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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na popis a inovativní způsob aplikace ultrazvukového testování dřeva, 

které je jednou z nedestruktivních metod používaných při diagnostice stavu dřevěných konstrukcí. 

Tato metoda je výhodná především u historicky cenného materiálu, protože ho při měření 

nepoškozuje. V současné době se pomalu prosazuje nový moderní způsob opravy poškozených 

konstrukčních prvků pomocí celodřevěných tesařských spojů. Tyto spoje jsou estetičtější a šetrnější 

k původní dřevěné konstrukci než standardní řešení, zároveň jsou ale náročné na vysokou kvalitu 

výroby, která je nutná pro jejich správné fungování. Je proto potřeba nalézt vhodný způsob 

kontroly jejich provedení a následného monitoringu stavu opravené stavby v budoucnu. 

Ultrazvukové testování má v této oblasti velký potenciál. 

V disertační práci je kromě shrnutí tématu nedestruktivního ultrazvukového testování popsán nově 

vyvinutý plátový celodřevěný spoj. Hlavní část se věnuje experimentálnímu šetření limitů metody 

a simulace inovativního způsobu jejího využití, které je hlavním aplikačním cílem práce. 

 
Klíčová slova 

Nedestruktivní testování, ultrazvuk, dřevo, historické konstrukce, celodřevěné spoje, diagnostika, monitorování 

stavu 

 

Abstract 

The dissertation is focused on the description and the innovative application of an ultrasonic 

testing of wood, which is one of the non-invasive non-destructive methods used for diagnostics of 

timber structures state. The method is particularly advantageous for historically valuable material 

as it does not cause damage during the measuring. Currently, the new modern way of repairing the 

damaged structural members by all-wooden carpentry joints is getting on slowly. The joints are 

more aesthetic and considerate of original timber construction than standard solutions, 

simultaneously they are demanding for high quality of execution that is necessary for the correct 

function. Therefore, an appropriate way of controlling their implementation and subsequent state 

monitoring of the repaired construction in the future is needed to be found. Ultrasonic testing has 

a great potential in this field. 

There is a description of the newly developed lap all-wooden joint besides the summary of the 

nondestructive ultrasonic testing topic in the dissertation. The main part is devoted to experimental 

research of the methods limits and to simulation of an innovative way of its usage, which is the 

main aim of the thesis. 

 
Key words 

Non-destructive testing, ultrasound, wood, historical structures, all-wooden carpentry joints, diagnostics, state 

monitoring  
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1 Úvod 

V České republice je velké množství historických objektů, které jsou anebo by měly být památkově 

chráněny. Podmínkou jejich zachování dalším generacím je poctivá údržba, kterou lze předcházet 

znehodnocení nebo dokonce zničení staveb. Nedílnou součástí jsou opravy, které musí být 

provedeny kvalitně, aby památku nepoškodily a umožnily její další bezproblémové fungování. 

V historických budovách téměř ve všech případech nalezneme dřevěné konstrukce, výraznou 

skupinu tvoří především krovy. Jsou vyrobeny z cenného materiálu, který nese zajímavé informace 

o stáří dřeva, konstrukčního prvku i celého objektu nebo o způsobu opracování stavebního 

materiálu. Během kontroly stavu je při diagnostice žádoucí užívat šetrné postupy. Široká nabídka 

nedestruktivních metod, které se vhodně doplňují, umožňuje v dnešní době získat z konstrukce 

množství přesných dat nejen o kvalitě dřeva. 

Disertační práce cílí na tuto problematiku. Díky nedestruktivním metodám je možné hodnotit stav 

existující dřevěné konstrukce, každá z metod má své výhody a limity. Mezi neinvazivní metody, 

které jsou v případě historicky cenného materiálu nejvýhodnější a pracovníky památkové péče 

nejžádanější, patří ultrazvukové testování, které se používá ke zjištění vad materiálu, ale také 

k odhadu materiálových mechanických vlastností zabudovaného dřeva. Proto se stalo hlavním 

tématem práce. Jeho využití při diagnostice historických konstrukcí je relativně běžné, popsán je 

i vliv některých heterogenit materiálu na výsledky měření.  

Při opravách poškozených dřevěných prvků se aktuálně razí trend zachování co největšího 

množství původního materiálu. Ten vede k protézování poškozených prvků novým dřevem. 

Kvalita spoje, kterým je protéza připojena k původnímu materiálu, je pro chování a budoucnost 

konstrukce velmi důležitá. Snaha památkářů chránit kromě nemovitého dědictví i tesařské řemeslo 

vede v posledních letech ke snaze využívat při opravách více nastavovacích tesařských spojů bez 

ocelových spojovacích prostředků. U nich je zvláště důležité kvalitní provedení a pravidelné 

sledování chování spoje v konstrukci po opravě. K tomu lze znovu velmi efektivně využít některé 

nedestruktivní metody. V praxi se to však zatím neděje z několika důvodů. Kontrola opravených 

konstrukcí obecně není prováděna dostatečně a systematicky, a proto nebyla poptávka 

po postupech, které by byly pro tuto činnost vhodné. S renesancí užití tesařských spojů 

při rekonstrukcích a současném trendu, který se kloní k celodřevěným spojům, se situace začíná 

měnit a ve výzkumu se otevírá nový prostor pro aplikaci nedestruktivního testování. 

