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Jan Pustelník: Stanovení osvětlení betonových vzorků opracovaných vodním paprskem

Anotace

Podstatou práce je modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních 
materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem vysokorychlostním vodním paprskem. 
Na modelových  materiálech  s  uměle  připravenými  zkorodovanými  vrstvami  budou 
stanoveny optimální parametry pro technologické procesy používané při přípravě povrchů 
před aplikací sanačních materiálů ve stavebnictví. Destrukční působení vysokorychlostního 
vodního  paprsku  na  beton  různé  kvality  a  různého  stupně  korozního  porušení  bude 
experimentálně i teoreticky studováno.

Experimentální zkoušky jsou navrženy s důrazem na následné praktické využití 
získaných  poznatků  pro  rozpojování  betonu  při  opravách  betonových  konstrukcí 
ve stavebnictví narušených sloučeninami plynných oxidů síry a uhlíku, vodou při fázových 
přeměnách  (opakované  zmrazování  a  rozmrazování)  a chemickými  rozmrazovacími 
prostředky.  Výsledkem  práce  bude  určení  metodiky  hodnocení  degradovaných 
a opracovaných povrchů betonu.

Klíčová slova: vodní paprsek, beton, sanace, degradace, povrch

Annotation

The topic of the work is modeling of the process of disintegration of the degraded 
layer  of  construction  materials  by high-velocity  water  jets  during  their  preparation  for 
repair  action.  The  optimum  parameters  for  technological  processes  used  for  surface 
preparation  before application of repair  materials  in civil  engineering  will  be specified 
on model materials with artificially prepared corroded layers. Destructive action of high-
velocity  water  jet  on  concretes  of  various  qualities  and  corrosion  damage  degree  will 
be studied both experimentally and theoretically. 

Experimental  tests  are  submitted  with  the  emphasis  to  subsequent  practical 
utilization of acquired knowledge for disintegration of concrete during repairs of concrete 
constructions in civil engineering, degraded by sulphur and carbon oxides, water by phase 
transformations  (cyclic  freezing  and  refreezing)  and  by  chemical  defrosting  means. 
The result  of  the  submitted  work  is  determination  of  methodology  of  classification 
degraded and treated concrete surface.

Key words: water jet, concrete, concrete repair, degradation, surface
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Seznam použitých zkratek a symbolů

AV ČR Akademie Věd České republiky
EU Evropská Unie
GA ČR Grantová Agentura České republiky
SZ světelný zdroj
VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VVP vysokorychlostní vodní paprsek
Φ světelný tok [ srcd ⋅ ]
Φe zářivý tok [ W ]
Ω prostorový úhel [sr]
S plocha [m2]
E osvětlení [lx]
I svítivost [cd]
L jas [ 2mcd −⋅ ]
P poměr sloužící k rozlišení odchylek povrchu od ideální geometrie [-]
r vzdálenost od zdroje záření [m]
2–D dvourozměrný (two dimensional)
A/D analog/digital
AF sensor samozaostřovací senzor (Auto Focus Sensor)
AWJ abrasive water jet
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (forma právnické osoby užívaná v 

Německu)
ICRI International Concrete repair institute
MATLAB Matrix Laboratory (programovací jazyk)
pH kyselost (potential of hydrogen)
pixel nejmenší díl digitálního obrazu (picture elementary)
RGB barevné složky digitálního obrazu (Red Green Blue)
USA United States of America

2009 6



Jan Pustelník: Stanovení osvětlení betonových vzorků opracovaných vodním paprskem

Cíl práce

Cílem  bakalářské  práce  je  seznámení  se  s literaturou  týkající  se  stanoveného 
tématu, s optickými metodami, záznamem povrchu pomocí digitální fotografie a navržení 
experimentálního  zařízení.  Důraz  je  kladen  na  ověření  možnosti  zkoumání  drsnosti 
povrchu betonu vzniklého opracováním nástrojem vysokorychlostního  vodního paprsku 
bezdotykovou optickou metodou.  Z důvodu experimentálního  ověřování  závislostí  bude 
navrženo experimentální zařízení a zkonstruován jeho model, na kterém budou provedena 
všechna  měření.  S navrženou  metodou  záznamu  na  modelu  experimentálního  měřícího 
zařízení bude vytvořena metodika zpracování a vyhodnocení záznamu.
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1.  ÚVOD

Sanace degradovaných vrstev stavebních materiálů,  zejména betonů [5], [6], je 
velmi aktuálním problémem nejen v České republice.  Při sanačním zásahu je zpravidla 
degradovaná vrstva odstraňována a na takto připravený povrch je nanášena vrstva nového 
materiálu, který má zajistit ochranu konstrukce nebo i zlepšit její statiku. 

Pomocí  vysokorychlostního  vodního  paprsku [3],  [7]  (VVP)  lze  při  sanacích 
betonových konstrukcí  velmi  kvalitně  a  rychle  odstranit  porušené části  betonu i  jiných 
materiálů  a  upravit  jejich  povrch,  a  to  i  na  těžko  přístupných  místech  a  v extrémních 
podmínkách.  V  některých  zemích  EU  (např.  Německo)  je  použití  VVP  jako 
dezintegračního  nástroje  při  opravách  určitých  typů  konstrukcí  (mostní  konstrukce, 
vozovky) předepsáno a klasifikováno v odpovídajících normách. 

V ČR je také značná část konstrukcí ve stavu vyžadujícím opravu, zejména pak 
v dopravním a inženýrském stavitelství (mosty, komíny, chladící věže, atd.). Použití VVP 
pro velmi namáhané konstrukce (mosty, vozovky), tenkostěnné konstrukce (chladící věže, 
komíny)  a  všude  tam,  kde  se  jedná  o rozsáhlé  plošné  odstraňování  zvětralých  částí 
stavebních  materiálů,  je  velmi  potřebné,  a  to  zejména z důvodu omezení  dynamického 
namáhání  konstrukce  při  odstraňování  porušeného  materiálu  na  minimum.  Rychlost 
postupu prací při přípravě konstrukcí na aplikaci sanačních materiálů a možnost úpravy 
ploch jedním výkonným mobilním zařízením generujícím VVP jsou výhodné i z hlediska 
ekonomického. 

Bakalářská práce byla vyhotovena na základě projektu GA ČR č. 103/07/1662.
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2.  ZÁKLADY OPTICKÉ METODY

2.1 Světlo

Na pojem světlo [1] můžeme nahlížet  z  několika  pohledů.  Postupem času byl 
přikládán světlu charakter  částicový, vlnový, bylo vysvětlováno jako elektromagnetické 
vlnění.  Přišlo  se  také  na  to,  že  světlo  může  být  vyzařováno  nebo  pohlcováno  pouze 
v určitých kvantech (fotonech) a vznikla tak kvantová teorie, díky níž byl popsán také jev 
fotoelektrické  emise.  Jelikož  fotony  vykazovaly  vlastnosti  vlny  i  částice,  dospělo 
se k závěru, že světlo má duální, vlnově-korpuskulární charakter.

Geometrická optika se zabývá otázkou šíření světla. Pro řešení většiny problémů 
není podstatné znát přesnou povahu vln, stačí si všímat jen chodu paprsků.

Je  výhodné  znázornit  sled  vln  pomocí  vlnoploch.  Vlnoplochou  rozumíme 
množinu bodů, které  jsou všechny ve stejné fázi.  V blízkosti  zdroje můžeme znázornit 
vlnoplochy  jako  soustředné  kulové  plochy  se  středem  ve  zdroji  záření.  V dostatečné 
vzdálenosti od zdroje pak můžeme zobrazit kulové plochy jako roviny. Podle Huygensova 
principu můžeme každý bod vlnoplochy považovat za zdroj sekundárního vlnění, které se 
šíří všemi směry od jednotlivých bodů rychlostí rovnající se rychlostí šíření vlny. Nová 
vlnoplocha se pak určí sestrojením plochy dotýkající se sekundárních vln, čili sestrojením 
vnější  obalové  plochy  elementárního  vlnění.  Jednodušeji  je  možné  znázornit  sled 
světelných vln pomocí paprsků. Z hlediska korpuskulární teorie je paprsek dráhou, po níž 
se pohybuje světelná částice, z hlediska vlnové teorie je to myšlená čára ve směru cesty 
vlny. V každém případě jsou paprsky přímkami kolmými k vlnoplochám. Ve stejnorodém 
prostředí se světlo šíří přímočaře a světelné svazky se šíří nezávisle, při protínání se nijak 
neovlivňují.  Na  podkladě  přímočarého  šíření  světla  vznikají  také  stínové  úkazy. 
Nehledíme-li  na  ohybové  jevy,  jsou  hranice  stínu  prodloužené  paprsky  vycházející 
ze zdroje  a  dotýkající  se  okrajů  předmětu.  Jelikož  světlo  má  vlnový  charakter,  tak 
v souvislosti  s Huygensovým principem šíření  vlnoploch  zjistíme,  že  se  světlo  dostane 
i za uvažovanou hranici stínu díky ohybovým jevům.

