
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

Bakalárska práca sa zaoberá skúšaním betónu predovšetkým nedeštruktívnymi metódami. Na 

drvivú väčšinu nedeštruktívnych skúšok bol použitý ultrazvukový prístroj Pundit PL-200 od firmy 

Proceq. Práca je zameraná predovšetkým na stanovenie modulu pružnosti, pričom meranie 

prebiehalo v laboratóriu na skúšobných telesách 100 x 100 x 400 mm a in site na betónovom bloku 

nachádzajúceho sa v areáli VUT FAST. Skúšobné telesá vrátane vývrtov z meraného bloku boli po 

ukončení nedeštruktívnych skúšok skúšane v lise pre upresnenie výsledkov. Cieľom práce bolo overiť 

možnosti stanovenia dynamickej hodnoty a pomocou zmenšujúceho súčiniteľa statické hodnoty 

modulu pružnosti na betóne zabudovanom v konštrukcií, a jednak overiť možnosti moderného 

prístroja Pundit PL-200 v praxi. 

Betón, ultrazvuková impulzová metóda, dynamický modul pružnosti, statický modul pružnosti, 

pevnosť v tlaku, prístroj Pundit PL-200, prístroj Tico  

The primary focus of this bachelor thesis is examination of concrete properties, principally 

with non-destructive methods. The ultrasonic apparatus Pundit PL-200 made by Proceq Company 

was used for the most of non-destructive examinations of the concrete. This paper is mainly focusing 

on determination of a modulus of elasticity. Measuring of the properties took place in the laboratory 

with use of probationary entities of 100 x 100 x 400 mm and in site on concrete block situated at BUT 

FCE campus. The probationary entities including twists from measured block were after non-

destructive examining tested in the wring to secure more accurate results. The target of the research 

paper, firstly, was to attest options for determination of dynamic value. Secondly, with use of 

decreasing coefficient determine static values of elasticity modulus on the concrete that was built-in 

in a construction and, consequently, test practical usage possibilities of the modern apparatus Pundit 

PL-200. 

Concrete, ultrasonic pulse velocity test, dynamic modulus of elasticity, static modulus of elasticity, 

compressive strength, apparatus Pundit PL-200, apparatus Tico 
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1 Úvod 

Betón ako stavebný materiál bol známy už v roku 3600 p.n.l. Síce jeho zloženie predstavovalo 

tuf a vápno, mnohé stavby s tohto materiálu sa zachovali aj dodnes. Betón prešiel od tej doby 

vývojom a dnes je to najčastejšie používaný materiál v stavebníctve. Jeho kostru vytvára kamenivo 

a ako spojivo sa používa cement [1].  

Od betónu sa očakáva že si zachová svoje vlastnosti počas celej životnosti stavby, avšak aby 

boli tieto požiadavky splnené je potrebné pri výrobe betónu používať vhodné kamenivo cement 

vodu, prísady a prímesi. Vlastnosti môže ovplyvňovať aj nesprávne spracovanie a uloženie betónovej 

zmesi [1]. 

V stavebnej diagnostike je možné tieto vlastnosti zisťovať pomocou deštruktívnych 

a nedeštruktívnych spôsobov skúšania. S vývojom prístrojov na nedeštruktívne skúšanie sa zaradila 

táto metóda za posledných 25 rokov do popredia v skúšobníctve. Výhodou je získanie množstva dát 

za veľmi krátky čas. Najsledovanejšou vlastnosťou betónu sa stal v poslednom období jeho modul 

pružnosti a pevnosť v tlaku [2]  
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2 Ciele práce 

Každá konštrukcia potrebuje spĺňať požiadavky aby mohla správne a bezpečne slúžiť. Betón je 

najčastejším materiálom v konštrukciách, a preto sa kladie dôraz na jeho vlastnosti a spôsob 

spracovania. Jeho často skloňovanými vlastnosťami sú modul pružnosti a pevnosť v tlaku. 

Cieľom teoretickej časti práce boli rešerše vlastností betónu, negatívne vplyvy, ktoré zhoršujú 

jeho modul pružnosti a pevnosť v tlaku pri použití nesprávnych zložiek, alebo nesprávneho 

spracovania. Popis nedeštruktívnych metód skúšania na betóne a podrobne rozpracovanie 

ultrazvukovej impulzovej metódy. 

Cieľom praktickej časti bolo vyskúšanie si prácu s moderným ultrazvukovým prístrojom 

Pundit PL-200 od firmy Proceq a overenie jeho možností pri rôznych nastaveniach. Práca na prístroji 

prebiehala v laboratóriu a in site. Pomocou ultrazvukovej impulzovej metódy sa stanoví dynamický 

modul pružnosti. Následne sa na skúšobných telesách urobili zaťažovacie skúšky na zistenie 

statického modulu pružnosti. Potom sú spracované výsledky týchto skúšok a ich porovnanie. 
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3 Teoretická časť  

 Betón 

História využitia betónu siaha až do roku 3600 p.n.l., zaznamenaná dokladom od Pliniusa st. 

o stĺpoch z umelého kameňa z Egypta. V desiatich knihách o architektúre je opísané využite 

sopečného tufu zmiešaného s vápnom, ktorý tuhol pod vodou. Ďalej z antického Ríma sú tiež známe 

pokusy o vystužovanie betónu bronzovými a železnými tyčami. Po zániku Ríma je ďalšia zmienka 

o využití betónu až v roku 1756, ktorá pochádza z Anglicka. Od tejto doby betón prešiel značným 

vývojom, zmenou technológie výroby, zlepšením jeho vlastností v ťahu vystužením a jeho predpätím 

[1]. 

3.1.1 Zloženie betónu 

Betón je chápaný ako kompozitná látka, vyrába sa s drobného a hrubého kameniva, cementu, 

vody a poprípade pridaním prísad a prímesí. V určitom zmysle je možné medzi betóny zaradiť radu 

stavebných látok zložených z plniva a spojiva [1].  

Kamenivo tvorí 75 až 80 % objemu a jeho funkciou je vytvorenie kostry v betóne 

s minimálnymi medzerami. Preto musí obsahovať zrná rôznych veľkostí a v správnom pomere. 

Kamenivo je prevažne prírodná alebo umelá anorganická, zrnitá látka. Vhodná veľkosť zŕn kameniva 

pre stavebné účely sa pohybuje do 125 mm. Kamenivo rozdeľujeme podľa jeho pôvodu, veľkosti zrna, 

pórovitosti a podľa vzniku. Drvené kamenivo sa vyrába drvením lomového kameňa. Ťažené kamenivo 

vzniklo zvetraním hornín a zrna má oblého tvaru. Predrvené kamenivo obsahuje 40-80 % 

predrvených zŕn, ostatné sú zvetrané. Podľa zrnitosti rozdeľujeme kamenivo [1]: 

- hrubé kamenivo veľkosť zŕn 4-125 mm (štrk, drvina); 

- drobné kamenivo veľkosť zŕn do 4 mm; 

- jemné kamenivo do veľkosti zŕn 0,25 mm alebo 0,125 mm (múka, filer); 

- štrkopiesok - zmes ťaženého prírodného kameniva; 

- štrkodrvina - zmes drveného kameniva. 

Cement je anorganická látka s hydraulickými vlastnosťami. Pridaním vody a premiešaním 

vytvára kašovitú zmes, ktorá dôsledkom hydratačných reakcií a procesov potupne tuhne a tvrdne. Po 

zatvrdnutí si zachováva svoju pevnosť a stálosť aj vo vode [3]. Podľa normy ČSN EN 197-1 ED2 [3] sa 

cementy delia do jednotlivých tried podľa zloženia: 

- CEM I – Portlandský; 
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- CEM II – Portlandský zmesový; 

- CEM III – Vysokopecný; 

- CEM IV – Pucolánový; 

- CEM V – Zmesový. 

Ďalej cementy rozlišujeme do pevnostných tried, ktoré sú dané podľa najnižších pevností 

v tlaku po 28 dňoch. Jedná sa o triedy: 32,5; 42,5; 52,5. Je možné sa stretnúť aj s označením 32,5 R; 

42,5 R; 52,5 R, písmeno R označujem cementy, ktoré majú vyššiu počiatočnú pevnosť. 

   

Voda zohráva dôležitú úlohu pri betonárskej technológií a plní dve funkcie [1]: 

- hydratačnú, voda umožňuje hydratáciu a spolu s cementom vytvárajú štruktúru 

cementového kameňa, minimálna potreba vody je 23-25 % hmotnosti cementu; 

- reologickú, voda umožňuje vytvorenie čerstvého tvárneho betónu spolu s jeho 

zložkami. 

Z technologického hľadiska vodu rozdeľujeme na zámesovú (dávkovaná pri miešaní čerstvého 

betónu) a na ošetrovaciu (pre udržanie betónu vo vlhkom stave po zatuhnutí). Voda musí vyhovovať 

požiadavkám pre kvalitu. Kvalita vody použitej na výrobu betónu závisí od zdroja a z toho vychádza 

jej použitie [1]. Možné zdroje: 

- pitná voda nepotrebuje skúšky kvality; 

- recyklovaná voda, v uzavretom technologickom cykle používaná pri výrobe 

transport-betónu do 1010 kg/m3 (chemické zloženie sa kontroluje týždenne po 

dobu jedného mesiaca); 

- prírodná podzemná a povrchová voda musí byť otestovaná pred prvým použitím; 

- priemyselná odpadová voda sa môže použiť, ale musí sa urobiť analýza pred 

prvým použitím a potom pravidelne počas používania; 

- morská voda je vhodná len pre prostý betón; 

- splašková voda sa nesmie používať [1]. 

Prísady sú chemické látky. Pridávajú sa do betónu počas jeho miešania, za účelom zlepšiť 

niektoré vlastností betónu, alebo znížiť spotrebu cementu. Ich množstvo je do 5 % hmotnosti 

cementu [4]. Norma ČSN EN 934-2 + A1 [5]uvádza tieto prísady: 

- plastifikátory (redukujú vodu); 

- superplastifikátory (veľmi redukujú vodu); 

- stabilizátory (zadržujú vodu); 

- prevzdušňujúce; 

- urýchľujúce tuhnutie cementu; 
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- urýchľujúce tvrdnutie cementu; 

- spomaľujúce tuhnutie; 

- hydrofobizačné (odpudzujú vodu). 

