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Anotace 

Podstatou práce je vytvo ení a ov ení metodiky hodnocení povrch  stavebních 

materiál  po zásahu vysokorychlostním vodním paprskem. Na modelových materiálech 

s vhodn  opracovanými povrchy budou stanoveny optimální parametry pro technologické 

procesy vyhodnocování povrch  p ed aplikací sana ních materiál  ve stavebnictví. 

Destruk ní p sobení vysokorychlostního vodního paprsku na beton, za užití r zných tlak

a pojezdových rychlostí, bude studováno experimentáln  i teoreticky. 

Experimentální zkoušky jsou navrženy s d razem na následné praktické využití 

získaných poznatk  pro rozpojování betonu p i opravách betonových konstrukcí 

ve stavebnictví. Výsledkem projektu bude srovnání r zných nedestruktivních metod 

a ur ení metodiky hodnocení opracovaných povrch  betonu. 

Klí ová slova: vodní paprsek, beton, sanace, povrch 

Annotation 

 The topic of the work is establishment and verification of civil engineering surfaces 

evaluation after repair action by high velocity water jet. On model materials with 

appropriately machined surfaces will be determined optimal parameters for technological 

processes of surface evaluation before application of rehabilitation grout in civil 

engineering. There will be also studied and determined, both experimentally and 

theoretically, destructive effect on concrete samples by using different pressures and 

traverse speed.  

 Experimental tests are proposed with emphasis to later practical usage of reached 

knowledge in concrete disintegration during concrete construction restoration. Result 

of this work will be comparison of different non-destructive methods and methodic 

determination of machined surfaces of concrete materials. 

Key words: water jet, concrete, concrete redevelopment, surface 
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Seznam použitých zkratek, symbol  a veli in 

Cca    p ibližn

Min    minimáln

 pH    kyselost prost edí 

VVP    Vysokorychlostní Vodní Paprsek 

atd.    a tak dále 

mm    milimetr 

s    sekunda 

°C    stupe  Celsi v 

apod.    a podobn

MPa    MegaPascal 

kHz    kilohertz 

MHz    Megahertz 

Pixel    nejmenší díl digitálního obrazu (picture elementary) 

UT    ultrazvukové zkoušení (ultrasonic testing) 

pb    p ídržnost [MPa] 

FZ    zat žovací síla p i porušení vzorku [N] 

Az    zat žovaná plocha [mm2] 

a    rozm r prost edí [m] 

t, τ     as [s] 

c    rychlost ší ení podélné ultrazvukové vlny [m.s-1] 

x    sou adnice [m] 

A    amplituda výchylky [m] 

    kruhová frekvence [rad.s-1] 
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    úhel lomu p í né vlny [1°] 

p    okamžitý akustický tlak [Pa] 

z    m rná akustická impedance [Pa.s.m-1] 

v    okamžitá akustická rychlost [m.s-1] 

S    plocha [m2] 

cL    rychlost podélné vlny [m.s-1] 

cT    rychlost p í né vlny [m.s-1] 

E    modul pružnosti v tahu [Pa] 

G    modul pružnosti ve smyku [Pa] 

    hustota prost edí [kg.m-3] 

    Poissonova konstanta [1] 

K    modul objemové pružnosti [Pa] 

    initel tlumení [s-1]     

ad    adiabatická stla itelnost [Pa-1]

iz    izotermická stla itelnost [Pa-1] 

    pom r m rných teplot [1] 

cp    m rné teplo p i stálém tlaku [J.kg-1.K-1]

cv    m rné teplo p i stálém objemu [J.kg-1.K-1]

v    sou initel útlumu závislý na viskozit  [dB.m-1] 

    sou initel útlumu závislý na viskozit  [dB.m-1] 
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Cíl práce 

 Cílem magisterské práce je seznámení se s literaturou týkající se daného tématu, 

s optickými a ultrazvukovými metodami, dále pak pokra ovat v práci bakalá ské, p i které 

bylo provedeno zkoumání povrchu betonu bezkontaktní metodou využívající digitální 

fotografie. V magisterské práci je kladen d raz na ov ení teoretických základ

položených v práci bakalá ské, a to za pomocí ultrazvukové profilometrické imerzní 

metody. Betonové vzorky opracované vysokorychlostním vodním paprskem jsou 

podrobeny zkoumání optickou a ultrazvukovou metodou a porovnáním výsledk  bude 

ov ena metodika hodnocení povrch  metodou využívající digitální fotografie.  
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1 ÚVOD 

Stav sanované konstrukce po odstran ní degradované vrstvy je ur en zkouškami 

definovanými stavebními normami pro opravu betonových konstrukcí. Po zhodnocení 

stavu zbylé konstrukce pokra uje sana ní zásah nanesením správkové malty. Práv  drsnost 

vhodn  o išt ného povrchu sanované konstrukce dezintegra ním nástrojem má vliv 

na míru soudržnosti správkové malty a sanovaného povrchu.  

Jak již bylo zmín no v bakalá ské práci, nejvhodn jším dezintegra ním nástrojem, 

užívaným p i sana ním zásahu je z mnoha hledisek vysokorychlostní vodní paprsek 

(VVP). Použití VVP s sebou nese mnoho pozitiv. Jedním z nich je optimální p íprava 

povrchu z pohledu jeho drsnosti. Vhodným postupem pro zhodnocení povrchu by mohla 

být optická metoda. V dob  optimalizace náklad  výrobních proces  je zapot ebí, aby stav 

povrchu byl zhodnocen objektivní a ov enou metodou. A práv  ov ení je cílem této 

práce.  
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2 BETON 

2.1 Charakteristika materiálu 

Betonem [1], [2] se rozumí stavivo vznikající stmelením plniva (pevných látek 

vhodné zrnitosti) vhodným pojivem. Nej ast ji se používá jako plniva kameniva 

(p írodního nebo um lého anorganického materiálu) a cementového pojiva.

Beton vzdoruje výborn  tlaku, má však malou pevnost v tahu. Pevnost v tahu je p ibližn

desetina pevnosti v tlaku. Je materiálem k ehkým neschopným v tšího p etvo ení, má malé 

mezní protažení (cca 0,1 % v prostém tahu a 0,3 % v tahu za ohybu vhledem k plasticit

betonu p i tomto zp sobu namáhání). 

Prostý beton se používá na konstrukce namáhané p evážn  tlakem. Nevýhoda malé 

pevnosti v tahu se odstra uje vyztužením tažených oblastí konstrukcí ocelovými vložkami. 

Takovýto beton se nazývá železobeton. 

Každé stavivo i každý druh konstrukce má své p ednosti a své nevýhody. 

Charakteristické vlastnosti betonu se mohou n kdy projevovat p ízniv , jindy naopak 

mohou zp sobovat potíže r zného druhu. Za hlavní p íznivé vlastnosti lze považovat 

trvanlivost, pevnost, ohnivzdornost a jednolitost. 

2.2 Složení materiálu 

2.2.1 Cement 

Cement je hydraulické práškové pojivo vyráb né pálením sm sí k emi itan , 

hlinitan  vápenatých (a v menším množství dalších složek) do spe ení a jejich jemným 

mletím. Cement se po smísení s vodou postupn  rozpouští a krystalizací v procesu tuhnutí 

a tvrdnutí vytvá í um lý kámen. Po zatvrdnutí si zachovává svou pevnost a stabilitu i pod 

vodou. 

Na výrobu konstruk ních beton  se nej ast ji používají portlandský cement, 

troskoportlandský cement nebo vysokopecní cement. 
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Portlandský cement rychle tvrdne, ale pro vysoký obsah volného vápna není 

dostate n  odolný proti vyluhujícím vodám a pro vysoký obsah hlinitanu vápenatého ani 

proti sulfatickým vodám. Sm sové cementy obsahují hydraulické p ím si, které zvyšují 

jejich odolnost proti agresivním vliv m. Jsou však citlivé na nízké teploty. Tvrdnou 

pomaleji než portlandské cementy, pomaleji uvol ují hydrata ní teplo. Proto se používají 

na výrobu masivních konstrukcí, kde by mohlo dojít k porušení betonu nerovnom rným 

rozložením tepla z hydratace. 