2.2 Geometrická teorie difrakce

Geometrická  teorie  difrakce  [12]  je  rozšířením  geometrické  optiky 
na nehomogenní  prostředí.  Vyšetřuje  interakci  paprsků s  tělesy v souvislosti  se  zákony 
geometrické optiky.

Paprsky  dopadající  vlny  vybudí  na  ozářeném  tělese  nové,  difrakční   vlny. 
Ty se šíří od tělesa, ne od původního zdroje. Lze je také popisovat pomocí paprsků. Mají 
takové  amplitudy  a  fáze,  aby  odstranily  nespojitosti  intenzit  na  rozhraních.  Vybudí  se 
pouze  těmi  paprsky,  které  dopadají  na  hrany  tělesa  nebo  se  dotýkají  povrchu  tělesa. 
Amplituda difrakčních vln je úměrná amplitudě dopadající vlny. Konstanta úměrnosti se 
nazývá difrakční činitel, který je určen lokálními vlastnostmi povrchu tělesa. Na Obr. 1 a) 
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jsou  šipkami  naznačeny  paprsky  difrakčních  vln,  vybuzených  dopadem  ozařující  vlny 
na hranu  poloroviny.  Difrakční  vlny  tvoří  soubor  válcových  vln,  jejichž  společným 
zdrojem je  hrana  poloroviny.  Spolu  s  dopadající  a  odraženou  vlnou  zabezpečí  spojité 
přechody  intenzit  na hranici  odrazu  i  na  hranici  stínu  a  dají  tak  nenulovou  intenzitu 
za tělesem. Na Obr. 1  b)  jsou nakresleny paprsky difrakčních vln vybuzených paprskem 
dopadající  vlny,  který  se  právě  dotýká  povrchu tělesa.  Jakmile  paprsek  difrakční  vlny 
opustí  těleso,  platí  pro  něj  geometrická  optika.  Velmi  důležitý  je  poslední  postulát 
o lokálních  parametrech  tělesa.  V situaci  na Obr. 1 b) je  difrakční  činitel  určen  pouze 
parametry povrchu tělesa a poloměrem křivosti povrchu v místě, kde paprsek po povrchu 
klouže (je vyznačeno šrafovaně). Díky tomu je možné řešit i složité difrakční situace jako 
na Obr. 1 c).

Obr. 1 Geometrická difrakce

2.3 Fotometrie

Metody měření  světelného záření  [1] vztahující  se na oblast  viditelného záření 
nazýváme  fotometrií.  Úlohou  fotometrie  je  zkoumání  působení  světla  na  oko.  Hlavní 
fotometrické veličiny jsou světelný tok Φ, svítivost I, jas L a osvětlení E.

Zářivý tok – množství energie vyzářené zdrojem za 1 s. 

t
E

e d
d=Φ (2.1)

Jednotkou zářivého toku je watt, W][ =Φ e

Světelný tok – výkon zářivé energie zhodnocený podle světelného vjemu, který 
vyvolává zářivý tok 

srcd][ ⋅=Φ

Svítivost –  svítivost  Iα zdroje  ve  směru  osy  kužele  prostorového  úhlu  dΩ je 
definována  jako  podíl  části  světelného  toku  dΦ,  který  vychází  ze  zdroje  do malého 
prostorového úhlu dΩ v tomto směru, a tohoto prostorového úhlu dΩ.

Ω
Φ=

d
d

αI (2.2)
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Jednotkou svítivosti je kandela, [ ] cd=αI

Jas – jas plošného elementu zdroje ve směru,  který svírá s normálou elementu 
úhel α, je definován vztahem:

( )
Ω

∆ Φ=
dcos

d
αα S

L (2.3)

protože svítivost ΔIα elementu ve směru α je podle (2.2)

Ω
∆ Φ=∆
d

)(d
αI ,

dostaneme po dosazení do (2.3)

α
α

α cosS
I

L
∆

∆
= (2.4)

Jednotkou jasu je [ ] 2mcd −⋅=αL

Osvětlení – osvětlením E v daném bodě plochy rozumíme podíl světelného toku 
dΦ dopadajícího na element dS této plochy a velikosti tohoto plošného elementu.

S
E

d
dΦ= (2.5)

αα cos2r
I

E = (2.6)

Jednotkou osvětlení je lux, [ ] lx=E .
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3.  ZÁZNAM OBRAZU

3.1 Digitálního zrcadlový fotoaparát

Pro  kvalitativní  hodnocení  povrchu  opracovaného  betonu  byl  použit  záznam 
povrchu  digitálním  fotoaparátem  [13].  Ten  byl  zvolen  z důvodu  dalšího  zpracování 
digitálního obrazu a jeho vyhodnocení. S ohledem na požadovanou vysokou kvalitu obrazu 
byl použit fotoaparát typu zrcadlovka.

3.1.1   Popis funkce

V  klidovém  stavu,  kdy  se  neexponuje,  prochází  světlo  objektivem,  v  jehož 
optickém  středu  je  umístěna  clona.  Ta  je  v  tomto  klidovém  stavu  otevřená  vždy 
na maximum,  aby  obraz  v  hledáčku  byl  co  nejjasnější  a  aby  všechny  senzory  v  těle 
zrcadlovky  měly  dostatek  světla  pro  svou  práci.  Světlo  dopadá  na  zrcátko,  které  je 
skloněné v úhlu 45°, a tím odráží světlo vzhůru do hledáčku.

Světlo  odražené  od  zrcátka  dopadá  na  matnici,  což  je  v  principu  průhledné 
skleněné  či  plastové  plátno  na  kterém se obraz  promítne,  a  tak  je  možné  ho  sledovat 
hledáčkem. Obraz v hledáčku velmi věrně odpovídá tomu, co bude fotografováno, a to pro 
jakýkoliv objektiv a příslušenství.

Obraz vytvořený objektivem je převrácený, proto je třeba jej v hledáčku otočit 
zpět. K tomu slouží pětiboký hranol umístěný v hledáčku. Čím kvalitnější je hranol, tím 
jasnější a ostřejší je obraz v hledáčku. Obraz otočený hranolem či zrcátky je potom pomocí 
jednoduché optiky promítnut přímo do oka, většinou s možností nastavovat dioptrickou 
korekci, což je posun čočky v optice hledáčku.

V hledáčku je expoziční senzor, který je zodpovědný za měření množství světla 
v obraze, a tím za nastavování expozičních hodnot. Expoziční senzor měří množství světla 
a určuje expoziční hodnoty pouze na základě toho, co je vidět v hledáčku.

Hlavní výhodou moderní zrcadlovky schopné automatického ostření (Auto Focus, 
AF) je, že zrcátko je polopropustné, a tak se jen část světla odrazí do hledáčku (cca 70%) 
a zbytek světla projde. Za hlavním zrcátkem je druhé menší zrcátko také skloněné v úhlu 
45°, ale odrážející  světlo dolů. Tam jsou umístěny senzory zodpovědné za automatické 
ostření a vyhodnocující stupeň ostrosti obrazu (AF sensor).

Po celou dobu, kdy je možné sledovat obraz v hledáčku a kdy pracují expoziční 
i zaostřovací  senzory,  je  hlavní  obrazový  senzor  zakryt  jednak  zrcátky,  ale  hlavně 
zavřenou závěrkou, a je tedy zcela slepý.

Principem senzoru je, že každý pixel sbírá fotony na něj dopadajícího světla, a tím 
měří  intenzitu  světla.  Takto shromážděný náboj  je potom ve formě elektrického napětí 
zesílen zesilovačem a převeden A/D převodníkem na digitální číslo k dalšímu zpracování.
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V okamžiku  stisku spouště  se  poměry v přístroji  mění.  Obě zrcátka  se  sklopí 
vzhůru,  takže  přestanou  clonit  senzor  a  současně  zakryjí  hledáček.  Clona  v  objektivu 
se uzavře na změřenou a nastavenou hodnotu (po celou dobu byla otevřena na maximum) 
a otevře se závěrka. Světlo nyní dopadá na senzor a vytváří snímek. Principem senzoru je, 
že každý pixel sbírá fotony na něj dopadajícího světla a tím měří intenzitu světla. Takto 
shromážděný náboj je potom ve formě elektrického napětí zesílen zesilovačem a převeden 
A/D  převodníkem  na  digitální  signál  k  dalšímu  zpracování.  Senzor  je  také  opatřen 
systémem filtrů a masek. Masky slouží k rozlišování barev a filtry zabraňují jevům jako 
moiré nebo vzniku falešných barev (vlivem záření mimo viditelné spektru) Po nastavené 
době  expozice  se závěrka  uzavře  a  expozice  snímku  skončí.  Clona  se  opět  otevře 
na maximum aby zajistila co nejjasnější obraz v hledáčku, obě zrcátka se opět sklopí dolů 
a obraz se opět objeví v hledáčku.