Prímesi sú práškovité látky, ktoré sa pridávajú do betónu v množstve 10 až 40 % hmotnosti 

cementu. Jedná sa o kamenné múky, popolčeky, nejemno mletá granulovaná troska a ďalšie. Tieto 

prímesi zlepšujú mechanické a technologické vlastnosti betónu, zlepšujú napr. čerpateľnosť 

betónovej zmesi, zvyšujú hutnosť, vodotesnosť a pevnosť betónu [4]. 

3.1.2 Vlastnosti betónu 

Vlastnosti betónu sú určené spôsobom a technológiou spracovania betónovej zmesi 

v betonárni, ďalej vlastnosťami jednotlivých zložiek betónu, typom použitého kameniva a jeho 

veľkosti zŕn, vlastnosťami plniva a spojiva a ich podielom v objeme betónu a od styku plnia a spojiva 

na vnútornom povrchu betónu. V železobetóne je dôležité spolupôsobenie ocele a cementového 

kameňa. Zisťovanie vlastností betónu vychádza z pórovitosti cementového kameňa a od 

mikromechaniky.  

Vlastnosti betónu je možné rozdeliť do štyroch skupín podľa spoločných znakov: 

- mechanické vlastnosti (pevnosti v tlaku a ťahu); 

- deformačné vlastnosti (zmena objemu, modul pružnosti, dotvarovanie betónu, 

zmršťovanie); 

- permeabilita betónu (vodotesnosť, vzlínavosť, nasiakavosť, vodivosť); 

- trvanlivosť betónu (odolnosť proti mrazu, ohňu, chemikáliám, korózií oceli, 

obrusnosť). 

Všeobecné zásady platia pri technológii betónu [1]: 

1. Vlastnosti betónu majú empirický charakter a zistené veličiny sú závislé od 

použitej skúšobnej metódy. Skúšky na iných telesách alebo iným skúšobným 

postupom nie sú zrovnateľné. 

2. Vlastnosti betónu majú stochastický charakter. Výsledok z jednej skúšanej vzorky 

nemôže definovať vlastnosti betónu. 

3.  Skúšanie vlastností je ireverzibilné. Každú skúšobnú vzorku je možné použiť len 

jeden krát, nedá sa skúšať viacej vlastností. Nedeštruktívne metódy však tvoria 

výnimku, je však nutné robiť hodnotenie podľa regresnej závislosti (závislosť 

vlastnosti medzi deštruktívnymi a nedeštruktívnymi metódami). 

4. Vlastnosti betónu sú funkcia času (staroba betónu). Každá veličina 

charakterizujúca vlastnosť betónu súvisí so starobou betónu (doba od vmiešaní 
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vody do cementu), táto doba sa musí uvádzať pri vlastnostiach betónu. Doba 28 

dní sa nemusí uvádzať [1]. 

3.1.3 Pevnosť betónu 

Pevnosť betónu patrí k jeho najdôležitejším vlastnostiam, preto je hlavným kritériom 

posudzovania. Pevnosť posudzujeme ako schopnosť betónu vzdorovať vzniknutým napätiam. 

Medzné napätie v betóne ja stav, pri ktorom dochádza k porušeniu súdržnosti. Veľká časť konštrukcií 

je namáhaná kombináciou tlakových, ťahových a šmykových napätí. Odolnosť betónu proti týmto 

napätiam je rozdielna. Betón je krehká látka, ktorá menej vzdoruje napätiam v ťahu a v šmyku, ako 

napätiam v tlaku. Podľa statického pôsobenia rozoznávame tieto pevnosti betónu: 

- pevnosť v tlaku; 

- pevnosť v ťahu; 

- pevnosť v šmyku. 

Cementový kameň môže ovplyvňovať pevnosť betónu svojou pórovitosťou a vodným 

súčiniteľom. Čím väčší vodný súčiniteľ tým je nižšia pevnosť betónu. Množstvo cementového kameňa 

má byť také, aby dostatočne obalilo povrch kameniva a vyplnilo medzery medzi zrnami tenkou 

vrstvou. Závislosť množstva cementu na pevnosti betónu nie je priamoúmerná rastúca funkcia. To 

v praxi znamená, že pre dosiahnutie najvyššej možnej pevnosti betónu je nutné použiť len optimálnu 

dávku cementu. Optimálna dávka cementu je závislá na vodnom súčiniteli. Pri ušetrení množstva 

cementu sa na tvorbe cementového kameňa podieľajú prímesi s pucolánovými a latentne 

hydraulickými vlastnosťami [1]. 

Kamenivo ovplyvňuje pevnosť betónu svojím množstvom a merným povrchom. Množstvo 

kameniva súvisí s objemom cementového kameňa a podiel kameniva má byť čo najvyšší. Podľa 

základných parametrov konštrukcie vždy volíme čo najväčšie zrno kameniva. Tím sa zníži merný 

povrch kameniva. So zvyšujúcim sa povrchom kameniva je potreba väčšieho množstva vody na jeho 

zmočenie a tým výrazne klesá pevnosť betónu [1]. 

Podmienky tvrdnutia betónu ovplyvňujú tiež pevnosť betónu. Pri pokračujúcej hydratácií 

cementu vyžaduje betón vlhké prostredie a aspoň minimálnu teplotu. Pri teplote + 5  C sa hydratácia 

portlandského cementu skoro zastavuje. Normálne zrenie betónu je pri teplotách od + 10  C až + 

30  C. 

Skúšanie pevností betónu sa skladá z niekoľkých častí: príprava vzorkou, skúšanie a nakoniec 

vyhodnocovanie výsledkov. Všetky postupy sú popísané v medzinárodných alebo národných 

normách.  

Na stanovenie pevnosti skúšobných telies je použitá norma ČSN EN 12390-3 [6]. Telesá sú ošetrené 

podľa normy ČSN EN 12390-2 [7]. Rozmermi a tvarmi telies sa zaoberá norma ČSN EN 12390-1 [8]. 
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 Pevnosť betónu v tlaku hrá veľmi dôležitú úlohu, pretože závisí na súdržnosti jednotlivých 

zložiek betónu. Na skúšky pevnosti sú použité kockové, hranolové alebo valcové skúšobné vzorky, čo 

je znázornené na Obr. 1. 

 

 

Je potrebné si však uvedomiť, že skúšanie štíhlych prvkov neprináša skutočné pevnosti 

v tlaku, pretože prv než je vyčerpaná pevnosť v tlaku je porušená stabilita prvku a dochádza k jeho 

vybočeniu. Preto sa výhradne testuje pevnosť v tlaku na telesách, ktoré majú malé štíhlosti [9]. 

Pri tlakovej skúške betónu sa nikdy nezistí skutočná pevnosť v tlaku, pretože je počas skúšky 

prekročená pevnosť v ťahu od priečnych napätí. Preto sa takto stanovená pevnosť v tlaku označuje 

ako dohodnutá pevnosť. Kocková pevnosť sa líši od pevnosti hranolovej aj valcovej. Pri zaťažovaní 

pôsobí medzi doskami skúšobného stroja trenie, ktoré bráni telesu priečne sa rozťahovať. To 

spôsobuje jeho zovretie a vyššiu pevnosť v tlaku. Z týchto dôvodov je kocková pevnosť vždy vyššia 

[9]. 

 Pevnosť betónu v ťahu sa rozlišuje podľa smeru pôsobenia napätia na pevnosť v prostom 

osovom ťahu, ťahu pri ohybe a v priečnom ťahu. Názorné ukážky schém skúšania sú na Obr. 2. 

Skúšanie pevnosti betónu v prostom (osovom) ťahu sa vykonáva na skúšobných hranoloch 

alebo valcoch pri namáhaní osovým ťahom v pozdĺžnom smere. Skúšobná vzorka je upevnená 

pomocou vhodného lepidla na oceľové dosky, ktoré majú v sebe závit. Takto pripravené teleso sa 

naskrutkuje na všestranne otočný kĺb s úchytov tyčou na konci a celé sa to upevní to trhacieho stroja. 

Pri skúške je dôležité mať úplne presne zabrúsené stykové plochy aby po nalepení nedochádzalo 

k výstrednosti. Pevnosti sa pohybujú v rozmedzí 1/8 až 1/15 pevnosti v tlaku. 

 Pevnosť v priečnom ťahu sa zisťuje tlakovým namáhaním skúšobných valcov alebo kociek 

pripadne hranolčekov cez úzke drevené príložky. Cieľom skúšky je vyvolať vo vnútri skúšobného 

Obr. 1 Stanovenie pevnosti v tlaku [6]. 
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telesa priečne napätie v ťahu, ktoré zapríčiní rozštiepenie skúšobného vzorku vo zvislej ploche 

spojujúcej obe tlačené príložky [4].  

 Pevnosť v ťahu ohybom sa zisťuje na hranoloch 150/150/600 mm alebo 100/100/400 mm. 

Hranoly sú zaťažované ohybovým momentom, ktorý je vyvodený vďaka osamelým bremenám, ktoré 

sú umiestnené v tretinách rozpätia hranolu podopreného na obidvoch koncoch. Podľa tohto modelu 

pri zaťažovaní hranolu vzniká v spodných vláknach ťahové a v horných vláknach tlakové napätie [4]. 

 

Obr. 2 Stanovenie pevnosti v ťahu [6]. 

3.1.4 Modul pružnosti 

Modul pružnosti E sa definuje ako závislosť medzi napätím σ a pretvorením ε [10]. Ak 

pôsobiace napätie na teleso vyvolá zmenu jeho tvaru, ale po odťažení sa vráti tvar telesa do 

pôvodného stavu, nazývame to pružná deformácia. Plastické deformácie sú tie, ktoré po odťažení 

pretrvávajú. Modul pružnosti v šmyku G je definovaný ako pomer točného napätia Τ a skosenia γ 

[11]. Hookov zákon platí len v obore pružných deformácií, v oblasti nepružných deformácií sa 

stanovuje modul pretvárnosti čo je vlastne pomer napätia k celkovému pretvoreniu.  

 Hookov zákon:  

𝝈 = 𝑬. 𝜺              (1) 

σ - napätie 

E - modul pružnosti 

ε - pomerné pretvorenie  
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Chovanie jednotlivých materiálov pri deformácií sa znázorňuje v pracovných a deformačných 

diagramoch. Na Obr. 4 je zobrazený pracovný diagram betónu [10]. 

 Zjednodušené pracovné diagramy sa používajú na dimenzovanie betónových konštrukcií, je 

to z dôvodu zjednodušenia matematických operácií. Čím jednoduchší popis tvaru krivky pracovného 

diagramu si zvolíme, tým jednoduchší bude matematický aparát dimenzovania [10]. Používané 

zjednodušené varianty pracovných diagramov betónu je možné vidieť na Obr. 3. 