Využívání nedestruktivních metod při studiu dřevěných konstrukcí i materiálu samotného má 

na pracovišti doktorandky úspěšnou historii, proto bylo jen logické ve výzkumu s ambicí nalezení 

dalšího inovativního použití některé z metod pokračovat. 
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Struktura disertační práce sleduje doporučení pracoviště, na kterém vznikla. Motivace k výzkumu 

je popsána v úvodu, rozbor současného stavu problematiky historických dřevěných konstrukcí, 

jejich oprav a využití nedestruktivních metod je v navazující teoretické části. Dále jsou definovány 

cíle práce. Čtvrtá kapitola předkládá praktické informace k metodám a konstrukčním řešením 

použitých v experimentech, jejichž popis a výsledky jsou předmětem páté kapitoly. Následující část 

shrnuje dosažené výsledky a reakci na zvolené hypotézy. A předchází závěru práce, který výzkum 

shrnuje. Součástí disertační práce je seznam použité literatury, přehled publikací autorky 

relevantních k popisovanému výzkumu a příloha s experimentálními daty. 
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2 Teoretická část 

V této kapitole bude na popisu problematiky detailněji naznačena autorčina motivace k výzkumu. 

Krátce je shrnuta oblast památkové péče ve vztahu k dřevěným konstrukcím, z jejíchž požadavků 

vychází zadání práce. Zatímco předprojektová příprava s užitím nedestruktivních metod již počítá, 

včetně ultrazvukového testování, v následném kvalitním provádění opravy, údržbě a pravidelném 

sledování stavu konstrukce chybí. Potenciál v kontrole kvality tak musí být teprve prokázán, 

a k tomu by měly přispět i výsledky této práce. Vhodné používání ultrazvukových přístrojů během 

celého procesu rekonstrukce, od diagnostiky přes opravu až po dlouhodobý monitoring, se jeví 

jako přirozené. 

Kapitola představuje souvislost památkové péče s nedestruktivními metodami a jakým způsobem 

jsou v této oblasti využívány. Ultrazvukové testování je rozebráno podrobněji, stejně jako nové 

trendy realizované při rekonstrukcích historických objektů, které se týkají především oprav 

konstrukčních prvků. Součástí kapitoly jsou tedy aktuální poznatky k posuzování kvality 

zabudovaného materiálu a kvality provedení konstrukčních řešení při rekonstrukcích. Dřevo má 

jako stavební materiál svá specifika, která se promítají i do správné aplikace diagnostických metod, 

a proto je i jeho popisu věnován prostor. Konec kapitoly je věnován definici hypotéz, jejichž 

potvrzení či vyvrácení má podpořit dosažení dílčích cílů disertační práce. 

 

2.1 Historické konstrukce 

Pokud je dřevo v konstrukci správně použito, je omezen jeho kontakt s vlhkým prostředím 

a konstrukce je po celou dobu života vhodně udržována, je velmi dobrá i trvanlivost dřeva. Nilsson 

a Rowell (2012) uvádějí příklady uchování nepoškozených velmi starých dřevěných artefaktů 

a definují také podmínky, které tomu pomáhají – nepřítomnost kyslíku nebo suché prostředí, které 

nedovoluje přežití biotických degradačních činitelů. I proto se v dnešní době setkáváme 

s konstrukcemi, které jsou stovky let staré, a materiál na ně použitý je autentický. Aby zůstaly 

i dalším generacím, je potřeba dbát na jejich stav a zajišťovat nutné opravy. V současné době 

probíhá velké množství rekonstrukcí historických staveb, a právě při nich přicházejí nedestruktivní 

metody ke slovu. To, že měření nezanechávají na konstrukčních prvcích stopy, případně jen 

minimální, je výhodné pro statické chování, i jako argument pro pracovníky správy památkové 

péče. Takovým přístrojům dávají přirozeně přednost a nedestruktivní měření bývají součástí 

předprojektové přípravy v rámci diagnostiky, která posuzuje stávající stav opravovaných objektů. 

V České republice a celé střední Evropě se setkáváme s historickými dřevěnými konstrukcemi 

především ve formě méně či více složitých krovů, které jsou na různé úrovni řemeslného 

zpracování. Objevují se ve střechách hospodářských stavení, měšťanských domů, kostelů a zámků 
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(ukázky jsou na Obr. 1). Dřevěné konstrukce jsou součástí stavby jako celku, proto lze i na nich 

rozpoznat změny spojené se stárnutím nebo přestavbou budovy. Ve starých gotických krovech 

nalézáme stopy mladších oprav a zásahů, v novějších krovech se mohou naopak jednotlivě objevit 

mnohem starší prvky, které byly opětovně použity během rekonstrukcí v minulosti. Monitoring 

a hodnocení stavu konstrukce jsou nedílnou součástí stavebnětechnického průzkumu, který může 

probíhat spolu se stavebněhistorickým průzkumem opírajícím se i o studium historie regionu, 

ve kterém se konstrukce nachází. Hospodářská prosperita v konkrétních obdobích lákala kvalitní 

řemeslníky, kteří prováděli stavby na vysoké technické úrovni a místní tesaři od nich poté 

konstrukce „opisovali“. Jak ale upozorňují (Macek a Razím 2011), na konstrukci krovu je poznat, 

když místní nezkušený tesař předloze ze statického hlediska dokonale neporozuměl a některé prvky 

buď vynechal, nebo naopak zbytečně ponechal. 