3.2 Histogram

Histogram  [4] [10] [11] je grafické zobrazení  statisticky vyhodnocovaného jevu 
tak, že celkový rozsah jeho kvantitativních hodnot je rozdělen na stejnoměrné intervaly. 
Jednotlivé hodnoty jsou roztříděny do těchto intervalů a v nich je vyjádřena jejich četnost.

Histogram je statistickou veličinou popisující četnost výskytu pixelu určité barvy 
v obrazu, neříká však nic o jejich umístění.  Poskytuje nám základní informaci o úrovni 
jasu. Po převedení do černobílého zobrazení je interval hodnot výskytu šedi <0,1>, 0 patří 
černé  barvě,  1 bílé.  V případě  pozorování  fotografií  sledovaných  vzorků  bylo  použito 
černobílého zobrazení, proto je jejich histogramem rozložení četnosti odstínů šedi. 

Histogramu  snímku  lze  využít  nejen  k  úpravám  kontrastu  a  jasu,  ale  také 
k jednoduchým  metodám  extrahování  informace  z  obrazu.  Předpokladem  použití  je 
vícevrcholový histogram zpracovávaného snímku.

Metodou  prahování  lze  dosáhnout  zvýraznění  určité  informace  snímku.  Podle 
určité prahové hodnoty odečtené z histogramu se následně dělí hodnoty pixelů na snímku 
pouze do dvou kategorií – černé a bílé. 
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4.  BETON

4.1 Charakteristika materiálu

Betonem  [5], [6] se rozumí stavivo vznikající stmelením plniva (pevných látek 
vhodné  zrnitosti)  vhodným  pojivem.  Nejčastěji  se  používá  jako  plniva  kameniva 
(přírodního nebo umělého anorganického materiálu) a cementového pojiva.

Beton vzdoruje výborně tlaku, má však malou pevnost v tahu. Pevnost v tahu je 
přibližně  desetina  pevnosti  v tlaku.  Je  materiálem  křehkým  neschopným  většího 
přetvoření, má malé mezní protažení (cca 0,1% v prostém tahu a 0,3% v tahu za ohybu 
vhledem k plasticitě betonu při tomto způsobu namáhání).

Prostý  beton  se  používá  na  konstrukce  namáhané  převážně  tlakem.  Nevýhoda 
malé  pevnosti  v tahu  se  odstraňuje  vyztužením tažených  oblastí  konstrukcí  ocelovými 
vložkami. Takovýto beton se nazývá železobeton.

Každé  stavivo  i  každý  druh  konstrukce  má  své  přednosti  a  své  nevýhody. 
Charakteristické  vlastnosti  betonu  se  mohou  někdy  projevovat  příznivě,  jindy  naopak 
mohou  způsobovat  potíže  různého  druhu.  Za  hlavní  příznivé  vlastnosti  lze  považovat 
trvanlivost, pevnost, ohnivzdornost a jednolitost.

4.2   Vlastnosti betonu

4.2.1 Trvanlivost

Beton  je  uměle  zhotovený  kámen  –  slepenec.  Má  obdobné  vlastnosti  jako 
přirozené kameny.  Hutný trvanlivý beton je trvanlivý na vzduchu i pod vodou, odolný 
proti  mechanickému opotřebení.  Trpí  účinky kyselin  a  některých  chemikálií  nebo také 
průsakem vody. Před chemickými vlivy se beton musí chránit nátěry nebo obklady, před 
prosakováním vody izolací.

4.2.2 Pevnost

Beton má poměrně značnou pevnost v tlaku. Dovedeme vyrobit obyčejné betony 
nejrůznějších  pevností  v tlaku  (na  stavbě  až  33  MPa,  ve  výrobně  až  60  MPa 
a v laboratořích až 120 MPa). Malá pevnost v tahu se kompenzuje ocelovými vložkami. 
Obyčejné betony jsou únosnější  než cihlové  zdivo,  mají  však menší  tepelně i  zvukově 
izolační schopnosti a jsou těžší.
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4.2.3 Ohnivzdornost

Beton není hořlavý a odolává účinkům ohně lépe než ocel, u které již při teplotách 
nad 500°C dochází ke značnému poklesu meze průtažnosti, a tím ke zhroucení ocelových 
konstrukcí. Beton se poškozuje až za teplot kolem 1000°C. Výztuž uložená v konstrukci 
musí být chráněna proti ohřátí vrstvou betonu.

4.3   Složení materiálu

4.3.1 Cement

Cement  je  hydraulické  práškové  pojivo  vyráběné  pálením  směsí  křemičitanů, 
hlinitanů vápenatých (a v menším množství dalších složek) do spečení a jejich jemným 
mletím. Cement se po smísení s vodou postupně rozpouští a krystalizací v procesu tuhnutí 
a tvrdnutí vytváří umělý kámen. Po zatvrdnutí si zachovává svou pevnost a stabilitu i pod 
vodou.

Na  výrobu  konstrukčních  betonů  se  nejčastěji  používají  portlandský  cement, 
troskoportlandský cement nebo vysokopecní cement.

Portlandský  cement  rychle  tvrdne,  ale  pro  vysoký  obsah  volného  vápna  není 
dostatečně odolný proti vyluhujícím vodám a pro vysoký obsah hlinitanu vápenatého ani 
proti  sulfatickým vodám. Směsové cementy obsahují hydraulické příměsi,  které zvyšují 
jejich  odolnost  proti  agresivním  vlivům.  Jsou  však  citlivé  na  nízké  teploty.  Tvrdnou 
pomaleji než portlandské cementy, pomaleji uvolňují hydratační teplo. Proto se používají 
na výrobu masivních konstrukcí, kde by mohlo dojít k porušení betonu nerovnoměrným 
rozložením tepla z hydratace.

Cement je velmi citlivý na vlhkost. Cementový prášek může obsahovat 60 až 70 
% mezer, kterými se vlhkost a oxid uhličitý dostává k zrnům a způsobuje jejich hydrataci. 
Pokud se cement skladuje ve větší vrstvě, ztrácí pevnost i shlukováním zrn. Těmito vlivy 
může cement ztratit po 28 dnech uložení 5 až 10 % pevnosti,  po půl roce 25 až 30 % 
a po roce 30 až 40 %.

4.3.2 Kamenivo

Jedná  se  o  plnivo  ze  zrnitých  nerostných  látek  vhodných  fyzikálních 
a chemických  vlastností.  Pevnost  kameniva  musí  být  přinejmenším  1,5  násobkem 
požadované pevnosti betonu v tlaku. Nasákavost souvisí s pórovitostí kameniva, neměla by 
přesahovat 1,5 %. Pokud je nasákavost menší, lze kamenivo pokládat i za mrazuvzdorné. 
Důležitými  technologickými  vlastnostmi  jsou  tvar  zrna  zrnitost  kameniva.  Tvar  zrn 
ovlivňuje zpracovatelnost betonové směsi. Zrna plochá (šířka převyšuje tloušťku) a zrna 
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protáhlá (délka převyšuje tloušťku) nejsou příliš vhodná. Nejvhodnější je směs, používaná 
na betony o vysoké pevnosti, jejíž zrna jsou co největší a umožňují dosáhnout co nejmenší 
mezerovitosti a specifický povrch. Tím se minimalizuje množství cementové kaše potřebné 
na vyplnění dutin a obalení zrn kameniva.

4.3.3 Voda

Voda  musí  být  při  výrobě  betonu  čistá,  bez  rozpuštěných  nebo  rozptýlených 
škodlivých látek, přibližně neutrální (pH 7). Množství volné vody v betonu se s postupem 
času zmenšuje, a to jak postupnou hydrataci, tak vypařováním. Po vypařené vodě zůstávají 
v betonu dutinky. Čím více takovýchto dutinek beton obsahuje, tím menší je jeho pevnost.

4.4   Degradace materiálu

4.4.1 Vlivy na degradaci

Vlivy  ovlivňujících  kvalitu  betonu [14]  můžeme  rozdělit  do  několika  skupin, 
a to působením agresivních chemikálií, mrazu, kapalnými a pevnými látkami.