 Na určovanie modulu pružnosti sa požívajú deštruktívne alebo nedeštruktívne metódy 

skúšania. Deštruktívnymi metódami sa zisťuje statický modul pružnosti. Určenie statického modulu 

pružnosti je popísané normách ČSN ISO 1920-10 [12], ČSN EN 12390-13 [13] a ČSN 73 6174 [14]. 

Telesá sa po skúške v tlaku zničia a už sa nedajú znova použiť. Nedeštruktívnymi metódami sa zisťuje 

dynamický modul pružnosti a môže sa stanoviť pomocou rezonančnej alebo ultrazvukovej impulznej 

metódy. Tieto metódy skúšania popisujú normy ČSN 73 1371 [15], ČSN 73 2011 [16], ČSN 73 1370 

[17] a ČSN 73 1372 [18]. O nedeštruktívnych metódach skúšania betónu sa budem venovať v rámci 

kapitoly nedeštruktívne metódy skúšania.  

 

Obr. 3 Zjednodušené deformačné diagramy [10]. 

 

Obr. 4 Deformačný diagram [10]. 
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3.1.5 Ovplyvňovanie modulu pružnosti 

Medzi najčastejšie prípady, ktoré ovplyvňujú modul pružnosti patrí samotný skúšobný 

postup, zloženie betónovej zmesi (vrátane prísad a prímesi), technológia výroby a spracovania, 

okolie, teplota a staroba betónu. Dodržiavaním správneho postupu pri skúšaní, čo znamená riadiť sa 

podľa platnej normy, je možné tento vplyv eliminovať. Kompilovanejšia situácia je pri 

technologických vplyvoch. Obrovský vplyv má použité kamenivo a minerálne prímesi. Množstvo 

kameniva má na modul pružnosti najväčší vplyv. To sa potom ešte zvýrazňuje tým, o čo väčší je 

objem kameniva betóne. Ďalší výrazný účinok na modul pružnosti má cementová pasta. Zvýšením 

podiel cementu na úkor kameniva spôsobuje zníženie modulu pružnosti [19] [20] [21] [22] [23]. 

 Nedeštruktívne metódy skúšania betónu 

Nedeštruktívne metódy skúšania sa v stavebnej praxi využívajú pri kontrole betónových 

a železobetónových konštrukcií. Jedná sa hlavne o zisťovanie pevnostných charakteristík betónu, 

rozmiestnenie, tvar a množstvo výstuže, ďalej sa používajú pri zisťovaní porúch na konštrukciách. Ich 

použitie pre dané konštrukcie je definované v technických normách [24].  

Medzi nedeštruktívne metódy skúšania patria skúšky tvrdomerná, rezonančná, 

radiometrická, rádiologická, ultrazvuková impulzová a elektromagnetická. Ultrazvukovej impulzovej 

metóde sa budem v tejto bakalárskej práci venovať podrobnejšie v teoretickej ale aj v praktickej časti. 

3.2.1 Tvrdomerná metóda 

Tvrdomerné skúšky na betónových konštrukciách poprípade skúšobných vzorkách, patria 

medzi jedny z najpoužívanejších nedeštruktívnych metód skúšania (NDT). Tieto skúšky však nesú so 

sebou určité obmedzenia. Pri skúške sa skúša len povrchová vrstva betónu, skúšajú sa vlastnosti 

betónu (napr. tvrdosť, pružnosť, lokálne porušenie) o ktorých sa predpokladá, že sú v tesnom vzťahu 

k sledovanej vlastnosti (pevnosti v tlaku, modulu pružnosti). Veľké množstvo skúšaných miest nesie 

riziko omylu. 

Vyhodnotenie výsledkov meraní býva neúplné a zaťažené chybou. Aby bola chyba čo 

najmenšia je veľmi dôležité dbať na meranie a vyhodnocovanie výsledkov podľa normy ČSN 73 1373 

[25]. Používanie tvrdomerných metód je výhodné kombinovať s deštruktívnymi metódami pre 

doplnenie skúšok [26]. 

V súčasnosti sa používa niekoľko druhov tvrdomerov. Tie delíme na: 

- vtlačovacie (gulička, valček, disk, hrot); 

- vnikajúce (dláta, špičáky, hroty); 

- odrazové (volným pádom, pružinové); 
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- šmykové (vytrhávanie tŕňa, ušmyknutie hrany); 

- brusné a vrtné. 

Dôležité sú takzvané ukazovatele skúšky, pomocou ktorých sa vytvára regresná závislosť 

hľadanej vlastnosti, väčšinou pevnosť v tlaku. Pre vtlačovacie metódy znázorňuje ukazovateľ skúšky 

veľkosť stopy vytvorenej zatlačením na betón. Pri vnikajúcich metódach sa meria hĺbka vniknutia 

dláta alebo hrotu. Odrazovými metódami sa meria veľkosť odrazu hmoty vrhnutej proti betónu. Pri 

šmykových metódach je ukazovateľ veľkosť sily, ktorá spôsobila ušmyknutie poprípade vytrhnutie 

betónu. Brusnou metódou sa meria veľkosť stopy od brúsenia pri použití určitého množstva energie. 

A pri vrtnej metóde sa meria doba ktorá je potrebná na zavŕtanie do stanovenej hĺbky, alebo veľkosť 

práce, ktorá je potrebaná na zavŕtanie do potrebnej hĺbky. Ukazovatele pri týchto skúškach nemajú 

lineárny charakter. 

V príslušných normách je regresná závislosť medzi NDT parametrom a vlastnosťami betónu 

označovaná nesprávnym termínom „kalibračný vzťah“. Tento termín bude ďalej použitý len v prípade 

citovanie príslušnej normy. Vždy však bude týmto termínom myslená regresná závislosť. Kalibračné 

vzťahy sa delia na obecný kalibračný vzťah, smerný kalibračný vzťah, alebo určujúci kalibračný vzťah. 

Obecný kalibračný vzťah je určený strednou krivkou všetkých možnosti vzťahov ukazovateľov 

tvrdomernej metódy a kockovej pevnosti betónu. Ak sa chce vytvoriť obecný kalibračný vzťah 

v krátkej dobe, pre určitú tvrdomernú metódu, použije sa na to 300 skúšobných telies ktoré sú 

z rôznych surovín a betónu a rôznej technológie. Tieto vzorky sa potom skúšajú deštruktívne 

a nedeštruktívne. 

Smerný kalibračný vzťah sa používa pre betóny na ktorých sa sleduje vlastnosť a zvolená 

technológia. Na vytvorenie tohto vzťahu je potreba minimálne 100 skúšobných telies. 

Určujúci kalibračný vzťah je používaný na presnejšie stanovenie hodnoty vlastnosti daného 

betónu (napr. pevnosť v tlaku). Môže to byť úzky rozsah pevností pre jednu triedu betónu, alebo 

široký rozsah pre dve alebo viacej tried betónu.  

V norme ČSN 73 1373 [25] sú popísané tieto skúšobné metódy pre betón: 

- metóda Schmidtových tvrdomerov N, L, M (označenie S) 

- metóda špičákového tvrdomeru (označenie ŠT) 

V staršej norme ešte medzi tvrdomerné metódy skúšania patril Waitzmannov tvrdomer 

a guľôčkový tvrdomer. V dnešnej platnej norme vyššie uvedenej sa tieto metódy už nenachádzajú, 

takže je ich možné považovať za historické metódy. 

Schmidtové tvrdomery sa rozdeľujú podľa vytvorenej energií pri údere takto: 

- typ N (s energiou 2,25 J); 

- typ L (s energiou 0,75 J); 

- typ M (s energiou 30,00 J, tento typ prístroja sa v praxi moc nepoužíva). 
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Mechanizmus prístrojov je pre všetky typy rovnaký. Sú to pružinové tvrdomery, skladajúce sa 

z razníku, barana, pružín a vlečného ukazovateľa s mierkou. Po zatlačení razníku a následnom 

uvoľnení závesu baran dopadne na razník, odrazí sa a posunie ukazovateľ na stupnici do miesta, ktoré 

určuje veľkosť odrazu. Veľkosť odrazu závisí od polohy tvrdomeru. Vodorovná poloha je považovaná 

za základnú polohu. Na každom skúšanom mieste sa urobí najmenej 5 platných meraní. Hodnota 

jednotlivých platných meraní sa nesmie líšiť viac ako ± 20 % od aritmetického priemeru všetkých 

meraných hodnôt na tom istom skúšobnom mieste.  

Špičakový tvrdomer môže byť mechanický, pružinový, elektromagnetický s úderom 2,8 až 8 J. 

Normalizovaná je kužeľová špica ktorá sa úderom zaráža do betónu 5, 10 alebo 15 mm. Pre každé 

použité úderné zariadenie sa vypracuje obecný kalibračný vzťah. Skúšobné miesto s veľkosťou 

najmenej 10000 mm2 sa zbaví hrubých nerovností. Na jednom skúšobnom mieste sa urobia 3 platné 

vpichy. Počas skúšky musí mať tvrdomer kolmú polohu k betónu. Vzdialenosť jednotlivých vpichov 

najmenej 60 mm [26]. 

 

3.2.2 Rezonančná metóda 

Rezonančná metóda slúži na zisťovanie modulu pružnosti v ťahu a tlaku, modulu pružnosti 

v šmyku a dynamického Poissonového pomeru. Merajú sa hodnoty vynúteného rezonančného 

kmitania na menších skúšobných vzorkách pravidelného geometrického tvaru. Najčastejšie sa 

používajú hranoly alebo valce v pomere 1:2. Norma ale taktiež povoľuje robiť skúšky na telesách, 

ktoré daný pomer nespĺňajú, avšak výsledky skúšok týchto telies je možné považovať len za 

informatívne [18].  

Pri samotnej skúške je dôležité aby skúšobný hranol alebo valec bol uložený na podložke 

z gumy alebo z iného pružného materiálu, ktorí nespôsobí tlmenie kmitania. Na takto uložené teleso 

sa priložia sondy skúšobného prístroja na miesta podľa toho aký druh kmitania je požadovaný 

a v miestach predpokladaných maximálnych amplitúd kmitania. Kmitania ktoré sa môžu merať sú: 

pozdĺžne, priečne, krútivé.  

