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Cílem práce bylo vytvořit laboratorní testové úlohy pro výuku v laboratoři 

nedestruktivních zkoušek na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a ověření vlastností 

přístroje Zetec S-21R při nedestruktivní zkoušce primární konstrukce letounu. 

Testové úlohy pokrývají základní druhy defektů vyskytujících se u kompozitních 

konstrukcí jako delaminace v monolitické i sendvičové konstrukci a nesprávné 

slepení dvou dílů. Součástí práce byl rovněž návrh a výroba měrek, které určují 

minimální detekovatelný rozměr vady přístroje pro určené materiály. Měření v praxi 

bylo provedeno na prototypu křídla letounu UL39. 
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The goal of the thesis was to create a set of laboratory test tasks that could be 

used for training in the Laboratory of Non-destructive Testing at the Faculty of 

Transportation Sciences of Czech Technical University in Prague, and examination of 

features of the device Zetec S-21R at a non-destructive test of primary aircraft 

structure. The test tasks cover basic types of defects, occurring at composite 

structures, asdelamination in monolithic and sandwich structures and improper 

adhesive bonding of two pieces. A part of the thesis were also a design and 

production of scales for determination of minimum detectable dimension of device 

defect for given materials. The functional measurement was carried out on a 

prototype of wing on aircraft UL39. 
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Úvod 

V současné době se použití kompozitních materiálů v letectví dostalo v kategorii 

malých a sportovních letadel na takovou úroveň, že jejich podíl v konstrukci letadel 

dosahuje až 65% všech použitých materiálů. Příkladem může být čtyřiceti procentní 

podíl kompozitních materiálů v konstrukci letadel v roce 2000. Se zvyšujícím se 

procentním podílem kompozitních materiálů v konstrukcích letadel se také zvyšují 

nároky na ně kladené. S tím úzce souvisejí nedestruktivní zkoušky kompozitních 

materiálů. [4]    

Vzhledem k tomu, že v laboratoři nedestruktivních zkoušek na Fakultě dopravní 

ČVUT v Praze (dále jen laboratoř NDT na ČVUT FD) je k dispozici přístroj Zetec S-21R, 

neváhal jsem při výběru tématu a zvolil jsem si právě téma spojené s tímto 

přístrojem. Můj bakalářský obor byl Technologie údržby letadel, součástí výuky je i 

předmět Postupy údržby. Právě v jeho rámci jsou studentům demonstrovány 

možnosti nedestruktivního zkoušení v laboratoři. Doposud ale nebyla v laboratoři 

vhodná demonstrační úloha pro ukázku funkce bond testeru v praxi.  

Stanovil jsem si proto dva hlavní cíle diplomové práce. Prvním z nich bylo navržení 

laboratorních úloh pro demonstrování funkce bond testeru nejenom při výuce 

nedestruktivních zkoušek, ale také pro laboratorní účely. Druhý cíl stanovoval 

požadavek na aplikování měření pomocí bond testeru na primární konstrukci 

letounu. V první řadě to znamenalo zjištění měřících schopností přístroje v souvislosti 

s použitými materiály a jejich skladbou na konkrétním letounu, na kterém bude 

finální měření realizováno. Následně jsem pak musel vyrobit etalony simulující 

kritickou část konstrukce. Etalony byly použity pro kalibraci přístroje před vlastním 

měřením. 

Dosud jsem neměl žádné praktické zkušenosti s měřením podobného typu. Jako první 

jsem se proto rozhodl vyrobit úlohu, na které si ověřím nejen technologii výroby vad, 

ale také získám základní praktické zkušenosti s měřením pomocí bond testeru. Tuto 

úlohu jsem následně podrobil destruktivní zkoušce. 

Práci jsem se snažil napsat v komplexním a chronologickém duchu tak, aby 

obsahovala všechny důležité informace jak pro laboratorní, tak pro případné 

praktické nedestruktivní zkoušení primární konstrukce letounu.  
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Doufám, že se má diplomová práce stane podkladem pro realizaci měření bond 

testerem v laboratoři na FD ČVUT a také mimo ní.   
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1 Zpracování zadání laboratorních testovacích úloh 

Laboratorní testové úlohy jsem rozdělil do dvou částí. V první části budou 

vytvořeny školní laboratorní úlohy. Hlavním účelem těchto úloh bude především 

využití při výuce technologií nedestruktivního zkoušení kompozitních materiálů na 

FD ČVUT a přibližné určení možností přístroje. Při výrobě těchto úloh ověřím, zda je 

zvolená technologie výroby vad vyhovující. Důležitým aspektem pro mě je také 

získání základní technické praxe při měření pomocí přístroje ZETEC S-21R.  

Ve druhé části laboratorních úloh budou vyrobeny vzorky určené pouze pro 

definování rozměru nejmenší detekovatelné vady. Tyto vzorky musí být materiálově i 

skladbou identické jako testovaná primární konstrukce letounu, aby nemohlo dojít 

k odlišným výsledkům z důvodu odlišné skladby či použitých materiálů na vzorcích a 

reálné konstrukci.  

 Rozhodl jsem se realizovat testovací úlohy, které mají spolehlivě ověřit 

rozpoznávací schopnost přístroje při detekci tří základních vad kompozitní 

konstrukce. V prvním případě bude testována detekce neslepených oblastí. Druhou 

úlohou bude testování rozpoznávací schopnosti přístroje na delaminaci v monolitické 

konstrukci. Poslední úlohou je detekce delaminace jádra a vnějšího potahu u 

sendvičové konstrukce. Ve všech případech se jedná o časté a také zásadní vady u 

kompozitních konstrukcí. 

 

1.1 Úloha 1 – detekce neslepených oblastí 

 Školní laboratorní úloha 

Hlavním cílem této úlohy bude simulace neslepených oblastí pomocí přesně 

rozměrově definovaných vad. Pro výrobu vad bude použita technologie přesného 

nanášení lepidla, tak aby nedošlo ke slepení uměle vyrobených vad. Tato uměle 

vytvořená vada bude přesně zadefinována tak, aby bylo možné určit, zda přístroj tuto 

vadu odhalil či nikoliv. Plocha vady bude přelepena separační páskou. Slepení dílů 

bude provedeno dle stejného technologického postupu používaného při slepování 

dílů letounu.  
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Výkres se skladbou dílu je v příloze A této práce.  

 

 Úloha pro určení minimální detekovatelné vady 

Pro určení minimální detekovatelné vady bude vyrobena měrka se sérií po 

sobě jdoucích vad o zvětšující se ploše. Tato měrka přesně určí jak velkou vadu je 

přístroj schopný detekovat za použití identických materiálů jako při výrobě letounu. 

Vady budou tvořeny stejnou technologií jako v předchozím případě, tudíž přesným 

nanášením lepidla na definované plochy. 

Výkres se skladbou dílu je v příloze B této práce.  

 

1.2 Úloha 2 – detekce delaminace v monolitické konstrukci 

 Školní laboratorní úloha 

Při výrobě druhé úlohy bude využito pro simulaci vad technologie slepení 

dvou separačních fólií. Důležitou podmínkou je, aby se mezi fóliemi vytvořila 

vzduchová kapsa. U této úlohy se vada vloží přímo do skladby vzorku.  

Vzorek jsem navrhl společný pro úlohy 2 a 3.  Tento vzorek bude z poloviny 

tvořen monolitickou konstrukcí, která bude plynule přecházet na konstrukci 

sendvičovou.  Výkres se skladbou dílu je v příloze C této práce.  

 

1.3 Úloha 3 – detekce delaminace v sendvičové konstrukci 

 Školní laboratorní úloha 

Výrobu této úlohy jsem konzultoval s firmou ATG, s. r. o., která má již 

zkušenosti s měřením pomocí bond testeru. Byl vznesen požadavek na ověření 

měřících schopností přístroje pro sendvičovou konstrukci s potahy z kompozitního 

materiálu s výztuží ve formě uhlíkových vláken a jádrem s nomexovou voštinou. Tuto 

kombinaci materiálů zatím nejsou schopni kontrolovat pomocí bond testeru, i když je 

přístroj určen také pro již zmíněnou kombinaci. U již dříve vyrobených vzorků, kde 
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byla delaminace simulována pomocí pytlíčku ze separační fólie nebyly výsledky 

prokazatelné.  

Jako jádro bude tedy použita nomexová voština. Pro výrobu delaminace 

v úloze 3 jsem musel zvolit jinou technologii, než v předchozím případě kvůli již 

zmíněným okolnostem. Proto jsem zvolil technologii nanášení fóliového lepidla, ve 

kterém budou v požadovaných oblastech výřezy, které budou reprezentovat 

delaminace. Bližší popis této technologie bude vysvětlen v kapitole 2. Výroba 

testových úloh.  

Vzorek pro úlohu 2 a 3 bude společný, jak již bylo zmíněno u úlohy 2. Výkres se 

skladbou dílu je v příloze C této práce.  

 

 Úloha pro určení minimální detekovatelné vady 

U této úlohy je samozřejmě použita stejná technologie výroby jako 

v předešlém případě. Na vzorku bude série vad o různých velikostech, aby bylo 

možné určit  tu nejmenší detekovatelnou. 

Výkres se skladbou dílu je v příloze D této práce.  

 

1.4 Kalibrační měrka pro rezonanční metodu 

Aby bylo možné přesně určit poškozenou vrstvu, je nutné přístroj zkalibrovat 

pomocí měrky. Tuto měrku jsem se rozhodl vyrobit dle parametrů, které používá 

společnost Boeing. Tato měrka bude vyrobena pro budoucí laboratorní účely. Nebude 

nijak využita při měření v této práci. 

