absence režimu plošného skenování. Pro každou řadu B-

scanu se poté stanovila rychlost ultrazvukových vln ze 6 náhodně vybraných 

míst. Ta se nacházela pouze v linii měřené řady. Doporučením, které plyne 

z měření provedeného s přístrojem Pundit PL-200PE, kdy přistroj špatně určil 

zeslabené echo zadní stěny vlivem špatného povrchu, je provedení více 

měření s různým nastavením, která by následně sloužila pro správnou 

korekci a analýzu výsledků. 

4.2 POLOSTĚNY PARKOVACÍHO DOMU 

Dalším provedeným měřením s použitím ultrazvukové odrazové 

metody, bylo měření na svislých nosných částech konstrukčního systému 

parkovacího domu. Parkovací dům, který byl zvolen pro tuto úlohu, se 

nachází v areálu naší fakulty, konktrétně na ulici Žižkova. Svislé nosné části 

parkovacího domu zde představují polostěny, které jsou přístupné z obou 

stran. Pro měření byly zvoleny polostěny ve druhém nadzemním podlaží 

parkovacího domu. Celkem pro aplikaci metody bylo vybráno 12 polostěn, 

které se nacházejí v první polovině parkovacího domu. Pro lepší orientaci při 

měření a následném zpracování byly polostěny označeny písmeny A až D 

s příslušným číslem podle řady, ve které se nachází. Umístění a označení 

jednotlivých měřených sloupů je znázorněno na přehledném schématu 

půdorysu 2. NP, které je znázorněno níže. 
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Pro následné měření bylo na každé polostěně vybráno v šesti výškových 

úrovních celkem šest míst v každé úrovní jedno. Během měření byly použity 

téže přístroje jako v kapitole 4.1 BETONOVÁ PODLAHA. Avšak tato aplikace 

ultrazvukové odrazové metody na polostěnách parkovacího domu nebude 

sloužit pouze k seznámení s přístroji, ale již také k porovnání, který z přístrojů 

je v praxi přesnější. Oba přístroje umí pracovat v režimu B-scan, který byl také 

pro měření zvolen. V tomto režimu přístroj vyhodnocuje naměřená data na 

základě průměrné rychlosti šíření UZ vlnění. Tuto průměrnou hodnotu 

rychlosti získává z jednotlivých rychlostí šíření UZ vlnění, které jsou naměřeny 

v zájmových místech. To může vést u konstrukcí, které nemají ve všech 

místech zkoumaného rozsahu stejnou rychlost šíření UZ vlnění, k odchylkám 

 

Obr. 32: Schématický půdorys se sloupy parkovacího domu – 2. NP 
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od skutečné tloušťky konstrukce. Z tohoto důvodu byly zvlášť zaznamenány 

jednotlivé rychlosti, ze kterých přístroj určuje průměrnou hodnotu při 

měření. Následně byly při odečtu jednotlivých tlouštěk polostěn použity 

právě jednotlivé rychlosti v daných místech měření za účelem eliminace 

nepřesných výsledků. Během měření byla také ověřena skutečná tloušťka 

jednotlivých sloupů, ta činí 0,3 ± 0,05 metru. Pouze u sloupu B4 byla 

stanovena tloušťka 0,4 ± 0,05 metru. Veškeré naměřené hodnoty z 

obou přístrojů jsou pro svůj velký rozsah uvedeny v části PŘÍLOHY. Při 

zpracování naměřených hodnot bylo prvním krokem jejich „očistění“. To 

spočívalo v odstranění těch rychlostí UZ vlnění, které extrémně vybočují od 

aritmetického průměru. Takové hodnoty mohly vzniknout špatným odečtem 

rychlosti šíření UZ vlnění, nedokonalým kontaktem mezi sondou a povrchem, 

popřípadě špatným povrchem betonu. Pro naměřené hodnoty UZ vlnění na 

jednotlivých sloupech, již bez extrémních hodnot, byly sestrojeny krabicové 

grafy pro každý přístroj zvlášť. Tímto krokem bylo možné ověřit, jak moc se 

jednotlivé polostěny od sebe liší v rychlostech šíření UZ vlnění.  Zde byl 

předpoklad, že rychlosti mezi jednotlivými polostěnami by neměly vykazovat 

značné rozdíly, a to hlavně z důvodu stejného stáří, kvality a druhu betonu, 

který byl použit při výstavbě parkovacího domu.  
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Již při prvním pohledu na výše znázorněné krabicové grafy, kde pro 

jejich sestavení byly použity rychlosti UZ vlnění na jednotlivých polostěnách, 

 