Cement je velmi citlivý na vlhkost. Cementový prášek m že obsahovat 60 % 

až 70 % mezer, kterými se vlhkost a oxid uhli itý dostává k zrn m a zp sobuje jejich 

hydrataci. Pokud se cement skladuje ve v tší vrstv , ztrácí pevnost i shlukováním zrn. 

T mito vlivy m že cement ztratit po 28 dnech uložení 5 % až 10 % pevnosti, po p l roce 

25 % až 30 % a po roce 30 % až 40 %. 

2.2.2 Kamenivo 

Jedná se o plnivo ze zrnitých nerostných látek vhodných fyzikálních a chemických 

vlastností. Pevnost kameniva musí být p inejmenším 1,5 násobkem požadované pevnosti 

betonu v tlaku. Nasákavost souvisí s pórovitostí kameniva, nem la by p esahovat 1,5 %. 

Pokud je nasákavost menší, lze kamenivo pokládat i za mrazuvzdorné. D ležitými 

technologickými vlastnostmi jsou tvar zrna zrnitost kameniva. Tvar zrn ovliv uje 

zpracovatelnost betonové sm si. Zrna plochá (ší ka p evyšuje tlouš ku) a zrna protáhlá 

(délka p evyšuje tlouš ku) nejsou p íliš vhodná. Nejvhodn jší je sm s, používaná 

na betony o vysoké pevnosti, jejíž zrna jsou co nejv tší a umož ují dosáhnout co nejmenší 

mezerovitosti a specifický povrch. Tím se minimalizuje množství cementové kaše pot ebné 

na vypln ní dutin a obalení zrn kameniva. 

2.2.3 Voda 

Voda musí být istá, bez rozpušt ných nebo rozptýlených škodlivých látek, 

p ibližn  neutrální (pH 7). Množství volné vody v betonu se s postupem asu zmenšuje, 

a to jak postupnou hydratací, tak vypa ováním. Po vypa ené vod  z stávají v betonu 

dutinky. ím více takovýchto dutinek beton obsahuje, tím menší je jeho pevnost.
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3 SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Základem sanace betonu [3], [4], [5] je vymezení plochy, kterou je nutné opravit. 

Následn  je pak odstran na degradovaná vrstva do požadované hloubky. Je žádoucí 

d kladn  o istit povrch p ed nanesením správkové hmoty. K odstran ní korodované vrstvy 

lze využít r zných mechanických vliv , jako je pneumatické bourací kladivo, které 

je nejb žn jším nástrojem p i sanaci, dále rota ní frézovací stroje i pneumatickými 

špi áky, které astými nárazy odstra ují tenkou, povrchovou vrstvu betonu. Nevýhodou 

je možnost vzniku trhlinek. V p ípad  našich vzork  byla použita technologie 

hydraulického odbourávání kapalinovým paprskem. Tato metoda je velice ú inná, je však 

pot eba brát na v domí následný úklid kalové vody. 

3.1 Stanovení p ídržnosti 

Ukazatel p ídržnosti reprofila ních malt (st rek) [6] se stanovuje jako hodnota 

pevnosti v prostém tahu souvrství namáhaného kolmo v ideální sty né spá e mezi 

podkladním betonem a zkoušeným materiálem. Pr kazní zkouška se provádí 

za standardních podmínek na standardních podkladních betonových dlaždicích. 

Pro zkoušku p ídržnosti se zhotoví zkušební podkladní dlaždice o rozm rech min. 

500 mm x 300 mm x 30 mm. Jednu sadu tvo í t i dlaždice. Stá í dlaždic musí být p ed 

zapo etím zkoušek alespo  56 dn . Ošet ení dlaždic je takové, že po vyjmutí z forem jsou 

dlaždice uloženy do 28. dne ve vod  p i 20° C ±  2° C.  

  P ed nanášením zkoušené hmoty se dlaždice opískují za sucha na "strženém" 

(horním) povrchu tak, aby byla z eteln  patrná struktura drobného kameniva a na povrchu 

podkladní dlaždice nebylo cementové mléko, pop . jiné látky snižující soudržnost 

s podkladem. Povrch se zbaví prachu tlakovou vodou, alternativn  stla eným vzduchem, 

který musí být zbaven spolehliv  strhávaných olej . 

  Malta (st rka) se nanáší v souladu s pokyny výrobce (zvlh ený povrch, suchý 

povrch, apod.) v maximální tlouš ce uvád né výrobcem pro daný typ výrobku. Malty 

ur ené pro ru ní nanášení na svislé plochy a podklady je nutno nanášet na dlaždici 

upevn nou ve svislé poloze, nap . pomocí p ípravku vymezujícího i max. tlouš ku vrstvy. 
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Ve svislé poloze se nanáší i malty ur ené pro stropní nást ik suchý i mokrý! Po nanesení 

malty i st rky se dlaždice ošet ují v souladu s pokyny výrobce. 

3.1.1 Provedení zkoušky 

  Hodnota p ídržnosti [6] se stanovuje na malt  ve stá í 28 dn  na zkušebních 

dlaždicích.  

  Pro zkoušku p ídržnosti se p ipraví na každé zkušební dlaždici zkušební místa 

o minimální ploše 1 960 mm2. P íprava zkušebních míst se realizuje pro íznutím nanesené 

vrstvy diamantovým ezným kotou em za sucha (alternativn  kruhovou diamantovou 

korunkou). Hloubka pro íznutí je taková, aby ez zasahoval minimáln  3 mm pod sty nou 

spáru. 

  P ed vlastním pro íznutím se povrch malty, pokud to vyžaduje nerovnost povrchu, 

obrousí diamantovým brusným kotou em za sucha tak, aby vznikl povrch vhodný 

k p ilepení zkušebních ter . Na každé zkušební dlaždici se takto p ipraví celkem šest 

zkušebních míst. 

 Na p ipravená zkušební místa se p ilepí zkušební ter e. Zkušební ter e jsou tvo eny 

symetrickými (nap . tvercovými nebo kruhovými) desti kami o dostate né tuhosti (ocel 

o tlouš ce 10 mm, dural o tlouš ce 20 mm), o minimální ploše 1 960 mm2 a maximální 

ploše 2500 mm2, v jejichž st edu je osazen závit pro upnutí trhacího za ízení. Ter e jsou 

k povrchu lepeny vhodným lepidlem za studena (nap . epoxidovou prysky icí). Výhodné 

je použití prysky ic s potla enou stékavostí, aby se p edešlo zatékání prysky ice do ezu 

ohrani ujícího zkušební místo. 

  Po vytvrzení epoxidové prysky ice je ke zkušebním ter m upnuto vhodné trhací 

za ízení umož ující vyvodit tahové zatížení alespo  15 kN, p esnost ode tu zat žovací síly 

musí být ± 0,10 kN. Rychlost zat žování musí být taková, aby k porušení styku došlo 

nejd íve za 20 s. 
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3.1.2 Vyhodnocení zkoušky 

  P ídržnost se vypo te ze vztahu: 

  
Z

Z
b A

F
p =

  Zkouška se provede na šesti zkušebních místech. Hodnota p ídržnosti pb se vyjád í 

jako pr m r z min. p ti stanovení s p esností na 0,01 MPa. U jednotlivých stanovení musí 

být popsán a zaznamenán pr b h plochy porušení. Do vyhodnocení se neuvažují 

ty výsledky, kdy došlo k porušení lepeného spoje. 