Výkres se skladbou dílu je v příloze E této práce.  

 

1.5 Úloha pro ověření technologie výroby vad 

Pro ověření technologie výroby jednotlivých vad, jsem se rozhodl vyrobit 

ověřovací úlohu určenou pro sendvičovou i monolitickou konstrukci. Dalším 
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hlediskem bylo málo zkušeností s tvorbou vad v sendvičové konstrukci na rozhraní 

jádra a vnější monolitické konstrukce pomocí fóliového lepidla AF 163.  

Ověřovací vzorek bude podroben destruktivní zkoušce. Tato zkouška bude mít 

za úkol zjistit, zda při vytvrzování vzorku nedojde k deformaci tvaru uměle vyrobené 

vady vlivem například rozlití lepidla. Vzorek bude mít sendvičovou konstrukci, která 

bude plynule přecházet na konstrukci monolitickou. 

V sendvičové části vzorku budou použity dva druhy jádra. Prvním druhem je 

nomexová voština o tloušťce 8 mm a druhým typem jádra bude pro zajímavost pěna 

Rohacell o stejné tloušťce 8 mm. Simulovaná vada bude mít klínovitý tvar o rozměru 

60 x 30 mm. Tento tvar jsem zvolil proto, aby bylo možné ověřit, zda se lepidlo 

rozlévá v ostrých rozích. V ověřovacím vzorku budu ověřovat technologii rozdělenou 

do dvou vytvrzování. V prvním cyklu se vytvrdí vnější monolitický panel. Po vytvrzení 

panelu bude na vyznačenou oblast aplikováno fóliové lepidlo AF 163 s požadovanými 

výřezy, které představují geometrii budoucích delaminací. Následně ustavení jádra a 

skladba vnitřního monolitického panelu. Obě vytvrzování budou probíhat 

v autoklávu. 

Vada v monolitické části vzorku bude mít rozměr 6 x 6 mm. Tento rozměr byl 

zvolen dle obvyklých požadavků zákazníka na nejmenší povolenou delaminaci v díle. 

Vada bude vyrobena slepením dvou separačních fólií tak, aby mezi nimi vznikla 

vzduchová kapsa. 

Výkres se skladbou dílu je v příloze F této práce.  
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2 Výroba testových úloh 

V této kapitole je podrobně popsána technologie výroby vzorků a také 

především technologie výroby vad. Nedílnou součástí je fotodokumentace z výroby. 

Všechny testové úlohy jsem vyráběl z prepregů s uhlíkovou výztuží a 

epoxidovou matricí. Prepreg je od výrobce nasycená výztuž s garantovaným 

množstvím matrice. Následně byly vzorky zabaleny technologií vacuum bag. 

Vytvrzování vzorků s monolitickou konstrukcí probíhalo v autoklávu a vzorků se 

sendvičovou konstrukcí v peci tak jak je běžné při výrobě součástí letadel.  

2.1 Ověření technologie výroby vad  

Výroba tohoto vzorku byla rozdělena do dvou vytvrzování. V první skladbě 

bylo prvotním úkolem vyrobení delaminace do monolitické konstrukce pomocí 

slepení dvou separačních fólií o rozměru 6 x 6 mm. Ukázku takové delaminace je 

možné vidět na obrázku č. 1.  

                        

Obrázek č. 1 – Delaminace 6 x 6 vyrobená se separační fólie.  
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Následovalo řezání nástřihů z prepregu EHKF420-C20-45 s orientací vláken 

dle výkresu v příloze F. Po připravení nástřihů již probíhala skladba. Důležitým 

bodem skladby bylo přesné umístění simulované delaminace do skladby (obrázky č. 2 

a 3). 

 

Obrázek č. 2 – Ustavení delaminace do vzorku. 

 

Obrázek č. 3 – Ustavení delaminace do vzorku.  

První vytvrzení vzorku proběhlo v autoklávu. 
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Po úspěšném prvním vytvrzení mohla skladba vzorku pokračovat nanesením 

fóliového lepidla AF 163 v kterém byly klínové výřezy představující tvar delaminace 

jak je patrné z obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4 – Aplikace fóliového lepidla AF 163. 

Na lepidlo jsem následně ustavil dva druhy jádra. Jejich poloha byla zajištěna 

proužky z fóliového lepidla (obrázek č. 5).  

 

Obrázek č. 5 – Ustavení jádra z nomexové voštiny a pěny Rohacell obě tl. 8mm. 
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Finálním krokem bylo položení dvou vrstev z prepregu a zabalení technologií 

vacuum bag. Druhé vytvrzení již muselo být provedeno v peci, aby nedošlo ke 

zborcení jádra. 

 

2.2 Úloha 1 – detekce neslepených oblastí 

 Školní laboratorní úloha 

Školní laboratorní úloha na detekci neslepených oblastí bude simulovat výřez 

konstrukce letounu. Tento výřez bude prezentován lepeným spojem vnějšího potahu 

a podélníku. Simulované vady mají obdélníkový a klínovitý tvar o přepsaných 

rozměrech.  

V první fázi bylo třeba vyrobit podélník a potah jednotlivě. Pro výrobu 

podélníku jsem použil materiál EHKF420–C20-45. Skladbu jsem provedl na profil 40 

x 40 x 3 (obrázek č. 6). 

 

Obrázek č. 6 – Výroba podélníku. 

Skladba potahu proběhla na duralové desce o rozměru 800 x 800 mm pro 

dosažení co nejlepšího výsledku z pohledu rovinnosti dílu a kvality jeho povrchu. 

Ve skladbě samotného potahu nebyly vytvořeny žádné vady. Na obrázku č. 7 je možné 

vidět obě vyrobené součásti po obrobení na rozměr.   
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Obrázek č. 7 – Potah a podélník. 

Po zdrsnění povrchu lepených oblastí brusným papírem o hrubosti 80 a omytí 

acetonem jsem provedl orýsování tvaru a polohy vad dle výkresu a nalepení 

separační pásky na místa umělých vad. (obrázek č. 8). 

 

Obrázek č. 8 – Vyznačení neslepených oblastí dle výkresu. 

Do druhé fáze výroby vzorku patří slepení vzorku pomocí konstrukčního 

lepidla Hysol 9394 (obrázek č. 9). Po slepení byl vzorek stažen svěrkami a zatížen tak, 

aby došlo ke správnému slepení obou dílů.  
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Obrázek č. 9 – Nanesení lepidla. 

 

Obrázek č. 10 – Výsledný vzhled laboratorní úlohy 1 s označením: 1.1/LAB/NDT-BT  

 

 Úloha pro určení minimální detekovatelné vady 

 Základem výroby této úlohy bylo vytvrzení monolitického materiálu 

v autoklávu se skladbou dle výkresu. Následně jsem provedl obrobení monolitu na 

čistý rozměr a orýsování (obrázek č. 11). 
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Obrázek č. 11 – Obrobený a orýsovaný vzorek. 

V dalším kroku jsem provedl slepení vzorku lepidlem Hysol 9394 a zatížení 

tak, aby nedošlo ke zdeformování tvaru uměle vytvořených neslepených oblastí 

(obrázek č. 12). 

 

Obrázek č. 12 – Vzorek s naneseným lepidlem připravený ke slepení. 

Výsledný vzorek připravený k měření s označením 1.1/VZ/NDT-BT je na 

obrázku č. 13. 

 

Obrázek č. 13 – Vzorek s neslepenými oblastmi, označení vzorku: 1.1/VZ/NDT-BT 
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2.3 Úloha 2 – detekce delaminace v monolitické konstrukci 

V úloze 2 jsem se po konzultaci rozhodl provést pouze školní laboratorní 

úlohu. A to z toho důvodu, že pro kontrolu dílu na výskyt delaminací se používá 

klasický ultrazvuk, který je pro tento účel vhodnější. 

 Školní laboratorní úloha 

Úloha 2 je spojená s úlohou 3. Toto řešení jsem zvolil, protože pro 

demonstrativní účely zcela postačuje, když je ve vzorku vytvořeno malé množství vad. 

Proto jsem si mohl dovolit spojit tyto dvě úlohy do jednoho vzorku. 

Při výrobě jsem se držel technologií popsaných v kapitole 1. Delaminace 

v monolitické konstrukci jsem vytvořil pomocí pytlíčků ze separační fólie a 

v sendvičové části vzorku jsem provedl výřezy ve fóliovém lepidle AF 163. Vzhled 

vzorku před finální skladbou dvou vrstev je na obrázku č. 14. A finální vzhled po 

obrobení a označení 1.2-1.3/LAB/NDT.BT je na obrázku č. 15. 

 

Obrázek č. 14 – Porovnání technologie výroby delaminace.  
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Obrázek č. 15 – Finální vzhled laboratorní úlohy 1.2-1.3/LAB/NDT-BT 

 

2.4 Úloha 3 – detekce delaminace v sendvičové konstrukci  

 Školní laboratorní úloha 

Tato úloha byla vyrobena společně s úlohou 2 na jeden vzorek. Tudíž je již 

výroba zdokumentovaná v kapitole 2.3 Úloha 2 – detekce delaminace v monolitické 

konstrukci. 