Obr. 33: Krabicový graf rychlosti šíření UZ vln z přístroje Pundit PL-200PE 

 

Obr. 34: Krabicový graf rychlosti šíření UZ vln z přístroje Pundit 250 Array 
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popírá prvotní myšlenku o nepatrných rozdílech v rychlostech mezi 

jednotlivými polostěnami. Při podrobnějším prozkoumání obou grafů je vidět 

značný nárůst rychlosti UZ vln v každé řadě sloupů směrem od kraje 

parkovacího domu k vnitřní stěně (například třetí řada od nejmenší u 

polostěny A3 až po největší rychlosti u polostěny D3). Tento jev zachytily oba 

přístroje. Vzniklé rozdíly mezi krajními a vnitřními polostěnami jsou 

přisuzovány právě umístění jednotlivých polostěn. Zatímco polostěny, u 

kterých byla naměřena větší rychlost šíření UZ vlnění, jsou umístěny dále od 

vnějšího nekrytého kraje objektu a tím nejsou přímo vystaveny nepříznivým 

klimatickým podmínkám a vnějším vlivům. Naopak krajní polostěny jsou po 

celou dobu své životnosti přímo vystaveny těmto působícím vlivům. Ty mohly 

do jisté míry ovlivnit vlastnosti betonu, které se v čase mění. Díky tomu 

přístroj u těchto polostěn naměřil nižší rychlosti šíření UZ vlnění. Následně 

při odečtu tloušťky polostěn mohla vzniknout odchylka od skutečné tloušťky 

právě u krajních polostěn. Pro další vyhodnocení naměřených hodnot byl 

použit jednovýběrový t-test. S ním jsme se mohli již setkat v kapitole 4.1 

BETONOVÁ PODLAHA, kde provedený test ověřoval, zda se výsledné tloušťky 

podlahy naměřené pomocí dvou přístrojů významně statisticky liší. Tady nám 

bude t-test sloužit jednak pro určení, jestli se hodnoty z obou přístrojů 

statisticky významně liší, ale také k určení, zda se naměřené hodnoty 

významně odchýlily od skutečné tloušťky. 

V první aplikaci jednovýběrového t-testu byla prověřena statistická 

odlišnost na rozdílu naměřených tlouštěk z obou přístrojů, kdy hypotetická 

střední hodnota se rovnala nule. Provedený test ukázal, že mezi hodnotami 

naměřených tlouštěk je statistický význam. Toto tvrzení také podporuje 

pohled na krabicové grafy, ze kterých je patrný rozdíl v rychlostech šíření UZ 

vln mezi oběma přístroji. Rozdíl v rychlostech u většiny polostěn dosahoval i 
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rozdílu v průměru 200 m/s. Konkrétně přistroj Pundit 250 Array naměřil větší 

rychlosti šíření UZ vlnění na polostěnách oproti přístroji Pundit PL-200PE. 

Druhá aplikace jednovýběrového t-testu byla provedena za účelem 

ověření, zda se naměřené tloušťky polostěn výrazně odchýlily od reálné 

hodnoty. Do testu tedy vstupovaly naměřené tloušťky prvně z přístroje PL-

200PE, následně z přístroje 250 Array. Hypotetická střední hodnota byla 

zvolena skutečná tloušťka polostěny, tedy 0,3 metru. Do tohoto testu 

nemohly být zařazeny všechny polostěny. Konkrétně polostěna B4 musela 

být pro svoji odlišnou tloušťku vyřazena. Jednovýběrový t-test s hodnotami 

z přístroje Pundit PL-200PE ukázal statisticky významnou odlišnost právě od 

skutečné hodnoty 0,3 metru. Tato odlišnost mohla být jednak způsobena 

krajními polostěnami, ale také menšími rychlostmi UZ vlnění u všech 

polostěn v porovnání s druhým přístrojem. Právě jednovýběrový t-test, 

provedený s hodnotami jednotlivých tlouštěk polostěn získaných z přístroje 

Pundit 250 Array, neprokázal statisticky významnou odlišnost naměřených 

hodnot od skutečného rozměru. 