3.2 Odtrhové zkoušky 

 Odtrhové zkoušky [6] provád né na pracovišti Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava 

byly vhodn  upraveny pro ú el našeho zhodnocování. Zkoušení jsme provád li 

s upravenými ter íky. Ty jsme museli nechat zhotovit v zásadn  menší velikosti, cca 10x30 

mm, aby bylo možné je aplikovat na úzké drážky zhotovené na povrchu betonu. Do drážek 

je aplikováno pouze lepidlo k p ichycení ter íku. Lepidlo s nalepeným ter íkem 

je ponecháno v relaxaci minimáln  24 hodin. Po denním uležení je t leso betonového 

vzorku s lepidlem p ipraveno k odtrhu. Výsledkem m ení je síla pot ebná k porušení 

soudržnosti betonu a cementového lepidla. Vztažením na plochu jsme schopni ur it také 

pevnost v tahu (v MPa). Ter e jsou zašroubovány do odtrhového mechanismu a tahem 

kolmo vzh ru je odthr proveden.  

 Výsledkem odtrhu v našem p ípad , tedy p i upraveném postupu, m že dojít 

k n kolika p ípad m. Je to možnost porušení soudržnosti mezi lepidlem a betonem, 

porušení betonu a odtržení i s vrstvou betonu, a také porušení soudržnosti lepidla 

a trhacího ter e. V p ípad , že dojde k odtržení pouze mezi lepidlem a betonem, dochází 

k tomu v našem p ípad  na bílé vrstv , vzniklé nást ikem tenké vrstvy umož ující 

vyhodnocení optickou metodou. V p ípad  že dojde k utržení betonu, ili lepidla 

s kouskem „zdravého“ betonu m žeme íci, že pevnost v tahu betonu je nižší než spoje 

s lepidlem. 
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4 VYSOKORYCHLOSTNÍ VODNÍ PAPRSEK 

Vysokorychlostní vodní paprsek [7], [8], [9] (VVP), jako obráb cí nástroj, nalezl 

díky r zným modifikacím široké uplatn ní v mnoha pr myslových sektorech. Oblasti 

použití VVP je možno rozd lit do n kolika skupin. P edevším se jedná o oblast 

kontinuálního paprsku bez p ím sí, kam pat í d lení net íštivých materiál  nízké pevnosti 

i tenkých vrstev plastových i kovových materiál . Využívá se taktéž ve stavebních 

aplikacích (demolice betonu a jeho sana ní p íprava, odstra ování rzi a nát r ) 

a aplikacích v t žebním pr myslu (aplikace v lomech).  

Spolu s nástrojem formujícím paprsek plochého profilu jsou využívány 

k povrchovým úpravám materiálu, zejména k odstra ování degradovaných vrstev hornin, 

betonu atd. Jelikož možnosti rozvoje kontinuálního paprsku již byly vy erpány, sm uje 

sou asný vývoj k novému typu paprsku. Jedná se o nespojitý proud. Ten m žeme rozd lit 

podle zp sobu generace a struktury proudu na pulzní, p erušované a modulované. Jak bylo 

dokázáno experimentálními m eními, nespojitost proudu vede k zintenzivn ní ú inku 

VVP. Použití se týká oblastí, kde není kladen d raz na kvalitu obrobeného povrchu, 

zejména stavebnictví (p íprava povrchu p i sanaci), išt ní a odstra ování nát r

a v t žebním pr myslu.  

Porovnáním r zných metod k o išt ní betonového povrchu bylo zjišt no, 

že nejvhodn jším nástrojem k odstran ní degradované vrstvy betonu p ed sanací je VVP. 

Je vhodný jak z d vod  ekologických, tak ekonomických. Použitím VVP je možno docílit 

odstran ní pouze degradované ásti betonového povrchu, p i emž pevný beton 

je zachován. Nedochází k vibracím, oh evu i nap tí na povrchu, které by mohlo vést 

k narušení okolního betonu. Je šetrný také k železným výztužím v železobetonových 

konstrukcích. P edevším však vytvá í optimální povrch k nanesení správkových sana ních 

hmot a zvyšuje jejich p ilnavost k opravovanému povrchu.  
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5 ULTRAZVUK 

Ultrazvuk [10], [11], [12] jsou mechanické kmity ástic prost edí kolem 

rovnovážné klidové polohy s frekvencemi vyššími než 20 kHz. Podle ú ink  m žeme 

rozd lit ultrazvuk na dvojí: aktivní a pasivní. 

 Aktivními lze nazvat ultrazvukové vlny, které p i svém ší ení v prost edí 

se projevují fyzikálními nebo chemickými ú inky, jako je tomu p i ultrazvukovém išt ní, 

vrtání, sva ování, terapii, emulzifikaci a tvorb  suspenzí, p sobení na malé organismy, 

bu ky apod. Ú elem použití pasivního ultrazvuku, který na rozdíl od aktivního 

má mnohem menší, obvykle zanedbatelný výkon, je zjiš ování vnit ních vad materiálu, 

ultrazvuková m ící technika a v neposlední ad  diagnostika v léka ství.  

 U všech výše uvedených aplikací pasivního ultrazvuku se setkáváme s malými 

amplitudami kmitajících ástic, u nichž v tšinou nenastávají odchylky od sinusového 

tvaru. Takový druh kmitání lze popsat vlnovou rovnicí  
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Jejíž partikulární ešení pro rovinnou vlnu je rovnice pro harmonický pohyb  

−=
c

x
tAa ωsin

 Délku vlny λ m žeme definovat vždy, když jsou ultrazvukové vlny vysílány 

do prost edí spojit  nebo ve tvaru impuls  V m icí technice se p evážn  používají 

ultrazvukové impulsy, které dávají informaci o amplitud  i o dob  pr chodu ultrazvukové 

vlny prost edím. Ultrazvukový impuls se pak zobrazí jako vysokofrekven ní nap ový 

impuls.  

5.1 Ší ení ultrazvuku 

 V neohrani eném prost edí se ultrazvuková vlna ší í od svého zdroje prostorov . 

Sousedící ástice kmitající ve stejné fázi tvo í vlnoplochu. Podle jejího tvaru ozna ujeme 

tvary vln. Tvo í-li vlnoplocha rovinu kolmou na sm r ší ení, jde o vlnu rovinnou. Jiným 



Jan Pustelník: Srovnání erozních vliv  kapalinového paprsku nedestruktivními metodami 

2012  15 

tvarem jsou válcové vlny, jejichž vlnoplochy jsou vzájemn  souosé válce. P i zdrojích 

malých rozm r  se setkáváme s vlnami kulovými, definovanými rovnicí 

−=
c

r
t

r

A
a ωsin

Jejichž vlnoplochy mají tvar soust edných kulových ploch se st edem v bodovém zdroji 

ultrazvuku. Výchylka klesá úm rn  se vzdáleností, tedy s polom rem r. P i zna n  velkém 

polom ru p echází kulová vlna ve vlnu rovinnou.  

5.2 Akustický tlak a intenzita 

 P i pr chodu ultrazvukové vlny prost edím vzniká akustický tlak p, který 

je s akustickou rychlostí v vázán vztahem  

zvp = , 

kde z je m rná akustická impedance. Akustická impedance z je stejn  jako elektrická 

impedance obecn  komplexní, protože mezi akustickým tlakem a rychlostí m že být 

fázový posun. Zna ný význam má v p ípad  postupné rovinné vlny nebo kulové vlny 

v nekone ném prost edí, kde akustická impedance je reálná a nazýváme ji m rným 

akustickým vlnovým odporem. Tato veli ina je významným initelem popisujícím 

prost edí a majícím podstatný vliv na odraz a p estup ultrazvukových vln na rozhraní dvou 

prost edí. Intenzitu je možno definovat jako výkon procházející jednotkou plochy 

S a je úm rná tverci akustického tlaku.  