Agresivní  chemikálie  mohou napadat  jak cement,  tak vápencové i  dolomitické 
kamenivo.  Nejčastěji  jde  o  reakci  kyseliny  a  hydroxidu  vápenatého,  při  které  vznikají 
ve vodě rozpustné sloučeniny vápníku, které jsou následně vyluhovány. 

K  poškození  mrazem  obvykle  dochází  na  smáčených  površích,  kde  do  pórů 
a kapilár betonu vniká voda, která působením mrazu zvětšuje svůj objem a vzniklé lokální 
pnutí beton trhá. 

U působení kapalných látek se jedná většinou o kyseliny či louhy, které vyluhují. 
Napadení měkkými vodami, které uvolňují z betonu uhličitan vápenatý, a nebo obsahují 
látky,  které s cementovým tmelem tvoří  sloučeniny se zvětšeným objemem. Zvětšování 
objemu vede ke vzniku trhlinek. 

Pevné látky v suchém stavu beton nikterak nenarušují, ale v hydratovaném stavu 
je  působení  analogické  s působením  kapalných  látek.  Je  třeba  se  zaměřit  na  látky 
hygroskopické,  které  přijímají  vlhkost  ze  vzduchu  a uvnitř  betonu  mohou  reagovat 
za vzniku sloučenin, vyznačujících se korozními tlaky.

4.5 Sanace betonu

Základem sanace betonu je vymezení plochy, kterou je nutné opravit. Následně je 
pak odstraněna degradovaná vrstva do požadované hloubky. Je žádoucí důkladně očistit 
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povrch  před  nanesením  správkové  hmoty.  K  odstranění  korodované  vrstvy  lze  využít 
různých mechanických vlivů, jako je pneumatické bourací kladivo, které je nejběžnějším 
nástrojem při sanaci, dále rotační frézovací stroje či pneumatické špičáky, které častými 
nárazy  odstraňují  tenkou,  povrchovou  vrstvu  betonu.  Nevýhodou  je  možnost  vzniku 
trhlinek.  V případě  našich  vzorků  byla  použita  technologie  hydraulického  odbourávání 
kapalinovým paprskem.  Tato  metoda  je velice  účinná,  je  však potřeba  brát  na vědomí 
následný úklid kalové vody.
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5.  DRSNOST POVRCHU

Drsnost  povrchu  [2],  [15]  je  obecně  definována  jako  drobná  nerovnost 
na obrobeném povrchu, která je způsobena stopami po nástroji, nerovnoměrným řezáním, 
chvěním při obrábění apod. Na neobráběných plochách vzniká drsnost povrchu otisky licí 
formy,  zápustky,  průvlaky,  popř.  deformací  materiálu  vlivem  působení  tlakových, 
tahových, ohybových smykových a kombinovaných napětí. 

Drsnost povrchu můžeme považovat také za fyzikální stav. Například při obrábění 
působí v povrchové vrstvě vysoké tlaky a teploty, které způsobují i změnu struktury této 
vrstvy.  Tato  změna  struktury  vede  ke  zpevnění  materiálu  a  k dalším  fyzikálním  nebo 
i chemickým změnám.

Obrobený  povrch  se  vždy odchyluje  od  ideálního  geometrického  tvaru.  Nulová 
drsnost, tzv. ideální „hladkost“, je na technických površích prakticky nedosažitelná, snad 
jen s výjimkou hladiny kapaliny v bezotřesných podmínkách.

Geometrický povrch je na Obr. 2. Je zde znázorněna drsnost, vlnitost a ideální stav 
povrchu.  Nerovnosti  obrobených  součástí,  zahrnující  celý  komplex  odchylek 
od geometrického tvaru povrchu, lze z technologických a funkčních hledisek, klasifikovat 
takto:

Obr. 2 Drsnost, vlnitost a ideální tvar

Tvarové odchylky

Jsou to odchylky od kruhovitosti, válcovitosti, rovinnosti, apod., které se vyznačují 
relativně malou výškou nerovností  v poměru k rozteči.  Jejich příčinou je špatné upnutí, 
deformace obrobku, chyby ve vedení stroje, opotřebení.

Vlnitosti

Jsou  charakterizovány   poměrně  pravidelnými  tvary  nerovností  blízkými 
sinusovému tvaru, které se opakují s přibližně stejnou roztečí a amplitudou. Jejich příčinou 
je chvění stroje či nástroje, nízká tuhost systému nástroj – stroj – obrobek.
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Drsnosti periodické

Jsou tvořeny převážně nerovnostmi, jejichž tvar a opakovatelnost jsou na povrchu 
obrobené součásti periodicky rozloženy. Jejich příčinou je tvar nástroje, podmínky řezání, 
broušení, hoblování.

Drsnosti náhodné

Jsou tvořeny převážně nerovnostmi, jejichž tvar a opakovatelnost jsou na povrchu 
obrobené  součásti  náhodně  rozloženy.  Jejich  příčinami  jsou  náhodné  vlivy  vznikající 
během tvorby povrchu.

Tvarové odchylky a vlnitosti jsou označovány jako makrogeometrie, drsnosti pak 
jako  mikrogeometrie  povrchu.  Výše  uvedené  odchylky  od  ideální  geometrie  povrchu 
se zhruba rozlišují podle poměru  P rozteče těchto odchylek od lineární plochy povrchu 
ku výšce těchto odchylek vztažených k téže ploše povrchu podle vztahu

.
plochy ideální ododchylek  výška
plochy ideální ododchylek  rozteč=P (5.1)

Všechny výše  uvedené  charakteristiky  drsnosti  povrchu se  týkají  mikrodrsnosti, 
užívané  zejména u strojnických součástí.  V případě  sledování  povrchu betonu se jedná 
o makrodrsnost,  jejíž  příčinou  je  především  náhodné  rozložení  kameniva  o  náhodné 
velikosti  a tvaru.  Z důvodu  těchto  skutečností  se  nebudeme  o  drsnosti  ve  smyslu 
mikropovrchu zmiňovat. 
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6.  TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM

6.1 Vysokorychlostní vodní paprsek

Vysokorychlostní vodní paprsek [3], [16], [17] (VVP), jako obráběcí nástroj, nalezl 
díky  různým  modifikacím  široké  uplatnění  v mnoha  průmyslových  sektorech.  Oblasti 
použití  VVP  je  možno  rozdělit  do  několika  skupin.  Především  se  jedná  o  oblast 
kontinuálního paprsku bez příměsí, kam patří dělení netříštivých materiálů nízké pevnosti 
i tenkých  vrstev  plastových  či  kovových  materiálů.  Využívá  se  také  ve  stavebních 
aplikacích (demolici betonu a jeho sanační přípravě, odstraňování rzi a nátěrů) a aplikacích 
v těžebním průmyslu (řezání kvádrů v lomech, předřez horniny, apod.). 

Kontinuální paprsek s příměsí můžeme rozdělit podle druhu použitého aditiva:

a) kapalné  polymery, které  zvyšují  účinnost  a  koherenci.  Není, 
až na výjimky, v technické praxi používán z ekologických důvodů. 

b) pevné příměsi  (abraziva),  označujeme jako AWJ (Abrasive Water Jet). 
AWJ  je  používán  převážně  ke  kvalitnímu  obrábění  kovových,  těžko 
obrobitelných a  vrstvených materiálů,  skel,  keramiky,  magnetů,  hornin 
atd. 

AWJ  je  využíván  také  k dělení  materiálu  velkých  mocností  (kryty  jaderných 
elektráren,  železobetonové  nosníky,  pilíře  a  panely),  kde  není  speciální  požadavek 
na kvalitu  povrchu,  ale  důležitým měřítkem  je  důraz  na  ekologii  a  ekonomii  procesu. 
Využívá  se  také  nástrojů  produkujících  složené  pohyby  paprsků.  Jedná  se  především 
o nástroje rotační, vibrační a kývavé (viz Obr. 3). 

Obr. 3 Dráhy nástrojů vykonávajících složené pohyby trysek (od shora rotační, vibrační, kývavé)
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Spolu  s nástrojem  formujícím  paprsek  plochého  profilu  jsou  využívány 
k povrchovým úpravám materiálu, zejména k odstraňování degradovaných vrstev hornin, 
betonu atd. Jelikož možnosti rozvoje kontinuálního paprsku již byly vyčerpány, směřuje 
současný vývoj k novému typu paprsku. Jedná se o nespojitý proud. Ten můžeme rozdělit 
podle způsobu generace a struktury proudu na pulzní, přerušovaný a modulovaný. Jak bylo 
dokázáno experimentálními  měřeními,  nespojitost  proudu vede ke zintenzivnění  účinku 
VVP.  Použití  se  týká  oblastí,  kde  není  kladen  důraz  na  kvalitu  obrobeného  povrchu, 
zejména  stavebnictví  (příprava  povrchu  při  sanaci),  čištění  a  odstraňování  nátěrů 
a v těžebním průmyslu.  