 Úloha pro určení minimální detekovatelné vady 

Výroba této úlohy byla rozdělena do dvou částí. V první řadě bylo třeba 

vytvrdit vnější panely sendvičové konstrukce samostatně z prepregu CC 289 ER450 

(blíže specifikováno ve výkresu). Po vytvrzení v autoklávu jsem provedl hrubé 

obrobení vnějších panelů a přípravu voštinového jádra. Pro lepení jádra k vnějším 

panelům jsem použil fóliové lepidlo AF 163. V lepidle jsem vyřízl otvory, které 

odpovídají ploše delaminace. Důležité bylo přesně umístit fólii s výřezy na voštinu 

(obrázek č. 16). 
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Obrázek č. 16 – Aplikace fóliového lepidla s výřezy. 

Na závěr jsem celý vzorek po jeho obvodu obložil ohrádkou z pěny Airex. To 

jsem provedl proto, aby nedošlo ke zborcení voštiny při vytvrzování (obrázek č. 17). 

Druhé vytvrzení probíhalo v peci. Finální vzhled vzorku s označením 1.3/VZ/NDT-

BT je na obrázku č. 18. 

 

Obrázek č. 17 – Opatření proti zborcení voštinového jádra. 
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Obrázek č. 18 – Finální vzhled sendvičového vzorku 1.3/VZ/NDT-BT 

2.5 Výroba kalibrační měrky pro rezonační metodu 

Školní kalibrační měrka určená pro rezonanční metodu byla vyrobena 

z materiálu EHKF 420 – C20 – 45. Tudíž z materiálu, z kterého jsou vyrobeny všechny 

školní úlohy. Na obrázku č. 19 je možné vidět hotovou měrku.  

V této práci budu měřit pouze sondikátorovou metodou, proto již tuto měrku 

nevyužiji. Měrka bude pouze předána do školní laboratoře NDT pro budoucí měření.    

 

Obrázek č. 19 – Kalibrační měrka pro měření rezonanční metodou. 
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3 Výsledky měření laboratorních úloh 

V první řadě je třeba definovat použitý měřicí přístroj a sondu, kterou jsem 

použil k měření. Na obrázku č. 20 je použitý bond tester se sondou a všemi 

vyrobenými úlohami. 

 

Obrázek č. 20 – Bond tester a všechny vyrobené úlohy a etalony. 

3.1 Definování použitého přístroje 

Veškeré měření bylo provedeno pomocí bond testeru Zetec S-21R. Tento 

přístroj umožňuje provádět dvě metody měření. Jedná se o sondikátorovou a 

rezonanční metodu. V této práci budu řešit pouze metodu sondikátorovou, která je 

zcela zásadní a to z toho důvodu, že pokud je v letadlovém celku nebo dílu nalezena 

jakákoliv vada, tak je díl opraven, nebo vyřazen z provozu bez ohledu na to, v jaké 

hloubce se vada nachází. Pomocí sondikátorové metody se identifikuje oblast s vadou. 

Rezonanční metoda pouze určuje hloubku vady.  

Zetec S-21R  je moderní přenosný přístroj, který byl vyvinut pro detekování 

neslepených oblastí a vad v kompozitních a kovových konstrukcích. Své hlavní využití 

nalézá při kontrole dílů, ke kterým není možný přístup z obou stran, jedná se tedy 

především o již namontované díly a letadlové celky. 
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 Sondikátorová metoda 

V tomto módu měření se dá přístroj nastavit na čtyři předdefinované 

frekvence. Jedná se o frekvence 7, 14, 25 a 40 kHz. Já jsem provedl všechna měření 

s frekvencí 25 kHz, protože jsem dosahoval nejlepších výsledků a také byla tato 

frekvence doporučená v příručce k přístroji. Pro tuto metodu se používají sondy 

složené vždy z přijímače a vysílače, jak je možné vidět na obrázku. Indikace je 

vyhodnocena dle utlumené akustické energie v testovaném dílu. Pokud se téměř 

všechna vysílaná energie vrátí do přijímače, tak nedošlo k utlumení signálu do okolí. 

Tudíž je v testovaném místě vada, která nedovolí šíření signálu a jeho utlumení. Tento 

jev je vyhodnocen jako indikace vady. Výška přijímaného echa a tedy množství 

vrácené akustické energie do sondy, která se vyhodnocuje jako vada, je určena dle 

měřicích kritérií. Tato kritéria jsou obvykle stanovena dle měření na testových 

úlohách a kalibrech. [10]    

 Sondikátorová metoda je vhodná pro detekci delaminace, rozlepení, 

delaminací po impaktu a provozních poškození. Je použitelná i pro sendvičové 

konstrukce s hliníkovým, nebo nomexovým voštinovým jádrem. Vadu na rozmezí 

jádra a vnějšího monolitického panelu je možné indikovat i v případě, že se tato vada 

nachází na opačné straně, než je prováděno testování. [10]   

Pro měření jsem použil sondu Zetec Sondicator ZHHP-SP3L-PE-1.25-1/2S-8-

4PF. [10]   

 

Obrázek č. 21 [9]  – Sondikátorový mód přístroje Zetec S-21R. 
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 Rezonanční metoda 

Rezonanční metoda je ultrazvuková metoda s proměnnou frekvencí, která 

elektronicky snímá změny impedance. Využívá sondy s piezoelektrickým vysílačem. 

Změna impedance je způsobena tloušťkou zkoumaného materiálu. Pomocí rezonační 

metody jsme schopni přesně identifikovat tloušťku materiálu, nebo hloubku vady. 

Typické využití při měření tloušťky je například při opravě nosného potahu trupu, 

kdy byl nalezen vryp a ten byl následně vybroušen a vyhlazen je důležité následně 

zkontrolovat, zda nedošlo ke kritickému ztenčení potahu pod určenou mez. [10]   

Před samotným měřením je nejdříve potřeba kalibrovat přístroj pomocí 

měrky. Tato měrka by měla být vždy vyrobena ze stejného materiálu jako je 

zkoumaný materiál. Stejná orientace skladby již není nutností. Jednotlivé polohy 

tloušťek se uloží do přístroje. Až poté jsme schopni přesného měření. [10]   

Pro kalibraci jsem vyrobil schodovitou měrku dle parametrů společnosti 

Boeing. Samozřejmě byla vyrobena z identických materiálů jako laboratorní úlohy. 

3.2 Prvotní měření 

První měření jsem provedl na vzorku určenému k ověření správnosti výroby 

vad. Tento vzorek měl sendvičovou konstrukci, která plynule přecházela na 

konstrukci monolitickou. Zmíněné řešení jsem zvolil proto, aby bylo možné ověřit 

měřící schopnosti přístroje v obou konstrukcích na jednom vzorku.  

 Měření v monolitické konstrukci 

Měření jsem začal sondikátorovou metodou v oblasti monolitické konstrukce, 

která nebyla nijak poškozena, abych mohl ověřit správné nastavení přístroje. 

Nastavení jsem provedl pro uhlíkový kompozit s nomexovou voštinou dle uživatelské 

příručky k přístroji. Toto nastavení je patrné z následujících fotografií i s přijímaným 

echem. Správně zatlumené echo v monolitické konstrukci o šesti vrstvách je patrné 

z obrázku č. 22. 

Následně jsem se zaměřil na oblast se simulovanou vadou o rozměru 6 x 6 mm. 

Důležité bylo proměřit vadu a její okolí v různých úhlech pootočení sondy. Já jsem 

měření provedl v podélném a příčném směru.  
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Bohužel se mi ani v jednom případě nepodařilo zmiňovanou vadu indikovat. 

Indikované echo na vadě bylo srovnatelné s echem naměřeným v nepoškozené 

oblasti. Z tohoto poznatku vyplývá, že je simulovaná vada buď příliš malá pro 

indikaci, nebo byla nějak deformována při vytvrzování. Vzhledem k tomu, že se 

testovaná měrka podrobí destruktivní zkoušce, tak bude možné ověřit, o jakou 

variantu se jedná. Echo naměřené na vadě 6 x 6 mm bylo ve všech třech směrech svojí 

výškou téměř totožné.  Výsledek měření je na obrázku č. 23. 

 

Obrázek č. 22 – Správně zatlumené echo v monolitické konstrukci o šesti 

vrstvách.  

 

Obrázek č. 23 – Výsledek měření vady 6 x 6 mm v monolitické konstrukci.  
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 Měření v sendvičové konstrukci 

Měření jsem provedl opět v sondikátorovém módu se stejným nastavením 

přístroje. Postup měření jsem zvolil podobný jako v předchozím případě. Tedy 

nejprve zjištění útlumu echa v sendvičové konstrukci bez poškození. Výsledky pro 

voštinové i pěnové jádro byly srovnatelné a vystihuje je obrázek č. 24.  

 

Obrázek č. 24 – Správně zatlumené echo v sendvičové konstrukci. 

Následně jsem provedl měření v oblasti se simulovanou delaminací 

klínovitého tvaru mezi voštinou a vnějším panelem sendvičové konstrukce. 

Detekování delaminace bylo možné zhruba od poloviny výšky klínu. Tato hodnota 

odpovídá šířce delaminace 30 mm. Směrem k vrcholu klínu se delaminace nedala 

jednoznačně identifikovat. Na obrázku č. 25 je ukázka naměřeného echa s indikací 

delaminace.   