Ve starých krovech (Vinař 2009) se kovové prvky při spojování trámů tak, jak je používáme dnes, 

uplatňovaly výjimečně. Svůj um tesaři prokazovali na spojích a obrábění trámů sekerami. I dnes lze 

z tesařských značek poznat, jak tesař krov a spoje postupně sestavoval. Ze stop nástrojů lze odhalit, 

jaké techniky na otesávání používal (trasologie). Kovové spojovací prostředky doplňovaly některé 

z tesařských spojů. Kované hřeby a hřebíky (od 17. st.) zajišťovaly lípnuté prvky a tesařské skoby, 

tzv. kramle (od 18. st.), zase zesilovaly některá náchylná spojení, např. čepy krátčat do výměn. 

  

Obr. 1 a) krov zámku v Českém Krumlově, b) celodřevěný kostelík v Sedlišti 
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Ve středoevropském regionu lze sledovat v průběhu staletí ve stavebnictví podobné trendy. Proto 

můžeme např. v Německu najít stejné druhy konstrukcí krovů a stejné techniky spojování dřev 

jako u nás (Gerner 2003). Dřevěné konstrukce se objevují po celém světě v různých variantách 

a každá oblast má svá specifika, evropské ukázky jsou na Obr. 2. V zemích, kde mají dřevěné 

konstrukce dlouhou tradici a kde se dochovalo významné množství starých staveb, se rozvíjejí 

i nedestruktivní metody zkoušení dřeva. 

  

Obr. 2 a) krov radnice v belgickém Mons z 15. století, b) sloupový celodřevěný kostel původem z Golu 

v Norsku pochází ze 12. století 

Ve Skandinávii má tesařství spojené s loďařstvím dlouhou tradici táhnoucí se zpět až k době 

Vikingů. V Norsku je dnes stále přibližně 90 % stavěných rodinných domů ze dřeva a materiál 

v různých úpravách začíná být populární i u občankých staveb, kde je preferován jeho vzhled 

a ekologické hledisko (Bysheim a Nyrud 2011). 

Japonské konstrukce jsou známé svými složitými spoji. Několikapatrové pagony a budhistické 

chrámy byly stavěny tak, aby odolávaly častým zemětřesením a zároveň byly krásné na pohled. 

U historických konstrukcí, které patří k nejstarším na světě (např. chrám Hórjú-dži), se můžeme 

přesvědčit, že tesaři v minulosti počítali se sesycháním konstrukčních prvků i dynamickým 

zatížením konstrukce (Matsui a Sumiyoshi 1991). 

I v jiných oblastech ohrožených zemětřesením (Itálie, Řecko) se v minulosti používaly dřevěné 

prvky ve stavbě jako forma ztužení, která pomáhá zlepšit odezvu na horizontální zatížení (Ruggieri 
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2013). Středozemní region je na historické dřevěné konstrukce bohatý a nedestruktivní zkoušení 

dřeva je součástí stavebněhistorických průzkumů stejně jako u nás. V těchto zemích jsou 

populárními stavebními dřevinami platan nebo kaštan. 

Ochrana významných historických objektů je v České republice zastřešena Národním památkovým 

ústavem (NPÚ). Jeho přístup k implementaci nových technologií a výsledků výzkumu je shrnut 

v koncepcích, které se pravidelně zveřejňují. Koncepce pro roky 2011 - 2015 se zavazuje 

k provádění komplexních průzkumů a dokumentace kulturních památek, protože základním 

předpokladem uchování památkového fondu je dle NPÚ (2011) dokonalá a nezpochybnitelná 

evidence, monitoring stavu památkového fondu a jeho kvalifikovaná obnova. Ta by měla být 

zajištěna zkvalitněním odborných podkladů a zajištěním odborného dohledu při probíhajících 

opravách. Pokračování těchto trendů můžeme očekávat i v budoucnosti, protože Koncepce 

na roky 2016 - 2021 je zmiňuje opětovně, spolu s velkým důrazem na digitalizaci dokumentace 

celého památkového fondu v tzv. Památkovém katalogu NPÚ (NPÚ 2016). 

Ochranou kulturního dědictví a etickými principy, které s tím souvisejí, se dlouhodobě zabývá 

mezinárodní organizace ICOMOS, která je v problematice světového dědictví dokonce hlavním 

poradním orgánem UNESCO. Její závěry se promítají i do ochrany památek v České republice. 

Tzv. Benátská charta je důležitým dokumentem, který stanovil základní pravidla moderní 

památkové péče. ICOMOS (1964) definuje proces restaurování a ukládá, aby náhrady chybějících 

částí objektů byly zakomponovány citlivě a v souladu s celkem. V případech, kdy není možné 

použít tradičních technologií, klade důraz na nové metody, které jsou podloženy vědeckými 

studiemi. Principy pro zachování historických dřevěných konstrukcí se zabývá ustanovení 

ICOMOS (1999) a mj. považuje za klíčové faktory v jejich ochraně pravidelný monitoring a údržbu. 

Zdůrazňuje také požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmoty. Pokud je nutné části 

konstrukčních prvků vyměnit, měl by být zachován druh použité dřeviny a také přirozené 

charakteristiky a kvalita materiálu. K posouzení stavu stávajícího zabudovaného dřeva se hodí 

právě nedestruktivní metody, včetně ultrazvukového testování, které je předmětem této práce. 