Porovnáním  různých  metod  vedoucích  k očištění  betonového  povrchu  bylo 
zjištěno, že nejvhodnějším nástrojem k odstranění degradované vrstvy betonu před sanací 
je  VVP.  Je vhodný  jak  z důvodů  ekologických,  tak  ekonomických.  Použitím  VVP  je 
možno docílit  odstranění  pouze degradované části  betonového povrchu, přičemž pevný 
beton je zachován. Nedochází k vibracím, ohřevu či napětí na povrchu, které by mohlo 
vést k narušení okolního betonu. Je šetrný také k železným výztužím v železobetonových 
konstrukcích. Především však vytváří optimální povrch k nanesení správkových sanačních 
hmot a zvyšuje jejich přilnavost k opravovanému povrchu. 

Vzorky,  jejichž  povrch  je  cílem  našeho  pozorování,  byly  opracovány  VVP 
na Ústavu Geoniky AV ČR v Ostravě  (Obr.  4).  Jelikož  se  jedná  o  postupy výzkumné 
a cílem je  dosáhnutí  nejvhodnějšího postupu k opracování,  byly  použity  vodní  paprsky 
s plochým profilem (kontinuální  i  pulzní).  Kvalita  povrchu  výrazně  závisí  na  způsobu 
degradace vzorku, na tlaku vody v trysce či rychlosti posuvu trysky nad povrchem vzorku. 
Záleží  také na kamenivu,  které  bylo  použito  jako plnivo opravovaného betonu.  Rozdíl 
je jak v hloubce průniku VVP do materiálu, tak ve vzniklé drsnosti. 

Obr. 4 Aplikace vysokorychlostního vodního paprsku na betonový povrch, tvorba drážky

6.2 Předchozí studie

Na Missouri-Rolla University v USA byla pod vedením Dr. Summerse provedena 
studie [7] týkající se oprav a zpevňování betonových konstrukcí sanačními správkovými 
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hmotami.  Tato  studie  ukázala,  že  schopnost  unést  správkový materiál  je  úzce  spojena 
s drsností povrchu spravovaného betonu. Doposud však neexistuje žádná metoda, která by 
byla schopná objektivně identifikovat optimálně připravený povrch.

Pří přípravě povrchu k sanaci, musí být povrch očištěn a zdrsněn. Čištěním jsou 
odstraněny  z  povrchu  cizí  substance  a  oslabená  či  poškozená  část  betonu.  Jedním 
z hlavních  aspektů  ovlivňujících  stálost  správkové  hmoty  je  drsnost.  Nedůkladné 
opracování betonu vede k nižší  soudržnosti se sanační hmotou. Zkvalitnění spojení může 
být dosaženo různými metodami zdrsnění. Mezinárodní Institut na Opravu Betonu (ICRI) 
připravil  devět  plastových  modelů  s  různými  stupni  drsnosti.  Tyto  vzorky slouží  jako 
etalony k porovnávání betonových povrchů. Jedná se však pouze o subjektivní posuzování, 
kterému chybí objektivita.

Podle  ICRI  je  nutné,  aby  metoda  opracování  byla  vybrána  s  důsledkem 
na následující požadavky:

1) povrch připravený k sanaci nesmí být poškozený
2) ocelová  výztuž  v  betonu  nesmí  být  narušena  a  nesmí  být  ani  oslabena  její 

soudružnost s betonem
3) vibrace,  teplota  ani  žádný jiný  jev  vznikající  při  úpravě  povrchu nesmí  oslabit 

spravovaný beton
Jak již bylo zmíněno, povrch může být připraven různými metodami, mezi nimiž je 

kvalitativní  rozdíl.  Při  opracování  ručními  nástroji  je  vysoká  pravděpodobnost  selhání 
soudržnosti  v  trhacím  testu.  Porovnáním  druhu  opracování  metodou  opískováním, 
opracováním  sbíječkou  a  VVP,  byla  pravděpodobnost  selhání,  uvedená  v  procentech, 
podle  předchozího  pořadí  38%,  31%  a  pro  VVP  7%  [7].  Tento  výsledek  je  spojen 
s velikostí plochy vzniklé po opracování. Jak již bylo uvedeno, beton je složen z kameniva 
a cementového pojiva, přičemž kamenivo je pevnější než pórovité cementové pojivo. Proto 
se předpokládá odstranění oslabených cementových spojů. Výsledkem je tak povrch, jehož 
plocha je maximální.
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7.  POPIS MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

7.1 Návrhy měřícího místa

Při  navrhování  zařízení  vhodné ke  zhotovení  fotografií  jsem došel  k  několika 
variantám,  které  nakonec  svými  pro  a  proti  vykrystalizovaly  v jednu,  z hlediska 
jednoduchosti a přesnosti, nejvhodnější.

Prvním a také nejvíce odlišným postupem byl držák betonového vzorku, který byl 
umístěn na stativu a otočný ve dvou na sebe kolmých osách. Betonový blok, vzhledem 
k hmotnosti  a stabilitě,  je umístěn do středu držáku. V konstantní  vzdálenosti  a poloze 
od vzorku  je  na stativu  umístěný  fotoaparát.  Světelný  zdroj  (dále  jen  SZ)  s možností 
pohybu po kruhových drahách je na třetím stativu. Polohovatelnost držáku, korigovatelná 
pomocí  úhloměrných  prvků,  v obou  osách  měla  po  upevnění  vzorku  zajistit  přesné 
nastavení úhlu optické osy fotoaparátu vzhledem k rovině zkoumané plochy betonu. Obě 
osy otáčení  procházejí  těžištěm vzorku.   Po sestrojení  papírového modelu bylo  zřejmé, 
že tento směr není nejvhodnější, a to hned z několika důvodů. Tím prvním je hmotnost 
vzorku,  a s tím svázaná náročnost  na použitý  materiál,  což by zvyšovalo jak celkovou 
hmotnost  držáku,  tak  i  nestabilitu  stativu.  Druhým důvodem je  nežádoucí  pohyb v ose 
fotoaparátu, který vzniká vertikálním i horizontálním pohybem vzorku. Odstranění tohoto 
jevu posunutím průsečíku os otáčení  z těžiště  do středu zkoumané plochy by ještě více 
zvýšilo nestabilitu.

Druhou variantou byl diametrálně odlišný myšlenkový postup, který se zdál být 
vhodným  a  proto  se  i  dále  rozvíjel.  Základním  prvkem byl  staticky  umístěný  vzorek 
a k němu po kruhových drahách pohyblivý fotoaparát a osvětlení. Osy otáčení fotoaparátu 
a SZ byly vztaženy k referenčnímu bodu ve středu zkoumané plochy.

Celá soustava se skládá z dřevěné desky půlkruhového půdorysu,  kde v centru 
tětivové strany je umístěn vzorek. Fotoaparát i SZ se pohybují ve vyfrézovaných drážkách 
po obvodu půlkruhu. Možnost drážek je zde dvojí: 

a) je možné drážkovat stranu horní, kdy je složitost  drážky namístě,  aby byla 
zachována kolmost nosiče aparátu i světla. 

b) druhou možností je vydrážkovat kolejnice osově souměrné do horní i spodní 
strany desky umístěné při obvodu.

Obě varianty mají  své pro i  proti,  které  vedly k dalším rozvahám.  Při  prvním 
postupu je  možnost  sestrojit  několik  soustředných drah různých poloměrů.  Záporem je 
materiálová nesoudržnost dřeva. Eliminace tohoto jevu by vedla k náročnějším postupům, 
a  to  nejen  co  se  technologie  týče,  ale  také  finanční  náročnosti.  Druhý  způsob  je 
technologicky jednodušší, ale je omezen pouze na jednu dráhu, ležící v blízkosti obvodu 
desky, což je pro experimentální účely nevhodné. Navíc je zde nutné použít desku větší 
tloušťky, aby bylo možné zajistit odolnost dřeva proti zlomení pod tíhou fotoaparátu či SZ.

V dalším návrhu se realizovala metoda stejná jako u předchozího, čili vzorek je 
ve statické poloze. Změna je zde v konstrukci. Betonový blok je na stojanu, po jehož dvou 
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protilehlých stranách jsou umístěny na každé straně dvě tyče kruhového profilu otočné 
v ose rovnoběžné s plochou vzorku a procházející jejím středem. Fotoaparát i SZ, umístěné 
každé na jednom nezávislém páru tyčí,  jsou polohovatelné jak v úhlu vůči referenčnímu 
bodu plochy, tak v optické ose (přiblížení/oddálení).