Skúšobné teleso sa rozkmitá budičom meracieho prístroja, jeho kmitanie sa sníma snímačom 

ktorý zaznamenáva obrazovka osciloskopu alebo ručička prístroja. Sleduje sa maximálna hodnota 

amplitúda kmitočtu. S nameranými hodnotami sa ďalej pracuje podľa normy ČSN 73 1372 [18], 

pomocou ktorej sa vyčíslia hľadané moduly pružnosti. 
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3.2.3 Rádiometrická metóda 

Rádiometrická metóda sa zaoberá skúšaním objemovej hmotnosti a vlhkosti stavebných 

materiálov, dielcov, konštrukcií a zemín. Meranie objemovej hmotnosti je založené na rozptyle a 

absorbovaní gama žiarenia a meranie vlhkosti je založené na moderácií rýchlych neutrónov atómu 

vodíka. Určovanie objemovej hmotnosti alebo vlhkosti sa robí tak, že sa zdroj a detektor žiarenia 

umiestni na skúšaný materiál, alebo do vnútra, alebo do určitej vzdialenosti. Tieto zmeny 

v usporiadaní skúšobných detekčných jednotiek sa označujú ako meranie spätného rozptylu, 

priameho zoslabenia alebo zo vzduchovou medzerou. Meranie prebieha za časovú jednotku pri ktorej 

sa meria koľko častíc prejde cez skúšaný materiál. Prúd častíc je závislý na objemovej hmotnosti 

poprípade na vlhkosti materiálu. Namerané hodnoty sa prevádzajú na objemovú hmotnosť alebo 

vlhkosť pomocou vhodnej regresnej krivky podľa ČSN 73 1370 [17]. V norme sa vyberie kalibračná 

krivka, ktorá je odvodená z materiálu s podobnými vlastnosťami ako má skúšaný prvok. 

K ovplyvneniu skúšok dôjde kvôli chemickému zloženiu, heterogenitou a povrchovou textúrou 

skúšaného materiálu [27]. Detekčná jednotka a jej jednotlivé diely musia byť odolné proti vlhkosti 

a proti prachu, pričom ponorná detekčná jednotka musí byť odolná proti podzemnej vode. 

 

3.2.4 Rádiografická metóda  

Rádiografická metóda skúšania slúži na zisťovanie tvaru, plochy a množstva výstuže 

v železobetónových konštrukciách a konštrukciách z predpätého betónu. Taktiež sa dá uplatniť pri 

zisťovaní makroštrukturálnych porúch v konštrukcii. Prežarovanie prebieha za pomoci zdroja žiarenia, 

ktoré môže byť rádioaktívna látka vytvárajúca ionizujúce žiarenie. Toto žiarenie prechádza skúšaným 

prvkom, alebo časťou konštrukcie a premietne sa na tienidle, filme, xeroradiografickej doske. 

Výsledky skúšky sú brané ako čiastočné podklady pre statický výpočet skúšaného železobetónového 

dielca alebo konštrukcie podľa množstva profilov a uloženej výstuže. K skúšaniu sa používajú 

nasledujúce techniky.  

Približná technika slúži k získaniu všeobecnej informácie o zabetónovanej výstuži 

a mikroštruktúrnych porúch. Používajú sa filmy bez zosilňovacích fólií alebo vysoko citlivé filmy 

s olovenými, alebo fluorescenčnými fóliami. Pri tejto technike sa nekladie dôraz na vzdialenosť žiariča 

od filmu. Presná technika slúži k získavaniu presnej informácie o výstuži, kontroluje kvalitu injektáže 

u predpätých konštrukcií. Používajú sa jemnozrnné vysoko kontrastné filmy s olovenými 

zosilňovacími fóliami a volí sa optimálna vzdialenosť žiariča a filmu [28]. 
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 Ultrazvuková impulzová metóda 

Na začiatku druhej polovice minulého storočia sa v stavebníctve používala impulzová 

priechodná metóda. Na meranie sa používali východonemecké a ruské prístroje. Ich použitie v teréne 

bolo dosť komplikované, pretože to boli dosť veľké a ťažké prístroje, viď Obr. 5. Po ich zmenšení sa 

dokázalo ich využite lepšie uplatniť.  

 

Obr. 5 Použitie starého UZ prístroja v teréne [29]. 

 

Jednoduchšie prístroje boli napr. Unipan, Pundit (Obr. 7), Tico. Pri týchto prístrojoch však 

nebola možnosť kontroly merania na osciloskope [2]. Prístroj Pundit PL-200, ktorý tento osciloskop 

má, bol použitý v praktickej časti tejto bakalárskej práce. Je znázornený na Obr. 6 

 

Obr. 6 UZ prístroj Pundit PL-200 od firmy Proceq 
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Ultrazvuková impulzová metóda sa v súčasnosti radí medzi základné nedeštruktívne metódy 

skúšania a to nie len v laboratórnych podmienkach ale aj priamo v teréne na konštrukcii.  

Pomocou tejto metódy je možné stanoviť rovnomernosť betónu v konštrukcii, modul 

pružnosti, porušenie vnútornej štruktúry a pevnosť v tlaku. Aj keď má oporu v českých aj európskych 

normách, nie je príliš využívaná. Ultrazvukovou metódou sa meria doba priechodu ultrazvukového 

vlnenia materiálom. Pričom je známa dĺžka meracej základne a tým pádom je možné jednoducho 

vypočítať rýchlosť ultrazvukového vlnenia. Pri meraní sa používa ultrazvukové vlnenie od 20 do 150 

kHz, málokedy do 500 kHz [30]. Rozlišujeme dve metódy merania ultrazvukom.  

 

Obr. 7 Starý UZ prístroj Pundit od firmy C.N.S. Electronics Ltd. 

Priechodová metóda používa dve elektroakustické sondy, budič a snímač. Spôsob 

prezvučovania je závislý na povrchu skúšaného objektu na jeho prístupnosti v konštrukcií a na 

umiestnení sond. Preto rozoznávame tieto typy prezvučovania [30]: 

- priame (sondy sú umiestnené proti sebe); 

- polopriame (sondy sú umiestnené na susedných stranách); 

- nepriame (sondy sa nachádzajú na rovnakej strane). 

Jednotlivé typy sú znázornené na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Typy umiestnenia sond [32]. 
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Odrazová metóda pozostáva prevažne z jednej sondy ktorá je zároveň budič aj snímač. Na 

skúšanie teda postačuje jeden merný povrch. Metódou sa sleduje odraz – echo, ktoré spôsobujú vady 

v skúšaných častiach konštrukcií poprípade skúšobných telies. Z doby priechodu impulzu sa určí 

vzdialenosť ku poruche a z veľkosti amplitúdy sa usudzuje na veľkosti chyby. Ďalšie využitie metódy je 

meranie šírky materiálu, alebo dĺžky kotevných skrutiek. Medzi nevýhody patrí to, že ultrazvuk musí 

prekonať dvojnásobnú vzdialenosť, ako je vzdialenosť ku poruche a ďalej treba podotknúť aj 

existenciu mŕtveho pásma, ktoré obmedzuje meranie chýb pri skúšobnom povrchu. Zlepšenie 

merania sa dá zabezpečiť pomocou dvojitej sondy [31]. Na Obr. 9 je vidieť pohyb a odrazy 

ultrazvukového vlnenia. 

 

Obr. 9 Odrazová metóda - princíp odrážania UZ vĺn [31]. 

Pri využití priechodovej metódy sa dĺžka meracej základne určuje podľa normy ČSN EN 

12504-4 [32]. Pri priamom prezvučovaní sa meracia základňa stanoví ako najkratšia spojnica stredov 

dotykových plôch oboch sond. Norma ďalej uvádza, že základňa musí byť stanovená s presnosťou 

±1%. U polopriameho prezvučovania sa presná dĺžka meracej základne zistí zmeraním od stredu 

budiča po stred snímača. Presnosť závisí od veľkosti oboch sond. Pri nepriamom prezvučovaní sa 

nezisťuje dĺžka meracej základne, ale vykoná sa viacnásobné meranie pri rôznych vzdialenostiach 

snímača a budiča(Obr. 10).  
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Obr. 10 Príklad stanovenia rýchlosti šírenia impulzu pri nepriamom prezvučovaním [32]. 

Skúšobné miesta by sa mali voliť tak, aby počas merania nedošlo k ovplyvneniu meraného 

času. Dá sa to docieliť tak, že spojenie medzi budičom a snímačom bude akustické. Ak je povrch 

betónu hrubý a nerovný, takýto povrch sa musí upraviť uhladením a obrúsením. Na takto pripravený 

povrch sa za účelom lepšieho akustického spojenia použitím rôznych médií, čo napríklad môže byť 

plastelína (ta je využitá pri meraní na Obr. 11), mazací tuk, pasta s kaolinitickým glycerínom [32]. 

Určite je taktiež veľmi dôležité brať do úvahy ďalšie činitele, ktoré môžu ovplyvniť meranie. 

 

 

Obr. 11 Starší UZ prístroj TICO od firmy Proceq 

Vlhkosť ovplyvňuje šírenie impulzu chemicky a mechanicky. Značný rozdiel v šírení impulzu 

môže nastať pri skúšaní normových skúšobných kociek alebo valcov, ktoré sú správne ošetrované, 
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a betónových prvkoch, ktoré sú síce vyrobené z toho istého betónu, ale nedostalo sa im podobného 

ošetrovania ako pri normových vzorkách. 

Teplota betónu medzi + 10 °C a + 30 °C nemá významný vplyv na zmeny pevnosti alebo 

pružnosti. Opravy rýchlostí impulzu by sa mali vykonať v prípadoch mimo tento rozsah teplôt. 

Veľkosť a tvar telies ovplyvňuje rýchlosť šírenia krátkych impulzov z vibrácie. Bočný rozmer 

telesa nesmie byť menší ako uvádza tabuľka v príslušnej norme [32]. Pod túto hodnotu môže byť 

rýchlosť šírenia impulzu o dosť menšia. Všetko závisí na pomere dĺžky vlny impulzu z vibrácie 

k najmenšej bočnej vzdialenosti telesa. Výstužnej oceli rovnobežnej so smerom impulzu je sa lepšie 

vyhnúť . Na Obr.12 je možné vidieť rýchlosť UZ vĺn v grafe ako izovely. 

Trhliny a dutiny, ktoré sa môžu nachádzať v betóne v podstate nemajú skoro žiaden vplyv až 

do rozmeru, keď medzera v trhline alebo bublina medzi budičom a snímačom je dlhšia ako šírka 

budiča a dĺžka používanej zvukovej vlny. V takomto prípade doba priechodu impulzu bude dlhšia ako 

pri rovnakom betóne bez poruchy [32]. 