4.3 ZKUŠEBNÍ BLOKY 

Třetí vybranou konstrukcí pro aplikaci ultrazvukové odrazové metody 

jsou bloky z prostého betonu. Tyto betonové bloky jsou umístěny taktéž 

v areálu fakulty, konkrétněji před budovou B. Oba bloky jsou vysoké 1,6 

metru a díky svému nepravidelnému půdorysnému rozložení bylo možné 

provést měření na třech místech. Zároveň každé z měřených míst má navíc 

jinou tloušťku. Tyto bloky byly vybrány nejen pro své rozměry, ale také 

z důvodu, že po celou dobu své životnosti jsou vystaveny klimatickým vlivům 

a kvůli tomu lze očekávat například i různé rychlosti šíření UZ vlnění po výšce 

bloků a tím i možné odchylky od skutečných rozměrů. 
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Měření byla provedena, jak je patrné z půdorysu betonových bloků, na 

částech, které měly tloušťku 0,5 metru, 0,6 metru a 1,0 metru. Konkrétněji na 

bloku A bylo uskutečněno celkem 28 měření, z toho 10 měření bylo na části, 

která měla tloušťku 1,0 metru. Dalších 10 měření bylo provedeno na části 

s tloušťkou 0,5 metru a zbylých 8 měření připadlo na část tlustou 0,6 metru.  

U všech částí byla vždy provedena polovina měření z jedné strany a druhá 

polovina z opačné strany. U bloku B bylo provedeno měření pouze na dvou 

částech betonového bloku z toho důvodu, že část o tloušťce 0,5 metru je kvůli 

častý zkušebním vývrtům doslova „provrtána skrz na skrz“ a nebylo možné 

provést průchozí měření. Na zbylých dvou částech bylo provedeno 10 měření 

na části tlusté 1,0 metru a 10 měření na části s tloušťkou 0,6 metru. Všechna 

měření byla provedena pouze za použití novějšího přístroje Pundit 250 Array, 

tudíž jde o aplikaci, v níž bude kladen důraz na přesnost tohoto přístroje na 

zkušebních blocích. 

 

Obr. 35: Půdorysy betonových bloků s místy měření 
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Veškeré naměřené hodnoty tlouštěk z obou zkušebních bloků jsou 

uvedeny v přehledných tabulkách v části PŘILOHY. Při vyhodnocení byl 

kladen důraz na přesnost měření přístroje v rámci různých tlouštěk 

zkoumané konstrukce a jeho případné odchylky od skutečných rozměrů. 

V tabulkách, které jsou uvedeny níže, jsou uvedeny výsledné zpracované 

hodnoty průměrné naměřené tloušťky s odchylkou a relativní průměrnou 

odchylkou měření, která představuje, jak moc se liší jednotlivé naměřené 

hodnoty od hodnoty průměrné. 

 

Obr. 36: Provádění měření na Bloku A s Pundit 250 Array 
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Tab. 2: Výsledné naměřené hodnoty bloku B 

 

 

Průměrná relativní odchylka měření byla na bloku A a na jeho všech třech 

částech pod 3,00 %. Při měření na bloku B, které se skládalo pouze ze dvou 

částí, klesla průměrná relativní odchylka měření pod 2,00 %. Pokud se 

zaměříme na porovnání naměřených tlouštěk s reálnou hodnotou, pak 

naměřená tloušťka v části tlusté 1,0 metr se v průměru odchýlila od skutečné 

hodnoty o 0,42 % u bloku A. U téže části bloku B byla naměřená tloušťka 

odchýlena od skutečného rozměru v průměru o 2,00 %. Část se skutečnou 

tloušťkou 0,6 metru, která byla měřena na obou blocích, se naměřená 

hodnota u bloku A v průměru lišila o 3,67 % a u bloku B v průměru o 5,33 % 

oproti skutečnému rozměru. Poslední část bloku s rozměrem 0,5 metru byla 

měřena pouze u bloku A a jeho naměřená tloušťka se lišila o 2,00 %. Při 

pohledu na odchylky od skutečných hodnot můžeme říct, že přesnost 

přístroje je poměrně velká i přes okolnosti, které mohou měření s přístrojem 

ovlivnit. Zde to jsou hlavně faktory, které souvisí s umístěním zkušebních 

bloků. Ty jsou po celou svoji životnost vystaveny klimatickým změnám, které 

se mohou podepsat na vlastnostech betonu a tím také poměrně ovlivnit 

rychlost šíření UZ vlnění. Důležité je si však povšimnout také přesnosti měření 

na částech tloušťce jeden metr. Tato tloušťka je pro přístroj limitní hodnotou, 

do které je schopen zaznamenat odražený signál od zadní stěny. Mohlo by se 

Tab. 1: Výsledné naměřené hodnoty bloku A 
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zdát, že zde již přístroj bude měřit s velkou nepřesností, ale naměřené 

hodnoty ukázaly pravý opak.  