Posledním, a také realizovaným, návrhem (Příloha 1) je opět dřevěná půlkruhová 
deska,  na níž  je  umístěn  nosný  stolek  se  vzorkem.  Půlkruhová  deska  plní,  v tomto 
provedení,  funkci  podpůrného  stolu.  Stolek  je  osazen  měřítkem  cejchovaným 
v milimetrech,  pozice  „nula“  leží  uprostřed.  Měřítko  slouží  k vycentrování  sledované 
plochy.  Pod stolkem je osa otáčení  dvou ramen,  které  se pohybují  za  pomoci  koleček 
po povrchu desky. Na ramenech, které jsou opatřeny měřítkem, jsou umístěny fotoaparát 
a SZ. Osa otáčení leží pod středem sledované plochy, v její rovině. Ramena jsou z oceli 
jäckelova profilu. Optické prvky jsou na nich pohyblivé v rovině optické osy.

Obr. 5 Prostorový nákres aparatury

Obr. 6 Půdorys aparatury
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Obr. 7 Detail úhloměrného zařízení

Obr. 8 Měřící místo
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8.  PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

8.1 MATLAB

MATLAB [9] je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, 
návrhy  algoritmů,  simulace,  analýzu  a  prezentaci  dat,  paralelní  výpočty,  měření 
a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak 
pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.

Nejpodstatnější součástí numerického jádra MATLABu jsou algoritmy pro operace 
s maticemi reálných a komplexních čísel.  MATLAB umožňuje provádět všechny běžné 
operace jako násobení, inverze, determinant atd. a v nejjednodušší podobě je možno jej 
použít jako maticový kalkulátor, protože všechny tyto operace se zapisují téměř tak, jako 
bychom  je  psali  na  papíře.  Kromě  datových  typů  jednodušších  než  tradiční  matice 
podporuje MATLAB také typy složitější, jako jsou např. vícerozměrná pole reálných nebo 
komplexních čísel. Dalším datovým typem jsou tzv. pole buněk, tedy struktury podobné 
maticím, ve kterých ovšem každý prvek může být jiného typu. Podobně lze tvořit datové 
struktury,  kde  jsou  prvky  rozlišeny  ne  souřadnicemi,  ale  jménem,  takže  připomínají 
struktury známé z běžných programovacích jazyků. Skládáním těchto datových typů je pak 
možné vytvořit libovolně složité datové struktury. MATLAB ukládá všechna čísla v tzv. 
dvojité  přesnosti,  ovšem na  přání  uživatele  je  možné  zvolit  úspornější  formu.  Vektor 
reálných čísel  může  v MATLABu představovat  i  polynom a operace  s  polynomy jsou 
v programu rovněž obsaženy. Vektory mohou také reprezentovat časové řady nebo signály 
a MATLAB  obsahuje  funkce  pro  jejich  analýzu  -  výpočet  střední  hodnoty,  hledání 
extrémů,  výpočet  směrodatné  odchylky,  korelačních  koeficientů,  rychlé  Fourierovy 
transformace. MATLAB také podporuje speciální formát uložení tzv. řídkých matic, což 
jsou rozměrem velké matice,  které  obsahují  většinu nulových prvků. Další  významnou 
vlastností jazyka MATLABu je možnost práce s objekty.  Ty uživateli umožňují rozšířit 
výpočetní prostředí o nové datové typy, na kterých je možno definovat libovolné funkce 
a operátory.

Grafika v MATLABu umožňuje snadné zobrazení a prezentaci výsledků získaných 
výpočtem.  Je  možné  vykreslit  různé  druhy  grafů:  dvourozměrné  pro  funkce  jedné 
proměnné, třírozměrné pro funkce dvou proměnných, histogramy, koláčové grafy a další. 
Všem grafickým objektům je  možné  téměř  libovolně  měnit  vzhled,  a  to  jak při  jejich 
vytváření,  tak po jejich nakreslení.  Tak je možné stínovat  třírozměrné grafy s určením 
zdroje  dopadajícího  světla,  animovat  grafy  včetně  třírozměrných,  zobrazovat  kontury 
a transparentní  objekty,  používat  pseudobarevné  zobrazení,  a  mnoho  dalšího.  Většinu 
těchto efektů je možné docílit jedním nebo několika málo příkazy. 

Obrázky  v  grafických  oknech  MATLABu  navíc  nejsou  statické  -  každý  již 
nakreslený  objekt  má  přiřazen  identifikátor,  jehož  prostřednictvím  je  možné  měnit 
vlastnosti  objektu a tím i  jeho vzhled.  Vzhled grafických objektů je také možno měnit 
interaktivně,  pomocí  lišty  nástrojů  umístěné  pod  záhlavím  obrázku.  Grafický  systém 
MATLABu,  nazvaný  Handle  Graphics,  dovoluje  vkládat  do  obrazů  ovládací  prvky 
(tlačítka, apod.) a vytvořit tak aktivní graficky ovládané uživatelské rozhraní.
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8.1.1 Pracovní nástroje

Otevřená architektura MATLABu vedla ke vzniku knihoven funkcí, nazývaných 
toolboxy, které rozšiřují použití programu v příslušných vědních a technických oborech. 
Tyto  knihovny,  navržené  a  napsané  v  jazyce  MATLABu,  nabízejí  předzpracované 
specializované funkce, které je možno rozšiřovat, modifikovat, anebo jen čerpat informace 
z přehledně dokumentovaných algoritmů.

Image Processing Toolbox je výkonný, pružný a snadno ovladatelný nástroj pro 
zpracování a analýzu obrazu. Na základě mohutného výpočetního potenciálu MATLABu 
jsou  vybudovány  nadstavby  pro  návrhy  filtrů,  rekonstrukci  a  analýzu  obrazů,  dále 
nadstavby  pro  manipulaci  s  barvami,  geometrií  a  strukturou  obrazů  včetně  2-D 
transformací. Na technologii zpracování obrazu jsou založeny špičkové metody lékařské 
i průmyslové diagnostiky, analýzy dat a automatizace. Analýza obrazu je nepostradatelná 
v astronomii, geofyzice, ale i v ekologii a dalších oborech jako jsou například komunikace, 
vojenství  nebo  spotřební  elektronika.  Pro  svou  výpočetní  mohutnost,  otevřenost 
a jedinečnou  strukturu  aplikačních  knihoven  je  MATLAB  spolu  s  Image  Processing 
Toolboxem  optimálním  nástrojem  v  tak  mnohaoborovém  prostředí  jako  je  digitální 
zpracování obrazu. 
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9. POPIS A KLASIFIKACE VZORKŮ

9.1 Popis vzorků

Vzorky jsou betonové krychle o rozměrech (150x150x150) mm a betonové hranoly 
(100x100x400) mm. Narušení korozními vlivy byla  vystavena jedna stěna vzorku nebo 
celý vzorek. Ty byly zdokumentovány a odeslány k aplikaci vysokorychlostního vodního 
paprsku do Ústavu Geoniky,  kde byly opracováním vytvořeny na povrchu drážky (viz 
Obr. 9). Použit byl paprsek kontinuální i pulzní s plochým profilem. 

Obr. 9 Strana bednění po opracování pulzním(1) a kontinuálním(2) paprskem

Tabulka IX.I seznam vzorků
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Na Ústavu Geoniky AV ČR byla odstraněna degradovaná vrstva. Vzniklý povrch 
byl dále sledován.

Vzorky  byly  uměle  degradovány,  jednorázově  nebo  v cyklech  (Tabulka  IX.I). 
Opakování se týká degradace především chlorem, mrazem, kde číslice (50, 100) naznačuje 
počet  korozních  cyklů.  Betony  narušené  mrazem  se  celé  opakovaně  mrazily 
a rozmrazovaly.  U vzorků narušených chlorem docházelo ponořování do roztoku chloru 
vždy jen jednou plochou.