 

2.2 Diagnostika dřevěných konstrukcí 

Diagnostika dřevěných konstrukcí je speciálním oborem inženýrské činnosti, která se uplatňuje 

při hodnocení stavu dřevěných předmětů nebo dřeva zabudovaného ve stavbách. Používá se 

při analýze poruch a posuzování bezpečnosti stávajících dřevěných objektů. V případě hodnocení 

památkově chráněných staveb nelze používat standardní zkušební postupy pro určení 

charakteristických vlastností dřeva. Kvalitní diagnostika využívá přístrojových metod a může být 

i velmi nákladná. V takovém případě však poskytuje přesná data, která mohou vést k úsporám 

při opravě konstrukce. 
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V rámci prvotní diagnostiky jsou nedestruktivní metody populární, protože historicky cenný 

materiál nepoškozují a poskytují v daném okamžiku dostatečně přesné údaje o jeho kvalitě. Dokáží 

navíc odhalit skryté vady, trhliny a místa biotického poškození. Přestože v současné době nejsou 

zapracovány do normativních předpisů, jsou odborné veřejnosti známy a při diagnostice konstrukcí 

využívány. Výhodou všech zařízení, která se používají pro nedestruktivní vyšetřování dřeva, je 

jejich nízká hmotnost, jednoduchý transport, snadná obsluha, rychlost a jednoduchost měření. 

Nedestruktivní testování (NDT) konstrukcí má dlouhou tradici a metod existuje velké množství. 

Dělí se podle různých hledisek, viz Obr. 3, a pracují na základě mnoha fyzikálních principů. 

Jednotlivé metody nemají při stavebně-technických průzkumech a monitoringu konstrukcí stát 

proti sobě. Soubor dat, který všechny dohromady dokáží poskytnout, pomáhá vytvořit komplexní 

obrázek o stavu dané stavby. Každá z nich má své výhody a nevýhody, odlišnou přesnost a rozsah 

použití. Na tomto místě je potřeba si uvědomit, že mnohé z metod sice využívají sofistikované 

přístroje, ale na vlastním vyhodnocení se nejvíce podepíše zkušenost operátora. 

Obr. 3 a) tři různá dělení NDT metod, b) zkušební metody podle vztahu ke konstrukčnímu prvku (Kasal 2013) 

Pod hlavičkou odborné organizace ČKAIT vyšla publikace popisující běžné nedestruktivní 

diagnostické metody (Kloiber a Drdácký 2015). Diagnostika dřevěných konstrukcí často navazuje 

nebo probíhá současně se stavebně-technickým průzkumem (STP), stavebněhistorickým průzkumem 

(SHP) nebo ve zjednodušené verzi jako operativní průzkum a dokumentace (OPD). Je tak svázána 

s předprojektovou přípravou a její využití při kontrole stavu konstrukce po opravě systematicky 

řešeno není.  

 

2.3 Monitoring dřevěných konstrukcí 

Standardní formou monitoringu historických dřevěných konstrukcí jsou inspekce in situ opakované 

v pravidelných intervalech. Je to základ jakékolik analýzy stavu konstrukce.  

V dnešní době, kdy klesají náklady na bezdrátové senzory, je možné umístěním snímačů do 

konstrukce sledovat její stav kontinuálně, aniž by bylo nutné ji navštěvovat. Dálkový způsob 
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monitorování staveb byl původně vyvinut v 80. letech 20. st. v severní Americe pro dřevěné mosty. 

Sledují se údaje o okolním prostředí (teplota, relativní vlhkost), zatížení a deformace (Cavalli 

a Togni 2015). 

Sledováním vlhkosti materiálu se zabývají na pracovišti UCEEB. Byl zde vyvinut systém Moisture 

guard, který kontinuálně měří vlhkost v konstrukci a v případě zjištění nepřirozeného nárůstu 

vlhkosti okamžitě informuje uživatele o možném úniku kapaliny v objektu (Vodička et. al 2015). 

Doudack et al. (2005) vyvinuli měřicí sestavu založenou na lineárních snímačích polohy 

a tenzometrech, která umožňuje sledování relativního posunu a deformace dřevěných prvků 

ve spoji. Tento typ měření je nejpřesnější, je však náročný finančně, má-li se monitorovat velké 

množství různých druhů spojů. 

Novinkou v monitoringu dřevěných konstrukcí je sledování mechanického namáhání systémem 

optovláknových senzorů, které jsou integrovány do struktury lepených lamelových nosníků a jsou 

tak odolnější vůči poškození (Velebil et el. 2016). Tento způsob měření se však zatím u památek 

nevyužívá. 

Mezi nedestruktivní metody monitoringu dřevěných konstrukcí patří metody optické. Henke et al. 

(2015) použili na měření deformací dřevěné střechy haly s velkým rozpětím metodu zpracování 

digitálního obrazu. Jde o systém robustní a zároveň ekonomický. Vybraná místa na konstrukci jsou 

snímána kamerami v pravidelných intervalech a změna jejich polohy je později vyhodnocena 

softwarem během srovnání jednotlivých snímků.  