4.4 BETONOVÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE 

Poslední provedené měření praktické části se zabývá využitím 

ultrazvukové odrazové metody na nově budované konstrukci. Konkrétně se 

jedná dálniční most o jednom poli (délka přemostění 11,6 metru a délka 

nosné konstrukce 15,14 metru), kde hlavní nosná část mostu byla navrhnuta 

a realizována jako desková z předpjatého betonu. Tento mostní objekt se 

nachází na dálnici D1 na úseku mezi Prahou a Brnem. Nový dálniční most je 

budovaný v rámci modernizace dálnice D1 a nahrazuje původní již 

nevyhovující mostní objekt. 

 Měření bylo provedeno za účelem ověření, zda se v nově budovaném 

mostu, zvláště v jeho hlavní nosné části konstrukce, nenacházejí vnitřní 

diskontinuity (vady, delaminace). Hlavní nosná část, s tloušťkou v plném 

průřezu 0,75 metru, byla kvůli jejím rozměrům a komplikovaném převozu 

betonové směsi na staveniště betonována ve třech vrstvách. Zajištěna měla 

být také co nejkratší prodleva mezi jednotlivými dodávkami směsi pro každou 

 

Obr. 37: Letecký snímek zkoumaného mostu  
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vrstvu tak, aby bylo zajištěno dokonalé spojení, soudržnost a úplné 

provibrování betonu v celém jeho rozsahu mezi všemi vrstvami. Během 

komplikované dopravy betonové směsi na staveniště vznikly delší prodlevy 

mezi dodávkami, než jaké se očekávaly. Toto vedlo ke vzniku možných 

pochybností o vnitřních vadách. Pokud by se pochybnosti prokázaly jako 

oprávněné a mezi jednotlivými vrstvami by byly nalezeny delaminace nebo 

vnitřní vady, mohlo by dojít k poškození nosné části mostu při jeho 

následném předpínání.  

 

Obr. 38: Pohled na nosnou část mostu směrem na Měřín 

 

Obr. 39: Pohled na nosnou část mostu směrem na Velké Meziříčí 
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K naměření dat, která byla později zpracována, byl použit pouze jeden 

přístroj, a to konkrétně Pundit 250 Array. Při tomto měření nejde o porovnání 

výsledků z obou typů přístrojů, ale o prokázání, zda přístroj dokáže najít a 

zachytit vady a delaminace, které by mohly být příčinou možného poškození 

nosné části mostu. Nosná část mostu má maximální tloušťku 0,75 metru (v 

příčném řezu má směrem k okrajům náběhy s menší tloušťkou). Tato 

hodnota se pomalu blíží k hodnotě 1 metru, kterou výrobce u obou přístrojů 

uvádí jako limitní hodnotu, do které dokáže přístroj změřit a případně 

zaznamenat vnitřní vady. Z tohoto důvodu byl pro měření zvolen právě 

přístroj Pundit 250 Array, ten je oproti Pundit PL-200PE novější a má také o 6 

DPC snímačů více. Proto lze předpokládat citlivější a přesnější měření pří 

takové tloušťce zkoumané konstrukce. Pro měření byl zvolen režim snímání 

v podobě panoramatického B-scanu. Celkem bylo na konstrukci vybráno 6 

linií na kterých bylo provedeno měření, z toho tři byly v podélném a tři 

v příčném směru. Jednotlivé linie byly umístěny s ohledem na přístup, a také 

s ohledem na procházející kabelové kanálky pro předpínací výztuž, do třetin 

obou rozměrů.  