Vyhodnotenie rýchlosti šírenia impulzov pozdĺžnych UZ vĺn: 

𝑣𝐿  [ 𝑚 𝑠⁄ ] =  
𝐿

𝑡𝑙 ±𝑡𝑘𝑜𝑟
                     (2) 

vL - rýchlosť impulzu km/s; 

L – dĺžka meranej základne, v mm 

tl – čas priebehu impulzu meracou základňou v μs; 

tkor – mŕtvy čas 

 

Obr. 12 Rýchlosť šírenia UZ vlnenia v betóne [32] 

Výsledná impulzová rýchlosť sa uvádza s presnosťou 10 m/s. Vypočítaná hodnota sa obvykle 

prevádza na trojrozmerné prostredie: vL3 = k3 vL1 , vlastne vL3 = k3 / k2 vL2 (k1 = 1 pre vL1). Hodnoty k3, 
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k2 a k3/k2 sú uvedené pre Poissonové súčinitele vbu v tabuľke príslušnej normy [15]. Z doteraz 

vypočítaných hodnôt sa ďalej vypočíta podľa normy [15] dynamický modul pružnosti takto: 

 𝐸𝑐𝑢 =  𝜌. 𝑣𝐿
2.

1

𝑘2        (3) 

 Ecu – modul pružnosti v MPa 

ρ – objemová hmotnosť betónu v kg/m3 

 vL – impulzová rýchlosť pozdĺžneho UZ vlnenia v km/s 

 k – súčiniteľ rozmernosti prostredia  

Hodnota statického modulu pružnosti sa môže prepočítať pomocou zmenšovacieho 

súčiniteľa κu, hodnoty súčiniteľa sú uvedené v norme ČSN 732011 [16]. Pri takto určenom module 

pružnosti na stávajúcej konštrukcii by bolo nutné urobiť skúšky na skúšobných telesách z dôvodu 

presnejšieho stanovenia zmenšovacieho koeficientu. Pri dodržaní rovnakých podmienok by museli 

byť skúšobné telesá z rovnakej vzorky betónu. 
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4 Praktická časť    

Cieľom praktickej časti tejto bakalárskej práce je zistenie charakteristík betónu pomocou 

nedeštruktívnych skúšok, predovšetkým modulu pružnosti a následné porovnanie meraní 

deštruktívnymi skúškami. Na jednotlivé nedeštruktívne skúšky bude použitý predovšetkým 

ultrazvukový prístroj Pundit PL-200 od firmy Proceq. Ďalším dôležitým cieľom bude overenie 

možností prístroja a jeho správne nastavenie pred meraním, aby bolo možné dosiahnuť čo 

najpresnejšie výsledky. Jednotlivé meranie budú prebiehať v laboratóriu a in site. 

  Meranie v laboratóriu 

4.1.1 Použité skúšobné telesá 

Ako skúšobné telesá boli použité hranoly o rozmeroch 100x100x400 mm, ktoré boli dopredu 

vyrobené. Pred samotným meraním sa telesá označili ako T1 a T2. Telesá boli rôznych pevnostných 

tried. Hranol s označením T1  (Obr. 13) patril do pevnostnej triedy betónu C35/45 a hranol T2 

(Obr.14) patril do triedy C25/30. Okrem rozdielnych pevnostných tried betónu na hranole T2 bola 

prevedená skúška mrazuvzdornosti pri 100 zmrazovacích cykloch podľa normy ČSN 73 1322 [33]. Na 

Obr. 15 je zobrazený bočný pohľad na trám T2 a je možné vidieť na povrchu malé trhliny, ktoré 

dokazujú, že bol daný prvok skúšaný na mrazuvzdornosť. 

 

Obr. 13 Detail skúšobného telesa T1 

 

 

Obr. 14 Detail skúšobného telesa T2 
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Obr. 15 Trám T2 detailný bočný pohľad 

4.1.2 Použité ultrazvukové prístroje  

Na meranie doby priechodu ultrazvukovej vlny skúšobným telesom boli použité prístroje 

Pundit PL-200 a Tico. Tieto prístroje sú produktami firmy Proceq, sú pomerne malé a veľmi dobre 

prenosné. Prístroj Tico je staršieho formátu a použil sa na porovnanie meraní na skúšobných 

telesách. Prístroj Pundit PL-200 patrí medzi moderné prístroje s dotykovou obrazovkou. Jeho veľmi 

veľkou výhodou je možnosť vidieť počas merania tvar ultrazvukovej vlny (Obr.16 vpravo) vďaka 

zabudovanému osciloskopu, prístroj Tico (Obr. 16 vľavo) takouto funkciou nedisponuje. Je možné len 

vidieť čas za ktorý prejde ultrazvuková vlna skúšobným telesom. 

 

Obr. 16 UZ prístroj Tico (vľavo) a UZ prístroj Pundit PL-200 (vpravo) 
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4.1.3 Nastavenie UZ prístroja Pundit PL-200 

Nastavenie prístroja je možné pokladať za najdôležitejšiu prípravu pred samotným meraním. 

Pundit PL-200 je ovládaný dotykovým displejom, ktorý zobrazuje kvalitné a prehľadne spracované 

menu v ktorom sa dá aj bez návodu od výrobcu intuitívne pracovať. Pred meraním je dôležité si 

vytvoriť vlastnú zložku aby boli všetky namerané hodnoty uložené pokope. Tieto dáta je možné po 

meraní stiahnuť do počítača pomocou dodávaného softvéru od výrobcu. Toto je prehľad technických 

údajov prístroja od výrobcu: [34] 

 - rozsah 0,1 – 7930 μs 

 - rozlíšenie 0,1 μs (<793 μs), 1,0 μs (>793 μs) 

 - šírka pásma 20 – 500 kHz 

 - zosilnenie prímača 1 x - 10000 x (0 – 80 dB) 

 - impulzné napätie 50 – 400 V  

V ďalšej fáze pri nastavovaní treba myslieť na to aké používame sondy. Počas meraní boli 

najčastejšie používané 54 a 150 Hz. Presný typ sond treba taktiež nastaviť v nastaveniach prístroja, 

inak by mohlo byť meranie nepresné. Prístroj sa skalibruje pomocou etalonu. Pred meraním sa 

nastaví zosilnenie prijímača a impulzné napätie budiča tak, aby tvar vlny zobrazenej na displeji nebol 

primoc malý (Obr. 17), alebo naopak priveľký (Obr. 18). Keď už je nastavené všetko potrebné môže sa 

merať. 

 

Obr. 17 Slabá vlna pri podcenených nadstaveniach  
(zosilnenie prímača 20x, impulzné napätie 100V) 
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Obr. 18 Silná vlna prepálené nastavenie  
(zosilnenie prijímača 10000x, impulzné napätie 400V) 

 

4.1.4 Získané výsledky na skúšobných telesách 

Dĺžka základne skúšobných telies T1 a T2 bola určená, ako priemer troch nameraných hodnôt 

na stotinu milimetra v krajoch a v strede. Na meranie rýchlosti šírenia UZ vlny boli použité sondy 

o šírke pásma 150 kHz takisto v nastaveniach prístroja bolo nutné nastaviť odpovedajúci typ sond. 

Potom sa prešlo k meraniu, kde sa postupne nastavovalo zosilnenie prijímača a napätia.  

 

Obr. 19 Meranie doby priechodu s Pundit PL-200 

Získané hodnoty predstavovali dobu priechodu UZ vlny v μs. Najväčšia nameraná doba 

priechodu UZ impulzu dosiahla hodnotu 101,9 μs pri nastavení zosilnenia 1x a impulzného napätia 

50 V. Najmenšia hodnota doby priechodu UZ impulzu pri nastavení zosilnenia prijímača 1000x a 

impulzného napätia 400 V bola 86,3 μs. Rozdiel medzi týmito hodnotami je 15,6 μs. Namerané 

hodnoty zo skúšaného trámu T1 sú zobrazené v Tab. 1. Táto tabuľka obsahuje jedno zvýraznené 

políčko šedou farbou, toto označenie znázorňuje dobu priechodu UZ impulzu pri správnom nastavení, 
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kedy UZ vlna znázornená na displeji prístroja mala ideálnu veľkosť. Z toho je zrejmé, že správne 

nastavenie prístroja Pundit PL-200 pre skúšobný trám T1 je pri zosilnení prijímača 20x a impulznom 

napätí 100 V. V Tab. 1 nie sú hodnoty pri nastavení prijímača 10 000x. Je to zapríčinené tým, že 

prístroj Pundit PL-200 už nebol schopný tak prehnané nastavenia zaznamenať. Spôsobila to krátka 

dĺžka základne. 

Tab. 1 Doba priechodu UZ vlny cez T1 pri rôznych nadstaveniach 

Doba priechodu [μs]  
Zosilnenie prijímača 

1x 2x 5x 10x 20x 50x 100x 200x 500x 1000x 

Impulzné 
napätie 

400 90,9 90,2 89,0 88,3 87,8 87,1 87,1 86,5 86,9 86,3 

350 92,1 90,3 89,5 89,3 88,2 87,7 87,3 86,9 86,8 86,3 

300 95,9 91,9 90,1 89,8 88,5 87,8 87,5 87,3 87,2 86,7 

250 95,7 92,6 90,2 89,3 88,6 87,9 87,6 87,6 87,2 87,3 

200 95,9 91,8 90,4 90,0 88,9 88,2 88,0 87,4 87,3 87,5 

150 96,1 95,1 90,9 90,4 89,1 88,4 88,1 87,8 87,5 87,9 

100 101,4 95,4 91,3 90,5 89,4 88,6 88,3 88,3 88,2 87,7 

50 101,9 95,6 94,5 90,9 89,5 88,9 88,8 89,2 88,6 88,5 

 

S nameraných hodnôt bol vypočítaný dynamický modul pružnosti Ecu podľa normy ČSN 73 

1371 [15]. Najväčšia vypočítaná hodnota dynamického modulu pružnosti pri zosilnení prijímača 

1000x a impulznom napätí 400 V je 45300 MPa. V opačnom prípade najnižšia hodnota pri nastavení 

prijímača 1x a impulzného napätia 50 V je 32500 MPa. Rozdiel týchto hodnôt je 12800 MPa. Ďalšie 

vypočítané hodnoty dynamického modulu pružnosti sú v Tab. 2. Keď porovnáme najnižší a najvyšší 

dynamický modul pružnosti s hodnotou dynamického modulu pružnosti pri vhodných nastaveniach 

prístroja, tak najnižšia hodnota Ecu je 77 % z dynamického modulu pružnosti pri vhodných 

nastaveniach a najvyššia hodnota predstavuje 107,3 %. V Tab. 3 sú znázornené ostatné hodnoty v %. 