5.3 Druhy ultrazvukových vln 

 Podélné vlny jsou nejb žn jší a nejznám jší ultrazvukové vlny, kdy ástice kmitají 

ve sm ru ší ení vlny. P i tomto pohybu vzniká zhuš ování a z e ování ástic prost edí, 

dochází také ke st ídavé zm n  objemu. Podélné vlny s e mohou ší it v každém prost edí, 

proto jsou považovány za nejd ležit jší.  

 P í né vlny jsou svou d ležitostí další v po adí. Mohou se ší it v prost edí, které 

má rozm ry mnohem v tší než je délka vlny a které odolává namáhání ve smyku. Z tohoto 

d vodu se s t mito vlnami nem žeme setkat v kapalinách a plynech, ale pouze v pevných 

látkách. Kmitání ástic probíhá ve sm ru kolmém na sm r ší ení vlny. 
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 Na volném povrchu tuhého prost edí se mohou ší it povrchové, Raylieghovy vlny. 

Ší í se do hloubky rovnající se p ibližn  délce vlny. Jedná se o speciální p ípad p í ných 

vln.  

5.4 Rychlost ší ení vln 

5.4.1 Tuhé látky 

Tuhé látky se liší od kapalin a plyn  mnohem vyššími meziatomovými vazebnými 

silami, a proto snášejí i smykové namáhání. V d sledku toho jsou tyto látky jediné, které 

mohou p enášet všechny druhy ultrazvukových vln. N které tuhé látky, jako nap . krystaly, 

jsou anizotropní, což zp sobuje, že rychlost ší ení vln ní závisí na orientaci. Izotropní 

látky jsou bu  amorfní, kde struktura látky je podobná kapalin , nebo polykrystalické, 

u nichž je velký po et krystalických zrn orientován zcela náhodn . Proto stejn  jako 

v kapalinách se rychlost ší ení v tuhých izotropních látkách nem ní se sm rem. 

 Rychlost ší ení se liší podle pom r  vlnové délky a rozm r  prost edí. 

V neohrani eném prost edí je rychlost c:  

( )( )−+

−
=

µµ

µ

ρ 211

1E
cL , 

kde E je dynamický modul pružnosti v tahu, ρ je hustota a µ je Poissonovo íslo. 

V prost edí, kde jeden nebo oba rozm ry kolmé na sm r ší ení jsou ohrani eny, jako 

je nap íklad:  deska 

−
=
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E
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ty : 
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kde G je model pružnosti ve smyku. 
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5.4.2 Kapaliny 

 Rychlost ší ení ultrazvuku v istých kapalinách závisí na tlaku a hustot  prost edí. 

Až na malé výjimky p i velké viskozit  nekladou kapaliny žádný odpor smykovému 

namáhání, a proto se v nich ší í pouze podélné vlny. Zhuš ování a z e ování kmitajících 

ástic probíhá adiabaticky, a proto rychlost ší ení je dána výrazem: 

ρβ

κ

ρβρ izad

K
c ===

1

 Rychlost ší ení ultrazvuku v kapalinách se m ní s m nící se teplotou. Rychlost 

ší ení ultrazvuku ve vod  stoupí s teplotou až do 74°C p i normálním atmosférickém tlaku 

a p i vyšší teplot  op t klesá. 

 Se stoupajícím tlakem se zvyšuje rychlost ší ení ve vod , a to p ibližn  o 0,1% 

na 1MPa. Vliv tlaku p na rychlost ší ení ultrazvuku v kapalinách je tedy celkem nepatrný. 

V roztocích závisí rychlost ší ení krom  výše uvedených složek ješt  na koncentraci 

jednotlivých složek. 

5.4.3 Plyny 

 Rychlost ší ení v ideálním plynu je dána vztahem: 

ρ

κp
c = , 

kde p je tlak a vp cc /=κ je pom r m rných tepelných kapacit p i stálém tlaku a stálém 

objemu. 

 Se stoupajícím obsahem vodních par stoupá rychlost ší ení zvuku p ibližn

lineárn . Ve víceatomových plynech dochází k disperzi rychlosti, tzn. rychlost je závislá 

na frekvenci. 
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5.5 Útlum ultrazvukových vln 

 Prochází-li ultrazvuková rovinná vlna prost edím, klesá její energie, a tím i její 

akustický tlak v závislosti na vlastnosti prost edí. P í inou tohoto útlumu ultrazvukové 

vlny je: 

a) pohlcování ultrazvukových vln, kdy se mechanická energie m ní v tepelnou, a to 

v d sledku vnit ního t ení kmitajících ástic. Tento druh útlumu je patrný ve všech 

skupenstvích látky. 

b) odraz, lom, ohyb a rozptyl. Tento druh útlumu se vyskytuje v nehomogenních 

a polykrystalických prost edích s neideálními elastickými vlastnostmi. Ozna uje 

jako útlum rozptylem. Jeho p í inou je dopad zvukových vln na jednotlivá rozhraní 

v nehomogenní látce. 

V tuhých látkách se obecn  uplat ují ztráty pohlcováním a rozptylem a initel 

útlumu je dán sou tem díl ích útlum . Pohlcování ultrazvuku v tuhých látkách vzniká jako 

d sledek vnit ního t ení, hysterezních ztrát, plastického te ení a relaxa ních a tepelných 

jev . Útlum podélných vln je v tší než vln p í ných, protože dochází k adiabatickým 

zm nám objemu. Útlum zp sobený pohlcováním je ve v tšin  tuhých látek úm rný 

frekvenci ultrazvuku.  

 V kapalinách a v plynech závisí útlum na ztrátách vα  zp sobených viskozitou 

(vnit ním t ením) a na ztrátách Tα  vznikajících vlivem tepelné vodivosti kapalin. Útlum 

ultrazvuku je závislý na teplot  prost edí, a to v tšinou v opa né závislosti, než je tomu 

s rychlostí ší ení ultrazvukových vln.  

5.6 Metoda impulsová odrazová 

 Impulsová metoda je nejpoužívan jší ze všech metod ultrazvukové m ící techniky, 

protože poskytuje nejv tší po et informací o vyšet ovaném p edm tu.  

 Ultrazvuková sonda, p iložená na vyšet ované prost edí, vysílá krátké impulsy, 

které se po odrazu vracejí zp t. Pro jejich zobrazení slouží obrazovka osciloskopu. 

Ve zdroji asové základny vznikají pilové kmity, mezi nimiž je dlouhá asová prodleva. 

Pilové kmity asové základny se p ivád jí na horizontální vychylovací systém obrazovky. 
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Prodleva mezi jednotlivými kmity asové základny je volena minimáln  tak dlouhá, aby 

se mohl utlumit ultrazvukový impuls vyslaný do m eného p edm tu v ase t, který asto 

bývá zpožd n o asτ  vzhledem k za átku asové základny, aby náb h vysílaného impulsu 

s ním nesplýval. 

 Odražené impulsy se vracejí bu  do téhož elektroakustického m ni e v sond , nebo 

do p ijímacího m ni e, který m že být umíst n také v sond  1, nebo v jiné, odd lené 

p ijímací sond  2. 

 Impulsová odrazová metoda dává informaci o velikosti odrazové plochy, a to podle 

výšky odraženého impulsu (echa). Krom  toho podle doby pr chodu echa lze stanovit 

hloubku odrazové plochy nebo rychlost ší ení ultrazvukových vln a podle tvaru (spektra) 

p ijímaného echa usuzovat na charakter odrazové plochy. 

5.7 Ultrazvukové sondy 

5.7.1 Druhy sond  

Sondy slouží pro vysílání i pro p íjem ultrazvukových vln. Podle druhu 

elektroakustického m ni e se rozlišují sondy piezoelektrické a magnetostrik ní. 