Výsledky měření sendvičové konstrukce s pěnovým jádrem byly velice 

obdobné. Při obou měřeních jsem nedokázal přesně určit hranice vady. Proto jsem 

měl podezření, že došlo při vytvrzování k deformaci tvaru vady např. vzlínáním 

lepidla po voštině. Toto tvrzení ale vyvrátila destruktivní zkouška, jak bude následně 

zjištěno.  
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Obrázek č. 25 – Identifikace delaminace v sendvičové konstrukci. 

 

3.2.1 Destruktivní zkouška kontrolní úlohy  

Destruktivní zkoušku vzorku jsem provedl proto, abych se přesvědčil o tom, 

zda nedošlo k deformaci vady v průběhu vytvrzování.  Ověřoval jsem tedy vadu 6 x 6 

mm vyrobenou pomocí pytlíčku ze separační fólie a dvě delaminace v sendvičové 

konstrukci vyrobené odlišnou technologií.  

Jako první jsem zkoumal delaminaci v monolitické konstrukci o velikosti 6 x 6 

mm. Tato vada nebyla přístrojem vůbec indikována. Po provedení řezu přímo v ose 

vady není na první pohled znatelná jakákoliv odlišnost od svého okolí (obrázek č. 26). 

Proto jsem se rozhodl provést úzký výřez o šířce přibližně 3 mm a tento vzorek 

zlomit. Po zlomení již byla delaminace viditelná (obrázek č. 27). Lze tedy prohlásit, že 

v inkriminovaném místě nedošlo ke spojení na sebe přiléhajících vrstev. Tudíž byla 

delaminace vyrobena správně.      
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Obrázek č. 26 – Řez delaminací. 

 

Obrázek č. 27 – Lom v místě delaminace. 

V dalším kroku jsem provedl destrukci sendvičové části vzorku s pěnovým 

jádrem. Vzhledem k tomu, že jsem nedokázal při měření přesně určit hranice vady. 

Tak jsem předpokládal, že bude delaminace tvarově zdeformovaná. Jak jsem již zmínil 

v předchozí kapitole.  

Po vylámání pěnového jádra bylo jasné, že předchozí teorie nebyla pravdivá.  

Vada si zcela zachovala svůj tvar a nedošlo k rozlití lepidla ani v ostrém rohu 

delaminace. Opět tedy mohu konstatovat, že použitá technologie výroby vady byla 

vhodná.  
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Na obrázku č. 28 je vzorek po destruktivní zkoušce, na kterém je vidět 

skutečný tvar vady a také červeně vyznačená oblast. Tato oblast představuje indikaci 

vady při měření. 

  

Obrázek č. 28 – Vzorek po destruktivní zkoušce s červeně vyznačenou indikací. 

Jako poslední jsem podrobil zkoušce sendvičovou konstrukci s voštinovým 

jádrem. Již při prvním příčném řezu přes vadu byla delaminace zřetelná (obrázek č. 

29). Je vidět, že na okrajích vzorku došlo ke slepení jádra a vnější konstrukce. 

 

Obrázek č. 29 – Řez delaminací v sendvičové části vzorku. 
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Po následném podélném přeříznutí se odkryla celá plocha simulované 

delaminace. A stejně jako v předchozím případě nedošlo ke změně tvaru vady. 

Neslepení jádra a vnějšího panelu jsem pro jednoznačnost demonstroval prostrčením 

špachtle (obrázek č. 30). 

 

Obrázek č. 30 – Demonstrace neslepení voštinového jádra k vnějšímu panelu. 

Indikace delaminace přístrojem je vyznačena zelenou barvou na obrázku č. 31. 

Opět byla delaminace rozpoznána od místa, kde její délka byla 30 mm. Celá 

delaminace je znázorněna barvou červenou. 

Nyní již mohu s určitostí tvrdit, že zvolený způsob výroby delaminace je 

vhodný k výrobě vzorků. 

 

Obrázek č. 31 – Tvar delaminace vyznačený červeně a indikace značená zeleně.  
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3.2.2 Závěr z prvotního měření 

Z prvotního měření jsem získal základní praktické znalosti s měřením pomocí 

bond testeru. Důležitým poznatkem je, že delaminace v monolitické konstrukci o 

rozměru 6 x 6 mm nebyla vůbec indikována a delaminace v sendvičové konstrukci 

byla indikována až od délky 30 mm. Při návrhu úloh budu vycházet z těchto poznatků. 

Nedílnou součástí bylo ověření technologií výroby vad pomocí destruktivní 

zkoušky. Nyní je možné říci, že jsou technologie vhodné pro výrobu vzorků s umělou 

vadou. 

3.3 Úloha 1 – detekce neslepených oblastí 

3.3.1 Školní laboratorní úloha 

Měření provedeno na měrce: 1.1/LAB/NDT.BT 

Měření na této úloze jsem provedl ve dvou směrech orientace sondy. Nejprve 

jsem provedl měření s orientací kontaktů sondy tak, aby byli rovnoběžné s delší 

stranou vady. Při druhém měření jsem měl sondu otočenou tak, aby její kontakty byly 

kolmo na delší stranu vady.  

- Výsledky s podélnou orientací sondy 

Výsledek měření v části podélníku bez vady je na obrázku č. 32. 

 

Obrázek č. 32 – Správně zatlumené echo v podélníku. 
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Následně jsem provedl měření napříč celým podélníkem zleva doprava. Jako 

první jsem indikoval vadu o velikosti 25 x 15 mm. Tato vada byla velice dobře 

identifikovatelná, jak je vidno z obrázku č. 33. Výška přijímaného echa se skokově 

zvětšila přibližně až 5x.  

 

Obrázek č. 33 – Indikace vady 25 x 15 mm. 

Následovala vada o velikosti 25 x 10 mm. Z obrázku je patrný zřetelný pokles 

výšky echa oproti předchozímu případu (obrázek č. 34). 

              

Obrázek č. 34 – Indikace vady 25 x 10 mm. 
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Detekce vady o velikosti 25 x 5 mm měla velice podobný výsledek jako 

v předchozím případě (obrázek č. 35).  

                 

Obrázek č. 35 – Indikace neslepené oblasti 25 x 5 mm. 

Podařilo se identifikovat i vadu o rozměru 25 x 3 mm. Jak se můžete přesvědčit 

na obrázku č. 36. Je ale nutné poznamenat, že bylo třeba vadě věnovat velkou 

pozornost, což by nebylo možné u klasického měření, protože u klasického měření 

samozřejmě neznáme polohu vady.  

 

Obrázek č. 36 – Indikace vady 25 x 3 mm. 
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Následovala série vad klínovitého tvaru, které se také podařilo indikovat. 

Výsledky měření jsou zřetelné z obrázků č. 37 – 39. 

 

Obrázek č. 37 – Klínovitá vada o výšce 25 mm a délce základny 5 mm. 

 

Obrázek č. 38 – Klínovitá vada o výšce 25 mm a délce základny 10 mm. 

 



- 38 - 

 

Obrázek č. 39 – Klínovitá vada o výšce 25 mm a délce základny 20 mm. 

 

- Výsledky s příčnou orientací sondy 

Při příčné orientaci sondy se podařilo indikovat pouze tři vady ze sedmi. A to 

vadu o rozměru 25 x 15 mm (obrázek č. 40), vadu 25 x 10 mm (obrázek č. 41) a vadu 

klínovitého tvaru o výšce 25 mm a délce základny 20 mm (obrázek č. 42). Z výsledků 

jsem usoudil, že přístroj identifikoval pouze vady, u kterých byly oba kontakty sondy 

nad postiženou oblastí, nebo se tomu kontakty alespoň blížily. Rozteč kontaktů sondy 

je 12,5 mm. 
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Obrázek č. 40 – Indikace vady 25 x 15 mm. 

 

Obrázek č. 41 – Indikace vady 25 x 10 mm. 
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Obrázek č. 42 – Indikace vady klínovitého tvaru o výšce 25 mm a délce 

základny 20 mm. 

3.3.2 Úloha pro určení minimální detekovatelné vady 

Měření provedeno na měrce: 1.1/VZ/NDT.BT 

 Podélná orientace kontaktů sondy s delší stranou vady 

Měření jsem zahájil kalibrací přístroje v oblasti bez vady. Hranici indikace jsem 

nastavil s minimální rezervou nad přijímaná echa. Nastavení je zřetelné z obrázku č. 

43. 

 

Obrázek č. 43 – Nastavení přístroje. 
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V měření jsem pokračoval ve směru od nejmenší vady 3 x 13 mm po největší 

vadu 15 x 13 mm. Dokázal jsem indikovat už vadu 3 x 13 mm. V tomto případě byla 

indikace hraniční, jak je možné vidět z obrázku č. 44. Při nelaboratorním měření si 

myslím, že by byla vysoká pravděpodobnost neidentifikování této vady. A to z důvodu 

velice krátkodobé hraniční indikace. Při měření jsem musel této oblasti věnovat větší 

pozornost, což znamená opakované vracení sondy a podrobné testování oblasti. 

Tento způsob testování není možné aplikovat na díly s velkou plochou.  

 

Obrázek č. 44 – Indikace vady 3 x 13 mm. 

Vada o rozměru 6 x 13 mm měla velice podobné výsledky, proto nebudu 

uvádět obrázek s výsledkem měření této vady.  

Výraznější změnu přijímaného echa jsem zpozoroval až u vady 9 x 13 mm. Kdy 

echo jasně přesáhlo nastavenou hranici. Vada je dobře indikovatelná i za normálních 

podmínek. Výsledek měření jsem uvedl na obrázku č. 45. Větší vady o velikostech 12 x 

13 mm a 15 x 13 mm jsem již indikoval naprosto spolehlivě. Pro ilustraci jsem uvedl 

na obrázku č. 46 výsledek měření vady 12 x 13 mm. 
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Obrázek č. 45 – Indikace vady 9 x 13 mm. 