Metoda digitální korelace obrazu byla využívána také při výzkumu celodřevěných spojů na ÚTAM 

AV ČR, v. v. i. Současně s měřením standardních veličin během mechanických zkoušek (síla, 

deformace) bylo synchronizovaně provedeno i měření pomocí optických metod. Spočívá 

v provedení 2D obrazového záznamu zkoušky buď pomocí vysokofrekvenční kamery nebo 

kvalitního fotoaparátu. Z dat, tj. obrázků jsou následně spočítána pole posunutí a poměrné 

deformace, což poskytuje velmi cenné a přesné informace o mechanickém chování spoje v průběhu 

zatěžování na snímané ploše spoje, která může být opatřena kontrastním vzorem (patternem). 

Nevýhodou je, že lze mapovat pouze povrch prvků. 

Radiografie je zobrazovací technika, která využívá ionizující záření (rentgen nebo záření gama), 

které se při průchodu materiálem zeslabuje a je zaznamenáno na film. Míru zeslabení určuje mj. 

hustota materiálu. Tato metoda nepotřebuje žádnou přípravu vzorků a její výsledky jasně definují 

místa poškození, viz Obr. 4. Nevýhodou je obecně pro radiační metody nutnost přístupu ke dvěma 

protilehlým povrchům vzorku a také zkreslení dané tím, že ze 3D objektu vytvoří 2D záznam 

(Kloiber 2007). 
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Obr. 4 Příklad dřevěného trámu s kovovými vruty, © Valach, ÚTAM AV ČR, v. v. i. 

 

2.4 Opravy konstrukčních prvků 

Spoje jsou obecně slabým místem konstrukcí. Z pohledu statiky je vložení spoje do konstrukčního 

prvku při opravě méně bezpečné než jeho celková výměna. Snížení tuhosti a únosnosti nebo vliv 

na okolní prvky musí být při opravách brán v úvahu stejně jako preventivní bezpečnostní opatření, 

mezi která lze počítat mohutnost zdí nebo běžnou předimenzovanost historických krovů. 

 

2.4.1 Standardní opravy 

Vinař (2009) zmiňuje, že v minulosti se spoje zesilovaly nejčastěji pomocí dodatečných kramlí nebo 

třmenů, přestože namáhají dřevo nepříznivě ve směru vláken a neměly by být užívány jako nosný 

prvek trvale. Tyto autentické spojovací prostředky jsou součástí historické konstrukce a měly by 

být zachovány jako doklad technologických postupů, i když jejich spojovací funkci později 

převezme jiný prvek. Narušené spoje se často opravovaly přibitými příložkami, což není 

nejestetičtější řešení a dnes jej lze uplatnit především v konstrukci, která není primárně určena 

pro návštěvy veřejnosti. 

Poškozené dřevěné stropní trámy nebo jiné dřevěné konstrukční prvky obvykle nemají defektní 

materiál po celé své délce. Protože degradace se velmi často vyskytuje v místech zvýšené vlhkosti 

materiálu nebo přítomnosti kapalné vody, je k nalezení obvykle na koncích prvků. Příčinami bývají 

zchátralá nebo dokonce chybějící střecha a kondenzace na rozhraní dřevěný prvek-zeď. Pokud se 

tyto problémy objeví na elementu, který má být zachován, je z hlediska památkové péče výhodné 

vyměnit pouze poškozenou část místo celého trámu. 
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Tesařské spoje jsou v dřevěných konstrukcích časté, a především v minulosti byly naprosto běžné. 

Technické a návrhové normy se staly široce používané až v době, kdy již trhu dominovaly 

průmyslově vyráběné kovové spojovací prostředky. Normy pro návrh dřevěných konstrukcí jsou 

proto zaměřeny především na ně. Dnes je hlavním dokumentem používaným pro návrh dřevěných 

konstrukcí EN 1995-1-1 (EC 5), který návrh tesařských spojů víceméně nezmiňuje. Přenos sil 

v těchto spojích probíhá přes tlak a tření na styčných plochách spojovaných částí. V konstrukcích 

tak dominují spoje využívající příložky a hřebíky nebo tuhé svorníkové spoje. 

Jediným tesařským spojem, který lze velmi dobře navrhnout dle EC 5, je jednoduché šikmé 

zapuštění (Příručka 1 2008). Tím mohou být napojeny např. krokve do vazného trámu. V případě 

nesprávného dosednutí styčných ploch kvůli nekvalitnímu provedení, sesychání nebo změně 

geometrie konstrukce existuje několik variant zesílení spoje. Lze jej zajistit ocelovými pásovými 

příložkami, vložením dřevěného klínu nebo externím sevřením pomocí závitových tyčí. Palma et 

al. (2012) se zabývali určením rotační tuhosti takových zásahů a jako nejspolehlivější uvádějí 

ocelové příložky. 

 

2.4.2 Celodřevěný spoj 

Celodřevěné tesařské spoje jsou jednou z možností při rekonstrukcích historicky cenných 

dřevěných staveb. Jelikož nabízejí nenápadné a estetické řešení a pomáhají kultivovat národní 

kulturní dědictví v podobě zachování tradičního tesařského řemesla, jsou preferovány především 

památkáři a osvícenými investory. Zastánce však nacházejí také mezi statiky a projektanty. Všechny 

spojovací prostředky, kterými jsou osazeny – tj. nosné i zajišťovací, jsou vyrobeny ze dřeva. 