V ultrazvukové m icí technice se nej ast ji setkáváme se sondami piezoelektrickými, 

kterými lze dosáhnout frekven ní pásmo od 100 kHz výše. Pro speciální ú ely, zejména 

cejchovací, se používají pro p íjem ultrazvuku i sondy s kondenzátorovými 

a elektroinduktivními m ni i.  

Podle druhu vysílaných a p ijímaných ultrazvukových vln lze rozlišit sondy 

pro vlny podélné, p í né, povrchové apod. Podle provedení jsou sondy p ímé, vysílající 

kolmo ke svému povrchu, a sondy úhlové. Podstatn  se liší technické provedení sond 

pro spojité a pro impulsové vysílání.  

Sondy pro široké spektrum frekvencí, které vyžaduje impulsový provoz 

a rezonan ní metoda, jsou mnohem náro n jší. Tlumení elektroakustického m ni e a celé 

další provedení má být takové, aby sonda mohla bez zkreslení tvaru p enést krátké impulsy 

ze strany elektrické na akustickou a naopak. Nejb žn jší impulsové sondy jsou p ímé, 
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s tlouš kov  kmitajícím m ni em pro podélné vlny. P í né vlny se získávají v úhlových 

sondách transformací vlny podélné. 

5.7.2 P ímé sondy 

 P ímé sondy vysílají a p ijímají ultrazvukové vlny kolmo nebo pod málo 

odchylným úhlem na sty ný povrch sondy (Obr. 1). P ímé sondy mohou být 

jednom ni ové, v nichž vysílá i p ijímá spole ný m ni , a dvoum ni ové, což jsou 

v podstat  dv  odd lené sondy ve spole ném krytu. Jedna ást dvojité sondy pouze vysílá 

a druhá pouze p ijímá. Jejich provedení bývá zcela totožné. Od p ímých sond, u nichž 

se p ímo vysílá do vyšet ovaného prost edí, se vyžaduje co nejkratší vysílaný impulz.   

 Tvar tlumícího t líska se volí takový, aby ultrazvukové vlny dopadaly na jeho 

povrch šikmo. Tlumící t lísko je zalito vn jším prost edím, jehož rychlost ší ení se liší 

od prost edí tlumícího t líska. Potom na rozhraní dochází k lomu, odrazu a pop ípad

i k transformaci vln. Tím se snižuje amplituda ultrazvukové vlny, která dopadne zp t 

na m ni . 

Obr. 1 P ímá ultrazvuková sonda jednoduchá a dvojitá 

5.7.3 Úhlové sondy 

Úhlové sondy vysílají a p ijímají ultrazvukové vlny pod ur itým úhlem k povrchu 

prost edí (Obr. 2). Jsou založeny na lomu vln a p evážn  využívají s ním spojené 

transformace vln podélných na p í né. Základem úhlové sondy je lomový klín, na n jž 

je p ilepen piezoelektrický m ni . Klín bývá z plexiskla, polystyrénu nebo jiného prost edí 

(možno i kapalného), v n mž je rychlost ší ení podélných vln menší než vln p í ných 

ve vyšet ovaném prost edí. Piezoelektrický m ni  vysílá do klínu podélné vlny, které se na 

rozhraní transformují v p í né. Úhel dopadu bývá nej ast ji vyšší než první a menší než 
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druhý kritický úhel, aby ve vyšet ovaném prost edí vznikla pouze p í ná vlna. 

V defektoskopii se používá nej ast ji úhlových sond s pevn  nastavenými úhly dopadu, 

aby v oceli vznikaly p í né vlny pod úhly 35°, 45°, 60°, 70° a 80°. Krom  toho se sond 

téhož typu používá pro vybuzení povrchových vln p i t etím kritickém úhlu dopadu.   

Obr. 2 Využití úhlové sondy 

5.7.4 Speciální druhy sond 

 Zejména v ultrazvukové defektoskopii a v léka ské diagnostice se používá 

speciálních sond, ur ených pro jednoú elové použití. K nim pat í i sondy pro imersní 

(Obr. 3) zp sob akustické vazby. Jde nap . o sondy p ímé, vodot sn  uzav ené, které lze 

pono it do kapaliny nebo zasadit do držáku nesoucího vrstvu kapaliny p íslušné tlouš ky. 

 Ultrazvukový svazek lze fokusovat p ímo zak ivenými piezokeramickými m ni i 

vybroušenými s požadovanou k ivostí. Jednodušší je fokusace pomocí p edsádek 

se zak ivenou povrchovou plochou. Použitelnost sond je obvykle do teplot 60°C až 70°C. 

P i použití konstruk ních materiál  odolných proti teplot  lze sondy užívat i p i zvýšených 

teplotách.  Je však nutno po ítat s jejich sníženou citlivostí, zejména u úhlových nebo 

dvojitých sond. 

Obr. 3 Imerzní metoda zkoušení sondou ve vodní lázni 



Jan Pustelník: Srovnání erozních vliv  kapalinového paprsku nedestruktivními metodami 

2012  22 

6 SNÍMANÍ POVRCHU FOTOAPARÁTEM 

Totožným postupem jako v bakalá ské práci jsem snímal povrch betonu optickou 

metodou za použití digitálního fotoaparátu (Obr. 4). Nastavení expozi ního asu a clony se 

lišilo dle snímaného povrchu. Optimální vzdálenost fotoaparátu NIKON D 300 byla 

obdobn  jako p i minulých pokusech pro objektiv Nikkor 50 mm 1.4 D 0,9 m. Sv telný 

zdroj FOMEI DESK 48 byl umíst n v n kolika r zných polohách p i zachování 

vzdálenosti 1 m od zvoleného referen ního bodu, za který je považován st ed snímané 

plochy vzorku. Použité polohy osv tlení byly v úhlu 0°, 10°, 20°, 30°, 40°,50°, 60°, 70°, 

110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170° a 180° vzhledem k polorovin  vymezené plochou 

vzorku. Osv tlení zdrojem dosahovalo hodnoty 670 lx. M ení osv tlení bylo provád no 

v míst  kolmého dopadu zá ení na sledovanou plochu betonového vzorku v zatemn né 

laborato i. Hodnota vn jšího osv tlení v laborato i p ed m ením dosahovala 0 lx. 

Obr. 4 M ící místo užité p i optické metod
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7 HODNOCENÍ VZORK

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19] P ed fotografováním vzork  jsem je, 

po zkušenostech z bakalá ské práce, podrobil nást iku bílé barvy. Z fotografie, která 

zachycuje celý vzorek, jsem poté o íznutím vybral oblast, která byla dále podrobena 

zpracování. Vybranou oblastí je drážka, ást povrchu opracovaná vodním paprskem. Vý ez 

fotografie v odstínech šedi (Obr. 5) jsem zpracoval v programu MATLAB (P íloha 1), 

kterým jsem vytvo il histogram (Obr. 6).    

Obr. 5 Vybraná drážka p ipravená pro zpracování v programu MATLAB, p evedená do 

ernobílého zobrazení 
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Obr. 6 Histogram vybrané drážky zobrazený programem MATLAB 
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7.1 Prahování 

Prahováním histogramu rozumíme rozd lení škály etnosti odstín  šedi na dv

složky – ernou a bílou. Tímto zp sobem jsme schopni rozlišit povrch vzorku pokrytý 

stínem. Díky jednotvárnosti sledovaného povrchu po nást iku bílé barvy je možno velmi 

dob e rozlišit sv tlá a tmavá místa bez ovlivn ní p irozenou barevnou nesourodostí 

betonového materiálu. V p ípad  nerovnosti na rovné ploše by bylo možno spo ítat z délky 

stínu a úhlu dopadajícího zá ení výšku nerovnosti. V našem p ípad  toto m ení není 

možné z d vodu velkého zkreslení, zp sobeného nerovností povrchu, na který stín dopadá. 