Rozdielom najvyššej a najnižšej percentuálnej hodnoty Ecu je 30,7 %. Môžeme skonštatovať, že tieto 

rozdiely sú spôsobené nastavením prístroja, preto je treba dať veľkú pozornosť práve samotnému 

nastaveniu. 

Tab. 2 Výsledne hodnoty Ecu na skúšobnom tráme T1 

Ecu [MPa] 
Zosilnenie prijímača 

1x 2x 5x 10x 20x 50x 100x 200x 500x 1000x 

Impulzné 
napätie 

400 40800 41400 42600 43200 43700 44400 44400 45100 44700 45300 

350 39800 41400 42100 42300 43300 43800 44200 44700 44800 45300 

300 36700 39900 41500 41800 43100 43700 44000 44200 44300 44900 

250 36800 39300 41400 42300 43000 43600 43900 43900 44300 44200 

200 36700 40000 41300 41600 42700 43300 43500 44100 44200 44000 

150 36500 37300 40800 41300 42500 43100 43400 43700 44000 43600 

100 32800 37000 40500 41200 42200 43000 43200 43200 43300 43800 

50 32500 36900 37800 40800 42100 42700 42800 42400 43000 43100 
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Tab. 3 Dynamický modul pružnosti v % na T1 

Ecu [%] 
Zosilnenie prijímača 

1x 2x 5x 10x 20x 50x 100x 200x 500x 1000x 

Impulzné 
napätie 

400 96,0 98,1 100,9 102,4 103,6 105,2 105,2 106,9 105,9 107,3 

350 94,3 98,1 99,8 100,2 102,6 103,8 104,7 105,9 106,2 107,3 

300 87,0 94,5 98,3 99,1 102,1 103,6 104,3 104,7 105,0 106,4 

250 87,2 93,1 98,1 100,2 101,9 103,3 104,0 104,0 105,0 104,7 

200 87,0 94,8 97,9 98,6 101,2 102,6 103,1 104,5 104,7 104,3 

150 86,5 88,4 96,7 97,9 100,7 102,1 102,8 103,6 104,3 103,3 

100 77,7 87,7 96,0 97,6 100,0 101,9 102,4 102,4 102,6 103,8 

50 77,0 87,4 89,6 96,7 99,8 101,2 101,4 100,5 101,9 102,1 

 

Na skúšobnom tráme s označením T2 (Obr. 14)  vzhľadom k porušeniu vnútornej štruktúry 

betónu (zmrazovanie) nebolo možné merať v celom rozsahu nastavení prístroja tak ako na tráme T1 

(Obr. 13). Merané doby priechodu UZ impulzu vo vybraných nastaveniach prístroja na T2 (Tab. 

4)a prepočty dynamického modulu pružnosti sú znázornené v Tab. 5. Podobne ako pri T1 tak aj 

v tomto prípade bola hľadaná hodnota rýchlosti prechodu UZ vlny pri správnych nastaveniach 

prístroja čo odpovedá 146,5 μs pri 1000x zosilnenia prijímača a 300 V impulzného napätia. Najvyššia 

doba prechodu pri nastaveniach 50x zosilnenie prijímača a 50 V impulzného napätia bola 195,0 μs. 

Najnižšia bola 145,1 μs pri zosilnení prijímača 1000x a napätia 400 V. Vypočítané dynamické 

moduly pružnosti sú uvedené v Tab. 5. Podobne ako pri T1 je uvedený aj percentová hodnoty Ecu 

v Tab. 6. Je možné povedať, že porušenie vnútornej štruktúry betónu na skúšobnom tráme T2 

sa preukázalo aj po vyhodnotení meraní. Predĺženie doby priechodu spôsobili mikrotrhliny vo vnútri 

trámu T2 vytvorené počas zmrazovania.  

 

Tab. 4 Doba priechodu UZ vlny cez T2 pri vybraných nadstaveniach 

doba priechodu [μs]  
Zosilnenie prijímača 

20x 50x 100x 200x 500x 1000x 

Impulzné 
napätie 

400 N/A - 167,1 - 152,6 145,1 

350 N/A - - - - - 

300 N/A - - - 155,3 146,5 

250 N/A - - - - - 

200 N/A - 170,5 - 165,1 153,8 

150 N/A - - - - - 

100 N/A - - - 170,7 163,3 

50 N/A 195,0 - - - 166,2 
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Tab. 5 Výsledne vybrané hodnoty Ecu na skúšobnom tráme T2 

Ecu [Mpa] 
Zosilnenie prijímača 

20x 50x 100x 200x 500x 1000x 

Impulzné 
napätie 

400 N/A - 12200 - 14700 16200 

350 N/A - - - - - 

300 N/A - - - 14100 15900 

250 N/A - - - - - 

200 N/A - 11700 - 12500 14400 

150 N/A - - - - - 

100 N/A - - - 11700 12800 

50 N/A 9000 - - - 12400 

 

Tab. 6 Dynamický modul pružnosti v % na T2 

Ecu [%] 
Zosilnenie prijímača 

20x 50x 100x 200x 500x 1000x 

Impulzné 
napätie 

400 N/A - 76,7 - 92,5 101,9 

350 N/A - - - - - 

300 N/A - - - 88,7 100,0 

250 N/A - - - - - 

200 N/A - 73,6 - 78,6 90,6 

150 N/A - - - - - 

100 N/A - - - 73,6 80,5 

50 N/A 56,6 - - - 78,0 

 

Na meranom tráme T2 sa po dokončení meraní doby priechodu UZ impulzu uskutočnilo 

jedno experimentálne meranie pri nesprávnych nastaveniach UZ prístroja. A to tak, že sa najprv 

zmerala doba priechodu so sondami 150 kHz, takisto aj na prístroji bolo nastavené meranie pre 

sondy s touto hodnotou. Nastavenie impulzného napätia 200 V a zosilnenie prijímača 200x. Obraz UZ 

vlny, ako aj hodnotu doby priechodu je možné vidieť na Obr.20.  

 

 
Obr. 20 Použitie sond 150 kHz, nastavenie pre sondy 150 kHz 
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Pred ďalším meraním sa na prístroji nastavila frekvencia sond 54 kHz, ale sondy sa nechali  

150 kHz. Meranie prebehlo s rovnakým nastavením impulzného napätia a zosilnenia prijímača. Obr. 

21 zobrazuje UZ vlnu a jej dobu priechodu v μs. 

 

 
Obr. 21 Použitie sond 150 kHz, nastavenie pre sondy 54 kHz 

Ako je možné vidieť na Obr. 20 a 21, tak nesprávne nastavenie frekvencie sond na prístroji 

má vplyv na dobu priechodu ZU vlny, ako aj na jej samotný tvar. Pri veľkosti vlny ako je na Obr. 21 by 

sa museli upraviť nastavenia impulzného napätia a zosilnenie prijímača tak, aby bolo možné vidieť na 

displeji celú vlnu. Takáto úprava pri nesprávnych nastaveniach by viedla ešte k viacej odlišným 

výsledkom. 

Tabuľka 7 porovnáva hodnoty doby priechodu ultrazvukovej vlny skúšobnými telesami T1 

a T2, ktoré boli merané prístrojom Tico a Pundit PL-200. Je zrejmé, že hodnoty sa výraze nelíšia od 

seba, čo je celkom zaujímavé keďže spomínaný UZ prístroj Tico nemá osciloskop a počas merania nie 

je možné vidieť tvar vlny a podľa toho zvoliť nastavenia. Počas merania s prístrojom Tico vlastne 

nevieme čo meriame. 

Tab. 7 Porovnanie Tico a Pundit PL-200 

  

Tico Pundit PL - 200 

T1 T2 T1 T2 

μs vL [m/s] 
Ecu 

[MPa] 
μs vL [m/s] 

Ecu 
[MPa] 

μs vL [m/s] 
Ecu 

[MPa] 
μs vL [m/s] 

Ecu 
[MPa] 

89,8 4458,80 41800 159,7 2505,13 13400 

89,4 4478,74 42200 164,5 2730,90 15900 89,6 4468,75 42000 160,6 2491,10 13200 

89,6 4468,75 42000 160,6 2491,10 13200 

ø - 4470 41900 - 2500 13300 
      

 

Po nedeštruktívnom skúšaní ultrazvukovou impulzovou metódou sa urobila deštruktívna 

skúška v lise. Pred samotným deštruktívnym porušením telies v lise sa previedla cyklická skúška na 

určenie statického modulu pružnosti Ec podľa normy ČSN ISO 1920-10 [12]. Podľa tejto normy je 

možné na túto skúšku používať aj telesá ktoré nie sú valce, ale musí byť dodržaný pomer L/d = 2 až 4 

(L – dĺžka, d – šírka strany). Skúšobné telesá túto podmienku spĺňajú L/d = 4. Popis zaťažovania 
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v cykloch pre určenie statického modulu pružnosti je podľa spomínanej normy popísaný nasledovne. 

Teleso s osovo osadeným tenzometrom sa osadí na stred skúšobného lisu. Vyvodí sa základné 

napätie σb = 0,5 MPa, toto napätie sa udržuje 60 sekúnd a potom sa odčítajú zaznamenané údaje. 

Napätie sa zvyšuje konštantne 0,20 N/(mm2.s) až 0,60 N/(mm2.s), pokiaľ sa napätie nerovná σa=fc/3. 

Potom sa základné napätie znižuje rovnakou rýchlosťou ako pri zaťažovaní. Tento cyklus sa opakuje 

najmenej dva krát s rovnakou rýchlosťou zaťažovania a odľahčovania a s udržovaním napätia na 

hodnotách σa a σb po dobu 60 sekúnd. Na konci posledného cyklu sa počká 60 s pri napätí σb = 0,5 

MPa, počas toho sa zaznamenajú pomerné pretvorenia εb. Teleso sa znovu zaťaží predpísanou 

rýchlosťou na σa, to sa udržuje 60 sekúnd a počas 30 sekúnd sa zaznamenajú pomerné pretvorenia εb. 

Po dokončení sa zaťaženie zväčšuje až do porušenia telesa. Pevnosť v tlaku skúšobného telesa sa 

nesmie od fc líšiť o viac ako 20 %. Pri skúške na T1 bola maximálna sila cyklu 200 kN a zistená hodnota 

statického modulu pružnosti bola Ecu = 37500 MPa. Graf 1 znázorňuje priebeh zaťažovania 

a deformácie Maximálna sila pri porušení trámu T1 dosiahla hodnou 635 kN. V Tab. 8 sú znázornené 

popisy skúšobných telies T1 a T2. 