 

Obrázek č. 46 – Indikace vady 12 x 13 mm. 

 Příčná orientace kontaktů sondy k delší straně vady 

Při měření s příčně orientovanou sondou jsem nedokázal najít vady 3 x 13 mm 

a 6 x 13 mm. Výsledky u těchto vad byly horší než v případě podélné orientace sondy. 

Prokazatelná indikace nastala při měření vady 9 x 13 mm. Výsledek měření vady 9 x 
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13 mm je na obrázku č. 47. Ostatní vady s větším rozměrem jsem indikoval spolehlivě. 

Výsledky v těchto případech jsou srovnatelné s podélnou orientací sondy. 

 

Obrázek č. 47 – Indikace vady 9 x 13 mm s příčnou orientací sondy. 

3.3.3 Závěr z měření laboratorní úlohy 1 

Úloha 1 pro laboratorní účely se dá hodnotit jako zdařilá, protože splňuje dva 

základní požadavky. Prvním požadavkem bylo možnost indikace nasimulovaných 

vad, tudíž je vhodná pro praktickou ukázku měření pomocí bond testeru při výuce ve 

škole. Druhým požadavkem bylo získání základních poznatků při testování slepené 

konstrukce.  

Sondikátorová sonda má rozteč kontaktů 12,5 mm. Z výsledků vyplývá, že aby 

byla vada zřetelně identifikovaná, tak musí její plocha obsáhnout oba kontakty sondy, 

nebo se rozteči kontaktů alespoň přibližovat, jak je to např. v případě vad 25 x 10 mm 

a 25 x 15 mm. Toto tvrzení potvrzuje rozdílnost výsledků při změně orientace sondy. 

Při podélné orientaci se podařilo indikovat všechny simulované vady díky tomu, že 

oba kontakty byly přímo nad vadou. Protože délka vady ve všech případech byla 25 

mm. Při otočení sondy o 90° se podařilo indikovat už pouze tři vady. Jednalo se o 

vady, které se svojí šířkou přibližují nebo jsou větší než rozteč kontaktů. Přesně to 

byly vady 25 x 15 mm, 25 x 10 mm a vada klínovitého tvaru o výšce 25 mm a délce 

základny 20 mm.  
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S ohledem na tento poznatek jsem navrhoval další testové úlohy.   

3.3.4 Závěr z měření úlohy pro určení minimální detekovatelné vady 

Snažil jsem se potvrdit můj prvotní úsudek, kdy jsem odhadl, že minimální 

detekovatelná vada bude 3 x 13 mm. K tomuto účelu jsem vyrobil měrku k určení 

minimální detekovatelné vady. Moje tvrzení se potvrdilo jen částečně. Opravdu je 

možné indikovat vadu 3 x 13 mm s podélnou orientací sondy k delší straně vady. Ale 

indikace není příliš prokazatelná. S největší pravděpodobností by k indikování 

nedošlo při běžném způsobu testování (posun sondy 25 mm/s). Proto jsem určil jako 

minimální detekovatelnou neslepenou oblast 9 x 13 mm, kdy byly výsledky ve všech 

případech prokazatelné. 

3.4 Úloha 2 – detekce delaminace v monolitické konstrukci 

3.4.1 Školní laboratorní úloha  

Měření provedeno na měrce: 1.2-1.3/LAB/NDT.BT (monolitická část vzorku) 

Z již známých poznatků z prvotního měření a také měření neslepených oblastí, 

jsem chtěl, aby indikace delaminace v monolitu byly zcela zřetelné. Z tohoto důvodu 

jsem vyrobil v monolitické konstrukci pouze dvě delaminace o rozměru 12 x 13 mm a 

15 x 13 mm.  

Jako první krok jsem opět provedl klasickou kalibraci přístroje dle měření 

v oblasti bez vad. Rád bych při testování monolitu, složeného pouze ze šesti vrstev 

prepregu, poukázal na to, že při měření je patrné zbytkové echo zadní strany 

zkoušeného vzorku. Je to způsobeno tím, že při vysílání ultrazvukových vln není zcela 

celý svazek přijat zpět do přijímací sondy. U testování tenkých materiálů je tento jev 

dobře viditelný.  A to z toho důvodu, že se část svazku odrazí od vlastní konstrukce 

vzorku a část svazku se odrazí od zadní stěny vzorku. Echo od zadní stěny vzorku je 

zakroužkováno červenou barvou na obrázku č. 48. Dalším vodítkem k indikaci 

delaminace je posouvání koncového echa směrem ke vstupnímu echu (ve směru 

modré šipky). Poloha echa přibližně znázorňuje hloubku delaminace. Čím blíž je ke 

vstupnímu echu, tím je hloubka delaminace menší. U silnostěnných materiálů bohužel 

tento jev pozorovat nemůžeme. Protože je zbytková část ultrazvukového signálu 

zatlumena do konstrukce zkoušeného materiálu.  
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Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenal totožné výsledky při podélné i příčné 

orientaci sondy, jsem se rozhodl prezentovat výsledky pouze pro podélnou orientaci. 

 

Obrázek č. 48 – Kalibrace přístroje. 

Podařilo se mi indikovat obě delaminace vytvořené ve zkušebním vzorku. Na 

obrázku č. 49 je výsledek měření delaminace 12 x 13 mm a na obrázku č. 45 je 

výsledek pro delaminaci o rozměru 15 x 13 mm. 

 

Obrázek č. 49 – Indikace delaminace 12 x 13 mm. 
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Obrázek č. 50 – Indikace delaminace 15 x 13 mm. 

Na obrázku č. 50 je dobře patrný posun echa a splynutí v jedno velké indikační 

echo.  

3.4.2 Závěr z měření laboratorní úlohy 2 

Obě delaminace jsou indikovatelné jak v příčném, tak také v podélném směru 

zkoušení. Tudíž lze úlohu prohlásit za použitelnou pro laboratorní a demonstrační 

účely. 
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3.5 Úloha 3 – detekce delaminace v sendvičové konstrukci  

3.5.1 Školní laboratorní úloha 

Měření provedeno na měrce: 1.2-1.3/LAB/NDT.BT (sendvičová část vzorku) 

Kalibraci jsem provedl dle již získaných poznatků z měření úlohy pro určení 

minimální indikovatelné vady. Kalibrace je na obrázku č. 51. 

 

Obrázek č. 51 – Nastavení pro sendvičovou konstrukci. 

Opět došlo k téměř identickým výsledkům při podélné a příčné orientaci 

sondy. Proto budu tentokrát uvádět výsledky pouze pro příčnou orientaci sondy 

k delší straně vady. Indikování delaminací je na obrázku č. 52 pro delaminaci 12 x 30 

mm a na obrázku č. 53 pro delaminaci 15 x 30 mm. 
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Obrázek č. 52 – Indikace delaminace 12 x 30 mm. 

  

Obrázek č. 53 – Indikace delaminace 15 x 30 mm. 

 

3.5.2 Úloha pro určení minimální detekovatelné vady 

Měření provedeno na měrce: 1.3/VZ/NDT-BT 

Výsledky prvotního měření ukázaly, že přístroj byl schopný indikovat 

delaminaci v sendvičové konstrukci až od rozměru 30 mm. Proto jsem navrhl měrku, 

ve které je pět vad s délkou 30 mm a proměnou šířkou (od 3 do 15 mm). Aby bylo 

možné určit nejmenší detekovatelnou vadu.  

Měření jsem započal, jako ve všech případech, v části konstrukce, která byla 

vyrobena bez vady. Přístroj jsem kalibroval tak, aby při testování části konstrukce bez 

vady nedošlo k signalizaci vady. To znamená, že jsem hranici signalizace posunul nad 

vrcholy ech indikovaných v konstrukci bez vad přibližně o 15 % jejich výšky. 

Nastavení přístroje je patrné z obrázku č. 54. 
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Obrázek č. 54 – Kalibrace přístroje. 

 

 Podélná orientace sondy 

Dále jsem postupoval tak, že jsem provedl měření s podélnou orientací 

kontaktů sondy na delší stranu vad. Výsledky pro vady 3 x 30 mm a 6 x 30 mm jsou 

téměř totožné. A to takové, že vada se dá indikovat pouze v případě, že je dané oblasti 

věnována velká pozornost. Tím je myšleno, že sonda musí být velice pomalu 

posunována, případně několikrát vrácena nad zmiňovanou oblast. A i v takovém 

případě je indikace pouze hraniční (obrázek č. 55). Při běžném způsobu prohlídky 

(kontinuální posun sondy rychlostí přibližně 25 mm/s) jsou vady nedetekovatelné. 
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Obrázek č. 55 – Indikace vad 3 x 30 mm a 6 x 30 mm. 

Jako první prokazatelná delaminace byla 9 x 30 mm. Při běžném posunu sondy 

byla pokaždé spolehlivě rozpoznána (obrázek č. 56). 

 

Obrázek č. 56 – Indikace delaminace 9 x 30 mm. 
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Indikování delaminací s rozměry 12 x 30 a 15 x 30 mm bylo již velice 

jednoduché. Přijímané echo se vždy skokově několikanásobně zvýšilo, jak je 

znázorněno na obrázku č. 57. 