66 

U měření v příčném směru 1 byl panoramatický B-scan složen z celkem 66 

měření, v příčném směru 2 bylo zaznamenáno pro panoramatický B-scan 67 

měření a pro poslední linii v příčném směru, tedy pro příčný 3, byl 

zaznamenán počet měření 64. V opačném směru byl u podélné levé linie 

počet měření 61, u podélné střední linie byl počet měření 60 a u podélné linie 

pravé bylo zaznamenáno celkem 69 měření. Opět tato měření sloužila 

k sestavení panoramatického B-scanu, jak tomu bylo i v příčném směru. Před 

samotným měřením bylo nutné ještě určit průměrnou rychlost šíření 

ultrazvukového vlnění z náhodně vybraných míst zkoumané plochy 

 

Obr. 40: Schéma linií provedených scanů 
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konstrukce. Ve většině případů rychlost šíření UZ vlnění vycházela stejná a 

nebyly zde zásadní rozdíly na celé zkoumané ploše. Z toho důvodu byla 

zvolená rychlost pro následné měření všech linii stejná, a to právě průměrná 

rychlost 2451 m/s. 

Při pohledu na výše uvedený výřez z jednoho ze tří provedených 

panoramatických B-scanu v podélném směru je jasně vidět zachycený odraz 

zadní stěny a výztuž při horním lící zkoumané konstrukce. V tomto 

konkrétním případě byl odraz zadní stěny zachycený v hloubce 0,742 m a 

betonářská výztuž v hloubce přibližně 0,12 m od horního líce konstrukce. Při 

pohledu na výřez není v celém jeho rozsahu viditelný žádný náznak odrazu 

od vnitřní vady, popřípadě od delaminace, která by vznikla nedokonalým 

spojením mezi jednotlivými vrstvami. Navrhovaná tloušťka nosné časti byla 

0,75 m, ale přístroj v tomto konkrétním místě naměřil 0,742 m a měl tedy 

odchylku pouhých 8 mm. Nicméně reálnou tloušťku konstrukce nebylo 

možné žádným možným způsobem ověřit. To je důvodem porovnání 

naměřených hodnot pouze s projektovanou tloušťkou.   

 

Obr. 41: Výřez z podélného pravého panoramatického B-scanu 
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Na výřezu z příčného panoramatického B-scanu je kromě zachycení odrazu 

od výztuže při horním lící a odrazu signálu od zadní stěny navíc i zachyceno 

umístění kabelových kanálků. Ty jsou zde ve formě plastových chrániček pro 

následné zavedení předpínací výztuže. První odražený signál v hloubce 0,12 

m od horního líce konstrukce představuje betonářskou výztuž. Již zmiňované 

kanálky přístroj zachytil v hloubce přibližně 0,49 m a tloušťka konstrukce zde 

byla naměřena 0,740 m. Odchylka činila v tomto konkrétním místě rovných 

10 mm. Ani v tomto případě při pohledu na B-scan nic nenasvědčovalo 

výskytu možných vnitřních vad. 

Následně bylo prozkoumáno všech 6 panoramatických B-scanu, zda se 

v nich vyskytují vnitřních vady (delaminace, diskontinuity) či nikoli. Pokud by 

ve zkoumané konstrukci vznikly vlivem například nedodržením 

technologického postupu delaminace, přístroj by je vyhodnotil jako rozhraní 

dvou materiálů. Část signálu by se odrazila od této delaminace zpět do 

přístroje a ve výsledném B-scanu by byla tato vada zachycena obdobně, jako 

tomu je například u zachycení odrazu od zadní stěny. Delaminace si lze 

 

Obr. 42: Výřez z příčného 2 panoramatického B-scanu 



69 

představit v tomto kontextu jako mikrotrhlinu na určité ploše. Ta vznikne 

kvůli tomu, že spodní vrstva byla při betonáži další vrstvy již zatvrdlá a 

nedošlo k dokonalému provibrování a provázání obou vrstev. Avšak tyto 

odrazy od vnitřních vad nebyly prokázány v žádném ze 6 provedených 

panoramatických B-scanu. Panoramatické B-scany v plném rozsahu jsou 

k nahlédnutí v části práce PŘILOHY. 

Pro ověření, zda je přístroj Pundit 250 Array schopen ve větší hloubce 

zachytit jakoukoliv mikrotrhlinu v betonu, bylo provedeno kontrolní měření 

na jednom ze zkušebních bloků. Mikrotrhlina představuje pro šíření 

ultrazvukového vlnění rozhraní beton-vzduch-beton, od kterého by se část 

vlnění odrazila zpět a na obrazovce přístroje by tato vada měla být zachycena. 