Bohužel v českém i světovém kontextu chybí relevantní normové podklady pro jejich návrh, což 

jejich správné použití komplikuje. Proto byla v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI 

DF12P01OVV004 Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí v roce 2016 

vytvořena metodika návrhu plátového celodřevěného nastavovacího spoje a v současné době, kdy 

je jeho aplikace na vzestupu, se hledají vhodné metody k monitoringu jeho chování po osazení 

do konstrukce. Autorka disertační práce se na tvorbě metodiky výraznou měrou podílela 

a spolupracuje i na dalším výzkumu v této oblasti. Logickým vyústěním tohoto spojení je zkoumání 

možností monitoringu chování celodřevěných spojů pomocí ultrazvuku. 

O svorníkových spojích, ocelových spojovacích prostředcích nebo jiných druzích tesařských spojů 

bylo publikováno množství článků v odborných časopisech. Téma celodřevěných spojů není 

v literatuře významně zastoupeno, což odpovídá i situaci v návrhových normách. Celodřevěné 

plátové spoje jsou však ideální variantou opravy z hlediska estetického i funkčního, varianty spoje 

jsou na Obr. 5. Sangree a Schafer (2008a) publikovali výsledky zkoušek v měřítku 1:1 jednoduchého 

horizontálního plátového spoje podpořené numerickými modely. Je ukázána dobrá shoda výsledků 
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v případě použití izotropního materiálu v numerických modelech. Další článek Sangree a Schafera 

(2008b) popisuje stejný přístup pro spoj osazený dřevěným vertikálním hmoždíkem. Autoři v něm 

upozorňují na problémy „odvalování“ hmoždíku, pokud je spoj namáhán pouze tahem. Tento 

problém se u vyvíjené varianty řešil podkosením šikmého čela, které mělo otevírání plátů zabránit. 

Jelikož je výzkum dřevěných konstrukcí nákladný materiálově a náročný zkušebně, řešila se 

možnost testování spoje na malých profilech. Tuto myšlenku podpořily například výsledky Panga 

et al. (2013), kteří testovali zmenšeniny tradičního spoje dřevěného sloupu s trámem. Prokázali, že 

experimenty v malém měřítku jsou spolehlivé a mohou dostatečně předpovědět konstrukční 

chování a charakteristiky spoje v měřítku 1:1. Zkoušení spoje se šikmými čely se věnoval Pizzo 

(2013), který tuto techniku spojil s použitím vlepovaných ocelových tyčí. Testoval několik druhů 

lepidel a podařilo se mu dosáhnout vysoké únosnosti. Módy porušení dřevěných spojovacích 

prostředků ve spojích testoval Miller (2010), který dobře popsal tzv. „mód V“. Dřevěnými kolíky 

v čepovaném spoji a jejich vzdáleností od okraje se zabýval Shanks (2003). Jako vhodnou 

vzdálenost pro kolíky s průměrem d = 12 mm a d = 18 mm ustanovil na 2d-3d, což koresponduje 

i s návrhem zmiňovaného celodřevěného spoje. Burnett (2003) zkoumal dvoustřižné dřevěné 

kolíky také na čepovaném spoji a došel k cennému závěru, že jejich vzdálenost od okraje trámu 

může být nižší než v případě jednostřižné varianty. 

 

Obr. 5 Použití celodřevěného nastavovacího spoje při opravě a) krovu kostela kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ve Vranově nad Dyjí, b) krovu kostela sv. Markéty v Šonově na Broumovsku 

Kromě dřevěných spojovacích prostředků je inovativním přístupem v návrhu spoje ukončení plátů 

šikmým řezem. Šikmá čela převádějí nebezpečné namáhání kolíkových spojovacích prostředků 

a okolí ze směru kolmo k vláknům do směru podél vláken, a zvyšují tak únosnost i tuhost 

opravovaného prvku. Navíc je spoj osazen pouze dřevěnými spojovacími prostředky a jejich 
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poddajnost umožňuje distribuci sil ve spoji rovnoměrněji než je tomu v případě spoje osazeného 

tuhými ocelovými prostředky (svorníky, kolíky). Opravovaný trám bývá téměř vždy vyroben 

z měkkého dřeva, a protéza by při opravě měla být ze stejného druhu dřeviny, navíc s podobnými 

mechanickými vlastnostmi. Dřevěné spojovací prostředky (kulaté horizontální kolíky, hranaté 

vertikální hmoždíky, viz Obr. 6) jsou oproti tomu vyrobeny z vyschlého tvrdého dřeva, ideálně 

dubu nebo akátu, vyhovující je také jilm nebo habr. Spoje byly vyvinuty pro praktické použití, 

a tomu odpovídá i snaha o maximální zjednodušení geometrie, která usnadní výrobu při současném 

zachování užitných vlastností. 

Spoj byl primárně vyvíjen pro opravy ohýbaných prvků – především stropních trámů. Základní 

geometrie se tedy ustálila na sklonu šikmého čela pod úhlem 45° a velikosti průměru kolíku d, který 

je roven desetině výšky opravovaného profilu h. Postupně se požadavky na aplikační potenciál 

zvyšovaly a spoj byl adaptován také na kombinované namáhání ohybu a tlaku (opravy krokví, 

hambalků) a ohybu a tahu (vazné trámy). Celodřevěné spoje vystavené ohybu nemohou být 

navrženy pomocí jednoduchých vztahů z EC 5, protože jejich mechanické chování (působící síly 

na jednotlivých komponentách, tuhost) není přesně známé. Německá norma DIN 1052 se 

o podobných spojích zmiňuje, ale pro tento konkrétní návrh nejsou informace dostatečné. Kulatý 

hmoždík s otvorem uprostřed je jediným dřevěným spojovacím prostředkem zmíněným 

v normách, přesněji v ČSN EN 912. Jeho použití je však nutné doplnit ocelovým svorníkem, který 

hraje úlohu primárního nosného elementu. 