Práh rozd lení histogramu ur uje podle svých interních algoritm  sám program 

MATLAB, je však možné si tento práh nastavit i manuáln , p i emž se výrazn  m ní 

výsledný obraz. Tímto zp sobem lze zvýšit citlivost identifikace povrchu pokrytého 

stínem. Pro komparaci výsledk  jsem zvolil práh 0,5 (Obr. 7). 

Výsledný obraz po prahování je definován dvouvrcholovým histogramem (Obr. 8), 

který nám udává pom r osv tlených a zastín ných bod  obrazu. Z tohoto pom ru je možno 

usuzovat o vlastnostech povrchu, p edevším o jeho drsnosti. Práv  drsnost, jak je známo, 

je jedním z hlavních initel  ovliv ujících soudržnost správkových hmot a spravovaného 

povrchu. 

Obr. 7 Drážka po prahování dle hodnoty nastavené na 0,5 
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Obr. 8 Histogram prahovaného obrázku 
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8 POPIS M ÍCÍ SOUSTAVY 

8.1 XYZ st l 

 P i zvažování vhodné metody bezkontaktního m ení makrodrsnosti povrchu 

betonu byla zvolena metoda ultrazvuková imerzní. Základem této metody je akustická 

vazba mezi sondou a zkoumaným povrchem zastoupena vodou. Sonda vykonává pr jezdy 

nad povrchem sledovaného materiálu a zaznamenává hodnoty prošlé hloubky vazebným 

médiem. Z toho d vodu bylo navrženo sestrojení scanovacího pojezdu pracujícího 

v ur itém rastru. Pro snížení finan ní nákladnosti experimentálního m ení bylo za ízení 

vykonávající ultrazvukový scaner zap j eno.  

 Zap j ený scaner sestával z kovového rámu opisujícím hrany kvádru. Spodní st na 

obsahovala dno, na kterém byla umíst na nádrž s vodou. Na horních hranách byl XY 

mechanický pojezd. Dvouosý posuv byl zajišt n dv mi p esnými krokovými motorky, 

každým pro jednu osu pohybu. Tyto motorky byly ízeny ídícím stanovišt m, 

kde je možno nastavit polohu st edu a rozsahu sledované plochy a hrubý nebo jemný scan. 

Na st edu pojezdu se nacházelo nosné rameno sondy orientovaným do osy Z, ili kolmo 

k rovin  posunu XY. Rameno je v rozmezí osy Z schopno lineárního pohybu, 

což umož uje výškové nastavení polohy imerzní sondy. Sonda je z ásti pono ená 

do dádržky s vodou. (Obr. 9, 10) 

Obr. 9 XYZ st l s kádí a betonovým vzorkem, elní pohled 
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Obr. 10 XYZ st l pohled na sondu p i pr jezdu nad vyhloubenou drážkou 

8.2 ízení 

Pro vhodné vyhodnocení povrchu je nutné zajistit rovnob žnost hran sledovaného vzorku, 

pop ípad  hran drážky, s osami posuvu stolku. Pro p esné nastavení polohy a p esn jší 

ode ítání referen ní hodnoty byla na povrch vzorku umíst na nulovací desti ka - ráme ek 

s otvorem odpovídajícím ší ce drážky zhotovené na povrchu vzorku. Desti ka nám ur uje 

nulovou, referen ní polohu, od které posléze ode ítáme hloubku drážky v jednotlivých 

bodech rastru. Na ráme ek jsme pokládali zám rný k íž (Obr. 11), v jehož st edu byla 

umíst na kuli ka, usnad ující identifikaci st edu k íže. St ed k íže interpretoval st edový 

bod nastaveného scanovacího rozsahu.  
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Obr. 11 ráme ek pro ur ení nulové hodnoty a k íž k vymezení st edu sledované plochy 

 Na ídícím za ízení rastrového scaneru je možnost manuálního nebo automatického 

pojezdu (Obr. 12). Manuální mód nám sloužil pouze pro stanovení st edu plochy 

stanoveného rozsahu a poté, po p epnutí na automatický mód, se rameno se sondou 

p esunulo ze st edové polohy do výchozí startovací polohy v krajním bod  sledované 

plochy. K íž byl pak, aby nebránil v pr chodu ultrazvukových vln a nezkreslil tak výsledek 

profilometrického m ení, odebrán. Poté zapo al scan. V našem p ípad  jsme volili scan 

poloautomatický, kdy jsme ukládali nam ené hodnoty ru n  a poté jsme dávali p íkaz 

k dalšímu posunu o definovaný krok.  

Obr. 12 CNC ídící jednotka pojezdu 
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8.3 Snímání hodnot 

 Proces záznamu hodnot tlouš ky akustické vazby, v našem p ípad  vody, probíhal 

za pomocí ultrazvukového defektoskopu firmy Panametrics, model Epoch XT (Obr. 13). 

Sonda umíst ná na rameni pojezdového stolku, sm ujíce do osy X, je základním prvkem 

bezkontaktní ultrazvukové metody. Použili jsme sondu s frekvencí 15 MHz, p ímou, 

bez fokusace. Sonda je p ímá jednoduchá, funguje zárove  jako vysíla  i jako p ijíma . 

Hodnoty jsou ukládány nejprve do pam ti defektoskopu a posléze p evedeny do formátu 

*.xls ur enému pro další zpracování. 

Obr. 13 Defektoskop s hodnotou hloubky drážky 

8.4 Odlitky 

Z d vodu vizualizace m ení a transformace nam ených hodnot do fyzické 

podoby je zapot ebí vytvo it vzorkovnici modelových drsností povrch  (Obr. 14). 

Pro zhotovení plastických model  byly vytvo eny kau ukové odlitky. Jako vhodnou 

zalévací hmotu jsme zvolili S.lic-kau uk firmy Lukoprén. Z d vodu snížení soudržnosti 

kau uku s povrchem betonu byl tento ošet en nást ikem tenké vrstvy silikonového oleje. 

Po d kladném promíchání kau uku s vulkaniza ním katalyzátorem byla sm s nalita 
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na odrážkované povrchy betonových vzork . Tyto vzorky, umíst né v kartónovém 

bedn ní, se nechaly odležet minimáln  24 hodin. Karton, jako materiál bedn ní, byl zvolen 

z hlediska snadn jšího vyjmutí vzork  s odlitky. Už u samotné extrakce odlitk  z povrchu 

betonu se projevila predikce potvrzující závislost soudržnosti sana ní malty na drsnosti 

sanovaného povrchu. Tudíž, ím drsn jší povrch betonového vzorku byl, ím byly drážky 

hlubší a lenit jší, tím složit jší extrakce byla.  

Obr. 14 Odlitek drážek 11 a 12 trámce H1 

8.5 Objemy 

 Z d vodu kvantitativního hodnocení sana ního zásahu prob hlo také m ení 

odstran ného objemu materiálu. Odstran ný objem je závislý nejen na složení betonu, 

ale p edevším na použitém tlaku vody a pojezdové rychlosti nástroje kapalinového 

paprsku. Pro m ení byla zvolena metoda modelování pomocí plastické hmoty. Do drážky 

vzniklé odstran ním vrstvy betonu byla vnesena tato hmota v takovém množství, 

aby se domodeloval p vodní povrch betonového vzorku. Následn  byla hmota z povrchu 

sejmuta a její objem zm en v odm rném válci.  
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9 POPIS A KLASIFIKACE VZORK

Jedná se o ty i betonové trámky, na kterých byly vytvo eny kapalinovým 

paprskem za ur itých, níže uvedených podmínek drážky. Tyto podmínky se lišily, 

a to konkrétn  tak, aby se vytvo ily škály pro r zné pojezdové rychlosti a r zné tlaky 

generované erpadlem.  

Pro drážky H1 (Tabulka 1) a H2 (Tabulka 2) byla použita tryska Hammelmann 

s pr m rem 1,6 mm, vytvá ející plochý profil paprsku s úhlem rozst iku 10°. 