Na zkušebním bloku, který poslouží ke kontrolnímu měření, vznikla vlivem 

vystavení opakujícím se povětrnostním a okolním vlivům mikrotrhlina. Tato 

mikrotrhlina se nacházela v části, která má tloušťku jeden metr a vodorovná 

již zmíněná mikrotrhlina jí procházela v celé její šířce. 

 

Obr. 43: Půdorys Bloku A s vyznačeným místem výskytu mikrotrhliny 
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Trhlina se nachází v hloubce přibližně 0,5 metru od horního líce 

zkušebního bloku. Kontrolní měření se provedlo ve formě panoramatického 

B-scanu, který byl proveden v celé délce šířky 1 metru z horního líce bloku 

směrem dolů kolmo k rovině mikrotrhliny. Zároveň byl brán ohled na 

vyloučení možného zkreslení výsledných hodnot kvůli krajovému efektu. 

Pokud by měření bylo provedeno v těsné blízkosti s okrajem bloku hrozilo by, 

že vyslané vlnění by se mohlo odrazit od kraje zpátky do přístroje a tím by 

došlo k zaznamenání vady. Tato vada by ovšem představovala pouze okraj 

bloku, nikoliv defekt uvnitř konstrukce.  Z toho důvodu byl proveden scan 

v dostatečné vzdálenosti od okraje, aby se předešlo zkresleným výsledkům.  

 

Obr. 44: Zvýrazněná poloha mikrotrhliny a detailní pohled 



71 

Provedený panoramatický B-scan jasně prokázal, že je přístroj schopen 

zachytit a zobrazit vadu v podobě vlasové mikrotrhliny, která se nachází 

v hloubce bezmála 0,5 metru pod povrchem betonového bloku. Přístroj 

mikrotrhlinu zachytil v celé její šířce, kromě místa, ve kterém byla 

mikrotrhlina zachycena velmi slabým signálem kvůli odrazu signálu od 

výztuže uložené nad ní. Pro kontrolu bylo provedeno i druhé zkušební měření 

v kolmém směru za účelem stanovení šířky mikrotrhliny v druhém směru. Ta 

v místě měření dosahovala až 0,3 metru od kraje betonového bloku.  

  

 

Obr. 45: Panoramatický B-scan v místě mikrotrhliny 
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5. ZÁVĚŘ 

Cílem této bakalářské práce bylo ověření funkce a přesnosti měření 

ultrazvukové odrazové metody, konkrétně sond Pundit PL-200PE a Pundit 

250 Array od firmy Proceq. Tato metoda byla zvolena, protože se jedná o 

jednu z nejmodernějších metod pro diagnostiku konstrukcí, přitom u nás 

není prakticky vůbec používána.  

V teoretické části byla ultrazvuková odrazová metoda, též nazývaná i 

jako pulse echo, podrobně popsána včetně jejich výhod a nevýhod oproti 

ostatním destruktivním i nedestruktivním metodám. Taktéž byla provedena 

rešerše dostupné literatury zabývající se touto problematikou.  

V praktické části bylo provedeno měření na několika vybraných 

konstrukcích. Při první aplikaci na betonové podlaze se prokázalo, že přístroje 

dokáží zjistit velmi přesně proměnnou tloušťku podlahy na určité ploše. 

Porovnáním hodnot z obou přístrojů se zjistilo, že ze statistického hlediska se 

od sebe významně neliší. Drobné odchylky mezi naměřenými hodnotami z 

obou přístrojů jsou přisuzovány rozdílnému postupu zjišťování rychlosti UZ 

vlnění, se kterou přístroje následně pracovaly během měření.  

Druhou aplikací bylo měření tlouštěk polostěn parkovacího domu. Po 

změření 12 polostěn oběma typy přístrojů byly vyhodnoceny tloušťky, které 

byly následně statisticky zpracovány. Zde byla navíc možnost porovnání 

naměřených hodnot s reálnou tloušťkou, která byla změřena posuvným 

měřítkem. Při zpracování naměřených rychlostí UZ vlnění byl objeven 

opakující se pravidelný trend, kde u krajních polostěn byly zaznamenány nižší 

rychlosti šíření UZ vln. Tím došlo ke zkreslení výsledných zjištěných tlouštěk 

u těchto polostěn. S největší pravděpodobností tento pokles naměřených 

rychlostí UZ vln jde na vrub umístění polostěn na okraji, kde pravděpodobně 

dochází ke změně vlastností betonu vlivem povětrnostních a vnějších vlivů. 