  

Obr. 6  Dřevěné spojovací prostředky vyrobené z dubu, a) finální úprava probíjením při výrobě dřevěného 

kolíku, b) osazování klínového hmoždíku do spoje, c) pracovní diagram pro srovnání rozdílu v tuhosti 

a únosnosti kolíku a hmoždíku 

Celodřevěný nastavovací plátový spoj je komplikovaný z hlediska vnitřní distribuce namáhání. 

Rozložení na základní části a určení mezních stavů pro každou ze zatížených částí je problematické 

v souvislosti s jeho adaptivním chováním na vnější zatížení. Proto se při návrhu pro praktické 

použití přistoupilo k tomu, že je celý spoj brán jako jednotka a pro každou z variant spoje byly 
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vytvořeny diagramy únosnosti a odvozen vztah pro tuhost a deformaci prvku se spojem. Výzkum 

se zabýval i samotnými dřevěnými spojovacími prostředky – kolíky i hmoždíky byly experimentálně 

testovány. V Metodice (2016) byly nakonec publikovány čtyři varianty celodřevěného plátového 

spoje se šikmými čely, každý s doporučením, na které konstrukční prvky je při opravách vhodný. 

Jelikož mají spojovací prostředky rozdílnou tuhost, únosnost i rozložení ve spoji, distribuce sil je 

v každém ze spojů jiná. Za účelem postihnutí těchto stavů byly vytvořeny podrobné numerické 

modely. 

Výzkum byl založen na širokém spektru experimentů, adekvátním množství numerických modelů 

a vývoji zjednodušeného analytického modelu, který byl ve finále rozhodující pro vytvoření návrhu 

diagramů únosnosti prvku se spojem. Nedílnou součástí byla dlouhodobá diskuze s odbornou 

veřejností jak z oblasti projekce a statiky, tak z realizačních firem. Kromě ujasnění chování spoje 

a definování jeho vlivu na únosnost a tuhost opravovaných konstrukčních prvků bylo cílem 

projektu vytvoření jednoduché návrhové metodiky, která by se stala nástrojem hlavně pro statiky 

a projektanty, částečně také návodem pro prováděcí firmy a pracovníky památkové péče. Během 

vývoje metodiky byla snaha navázat na platný EC 5, využít jeho návrhové nástroje. Příkladem je 

rozložení spojovacím prostředků ve spoji, které bylo inspirováno minimálními roztečemi 

a vzdálenostmi od okraje prvku (tj. od šikmého čela spoje) pro ocelové spojovací prostředky 

předepsanými v normě. Protože dřevěné kolíky nejsou tak tuhé jako ocelové a interagují s okolní 

masou dřeva lépe, jsou použité vzdálenosti nakonec kratší. Vztahy pro otlačení dřeva ocelovými 

prostředky jsou použity proto, že údaje pro dřevěnou variantu nejsou dostupné, a navíc je návrh 

na straně bezpečné díky skutečnosti, že měkčí dřevěné kolíky dovolují přenos větších sil bez 

roztržení okolního dřeva. Návrh spoje dodržuje stejný základní koncept jako EC 5 a vyžaduje 

splnění obou mezních stavů – únosnosti i použitelnosti. 

 

METODIKA 

V metodice byla nakonec akcentována tři hlavní témata. Prvním bylo začlenění zkušeností 

z výrobního procesu a experimentálního testování do návrhu, druhým byl samotný návrh na mezní 

stav únosnosti prvku se spojem a třetím je určení změny charakteristik tuhosti konstrukčního 

prvku, pokud je do něj osazen celodřevěný nastavovací spoj. Metodika obsahuje také kapitolu 

o správném provádění oprav historicky cenných konstrukcí a návod na správnou výrobu spoje 

tradičními technologiemi. Zdůrazňuje předpoklady, na kterých je postavena, včetně nutné kontroly 

dřevěné konstrukce a její údržby. Osoba zodpovědná za opravu konstrukce by měla mít na paměti, 

že kvalita práce a provedení spojů ovlivňuje jejich správné fungování, a dbát na to, aby všechny 

požadované přesnosti byly dodrženy. Vhodná metoda monitoringu stavu spojů zatím chybí. 
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Obr. 7 Schéma prostě podepřeného zatíženého trámu s čtyřkolíkovým spojem 

Schéma trámu se spojem a použitým značením je uvedeno na Obr. 7. Hraniční hodnoty 

návrhových diagramů představují konec lineární oblasti pracovního diagramu destruktivní zkoušky 

trámu se spojem. Návrhové diagramy únosnosti byly vytvořeny pro spoje osazené dřevěným 

kolíkem s průměrem d=h/10. Obecný příklad je uveden na Obr. 8a. Demonstruje použití diagramu 

a určení některých hraničních bodů. Maximální tahová únosnost je daná únosností kolíku fkolík 

a jejich relevantním počtem ve spoji. Maximální tlaková únosnost navíc počítá se zapojením 

tlakových ploch šikmých čel. Diagram obsahuje hranice pro dvě délky plátového spoje (Lp=2,5h, 

Lp=5h), pokud je spoj kratší, má také menší únosnost. Bod 1 znázorňuje bezpečné použití spoje 

pro oblast opravovaného prvku namáhaného kombinací vnitřních sil – ohybového momentu M 

a normálové síly N. Bod 2 je již mimo hranice a návrh pro spoj v takovém místě nevyhovuje. Spoj 

dovede přenést tahové i tlakové namáhání a také ohyb v opačném směru, než na jaký je správně 

navržen (-M).  