 

Obrázek č. 57 – Indikace delaminací 12 x 30 mm a 15 x 30 mm. 

Na vzorku jsem také testoval, zda je vady možné identifikovat z protilehlé 

strany než jsou delaminace umístěny. Při měření jsem dospěl k podobným výsledkům 

jako u předešlého měření. Vady 3 x 30 a 6 x 30 mm jsem vyhodnotil jako 

nerozpoznatelné při normálním měření. U vady 9 x 30 mm byl výsledek už 

prokazatelný (obrázek č. 58). 

 

Obrázek č. 58 – Indikace delaminace 9 x 30 mm v sendvičové konstrukci při 

testování z protilehlé strany vzorku. 
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Jasně prokazatelné výsledky přítomnosti delaminace byly samozřejmě i u vad 

12 x 30 a 15 x 30 mm. V obou případech došlo téměř k ukázkové indikaci delaminace 

a výsledky jsou velice podobné jako na obrázku č. 57.  

Z těchto hodnot je možné usoudit, že na výsledek nemá vliv, zda je měření 

prováděno z přilehlé strany delaminace, nebo protilehlé. Předpokládám, že zásadní 

vliv na tuto schopnost bude mít výška a materiál jádra. V našem případě ale bylo 

důležité ověřit zmíněné vlastnosti pro materiály uvedené ve výkresu v příloze D.    

 

 Příčná orientace sondy 

Při měření s příčnou orientací sondy na delší stranu vady jsem předpokládal 

zhoršení měřících schopností přístroje, tudíž zvětšení minimálního rozměru 

indikované delaminace. Můj předpoklad se potvrdil při měření z obou stran měrky. 

Výsledky z přilehlé i protilehlé strany měrky byly velice podobné, proto budu 

prezentovat pouze výsledky z protilehlé strany. 

Přístroj dokázal spolehlivě rozpoznat vady 12 x 30 mm a 15 x 30 mm (obrázky 

č. 59 a 60). Ve všech ostatních případech nebylo možné indikace prohlásit za 

jednoznačné.  

 

Obrázek č. 59 – Indikace vady 12 x 30 mm s příčnou orientací sondy. 
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Obrázek č. 60 - Indikace vady 15 x 30 mm s příčnou orientací sondy. 

3.5.3 Závěr z měření laboratorní úlohy 3 

Úloha byla úspěšně odzkoušena v podélném i příčném směru. V obou 

případech došlo k indikaci delaminací. Proto jsem úlohu usoudil za vhodnou 

k testování v laboratorních podmínkách.  

 

3.5.4 Závěr z měření úlohy 3 určení minimální detekovatelné vady 

Měřením se podařilo prokázat, že je sondikátorová metoda vhodná k testování 

sendvičové konstrukce s nomexovým jádrem (přímo zkoumané materiály jsou 

vypsány v tabulce skladby ve výkresu v příloze D). Přístroj je schopný spolehlivě 

indikovat vadu 9 x 30 mm bez ohledu na to, zda je měření prováděno z přilehlé nebo 

protilehlé strany delaminace. Za předpokladu, že jsou kontakty sondy orientované 

podélně s delší hranou vady. Při příčné orientaci kontaktů se rozlišovací schopnost 

zhoršuje na delaminaci 12 x 30 mm.  

Indikování všech vad menších než 9 x 30 mm bylo shledáno neprokazatelným. 
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4 Popis letounu a výběr kritické oblasti konstrukce 

Testování primární konstrukce budu provádět na v současné době vyvíjeném 

letounu UL39. Tento letoun je výsledkem práce na společném projektu tří účastníků a 

to ČVUT v Praze – fakulta strojní, LA composite, s.r.o a Jihlavan airplanes, s.r.o.  

Letoun patří do kategorie ultralehkých letadel a v této třídě se vyznačuje 

doposud nevídanou celokompozitní konstrukcí s množstvím revolučních řešení a 

dmychadlovým pohonem.       

4.1 Základní popis letounu a technická data 

Jedná se o dvoumístný letoun kategorie ULL, který vychází z již dobře 

známého L39 Albatros. Dolnoplošník je vybaven ocasními plochami s klasickým 

uspořádáním a příďovým podvozkem. Pohon zajišťuje čtyřválcový motocyklový 

motor o obsahu 999 cm³ a výkonu 139 kW napojený na jednostupňové dmychadlo. 

Základní geometrie letounu je na obrázku č. 61. 

 

Obrázek č. 61 [6] – Základní geometrie letounu UL39. 
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Rozpětí 7,200 m 

Délka 7,330 m 

Výška 3,025 m 

Maximální vzletová hmotnost 475 kg 

Prázdná hmotnost 310 kg 

Maximální množství paliva 75 kg 

Maximální rychlost v horizontálním letu 305 km/h 

Maximální návrhová rychlost 340 km/h 

Cestovní rychlost 285 km/h 

Kladný násobek +4 

Záporný násobek -2 

Tabulka č. 1 [6] – Základní parametry letounu UL39. 

 

4.2 Výběr kritické oblasti vhodné pro kontrolu 

Vzhledem k v současné době probíhajícím pevnostním zkouškám křídla je 

hlavním pozornost namířena právě tímto směrem. Proto bych se rád zaměřil na 

problematiku lepených spojů v konstrukci křídla. Křídlo letounu UL39 je složitá 

lepená sestava složená z mnoha dílů, tím pádem je zde pravděpodobnost špatného 

slepení součástí ať už kvůli malému množství lepidla ve spoji, nebo nedostatečnému 

přítlaku.  

Zmíněná obava špatně provedených lepených spojů se potvrdila při 

absolvování pevnostní zkoušky. Při zatížení křídla případem zatížení, kdy je křídlo 

namáháno smíšeným krutem a ohybem na početním zatížení došlo k poruše na pravé 

polovině křídla. K předčasnému porušení po 1 vteřině na početním zatížení (předpis 

požaduje po 3 vteřinách) došlo v důsledku ke špatného prolepení spoje na odtokové 

hraně křídla. Nedostatečné prolepení bylo způsobeno nedostatečným množství 

lepidla. Spoj, který měl mít lepenou plochu širokou 25 mm, měl lokálně šířku pouze 5 

mm.  

Proto jsem označil jako kritické oblasti s potřebou kontroly právě následující 

lepené spoje. Spoj na odtokové hraně křídla po celém rozpětí, spoj hlavního nosníku 

s potahem, spoj pomocného nosníku s potahem a spoje potahu se žebry. Nejvyšší 
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riziko provedení nekvalitního spoje je na podtlakové straně křídla. To je způsobeno 

technologickým postupem lepení křídla, kdy se nejdříve celá vnitřní konstrukce 

křídla vlepí do spodního neděleného potahu. Tudíž lze tyto lepené spoje vizuálně 

zkontrolovat, byl spoj proveden správně. Zcela zásadní místo v postupu zaujímá 

nalepení horního potahu křídla. Při lepení horního potahu se ověřuje tloušťka spár 

mezi vnitřní konstrukcí křídla a potahem. Lepidlo se poté nanáší podle tloušťky 

spáry. Po přiklopení horního potahu už ale není možná vizuální kontrola spojů. Proto 

budu kontrolu kvality lepených spojů provádět především na podtlakové straně 

křídla. 

Všechny kritické oblasti jsou označeny zelenou barvou na obrázku č. 62, kde je 

zobrazena pouze pravá polovina křídla. Levá polovina je identická jen s minimálními 

odlišnostmi.  

 

Obrázek č. 62 [6]  – Vybrané oblasti ke kontrole. 
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5 Návrh provedení kontroly jednotlivých oblastí 

Základní způsob provedení kontroly ve všech případech jsem stanovil 

následujícím postupem. Počátečním krokem všech kontrol je kalibrace přístroje na 

etalonu určenému konkrétní měřené části konstrukce. Hlavní určující veličinou je 

hranice, kdy bude echo vyhodnoceno jako vadové. Tato hranice bude určena pomocí 

etalonu. Tento etalon představuje nepoškozenou, správně slepenou konstrukci bez 

veškerých vad. Kalibrace se provede tak aby bylo přijímané echo zřetelné a jeho 

výška byla přibližně 25 až 33 % celé obrazovky. Hranice indikace se posune těsně nad 

nejvyšší přijímané na etalonu tak, aby při kontrole etalonu nedošlo k žádné indikaci. 

 Následně se provede kontrola celé oblasti, na kterou je přístroj zkalibrován 

s podélnou polohou sondy, poté s příčnou polohou sondy vždy zleva doprava. 

Indikovaná oblast bude zřetelně vyznačena červeným značkovačem a zaměřena do 

protokolu. Protokol z měření bude hlavním výstupem celé kontroly. V tomto 

dokumentu budou zaznamenány všechny podmínky, ve kterých měření probíhalo a 

případné nálezy s popisem. Podrobný obecný postup je uveden v následující tabulce a 

následuje protokol z kontroly. 