                        
Obr. 10 a Obr. 11 Vzorek degradovaný a po opracování VVP

9.2 Parametry vysokorychlostního vodního paprsku:

Parametry  vysokorychlostního  vodního  paprsku  použitého  k opracování 
degradovaného povrchu betonu jsou uvedeny v tabulce IX.II
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Tabulka IX.II parametry vysokorychlostního vodního paprsku

průměr trysky 2,05 mm

tlak vody 30 MPa

úhel rozstřiku 15°

vzdálenost trysky od povrchu 40 mm

rychlost řezání v1 100 mm/min

v2 200 mm/min

v3 300 mm/min

v4 400 mm/min

amplituda vibrací 7 μm

Při opracování vzorků vodním paprskem byl použit paprsek s výše uvedenými parametry 
(tabulka IX.II).
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10. PRŮBĚH MĚŘENÍ A HODNOCENÍ VZORKŮ

10.1 Postup fotografování vzorků

V první fázi, před odevzdáním degradovaného vzorku k sanaci v laboratoři VVP, 
bylo  nutné zdokumentovat  povrch narušené  plochy.  Pro zkoumání  povrchu bylo  nutné 
zajistit  takové  podmínky,  aby  nerovnosti  povrchu  vrhaly  optimální  stín,  který  by  byl 
zachycen  digitálním  fotoaparátem.  Podmínkou  co  nejmenšího  zkreslení  bylo  kolmé 
snímání povrchu fotoaparátem. Nastavení expozičního času a clony se lišilo dle snímaného 
povrchu. Optimální vzdálenost fotoaparátu NIKON D 300 byla pro objektiv Nikkor 50 mm 
1.4 D 0,9 m. Světelný zdroj FOMEI DESK 48 byl umístěn v několika různých polohách 
při  zachování  vzdálenosti  1 m od zvoleného referenčního  bodu,  za  který je  považován 
střed snímané plochy vzorku. Použité polohy osvětlení byly v úhlu 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 
140°, 150°, 160°, 170° a 180° vzhledem k polorovině vymezené plochou vzorku. Osvětlení 
dosahovalo  dvou  přepínatelných  hodnot,  a  to  konkrétně  520  lx  resp.  670  lx.  Měření 
osvětlení  bylo  prováděno  v místě  kolmého  dopadu  záření  na sledovanou  plochu 
betonového vzorku v zatemněné laboratoři.  Hodnota vnějšího osvětlení v laboratoři před 
měřením dosahovala přibližně 0 lx.

Obr. 12 Degradovaný povrch před opracováním vysokorychlostním vodním paprskem

Po  první  sérii  fotografií,  na  kterých  byla  zachycena  degradovaná,  ne  však 
opracovaná,  plocha  vzorku,  následovalo  opracování  VVP na  Ústavu  Geoniky  AV ČR 
Ostrava, kde byly na degradované a protilehlé, popřípadě všech stěnách vzorku vytvořeny, 
odstraněním  degradované  hmoty,  drážky  (Obr.  13).  Na  těch  bylo  provedeno  měření 
povrchu profilometry a byly pořízeny další fotografie. 
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Obr. 13 Degradovaná vrstva po opracování kontinuálním i pulzním paprskem

Digitální  fotografie  je  typ  záznamu,  který  používá  digitální  technologii  pro 
zhotovení  digitálních  obrazů  předmětů  [4],  [11].  Digitální  obraz  je  reprezentace 
dvojrozměrného  obrazu,  který  používá  jedničky  a  nuly  (binární  soustavu).  Digitální, 
rastrový,  obraz   je  popsán  pomocí  jednotlivých  barevných  bodů  (pixelů),  které  jsou 
uspořádány do mřížky. Každý bod má určenou svou přesnou polohu a barvu (např. RGB). 
Pixel  je  nejmenší  jednotka  digitální  rastrové  grafiky.  Představuje  jeden  bod  obrázku 
zadaný svou barvou.

10.2 Hodnocení vzorků

Z fotografie, která zachycuje celý vzorek, jsem oříznutím vybral oblast, která byla 
nadále podrobena zpracování. Vybranou oblastí je drážka, což je část povrchu opracovaná 
vodním  paprskem.  Výřez  fotografie  (Obr.  14)  jsem  zpracoval  v programu  MATLAB 
(Příloha 2), kde jsem obraz převedl do odstínu šedi (Obr. 15). V takto upraveném obraze se 
projevila rozlišná barevnost kameniva a pojiva, také kameniva mezi sebou. Vytvořil jsem 
histogram (Obr. 16), který obsahoval vysokou četnost tmavých odstínů.   

Obr. 14 Vybraná drážka připravená pro zpracování v programu MATLAB
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Obr. 15 Stejná drážka po převodu na černobílé zobrazení

Obr. 16 Histogram vybrané drážky zobrazený programem MATLAB

Informaci  získanou  z histogramu  jsem  dále  zpracoval.  Použil  jsem  metodu 
prahování, která rozdělila histogram na poměr černé a bílé barvy. 

Obr. 17 Drážka po prahování, práh  na 0,7176
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Obr. 18 Histogram prahovaného obrázku

Výsledný  histogram byl  silně  ovlivněn rozdílnými  odstíny  kameniva,  které  se 
jevily jako stíny (Obr. 18). Není možné od sebe odlišit tmavou barvu kameniva a stín. Vliv 
barvy kameniva  byl  odstraněn nástřikem.  Ke korekci  jsem využil  barvu,  která  zajistila 
barevnou  jednotvárnost  (Obr.  19).  Z důvodu využití  metody prahování  je  nejvhodnější 
použít  barvu  bílou,  na  níž  se  stíny  projeví  jako  černé  plochy.  Zvolil  jsem  bílou 
podkladovou barvu MR 72 ve spreji, vyráběnou firmou MR Chemie GmbH. Tato barva se 
používá při černo-bílé  magnetické  práškové defektoskopické metodě.  Kritérii  pro volbu 
byla  tenká vrstva,  stálost  na povrchu a rychlé  schnutí.   Všechny tři  očekávání  MR 72 
splnila.  Nástřik  barvy  byl  proveden  ze  vzdálenosti  cca  30  cm,  pod  úhlem  cca  45°, 
z různých stran plochy, aby bylo dosaženo maximálního pokrytí tenkou vrstvou. Jelikož je 
beton porézní materiál,  dochází u něj  k nasákavosti  tekutin.  Tento jev se osvědčil  jako 
příznivý prvek eliminující nežádoucí stékání barvy.

Obr. 19 Drážka po nástřiku bílé barvy

Obr. 20 Drážka s bílou barvou, převedena na černobílé zobrazení
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Obr. 21 Histogram drážky po nástřiku bílé barvy

Na histogramu po aplikaci bílé barvy (Obr. 21) je na první pohled vidět přemístění 
četnosti do světlejší oblasti.  V tomto případě odpovídá tmavá složka pouze stínům, bílé 
plochy je znatelně více.

Obr. 22 Drážka s bílým nástřikem po prahování, práh na 0,5922

Obr. 23 Histogram prahovaného obrazu drážky po nástřiku bílé barvy

Také v histogramu prahovaného obrazu (Obr. 23) se projevila změna četnosti bodů 
bílé a černé složky. V prvním  případě (Obr. 18), na neošetřeném povrchu, byly hodnoty 
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černá –  1,8.105  a  bílá  –  2,4.105 (Obr.  23),  histogram  obrázku  ošetřeného  barvou  jsou 
hodnoty: černá – 2,1.105 a bílá – 3,5.105. Nárůst bodů s bílou barvou a pokles bodů řadící 
se k černé barvě znamenal ověření vlivu barevné nesourodosti na hodnocení povrchu.

10.3 Prahování

Prahováním  histogramu  rozumíme  rozdělení  škály  četnosti  odstínů  šedi  pouze 
na dvě  složky –  černou a  bílou.  Tímto  způsobem jsme  schopni  rozlišit  povrch vzorku 
pokrytý stínem. Díky jednotvárnosti sledovaného povrchu po nástřiku bílé barvy je možné 
velmi dobře rozlišit světlá a tmavá místa bez ovlivnění přirozenou barevnou nesourodostí 
betonového materiálu. V případě nerovnosti na rovné ploše by bylo možné spočítat z délky 
stínu  a  úhlu  dopadajícího  záření  výšku  nerovnosti.  V našem případě  toto  měření  není 
možné z důvodu velkého zkreslení, způsobeného nerovností povrchu, na který stín dopadá. 

Práh rozdělení  histogramu určuje podle  svých interních  algoritmů sám program 
MATLAB, je však možné si  tento práh nastavit  i  manuálně,  přičemž se výrazně mění 
výsledný  obraz.  Tímto  způsobem  lze  zvýšit  citlivost  identifikace  povrchu  pokrytého 
stínem.

Výsledný obraz po prahování  je definován dvouvrcholovým histogramem, který 
nám udává  poměr  osvětlených  a  zastíněných  bodů obrazu.  Z tohoto  poměru  je  možno 
usuzovat o vlastnostech povrchu, především o jeho drsnosti. Právě drsnost, jak je známo, je 
jedním z hlavních  činitelů  ovlivňujících  soudržnost  správkových  hmot  a  spravovaného 
povrchu.

Obr. 24 Příklad manuálního nastavení prahování: práh 0,8

Obr. 25 Příklad manuálního nastavení prahování: práh 0,2
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Obr. 26 Histogram prahovaného obrázku pro práh 0,2.