Tabulka 1: popis vzork  na trámci H1  
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Tabulka 2: popis vzork  na trámci H2 
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Pro trámce H3 (Tabulka 3) a H4 (Tabulka 4) byla použita rota ní hlavice Barracuda 

se dv mi tryskami.  

Tabulka 3: popis vzork  na trámci H3 

Tabulka 4: popis vzork  na trámci H4 
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10  VYHODNOCENÍ 

 P i vyhodnocení výsledk  jsem porovnal hodnocení fotografií optickou metodou 

s ultrazvukovým profilovým scanem. Zahrnul jsem také hodnotu odstran ného objemu 

betonu a zhodnocení odtrhovou zkouškou, upravenou pro náš zám r.  

 Ultrazvukovým scannerem byla drážka zachycena jako matice bod  (Obr. 15), díky 

níž jsme schopni do jisté míry relativn  p esn  schopni virtuáln  rekonstruovat povrch 

opracovaný nástrojem kapalinového paprsku. 

 Z takto zobrazené drážky mám informaci o její drsnosti, v podob  jejího modelu, 

ale pro ú ely komparativní není toto ešení moc vhodné.  
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Obr. 15 Vizualizace profilu drážky 

 Pro srovnání jsem stanovil koeficient pro optickou metodu a koeficient pro metodu 

zkoušení ultrazvukem a ty jsem vzájemn  srovnával.  
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10.1 K-optický 

Výsledný koeficient vzešlý z optické metody popsané v bakalá ské práci jsem 

stanovil na základ  srovnání velikosti erné a bílé plochy, konkrétn  jejím podílem: 

bílá

erná
kopt =    

Dostali jsme tak informaci ze zastín né plochy. Rozm r plochy jako o ez 100 % zobrazení 

fotografie byl 100 mm x 20 mm pro užší drážky na vzorcích H1 a H2 respektive 

100 mm x 50 mm pro širší drážky na vzorcích H3 a H4. Velikost plochy v obrazových 

bodech je 278952 pixel , respektive 698562 pixel .  

10.2 K-ultrazvukový 

Pro získání relevantní informace bylo zapot ebí zpracovat záznam profilu 

uloženého ve form  matice bod . Algoritmem jazyku MATLAB (P íloha 2) jsme 

ze záznamu profilu metodou stanovení plochy trojúhelník  ur ili velikost rozvinuté 

plochy. Následn  jsme rozvinutou plochu vyd lili velikostí snímané plochy (velikostí 

matice). Tímto zp sobem jsme ur ili koeficient K-ultrazvukový. Výsledky jsou 

bezrozm rné, stejn  jako je bezrozm rný koeficient K-optický.  P i srovnávání metod 

nesledujeme konkrétní hodnoty s absolutní p esností, ale sledujeme trendy. Tyto trendy 

jsou dále uvedeny a komentovány mezi výsledky. 

10.3 Trhací zkouška 

P i trhací zkoušce byl z d vodu velikosti a charakteru vzork  použit upravený 

postup. Namísto nanesení sana ní malty, p ilepení ter e daných velikostí v n kolika 

místech opracované plochy a následného odtržení, byl použit z d vodu nevhodn

formovaných vzork  postup odlišný. Do drážky bylo zaneseno lepidlo a p ilepeny ter e 

upravených rozm r , vždy v drážce pouze jeden, které byly následn  odtrženy.  Proto 

z d vodu zmenšené plochy ter e a díky lepidlu zavedeno p ímo do drážky, docházelo 

p evážn  k tomu, že soudržnost selhala mezi lepidlem a plochou testovacího ter e 

z d vodu v tší soudržnosti mezi lepidlem a drsnou plochou betonu, než mezi lepidlem 

a hladkou plochou kovového ter íku. Výsledky proto nemohly být srovnávány s výsledky 
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metod optické a ultrazvukové, a kv li velikosti drážek nebylo možno ov it 

ani opakovatelnost. Navrhuji tak v dalším postupu p ipravit vhodné vzorky a trhací 

zkoušku provést dle obecn  platných norem. 

10.4 Vzorkovnice povrch

Z d vodu dalšího užití v praxi a vizualizace výsledk  byla zhotovena vzorkovnice 

modelových povrch . Tyto vzorky jsme získali odlitkovou metodou. Do p ipraveného 

bedn ní byly vloženy vzorky s drážkou p ipravenou k odlití a na celý povrch vzorku byla 

nalita kau uková odlévací hmota S.Lic – kau uk firmy Lukoprén. Po zatuhnutí byl odlitek 

z drážky vyjmut a popsán, následn  pak vložen do zhotoveného ráme ku. Ke vzork m 

drsností poté odpovídají hodnoty z tabulek a graf  uvedených níže. 

10.5 Výsledky a srovnání 

Optickou metodou jsem získal ke každé drážce dva výsledky, díky snímání ze 30° 

a 150°, nebo-li z 30° z levé i pravé strany. Aritmetický pr m r výsledk  jsem porovnal 

s výsledky K-ultrazvukového koeficientu a vynesl je v grafu. Jelikož se jedná 

o bezrozm rné veli iny, použil jsem pro srovnání v grafu desetinásobek koeficientu 

K-optického. Násobením se charakteristika probíhajícího trendu nezm nila. P ipravil jsem 

grafy srovnání k-optického a k-ultrazvukového a dále grafy srovnávající k-ultrazvukový 

vzork  p ipravených stejným nástrojem VVP (plochý, rota ní) nebo p ipravených 

za p ibližn  stejných podmínek (škálování tlaku, škálování pojezdových rychlostí). 

K hodnocení graf  je zapot ebí p istupovat jako k hodnocení trend . 
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 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 3,2881 3,1439 2,4435 2,5578 2,2535 2,1688 2,5048

FOTO 2,712038 2,51332 3,043979 3,044145 2,334281 1,637317 0,927873

 drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 3,458 3,2102 2,9988 2,3636 1,8454 1,8509 1,532 

FOTO 2,314174 3,085047 2,253997 1,684201 2,168369 1,871932 1,011225

Tabulka 5: Srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H1 
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Obr. 16 Graf srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H1 
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drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 2,5657 2,5692 1,9646 1,7356 1,5009 1,3112 1,2836

FOTO 2,785593 2,523972 0,762237 0,511815 0,265524 0 0 

 drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 2,2116 1,6749 1,4494 1,3921 1,3088 1,3224 0 

FOTO 1,772929 0,902203 0,380878 0,420027 0,17865 0 0 

Tabulka 6: Srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H2 
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Obr. 17 Graf srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H2 
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 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 2,0435 2,376 1,6057 1,5383 3,4515 2,8071 2,767 

FOTO 2,978018 1,544588 1,134823 1,100621 3,051052 1,742881 2,681352

  drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 2,2328 1,9778 0 0 0 0 0 

FOTO 2,280875 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 7: Srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H3 
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Obr. 18 Graf srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H3 
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 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 0 0 0 2,8891 0 0 1,4695 

FOTO 0 0 0,395106 1,091771 0 0,119866 0,907824

  drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 2,0972 0 0 0 0 0 0 

FOTO 2,153568 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 8: Srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H4 
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Obr. 19 Graf srovnání K-optický a K-ultrazvukový pro trámec H4 
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Také je možné porovnat druhy p ípravy. Konkrétn  pro vzorky H1 a H3 se jedná 

o škálu pojezdových rychlostí. 

 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 1 3,2881 3,1439 2,4435 2,5578 2,2535 2,1688 2,5048 

UT 3 2,0435 2,376 1,6057 1,5383 3,4515 2,8071 2,767

  drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 1 3,458 3,2102 2,9988 2,3636 1,8454 1,8509 1,532

UT 3 2,2328 1,9778 0 0 0 0 0 

Tabulka 9: Srovnání K-ultrazvukový pro trámec H1 a H3 
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Obr. 20 Graf srovnání K-ultrazvukový trámc  H1 a H3 
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U vzork  H1 a H2 se jedná o srovnání použití stejného nástroje – plochého profilu 

paprsku. 