5.1 Technologický postup kontroly bond testerem 

Obecný technologický postup provedení kontroly bond testerem 

Číslo Úkon 

1 Omytí kontrolovaných oblastí acetonem 

2 Vyznačení požadovaných oblastí ke kontrole dle výkresu 

3 Kalibrace přístroje dle etalonu 

4 Kontrola oblasti  

5 Vyznačení nevyhovujících oblastí 

6 Zanesení podmínek a nevyhovujících oblastí do protokolu 

Tabulka č. 2 – Obecný technologický postup provedení kontroly. 
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5.2 Zkušební protokol 

Pro přehlednost výsledků měření jsem navrhl zkušební protokol, který bude 

použit při nedestruktivní zkoušce křídla letounu UL39 a bude tudíž jedním z hlavních 

výstupů této práce. V protokolu musí být uvedeny všechny důležité okolnosti, při 

kterých bylo testování provedeno a také veškeré poznatky z měření. Tak aby bylo 

možné postižené oblasti zpětně identifikovat po přečtení tohoto protokolu bez 

přístroje. Tento dokument jsem navrhl i kvůli tomu, že se bude používat při měření 

v laboratoři NDT na FD ČVUT. Proto jsem tento protokol uvedl i nevyplněný na 

následujících dvou stranách. 
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ČVUT FD Ústav letecké 
dopravy  

ZKUŠEBNÍ  PROTOKOL   

BOND TESTER 

 

 Evidenční číslo: 

Pořadí Popis, identifikační data, souhrn údajů ke zkoušce, zařízení 

 

     1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

ÚDAJE O ZKOUŠENÉM PŘEDMĚTU   

Stav povrchu:  

Druh součásti: 

Materiál:         

Počet kusů:1 

Rozměry: 

_________________________________________________________________ 

ÚDAJE KE ZKOUŠCE  

Číslo zkušebního postupu, normy, specifikace, instrukce:   

Požadovaný rozsah zkoušky: 

_________________________________________________________________ 

ÚDAJE KE ZKUŠEBNÍ TECHNICE  

Směr zkoušení:          

Označení (typ) přístroje:  

Použitá sonda:  

Zkušební frekvence: 

  Provedl Razítko 

Jméno 

 
 

Datum   

 

Podpis 
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ČVUT FD Ústav letecké 

dopravy 

ZKUŠEBNÍ  PROTOKOL 

BOND TESTER 

 

 Evidenční číslo: 

Pořadí Popis, identifikační data, souhrn údajů ke zkoušce, zařízení 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALIBRACE CITLIVOSTI  

 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 
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6 Výroba etalonů pro jednotlivé oblasti 

Etalony budou vyrobeny pouze pro materiálově odlišné a zároveň kritické 

oblasti křídla UL39. Tyto kritéria splňují dvě oblasti. První zásadní oblast je spoj 

pásnice hlavního nosníku. V pásnici hlavního nosníku je obsažen proměnný počet 

vrstev tvořený výhradně z jednosměrné výztuže. Právě kvůli této skutečnosti musí 

být vyroben etalon pro tuto oblast. Kvůli obsahu jednosměrných vrstev bude mít 

výsledný materiál jiné akustické vlastnosti než zbytek konstrukce křídla. Zbytek 

konstrukce bude reprezentován spojem odtokové hrany křídla. Zmíněné řešení je 

možné, protože ve všech ostatních přídech je použit shodný materiál.  

6.1 Etalon spoje pásnice nosníku a potahu 

Obě části etalonu byli vyrobeny autoklávovou technologií ze shodných 

materiálů jako vlastní křídlo. Skladbu etalonu jsem zvolil dle výrobního výkresu 

nosníku a potahu z oblasti kde došlo k lomu při pevnostní zkoušce. Vyskládání 

nosníku proběhlo přímo ve výrobní formě hlavního nosníku, kde jsem provedl 

zaměření oblasti určené pro vyskládání. Skladba potahu byla provedena na rovné 

duralové desce. U tak malého výřezu by nebylo zakřivení potahu znatelné, proto jsem 

zvolil toto řešení. Slepení jsem provedl lepidlem Hysol 9394, tudíž stejným lepidlem 

kterým byl proveden spoj na křídle. Výslednou podobu je možné vidět na obrázku č. 

63. Etalon je označen: 6.1/ET/NDT-BT 

 

Obrázek č. 63 – Etalon spoje pásnice hlavního nosníku a potahu 6.1/ET/NDT-BT. 
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6.2 Etalon spoje odtokové hrany 

I v tomto případě byla výroba obou částí potahu provedena autoklávovou 

technologií. Skladba proběhla na rovné desce. Minimální šířka lepeného spoje na 

odtokové hraně by měla být 25 mm. Slepení potahů jsem provedl opět pomocí 

stejného lepidla Hysol 9394. Vlastní etalon je na obrázku č. 64. Etalon je označen: 

6.2/ET/NDT-BT   

 

Obrázek č. 64 – Etalon spoje odtokové hrany 6.2/ET/NDT-BT. 
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7 Výsledky měření v praxi 

Při testování křídla UL39 jsem postupoval přesně dle předešlého 

technologického postupu. Po omytí acetonem jsem provedl maskování pomocí 

papírové pásky. Toto řešení jsem zvolil proto, abych jasně definoval oblasti určené ke 

kontrole a usnadnil tak orientaci při vlastní zkoušce. Na pásku jsem také vyznačil 

oblasti s vadou a psal poznámky. Křídlo po maskování papírovou páskou je možné 

vidět na obrázku č. 43. Následně jsem přistoupil ke kalibraci přístroje pomocí etalonu. 

Nejdříve jsem provedl kalibraci na spoj pásnice nosníku a potahu. Postupně jsem 

prohlédl celý nosník zleva doprava. Pro testování ostatních spojů bylo důležité 

provést kalibraci dle etalonu odtokové hrany. Následně po úspěšné kalibraci jsem 

provedl kontrolu zbytku konstrukce. 

Vlastní kontrolu jsem prováděl tak, že jsem vybranou oblast vždy kontroloval 

nejdříve s příčnou orientací sondy a následně s podélnou orientací. Při indikování 

vady jsem postiženou oblast označil na papírovou pásku a poznamenal jsem si i 

polohu sondy při jaké došlo k indikaci. Právě poloha sondy je důležitá, protože nabízí 

lepší obraz o tom, jak je vada orientovaná.  

Po celkové kontrole křídla jsem všechny nálezy zaznamenal do zkušebního 

protokolu uvedeného v kapitole 5 této práce. Vyplněný protokol o zkoušce je uveden 

níže. Na závěr po zaměření všech indikovaných oblastí jsem provedl odmaskování 

křídla.  
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ČVUT FD Ústav letecké 
dopravy  

ZKUŠEBNÍ  PROTOKOL   

BOND TESTER 

 

 Evidenční číslo: 

BT/001 

Pořadí Popis, identifikační data, souhrn údajů ke zkoušce, zařízení 

 

     1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

ÚDAJE O ZKOUŠENÉM PŘEDMĚTU   

Stav povrchu: Lesklý bez jakýkoliv poškození 

Druh součásti: Křídlo letounu UL39 

Materiál: Kompozit s výztuží ve formě uhlíkových vláken a  epoxidovou 

pryskyřicí  

Počet kusů: 1 

Celkové rozměry: 6823 x 1393 mm 

_________________________________________________________________ 

ÚDAJE KE ZKOUŠCE  

Číslo zkušebního postupu, normy, specifikace, instrukce:                          

5.1 Technologický postup kontroly bond testerem 

Rozsah zkoušky: 4.2 Výběr kritické oblasti vhodné pro kontrolu 

_________________________________________________________________ 

ÚDAJE KE ZKUŠEBNÍ TECHNICE  

Směr zkoušení: Podélný a příčný 

Označení (typ) přístroje: Zetec S-21R 

Použitá sonda: Sondicator ZHHP-SP3L-PE-1.25-1/2S-8-4PF 

Zkušební frekvence: 25 kHz 

  Provedl Razítko 

Jméno Hergessel Jiří  

Datum 7.5.2015  

 

Podpis 
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ČVUT FD Ústav letecké 

dopravy 

ZKUŠEBNÍ  PROTOKOL 

BOND TESTER 

 

 Evidenční číslo: 

BT/001 

Pořadí Popis, identifikační data, souhrn údajů ke zkoušce, zařízení 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALIBRACE CITLIVOSTI  

Kalibrace pro testování spoje hlavního nosníku a potahu dle etalonu: 

6.1/ET/NDT-BT 

Kalibrace pro testování ostatních spojů provedena dle etalonu: 

6.2/ET/NDT-BT 

 
_________________________________________________________________ 

VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 

          Indikované oblasti při zkoušce jsou na obrázcích vyznačeny červenou 

barvou. Každá oblast je zakótovaná a označena číslem. Poznámky 

k jednotlivým vadám jsou pod každým obrázkem u číselného označení vady. 

 

1 a 2 – Vada indikovaná ve spoji koncového žebra a potahu. Indikace byla 

pouze příčnou polohou sondy. Šířka vady je tudíž pod 12 mm. Zřejmě 

došlo ke špatnému slepení celé plochy lemu žebra k potahu. 

V inkriminovaných oblastech není přilepen lem z vnitřní strany žebra. 

Z vnější strany je spoj provedený správně.    
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3 – Vada indikovaná ve spoji hlavního nosníku a potahu. Indikace proběhla 

podélnou polohou sondy (šířka vady pod 12 mm). Jedná se o částečně 

neprolepený spoj kdy je plocha pásnice bližší ke stojině nosníku správně 

slepena. Od poloviny pásnice směrem k odtokové hraně už spoj 

nevykazuje správné hodnoty. 

4 – Indikace v této oblasti byla podélnou polohou sondy. To znamená, že 

došlo k nekvalitnímu slepení v celé ploše spoje. Nekvalitní slepení žebra 

k potahu blížící se náběžné hraně křídla. 

5 – Oblast 5 byla indikována příčnou polohou sondy (šířka vady pod 12 mm). 