Při vyhodnocení naměřených tlouštěk polostěn se hodnoty z přístroje Pundit 
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PL-200PE statisticky významně lišily od skutečné hodnoty, kdy průměrná 

odchylka naměřených hodnot dosahovala bezmála 4 cm. Naměřené hodnoty 

z přístroje Pundit 250 Array nebyly tak významně ovlivněny jako tomu bylo u 

přístroje PL-200PE a z provedeného jednovýběrového t-testu vyšlo, že se 

naměřené tloušťky statisticky významně neliší od skutečného rozměru. Zde 

byla průměrná odchylka od skutečné tloušťky, ze všech naměřených hodnot 

2,0 cm. 

Poslední měření spočívalo v ověření předpokládaných delaminací, které 

měly vzniknout při betonáži mostovkové desky na dálnici D1. Deska byla 

betonována ve třech vrstvách a vznikly zde pochybnosti o nedokonalém 

propojení mezi vrstvami. Měření, které probíhalo přímo in situ ve třech 

podélných a třech příčných liniích, přítomnost delaminací v žádném případě 

neprokázalo. Naopak se ukázalo, že se jedná o poměrně kvalitní, hutný 

beton. Rychlost šíření UZ vlnění byla stanovena relativně přesně, neboť 

odchylka měřené tloušťky nepřesáhla 2 cm na 75 cm. Kromě toho se zde 

velmi dobře ukázaly v té době ještě prázdné kabelové kanálky v hloubce 

přibližně 40 až 50 cm. Pokud by zde byly nějaké delaminace, zcela jistě by na 

nich došlo k odrazu UZ vln. To bylo následně ověřováno na zkušebním bloku 

v areálu naší fakulty, ve kterém se nacházela vodorovná trhlina v hloubce 

přibližně 50 cm. Měření prokázalo, že drobná, dokonce i vlasová trhlina, je 

velkou překážkou pro šíření a průchod UZ vlnění. Přístroj jednoznačně tuto 

trhlinu v hloubce 50 cm prokázal. 

Měření provedené v rámci praktické části bakalářské práce ukázalo, že 

metoda pulse echo dokáže měřit tloušťky konstrukcí s poměrně velkou 

přesností. Tato metoda má velký potenciál v určité oblasti diagnostiky 

stavebních konstrukcí, zejména pro měření železobetonových konstrukcí 

přístupných z jedné strany pro zjištění tloušťky, delaminací, vad a poruch.  
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6.2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A VELIČIN 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

např.  například 

tzv.  tak zvaná 

ČSN  česká státní norma 

EN  evropská norma 

UZ  ultrazvuk 

kHz  kilohertz 

Obr.  obrázek 

m  metr  

μs  mikrosekunda 

mm  milimetr 

cm  centimetr 

NP  nadzemní podlaží 

m/s  metr za sekundu 

prům.  průměr 

%  procenta 

δ tl.  Průměrná relativní odchylka měření 

tl.  tloušťka  
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7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Fotodokumentace polostěn parkovacího domu 

 

Obr. 46: Pohled na sloup C4 a průběh měření [37] 

 

Obr. 47: Pohled na krajní sloupy A3, B3 
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Příloha č. 2: Souhrn naměřených hodnot polostěn parkovacího domu 
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Příloha č. 3: Souhrn naměřených hodnot ze zkušebních bloků 

Tab. 5: Naměřené hodnoty bloku A 
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Tab. 6: Naměřené hodnoty bloku B 
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Příloha č. 4: Fotodokumentace z měření betonové mostní konstrukce 

 

Obr. 48: Pohled na příčnou linii měření [37] 
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Obr. 49: Měření na příčné linii [37] 
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Příloha č. 5: Příčný a podélný scan mostní betonové konstrukce 
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Příloha č. 6: Fotodokumentace ověřovacího měření na zkušebním bloku 

 

 

Obr. 52: Ověřovací měření na zkušebním bloku [37] 

 

Obr. 53: Ověřovací měření na zkušebním bloku [37] 