 

Tab. 8 Namerané a prepočítané hodnoty T1 a T2 

  

h  b l m ρ  Fmax fc  Ecu Ec κu 

[mm] [mm] [mm] [g] [kg/m3] [kN] [MPa] [MPa] [MPa] [-] 

T1 99,99 99,91 400,40 9348,2 2340 635,0 63,56 42200 37500 0,89 

T2 99,96 100,43 400,07 9515,0 2370 450,0 44,83 15900 12900 0,81 

 

Zmenšovací koeficient κu slúži na prepočet dynamického modulu pružnosti vypočítaného 

z merania ultrazvukovou impulzovou metódou na statický modul pružnosti. Informatívne hodnoty 

tohto koeficientu sú uvedené v norme ČSN 73 2011 [16] tabuľka 5. 
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Graf 1 Priebeh zaťažovacieho cyklu na skúšobnom tráme T1 

 

 

Na deštrukčné skúšky bol použitý lis ALPHA – 3 – 3000 S od nemeckej firmy FORM + TEST 

spolu s tenzometrami, ktoré patria k jeho príslušenstvu. Lis je schopný vyvinúť silu až 3000 kN. K lisu 

sú dodávané rôzne druhy príslušenstva medzi ktoré patria aj tenzometry LD-DD1-2, ktoré boli použité 

pri cyklickom zaťažovaní. Na Obr. 22 je možné vidieť upevnený tenzometer na skúšobnom tráme T1 

tesne pred cyklickou skúškou. 

 

Obr. 22 Skúšky v lise na tráme T1 

Na tráme T2 bolo podobne ako na T1 prevedené meranie v lise presne podľa popísaného 

postupu, s tým rozdielom že maximálna sila zaťažovania v jednom cykle mala hodnotu 100 kN. Tento 

odhad  počítal s tým, že trám T2 má už narušenú vnútornú štruktúru zmrazovaním a preto by mohlo 
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byť zaťažovanie v lise na 200 kN deštrukčné. Ako sa však nakoniec ukázalo tak odhad bol nesprávny 

a maximálna sila po meraných cykloch dosiahla hodnotu 450 kN. Statický modul pružnosti sa 

pohyboval na hodnote 12900 MPa, ale reálna hodnota je pravdepodobne nižšia, pretože pri skúške 

nebolo teleso zaťažované do 1/3 pevnosti, ale len tesne nad 1/5. Graf 2 znázorňuje priebeh 

zaťažovacieho cyklu trámu T2. 

 

Graf 2Priebeh zaťažovacieho cyklu na skúšobnom tráme T2 
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 Meranie in site  

4.2.1 Meranie na betónovom bloku 

Ďalšia časť meraní s Pundit PL-200 prebiehala in site. Na meranie bol použitý betónový blok, 

ktorého pôdorysné rozmery (Obr. 23) sú 1500 x 1800 mm a výška je 1500 mm. Blok sa nachádza 

v areáli školy VUT Fakulta stavební vedľa budovy B (Obr. 24). Betónový blok bol vyrobený s prostého 

betónu. Pri meraní na bloku bol využitý raster v podobe bodov, ktorý bol na bloku už naznačený. Na 

Obr. 25 je graficky znázornený tento raster. Vzdialenosť bodov na rastri je 100 mm a vzdialenosť 

krajných bodov od hrany bloku je 50 mm. 

 

Obr. 23 Pôdorys betónového bloku 

 

 

Obr. 24 Skúšaný betónový blok 
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Obr. 25 Raster betónového bloku 

Samotné meranie prebiehalo tak, že boli vybrané miesta v počte bodov 3x3 (Obr. 27) a na 

týchto miestach sa robilo meranie. Najprv sa merané miesto očistilo drôtenou kefou (Obr. 26), 

pretože na betónovom bloku bola malá vrstva machu. Prístroj Pundit PL-200 bol správne nastavaný 

tak, aby vlna na osciloskope nebola primalá a ani priveľká. Použité boli sondy 54 kHz. 

 

Obr. 26 Čistenie vybraných miest drôtenou kefou 
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4.2.2 Výsledky merania in site 

 

 

Obr. 27Vybrané merané miesto na betónovom bloku (vpravo). Pôdorysná schéma označenia smerov 
merania (vľavo). 

 

Tab. 9 Namerané hodnoty doby priechodu UZ a vypočítané vL a Ecu. 

Nastavenie 
Pundit PL-200 

doba priechodu UZ impulzu [μs] vL [m/s] Ecu[MPa] 

M1-O3 P5-R7 O10-Q12 M1-O3 P5-R7 O10-Q12 M1-O3 P5-R7 O10-Q12 

20x 128,3 127,8 129,6 3899,71 3914,97 3860,60 

30000 30100 29100 

300 V 128,6 130,1 131,7 3890,62 3845,76 3799,04 

←A→ 127,9 128,8 134,3 3911,91 3884,58 3725,49 

  127,8 129,1 129,7 3914,97 3875,55 3857,62 

  129,3 130,1 129,9 3869,55 3845,76 3851,68 

  130,5 128,5 132,6 3833,97 3893,64 3773,25 

  125,8 127,0 127,8 3977,21 3939,63 3914,97 

  128,1 127,9 128,3 3905,80 3911,91 3899,71 

  131,6 125,7 131,7 3801,93 3980,38 3799,04 

ø - - - 3890 3900 3830       

 

Namerané a vypočítané hodnoty znázornené v Tab. 9 sú z merania na betónovom bloku 

v smere A. Všetky smery merania sú znázornené na Obr. 27 spolu s vyznačenými bodmi na rastri. 

Ďalšie výsledky z merania na betónovom bloku sú znázornené v prílohách. 
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4.2.3 Upresnenie skúšok pomocou jadrových vývrtov  

Na betónovom bloku pomocou jadrového vývrtu (Obr. 28) bolo odobrané skúšobné teleso 

v podobe valca (Obr. 29) o priemere 100 mm a dĺžke 500 mm. Skúšobné teleso sa po odobratí 

v laboratóriu rozrezalo na tri časti (Obr. 30). 

 

Obr. 28 Jadrový vývrt na betónovom bloku pri budove B 

 

 

Obr. 29 Odobraté skúšobné teleso z betónového bloku. 

 

Obr. 30 Rozdelené skúšobné teleso na menšie časti V1 (100mm), V2 (170mm) a V3 (170mm) 
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Na telesách sa urobilo UZ meranie s prístrojom Pundit PL-200 (Obr. 31). Výsledky doby 

priechodu UZ impulzu ako aj popisy jednotlivých skúšobných telies sú v Tab. 10. Vypočítaný 

dynamický modul pružnosti a  statický modul pružnosti získaný zo skúšky v lise je znázornený v Tab. 

11. Ďalej v Tab. 11  sa nachádza aj zmenšovací súčiniteľ κu, ktorý bol vypočítaný pomerom Ec ku Ecu na 

skúšobných vzorkách V2 a V3 a jeho priemerná hodnota je 0,71. Táto hodnota bude použitá na 

prepočítanie dynamického modulu pružnosti Ecu na statický modul pružnosti Ec na betónovom bloku. 

 

Tab. 10 Popis vzoriek V1, V2 a V3 charakteristickými jednotkami. 

  ø l m doba prichodu ρ  

  [mm] [mm] [g] [μs] [kg/m3] 

V1 103,66 104,65 2016,92 

26,4 

2284 27,3 

27,1 

V2 103,59 169,41 3280,34 

43,3 

2298 44,0 

43,1 

V3 103,55 171,19 3295,93 

42,7 

2286 42,5 

42,3 

 

Tab. 11 Vypočítané hodnoty na vzorkách V1, V2 a V3 

  Fmax fc  Ecu Ec κu 

  [kN] [MPa] [MPa] [MPa] [-] 

V1 447,1 53,0 31200 - - 

V2 384,3 45,6 31400 20100 0,64 

V3 358,5 42,6 33400 26100 0,78 

 

Po dokončení meraní UZ prístrojom sa na skúšobných telesách V1, V2 a V3 urobila 

deštruktívna skúška v lise. Teleso V1 bolo priamo napílené na pevnosť v tlaku. Z tejto hodnoty sa 

určili zaťažovacie medze pri skúške statického modulu pružnosti na vývrtoch V2 a V3. Maximálna 

dosiahnutá sila Fmax v lise bola 477,1 kN. Na telese V2 bola dosiahnutá sila Fmax= 384,3 kN 

a skúšobnom telese  V3 bola nameraná sila Fmax = 358,5 kN. 
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Obr. 31 Meranie doby priechodu UZ vlny na vyrezaných skúšobných telesách z jadrového vývrtu 

 

Počas cyklovania spodná hladina Fa mala hodnotu 4,0 kN a horná hladina zaťažovania Fb bola 

135,0 kN. Môžeme teda konštatovať, že horná hladina zaťažovania vyhovuje 1/3 skutočnej pevnosti 

sa pri V2 sa hodnota líši o 8,4 % a pri V3 je to 13 %. Na Obr. 32 je znázornené skúšobné teleso V2 

pred skúškou zaťažovacím cyklom na telese je možné vidieť pripevnený tenzometer. Dĺžka základne 

tenzometru mala 90 mm. Priebeh zaťažovacích cyklov na skúšobných telesách V2 a V3 znázorňujú 

Grafy 3 a 4. 

 

Obr. 32 Skúšobné teleso V2 s tenzometrom pred skúšaním 
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Graf 3 Priebeh zaťažovacieho cyklu na jadrovom vývrte V2 

 

 

Graf 4 Priebeh zaťažovacieho cyklu na jadrovom vývrte V3 
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 Diskusia výsledkov  
 

Tab. 12 Prepočítanie Ecu na Ec zmenšovacím  
koeficientom stanoveným na vývrtoch. 

 

 

 

 Tab. 12 znázorňuje súhrn priemerných hodnôt dynamického modulu pružnosti, ktoré boli 

vypočítané z meraní UZ impulzovou metódou na betónovom bloku. Upresnením hodnôt z meraní sa 

na bloku odobral jadrový vývrt, ktorý poslúžil na stanovenie zmenšovacieho koeficientu. Hodnoty 

zmenšovacieho koeficientu sú zobrazené v Tab. 11 a ich priemerná hodnota κu je 0,71. Vynásobením 

dynamického modulu pružnosti Ecu so zmenšovacím koeficientom κu dostaneme statický modul 

pružnosti Ec na betónovom bloku.  