Jedná se o částečně neslepený spoj žebra s potahem. 

 

6 a 8 – oblasti indikované podélnou i příčnou polohou sondy. Spoj odtokové 

hrany, který má mít šířku 25 mm tak v oblastech 6 a 8 má pouze 10 až 

15 mm. 

7, 10, 11 a 12 -  Vada indikovaná ve spoji hlavního nosníku a potahu. 

Indikace proběhla podélnou i příčnou polohou sondy (šířka vady nad 13 

mm). Jedná se o částečně neslepený spoj kdy je plocha pásnice bližší ke 

stojně nosníku správně slepena. Od poloviny pásnice směrem 

k odtokové hraně už spoj nevykazuje správné hodnoty. 

9 – Oblast indikovaná podélnou polohou sondy (šířka vady pod 12 mm). 

Zřejmě došlo k částečnému neslepení pomocného nosníku a potahu. 

13 – Totožný případ jako u oblastí 1 a 2. 
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Závěr 

Práce si jako celek klade za cíl posloužit k rozvinutí měření pomocí bond testeru 

v laboratoři FD ČVUT. Zároveň jasně definuje možnosti měřicího přístroje při použití 

v praxi.  

V první kapitole jsou zpracována zadání všech úloh vyrobených v souvislosti s touto 

prací. Vždy je jasně stanoven cíl úlohy. Dále zde také uvádím technologii, která by byla 

vhodná pro výrobu vady v daném vzorku. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i 

výrobní výkresy. Výkres stanovuje nejen geometrii vzorku, ale především rozměry a 

umístění vad. Ve výkresech je vždy uvedena tabulka skladby vzorku. Tabulka 

znázorňuje pořadí skladby, materiál a orientaci vláken, případně ještě lepidlo, které 

jsem ke slepení vzorku použil.   

Druhá kapitola se již zabývá výrobou samotných úloh. Prioritně je zde podrobně 

popsána technologie výroby vad, což je důležité z hlediska posouzení, do jaké míry 

jsou uměle vyrobené vady shodné se skutečnými vadami. Právě kvůli tomuto důvodu 

a také kvůli získání základních praktických dovedností s měřením bond testerem 

jsem se rozhodl vyrobit ověřovací úlohu. Ta měla sendvičovou i monolitickou 

konstrukci proto, aby bylo možné ověřit technologie pro oba typy konstrukce. Do 

monolitické konstrukce byla umístěna delaminace o rozměru 6 x 6 mm. Tento rozměr 

byl vybrán kvůli obvyklým požadavkům zákazníků na přítomnost delaminace o 

maximálním zmíněném rozměru. Sendvičová část úlohy měla jádro z nomexové 

voštiny a také ze strukturální pěny Rohacell. Důležitým aspektem pro ověření bylo 

zachování tvaru delaminace po vytvrzení. V kapitole 2 je tedy podrobně popsána 

celková výroba této ověřovací úlohy. 

Ve třetí kapitole se již čtenář setká s výsledky laboratorních úloh a také s výsledky 

úloh pro určení minimální detekovatelné vady. Výsledky, které určují minimální 

detekovatelný rozměr, jsou zásadní pro použití přístroje při měření primární 

konstrukce letounu. V této části diplomové práce jsou uvedeny také závěry 

z destruktivní zkoušky ověřovací úlohy. Ze získaných poznatků vyplývá, že 

technologie výroby delaminace v monolitické konstrukci pomocí dvou slepených 

separačních fólií je vhodná. Při zlomení výřezu z úlohy byla jasně patrná vzniklá 

delaminace. Bohužel přístroj tuto delaminaci nebyl vůbec schopný detekovat. Naopak 
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v sendvičové části vzorku jsem indikaci zaznamenal, avšak s rozdílnými rozměry, než 

byly rozměry delaminace před vytvrzením v oblasti s voštinovým jádrem, taktéž 

v oblasti s pěnovým jádrem. Proto jsem původně předpokládal, že došlo při vytvrzení 

k deformaci tvaru delaminace vlivem vzlínání lepidla. Tento předpoklad byl ale 

vyvrácen následnou destruktivní zkouškou, kdy bylo zjištěno, že tvar delaminace 

naprosto přesně odpovídal tvaru před vytvrzením. Tímto poznatkem se potvrdilo, že 

technologie výroby delaminace pomocí fóliového lepidla je vhodná pro výrobu 

vzorků.  

Laboratorní úlohu 1 (neslepené oblasti) jsem vzhledem k výsledkům ohodnotil za 

použitelnou. Neslepené oblasti jsou detekovatelné, tudíž je tato úloha vhodná pro 

laboratorní účely. Dalším důležitým poznatkem bylo, že pro identifikaci vady musí její 

plocha obsáhnout oba kontakty sondy (rozteč 12,5 mm). Tvrzení jsem odvodil z 

rozdílnosti výsledků při změně orientace sondy. V tuto chvíli jsem předpokládal 

velikost na rozměr minimální detekovatelné vady 3 x 13 mm. Tvrzení měla potvrdit 

nebo naopak vyvrátit úloha k určení minimální detekovatelné vady. Předpoklad se 

potvrdil jen částečně. Indikace nebyla prokazatelná za normálních podmínek 

testování (posun sondy 25 mm/s). Prokazatelné výsledky ve všech případech byly u 

vady 9 x 13 mm, proto jsem ji určil jako nejmenší detekovatelný rozměr neslepené 

oblasti. 

Laboratorní úlohu 2 (delaminace v monolitické konstrukci) jsem rovněž testoval. 

Zjistil jsem, že obě vytvořené delaminace jsou detekovatelné jak v příčném, tak i 

v podélném směru zkoušení. Úlohu jsem tedy určil za vyhovující pro laboratorní 

účely. 

Kapitolu 3 uzavírá úloha o stejném čísle (delaminace v sendvičové konstrukci). 

Laboratorní úloha měla stejné výsledky jako předchozí laboratorní úloha 2. Nemá 

tedy hlubší smysl se o ní dále zmiňovat. 

Při měření úlohy 3 pro určení minimální detekovatelné vady se podařilo prokázat, že 

sondikátorová metoda je vhodná k testování sendvičové konstrukce s nomexovým 

jádrem. Přístroj je schopný spolehlivě indikovat vadu 9 x 30 mm bez ohledu na to, 

jestli se měření provádí z přilehlé nebo protilehlé strany delaminace. Avšak za 

předpokladu, že jsou kontakty sondy orientované podélně s delší hranou vady. Při 
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příčné orientaci kontaktů se rozlišovací schopnost totiž zhoršuje na delaminaci 12 x 

30 mm.  

V kapitole 4 jsem provedl stručný popis letounu UL39, na kterém bylo provedeno 

finální měření a určení kritických oblastí vhodných ke kontrole bond testerem. 

V zásadě se dá říci, že jsem vybral ke kontrole všechny lepené spoje na podtlakové 

straně křídla.  

Na již zmíněnou kapitolu navazuje kapitola 5, kde je znázorněn obecný technologický 

postup provedení kontroly. Kapitola obsahuje i zkušební protokol navržený pro 

potřeby laboratoře NDT FD ČVUT. 

Šestá kapitola se zabývá výrobou etalonů potřebných k závěrečnému testování křídla 

UL39. Z kritických oblastí jsem vybral dvě s naprosto odlišnou materiálovou 

skladbou, pro které jsem vyrobil etalony. V první řadě se jednalo o oblast spoje 

pásnice hlavního nosníku s nosným potahem křídla. Druhý etalon byl vyroben pro 

oblast spoje odtokové hrany křídla. 

Závěrečná sedmá kapitola vystihuje postup testování, podmínky testování a také 

výsledný zkušební protokol z měření prototypu křídla letounu UL39 určeného 

k pevnostním zkouškám. Navržené postupy pro nedestruktivní kontrolu s použitím 

Bond Testeru budou použity i při NDT kontrole prototypu křídla určeného k letovým 

zkouškám. 

Věřím, že tato práce přispěje k objasnění nejasností především v oblasti 

nedestruktivní kontroly sendvičové konstrukce s jádrem z nomexové voštiny a také 

k přiblížení celkové problematiky nedestruktivních zkoušek primární konstrukce 

letounu pomocí bond testeru.   

Do budoucna by se v návaznosti na téma této diplomové práce mohlo pokračovat 

rozšířením poznatků o aplikaci přístroje Zetec S-21R na další druhy kompozitních 

materiálů, například skelné a kevlarové výztuže. V oblasti sendvičové konstrukce by 

bylo zajímavé rozvinout možnosti použití přístroje na sendvičové konstrukce 

s pěnovým jádrem.  
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Seznam příloh 

Příloha A Výkres laboratorní úlohy 1 (detekce neslepených oblastí) 

Příloha B Výkres úlohy 1 pro určení minimální detekovatelné vady 

(detekce neslepených oblastí)  

Příloha C Výkres laboratorní úlohy 2 a 3 (detekce delaminace v 

monolitické konstrukci a detekce delaminace v sendvičové 

konstrukci) 

Příloha D Výkres úlohy 3 pro určení minimální detekovatelné vady 

(detekce delaminace v sendvičové konstrukci) 

Příloha E Výkres rezonanční měrky 

Příloha F Výkres ověřovací úlohy 
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Příloha A:  
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Příloha B:  
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Příloha C:  
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Příloha D:  
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Příloha E:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 

Příloha F:  

 

 

 

 