Obr. 27 Histogram prahovaného obrázku pro práh 0,8.

Histogramy  obrazů  (Obr.  26)  a  (Obr.  27)  prahovaných  manuálně  statisticky 
podkládají  fakt,  že  hodnota  prahu  výrazně  ovlivňuje  výsledek  statistického  rozdělení 
černých a bílých bodů. 
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11. ZÁVĚR

Cílem bylo stanovit osvětlení betonových vzorků opracovaných vodním paprskem 
a z vhodně osvětlené plochy získat informaci vypovídající o reliéfu povrchu. Za pomoci 
měřícího zařízení zhotoveného dle mého návrhu na VŠB-TUO proběhlo experimentální 
měření, které ověřilo nejvhodnější pozici fotoaparátu (kolmo k rovině sledované plochy) 
a rozsah  úhlů (20°-  40°), ze  kterých  je  možno  získat  potřebnou  informaci.  Nerovnosti 
povrchu  vrhají  stín,  který  je  zachycen  digitální  fotografií.  Ta  je  dále  zpracovaná 
v programu MATLAB.

Vyhodnocení

Vyhodnocení  fotografií  a  získání  informace  z obrazu  jsem  provedl  algoritmem 
v programu  MATLAB.  Po  výběru  opracované  části  povrchu,  kterou  jsem  dále 
zpracovával,  byl  obraz převeden do odstínů šedi.  Z takto převedeného obrazu program 
vytvořil  histogram.  Prahováním  se  převedl  obraz  na  černou  a bílou  složku  a  další 
histogram zobrazil poměr zastoupení bílé a černé složky obrazu. Tím jsem získal informaci 
o vržených stínech.

Zkreslení vyhodnocení

Díky barevné nesourodosti kameniva v betonu a naprosto odlišné barvě cementu 
docházelo ke zkreslení extrahované informace. Po prahování se i tmavší kamenivo jevilo 
jako stín, což podstatně ovlivnilo měření. Abych zabránil tomuto zkreslení, aplikoval jsem 
na povrch betonu bílou barvu a tak jsem zajistil  jednobarevnost povrchu. Vzniklé stíny 
na bílé  ploše  jsem  opět  zaznamenal  a  vyhodnotil  stejným  způsobem  jako  vzorek 
neošetřený barvou. Obraz po prahování a také histogram se výrazně změnil, což prakticky 
ověřilo nutné ošetření povrchu bílou barvou. 

Citlivost

Při  prahování  je  hodnota  prahu  vypočtena  samotným  MATLABem.  Ta  je 
vyhovující, ale je odlišná pro různé vzorky. Proto jsem hodnotu černé a bílé nastavil také 
manuálně na konstantní hodnotu. Při manuálním nastavení konstantních hodnot se mění 
citlivost rozlišení míst zakrytých stínem.

Získané  výsledky  potvrdily  vhodnost  navrženého  experimentálního  zařízení 
a vyhodnocovací metody. Tím bylo dosaženo cílů, které byly stanoveny na začátku práce.

2009 38



Jan Pustelník: Stanovení osvětlení betonových vzorků opracovaných vodním paprskem

Literatura

[1] FUKA J.,  HAVELKA B.:  Optika  a  atomová  fyzika. Praha,  Státní  pedagogické 
nakladatelství 1961

[2] BUMBÁLEK, B., ODVODY, N., OŠŤÁDAL, B.:  Drsnost povrchu. Praha,SNTL 
1989

[3] HLAVÁČ,  L.:  Teoretický  model  abrazivního  kapalinového  paprsku. Sborník 
vědeckých prací VŠB-TU Ostrava,  řada hornickogeologická,  ročník XLVII, č.1, 
2001

[4] JAROSLAVSKIJ,  L.,  BAJLA,  I.:  Metódy  a  systémy  číslicového  spracovania 
obrazov. Bratislava, Alfa 1989

[5] PROCHÁZKA, J., KRÁTKÝ, J.: Betonové konstrukce. Praha, ČVUT 1994

[6] FILLO, L., JURÍČEK, I., BELLOVÁ, M., MUŠKOVÁ, L.,: Betónové a murované 
prvky. Bratislava, Jaga group 1998

[7] GALECKI,  G.,  MAERZ,  N.,  NANNI,  A.,  SUMMERS,  D.A.:  The  need  for 
quantifying  waterjetted  surface  texture  for  FRP  adhesion. 18th  International 
Conference on Water Jetting, P. Longman (ed.), Gdansk 2006

[8] UHLÍŘ, J., SOVKA, P.: Číslicové zpracování signálů. Praha, ČVUT, 1996

[9] WWW.Humusoft.cz
[10] http://www.vugtk.cz

[11] MUDROVÁ,  M.:  Histogram  a  jeho  základní  zpracování.  Přednáška  předmětu 
Počítačová grafika. Praha, ČVUT 2007

[12] http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/cz_2/2-4-A.pdf : Raida, Z.: Teorie  
geometrické difrakce. Brno, FEEC BUT 2008

[13] www.fotografovani.cz
[14] EMMONS, P. H.: Sanace a údržba betonu v ilustracích: rozbor problematiky,  

strategie sanace, technologie. Brno, CERM 1999
[15] SLIVEČKA, L.: Měření a vyhodnocení parametrů povrchů obrobených 

kapalinovým paprskem. Diplomová práce, Ostrava 2007
[16] HLAVÁČ, L., SITEK, L., VAŠEK, J.: Using of the physical model to the  

evaluation of an efficiency of the tools creating multiple-motions of the nozzles. 
Ostrava, Institute of Geonics 1993

[17] HLAVÁČ, L.: Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s  
materiálem – nástroj pro řešení problémů technické praxe. Inženýrská mechanika 
´95, Svratka 1995

 

2009 39

http://www.fotografovani.cz/
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/cz_2/2-4-A.pdf
http://www.vugtk.cz/
http://WWW.Humusoft.cz/


Jan Pustelník: Stanovení osvětlení betonových vzorků opracovaných vodním paprskem

Seznam obrázků

Obr. 1 Geometrická difrakce............................................................................................10
Obr. 2 Drsnost, vlnitost a ideální tvar..............................................................................18
Obr. 3 Dráhy nástrojů vykonávajících složené pohyby trysek (od shora rotační, 
vibrační, kývavé)................................................................................................................20
Obr. 4 Aplikace vysokorychlostního vodního paprsku na betonový povrch, tvorba 
drážky..................................................................................................................................21
Obr. 5 Prostorový nákres aparatury................................................................................24
Obr. 6 Půdorys aparatury.................................................................................................24
Obr. 7 Detail úhloměrného zařízení.................................................................................25
Obr. 8 Měřící místo............................................................................................................25
Obr. 9 Strana bednění po opracování pulzním(1) a kontinuálním(2) paprskem.........28
Obr. 10 a Obr. 11 Vzorek degradovaný a po opracování VVP.....................................29
Obr. 12 Degradovaný povrch před opracováním vysokorychlostním vodním 
paprskem.............................................................................................................................31
Obr. 13 Degradovaná vrstva po opracování kontinuálním i pulzním paprskem........32
Obr. 14 Vybraná drážka připravená pro zpracování v programu MATLAB.............32
Obr. 15 Stejná drážka po převodu na černobílé zobrazení............................................33
Obr. 16 Histogram vybrané drážky zobrazený programem MATLAB.......................33
Obr. 17 Drážka po prahování, práh  na 0,7176...............................................................33
Obr. 18 Histogram prahovaného obrázku.......................................................................34
Obr. 19 Drážka po nástřiku bílé barvy............................................................................34
Obr. 20 Drážka s bílou barvou, převedena na černobílé zobrazení..............................34
Obr. 21 Histogram drážky po nástřiku bílé barvy..........................................................35
Obr. 22 Drážka s bílým nástřikem po prahování, práh na 0,5922................................35
Obr. 23 Histogram prahovaného obrazu drážky po nástřiku bílé barvy.....................35
Obr. 24 Příklad manuálního nastavení prahování: práh 0,8.........................................36
Obr. 25 Příklad manuálního nastavení prahování: práh 0,2.........................................36
Obr. 26 Histogram prahovaného obrázku pro práh 0,2.................................................37
Obr. 27 Histogram prahovaného obrázku pro práh 0,8.................................................37

2009 40



Seznam tabulek

Tabulka IX.I seznam vzorků.............................................................................................28
Tabulka IX.II parametry vysokorychlostního vodního paprsku..................................30



Přílohy

Příloha 1: Technický nákres experimentálního zařízení

Příloha 2: Algoritmus programu použitého k vyhodnocení