Smer 
merania 

Merané 
miesto 

Ecu 

[MPa] 
Zmenšovací 
koeficient κu 

Ec 
[MPa] 

←A→ 

M1-O3 30000 

0,71 

21300 

P5-R7 30100 21400 

O10-Q12 29100 20700 

←B→ 

H2-J4 31300 

0,71 

22200 

I6-K8 32900 23400 

H11-J13 31400 22300 

←C→ 

B1-D3 29000 

0,71 

20600 

A6-C8 21200 22200 

D11-F13 31200 22200 

←D→ 

D2-B4 29100 

0,71 

20700 

C7-A9 31200 22200 

E13-C11 30500 21700 

←E→ 

G2-I4 31100 

0,71 

22100 

G6-I8 32300 22900 

G11-I13 31000 22000 

←F→ 

N2-L4 29100 

0,71 

20700 

K5-M7 31500 22400 

M9-O11 29300 20800 

Obr. 33 Znázornené smery merania 
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5 Záver 

V bakalárskej práci boli spracované charakteristiky betónu, predovšetkým zamerané na 

modul pružnosti a jeho možné ovplyvnenie či už pri výrobnom procese, alebo pri ukladaní betónovej 

zmesi. Pre overenie a zistenie modulu pružnosti bola v teoretickej časti podrobne rozpísaná 

ultrazvuková metóda a v praktickej časti sa na meranie použil moderný ultrazvukový prístroj Pundit 

PL-200. 

Pri práci v laboratóriu sa s prístrojom Pundit PL-200 meralo na trámoch T1 a T2. Pre overenie 

možností prístroja sa meralo pri rôznych nastaveniach, aby sa overilo, že nastavenie hrá veľkú úlohu 

pri získaní správnych hodnôt z meraní. Dynamický modul pružnosti na skúšobnom tráme T1 pri 

správnych nastaveniach bol 42,2 GPa. Pri nevhodných nastaveniach bol rozdiel Ecu až 23 %. Je teda 

evidentné, že používať prístroj Pundit PL-200 by mala len poriadne preškolená a skúsená osoba. 

Nepoučený začiatočník by mohol namerať chybné údaje, čo by mohlo pri interpretácií výsledku 

poškodiť povedomie o prístroji Pundit PL-200, tak aj samotnú ultrazvukovú metódu. 

Meranie s Punditom PL-200 bolo tiež aplikované na modelovej konštrukcií – betónový blok 

v areáli FAST VUT. Na betónovom bloku boli namerané doby priechodu ultrazvukového impulzu pri 

rôznych dĺžkach základní. Z nameraných hodnôt sa vypočítal dynamický modul pružnosti. Potom sa 

odobral jadrový vývrt, na ktorom sa taktiež spravilo ultrazvukové meranie a vypočítal sa dynamický 

modul pružnosti. Statický modul pružnosti sa získal skúškou v lise. Podielom statického 

a dynamického modulu pružnosti z jadrového vývrtu bol vypočítaný zmenšovací koeficient κu, ktorý 

mal hodnotu 0,71. Priemerná hodnota statického modul pružnosti Ec na betónovom bloku po 

prepočítaní so zmenšovacím koeficientom sa rovná 21,8 GPa. Na základe vykonaných meraní je 

možné konštatovať, že prístroj Pundit PL-200 je možné veľmi dobre aplikovať pre nedeštruktívne 

overenie modulu pružnosti betónu v konštrukcií. 

Široké nastavenia parametrov meraní ktorými prístroj Pundit PL-200 disponuje rieši problém, 

že pri zväčšujúcej sa dĺžke meracej základne (vzdialenosť sond) klesá stanovená rýchlosť vL a tiež aj 

ECU. Túto skutočnosť popisuje v prílohe i norma ČSN EN 12504-4 [32] a poukázal na ňu aj príspevok 

[35]. Z dosiahnutých výsledkov meraní na betónovom bloku vyplýva, že Pundit PL-200 tento problém 

eliminuje. Na dĺžke základne 500 mm bola nameraná podobná rýchlosť ako na dĺžke základne 1000 

mm, alebo dokonca 1800 mm. To len potvrdzuje fakt, že vývoj ultrazvukových prístrojov ide 

správnym smerom. 
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9 Zoznam použitých symbolov a skratiek  

ρ – objemová hmotnosť 

MPa – Megapascal 

UZ- ultrazvuk 

l – dĺžka 

ε – pomerné pretvorenie 

ø – priemer 

fc - pevnosť betónu v tlaku 

σ – napätie 

Ec – statický modul pružnosti 
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10 Prílohy 

 Skúšobné trámy T1 a T2 

10.1.1 Tvar vlny na tráme T1 pri správnych nastaveniach  

 

10.1.2 Tvar vlny na tráme T1 pri nesprávnych nastaveniach 

 

10.1.3 Tvar vlny na tráme T2 pri správnych nastaveniach 

 

10.1.4 Tvar vlny na tráme T2 pri nesprávnych nastaveniach 
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 Betónový blok pri škole  

10.2.1 Meranie na betónovom bloku v smere B 

 

Nastavenie 
Pundit PL-200 

doba priechodu UZ impulzu [μs] vL [m/s] Ecu[MPa] 

H2-J4 I6-K8 H11-J13 H2-J4 I6-K8 H11-J13 H2-J4 I6-K8 H11-J13 

50x 385,4 369,8 375,8 3895,52 4059,85 3995,03 

31300 32900 31400 

400 V 386,1 371,1 375,9 3888,46 4045,63 3993,97 

←B→ 385,6 371,6 376,4 3893,50 4040,19 3988,66 

  376,2 368,2 373,9 3990,79 4077,49 4015,33 

  376,4 368,6 375,9 3988,66 4073,07 3993,97 

  378,8 369,4 374,9 3963,39 4064,25 4004,62 

  370,9 364,8 381,1 4047,81 4115,50 3939,47 

  370,8 365,6 379,5 4048,90 4106,49 3956,08 

  371,3 366,6 377,4 4043,45 4095,29 3978,10 

ø - - - 3973 4075 3985 

    

10.2.2 Meranie na betónovom bloku v smere C 
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Nastavenie 
Pundit PL-200 

doba priechodu UZ impulzu [μs] vL [m/s] Ecu[MPa] 

B1-D3 A6-C8 D11-F13 B1-D3 A6-C8 D11-F13 B1-D3 A6-C8 D11-F13 

20x 269,1 254,8 251,7 3713,61 3922,03 3970,34 

29000 31200 31200 

250 V 268,9 251,4 252,6 3716,38 3975,07 3956,19 

←C→ 262,9 252,1 251,2 3801,19 3964,04 3978,24 

  263,8 254,5 249,6 3788,22 3926,65 4003,74 

  260,1 251,4 249,8 3842,11 3975,07 4000,53 

  256,8 249,8 247,1 3891,48 4000,53 4044,25 

  258,2 252,8 254,5 3870,38 3953,06 3926,65 

  258,4 250,6 254,8 3867,39 3987,76 3922,03 

  254,4 249,8 254,1 3928,20 4000,53 3932,83 

ø - - - 3824 3967 3971 

    

10.2.3 Meranie na betónovom bloku v smere D 

 

 

Nastavenie 
Pundit PL-200 

doba priechodu UZ impulzu [μs] vL [m/s] Ecu[MPa] 

D2-B4 C7-A9 E13-C11 D2-B4 C7-A9 E13-C11 D2-B4 C7-A9 E13-C11 

5x 161,1 150,6 153,1 3722,33 3981,85 3916,83 

29100 31200 30500 

200 V 159,9 150,4 152,1 3750,26 3987,15 3942,58 

←D→ 156,8 151,1 151,9 3824,40 3968,67 3947,77 

  157,7 149,1 155 3802,58 4021,91 3868,82 

  156,8 149,3 150,3 3824,40 4016,52 3989,80 

  153,8 149,8 149,8 3899,00 4003,12 4003,12 

  155,5 151,6 156 3856,38 3955,58 3844,02 

  153,7 153,1 154,1 3901,54 3916,83 3891,41 

  151,8 153,8 153,2 3950,37 3899,00 3914,27 

ø - - - 3836 3972 3924 
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10.2.4 Meranie na betónovom bloku v smere E 

 

 

Nastavenie 
Pundit PL-200 

doba priechodu UZ impulzu [μs] vL [m/s] Ecu[MPa] 

G2-I4 G6-I8 G11-I13 G2-I4 G6-I8 G11-I13 G2-I4 G6-I8 G11-I13 

20x 308,4 299,8 303,8 3888,89 4000,44 3947,77 

31100 32300 31000 

200 V 303,9 296,3 302,8 3946,47 4047,70 3960,81 

←E→ 305,8 296,8 301,9 3921,95 4040,88 3972,62 

  302,1 299,8 301,8 3969,99 4000,44 3973,93 

  300,6 296,4 299,9 3989,80 4046,33 3999,11 

  301,8 295,8 301,5 3973,93 4054,54 3977,89 

  300,6 297,6 308,5 3989,80 4030,02 3887,63 

  300,1 296,2 304,4 3996,45 4049,07 3939,99 

  301 295,4 304,3 3984,50 4060,03 3941,29 

ø - - - 3962 4037 3956 

    

 

10.2.5 Meranie na betónovom bloku v smere F 
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Nastavenie 
Pundit PL-200 

doba priechodu UZ impulzu [μs] vL [m/s] Ecu[MPa] 

N2-L4 K5-M7 M9-O11 N2-L4 K5-M7 M9-O11 N2-L4 K5-M7 M9-O11 

50x 467,3 451,8 458,2 3844,78 3976,69 3921,14 

29100 31500 29300 

400 V 472,3 451,6 457,8 3804,08 3978,45 3924,57 

←F→ 475,4 454,4 468,4 3779,27 3953,93 3835,75 

  467,3 447,4 463,9 3844,78 4015,79 3872,96 

  471,2 447,8 467,2 3812,96 4012,21 3845,61 

  472,4 452,3 474,8 3803,27 3972,29 3784,05 

  460,2 446,5 467,9 3904,10 4023,89 3839,85 

  464,5 447,8 467,5 3867,96 4012,21 3843,14 

  468,7 452,3 475,1 3833,30 3972,29 3781,66 

ø - - - 3833 3991 3850 

    

 Fotky  

10.3.1 Meranie rozmerov na betónovom bloku 
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10.3.2 Čistenie vybraných miest pred meraním UZ prístrojom 

 

 

 

10.3.3 Meranie UZ prístrojom na vybraných miestach 
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10.3.4 Jadrový vývrt  

 

10.3.5 V1 v lise pred a po skúške v lise  
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10.3.6 V2 v lise pres a po skúške v lise 

 