 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 1 3,2881 3,1439 2,4435 2,5578 2,2535 2,1688 2,5048 

UT 2 2,5657 2,5692 1,9646 1,7356 1,5009 1,3112 1,2836 

  drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 1 3,458 3,2102 2,9988 2,3636 1,8454 1,8509 1,532

UT 2 2,2116 1,6749 1,4494 1,3921 1,3088 1,3224 0 

Tabulka 10: Srovnání K-ultrazvukový pro trámec H1 a H2 
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Obr. 21 Graf srovnání K-ultrazvukový trámc  H1 a H2 
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V p ípad  vzork  H2 a H4 se jedná o škálu použitých tlak  generovaných erpadlem 

 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 2 2,5657 2,5692 1,9646 1,7356 1,5009 1,3112 1,2836 

UT 4 0 0 0 2,8891 0 0 1,4695 

  drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 2 2,2116 1,6749 1,4494 1,3921 1,3088 1,3224 0 

UT 4 2,0972 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 11: Srovnání K-ultrazvukový pro trámec H2 a H4 
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Obr. 22 Graf srovnání K-ultrazvukový trámc  H2 a H4 
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A v poslední ad  srovnání vzork  H3 a H4 p ipravených stejným nástrojem – 

rota ní hlavou Barracuda se dv mi tryskami.  

 drážka 1 2 3 4 5 6 7 

UT 3 2,0435 2,376 1,6057 1,5383 3,4515 2,8071 2,767

UT 4 0 0 0 2,8891 0 0 1,4695 

  drážka 8 9 10 11 12 13 14 

UT 3 2,2328 1,9778 0 0 0 0 0 

UT 4 2,0972 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 12: Srovnání K-ultrazvukový pro trámec H3 a H4 
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Obr. 23 Graf srovnání K-ultrazvukový trámc  H3 a H4 



Jan Pustelník: Srovnání erozních vliv  kapalinového paprsku nedestruktivními metodami 

2012  45 

11 ZÁV R 

Cílem práce bylo ov it p edpoklady stanovené v bakalá ské práci jinou, 

nezávislou metodou. Vhodnou metodou k tomuto ú elu byla použita imersní ultrazvuková 

metoda odrazová, využívající sledování prvního odrazu od materiálu, a tím sledující reliéf. 

Takto zachycený reliéf do soustavy matice bod  byl vyhodnocen programem MATLAB 

a porovnán s výsledky získanými metodou stanovenou v bakalá ské práci.  

Vyhodnocení

Vyhodnocení záznamu ultrazvukovým profilometrem jsem provedl p iloženým 

algoritmem programu MATLAB, a tak jsem získal informaci o drsnosti povrchu, uvád nou 

v práci jako koeficient K-ultrazvukový. Koeficient je bezrozm rnou veli inou jako 

i koeficient K-optický, získaný použitím metody stanovené v bakalá ské práci. 

To umož uje jejich srovnávání, ale pouze v rovin  sledování trend . Trendy uvedené 

v grafech ukazují dobrou shodu výsledk  použitými metodami, ili je možno íci, 

že metoda byla zdárn  ov ena. 

Charakter povrchu n kterých drážek, zejména vzork  H3 a H4 nebyl vhodný 

k provedení zkoušky, proto se v tabulkách objevují hluchá místa.  

Jak je možno usoudit už z popisu metod, je pravd podobné, že budou mít v i 

sob  drobné odchylky. Ty jsou zp sobeny úzkým profilem drážek a relativn  p esným 

zam ením objektu zkoumání. Významným faktorem je krok posuvu XYZ stolu. Jelikož 

se nejedná o absolutní scan, za který m žeme považovat vyhodnocení fotografie 

ve vysokém rozlišení, ale o scan v rastru, je z ejmé, že to ovlivní výsledek. Dalším 

problematickým prvkem, který vyvstal p i srovnání drážek 1 a 3, respektive 2 a 4 je ten, 

žedrážky p ipravené plochým nástrojem VVP jsou znateln  užší, než drážky zhotovené 

užitím nástroje s rota ní hlavou. Proto jsou tato srovnání nejvíce nep esná.  

Odtrhové zkoušky

Z d vodu postupu užitého, lišícího se od postupu užívaného v b žné stavební 

praxi, došlo k výraznému zkreslení výsledk  odtrhových test , které se tím staly 

nedostate n  vyhovujícími. P i dalším m ení bych navrhoval testy provád t dle v praxi 

užívaných postup  – klasický rozm r ter íku, klasické asy aplikací sana ní malty 
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a lepidla a p edevším opakovatelnost alespo  t emi ter i v jedné drážce, z d vodu 

zp esn ní výsledk  provád né zkoušky. 

Návrh na zdokonalení

Pro získání p esn jších výsledk  optickou metodou navrhuji snímat v tší plochu 

drážky k p esn jšímu vyhodnocení a snížení statistické chyby zp sobené nahodilým 

rozmíst ním kameniva a náhodnou velikostí kameniva na obnaženém povrchu v drážce. 

I p esto však použitou metodou bylo dosaženo relativn  p esných výsledk . 
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Pøíloha 1 

clear all; close all; 
beton1=imread('10_leva_30.jpg'); 
figure; 
imshow(beton1); 
title('originalni obr1'); 
hold on 
beton2=im2double(beton1); 
beton3=rgb2gray(beton2); 
figure; 
imshow(beton3); 
title('po prevodu'); 
hold on 
figure; 
imhist(beton3); 
title('histogram prvniho obr'); 
hold on; 
beton11=imread('10_prava_30.jpg'); 
figure; 
imshow(beton11); 
title('originalni obr2'); 
hold on 
beton22=im2double(beton11); 
beton33=rgb2gray(beton22); 
figure; 
imshow(beton33); 
title('po prevodu'); 
hold on 
figure; 
imhist(beton33); 
title('histogram druheho obr'); 
hold on 
level1 = 0.5; 
BW1 = im2bw(beton3,level1); 
figure; 
imshow(BW1); 
title('prvni obr po prahovani'); 
hold on 
figure; 
imhist(BW1); 
title('histogram prvniho obr po prahovani'); 
hold on 
level2 = 0.5; 
BW2 = im2bw(beton33,level2); 
figure; 
imshow(BW2); 
title('druhy obr po prahovani'); 
hold on 
figure; 
imhist(BW2); 
title('histogram druheho obr po prahovani'); 
hold on 



P íloha 2 

function [ar,drsnost]=area(smpl) 

[m,n] = size(smpl); 
ar = 0; 

for i = 1 : m-1 
    for j = 1 : n-1 
        %horni trojuhelnik 
        a1 = sqrt(1+(smpl(i,j)-smpl(i+1,j))^2); 
        b1 = sqrt(1+(smpl(i,j)-smpl(i,j+1))^2); 
        c1 = sqrt(2+(smpl(i+1,j)-smpl(i,j+1))^2); 
        s1 = (a1 + b1 + c1)/2; 
        ar1 = sqrt(s1*(s1 - a1)*(s1 - b1)*(s1 - c1)); 

        %dolni trojuhelnik 
        a2 = sqrt(1+(smpl(i,j+1)-smpl(i+1,j+1))^2);
        b2 = sqrt(1+(smpl(i+1,j+1)-smpl(i+1,j))^2);
        c2 = sqrt(2+(smpl(i+1,j)-smpl(i,j+1))^2); 
        s2 = (a2 + b2 + c2)/2; 
        ar2 = sqrt(s2*(s2 - a2)*(s2 - b2)*(s2 - c2)); 
         
        ar = ar + ar1 + ar2; 
    end  
end 

drsnost = ar/(m*n); 