Důležitou součástí návrhu dřevěných konstrukcí je bezpečnost. Grafy odpovídají bezpečnosti 1,0. 

Bezpečnost konkrétního návrhu spoje je dána poměrem vzdálenosti počátku a bodu návrhu se 

souřadnicemi [M, N] a vzdálenosti počátku a obálky návrhového diagramu [Mmax, Nmax]. Takto 

vypočítaný bezpečnostní součinitel by měl zahrnout všechny aspekty uvažované v EC 5, především 

vliv prostředí, ve kterém je dřevěný prvkem umístěn, a délku trvání zatížení (představovaný 

v normě součinitelem kmod). 

Návrh na druhý mezní stav se skládá z určení tuhosti prvku se spojem a z výpočtu průhybu 

uprostřed rozpětí. Rovnice byly vytvořeny na základě výsledků numerických modelů pro každý 

z typů spoje. Z podstaty verifikačních experimentů představují hodnoty okamžité. Po dosazení 

konstant do rovnice (1) dostáváme vztah pro tuhost k, který platí pro vzdálenost čela od kraje 

nosníku L1>L/12: 

 � = 100�� �8,7 − 16 �
��

�
−

�

��
�� �
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�

�,�
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Obr. 8 Návrhový diagram únosnosti pro celodřevěný spoj, a) obecný, b) návrhový diagram čtyřkolíkového spoje  

pro profil 180×220 mm 

Poloha spoje podél trámu, představované hodnotou L1, ovlivňuje celkovou tuhost opraveného 

prvku. Nejvýhodnější je pozice co nejblíže podpoře. Spoj by ovšem měl začínat minimálně 

ve vzdálenosti 2h od okraje trámu. Tato okolnost je výhodná i z pohledu památkové péče, která 

o celodřevěné nastavovací spoje jeví velký zájem. 

CHOVÁNÍ SPOJE V KONSTRUKCI 

Použitím celodřevěného plátového spoje je možné nahradit v historické dřevěné konstrukci 

poškozenou část nosného prvku protézou, která je s opravovaným prvkem spojena bezpečným 

a estetickým řešením. Je však hodné poukázat na limity, se kterými se tato technologie potýká. 

Dřevěné spojovací prostředky mohou být výhodné z hlediska kompatibility spojovaného 

a spojovacího materiálu, protože nedochází ke korozi dřeva na rozhraní dřevo-ocel. Nehrozí u nich 

také uvolnění během života stavby, protože se do konstrukce zabudovávají v suchém stavu 

(doporučeno 8 % abs. vlhkosti) a postupně při přebírání vlhkosti ze spojovaného materiálu 

bobtnají a spoj utahují. 

Vložení spoje a následné snížení tuhosti opravovaného prvku ovlivňuje zbytek dřevěné konstrukce 

a distribuci vnitřních sil. Příklad změny chování je uveden na výsledcích numerické simulace sady 

krokví jednoduchého hambalkového krovu, k jejichž opravě se celodřevěné spoje používají. Spoj 

v tomto prvku je namáhán kombinací normálové tlakové síly N a ohybového momentu M. Model 

byl vytvořen v nativním jazyku APDL softwaru ANSYS a představuje devět krokví, z nichž 

prostřední je virtuálně opravena celodřevěným čtyřkolíkovým spojem – je proporcionálně 

zeslabena v materiálových vlastnostech. Materiálový ortotropní model odpovídal smrku ztepilému 

a použitými elementy byly BEAM188 (krokve, latě) a SHELL181 (krytina). 
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Délka krokví je 3,6 m, jejich příčný profil je 140×180 mm a délka spoje odpovídá Lp=5h. Tuhost 

krokve se spojem k byla určena podle rovnice (1). Hodnota ohybové tuhosti prvku bez spoje kref 

byla použita k normování výsledků pro lepší srovnání. Výsledná tuhost modelu kmodel byla 

zaokrouhlena, více v Tab. 1.  

Tab. 1 Tuhost použitá ve studii vlivu umístění spoje do konstrukce 

L1  [m] k/kref   [-] kmodel/kref  [-] 

0,36       (= 2h = L/10) 0,68 0,7 

1,2         (=L/3) 0,49 05 

chybějící trám 0 0,05 

 

Konstrukce je zatížena dle platných norem EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4 a zatížení 

bylo aplikováno postupně ve třech krocích, během nichž bylo přidáno laťování a poté také krytina. 

Náhled modelu je na Obr. 9a, průběh ohybového momentu M po třetím kroku na Obr. 9b. 

Výsledky studie jsou na Obr. 10 a Obr. 11. Namáhání na ose y představuje normovaný ohybový 

moment, který lépe ukazuje vliv konstrukčních změn na distribuci vnitřních sil v systému. 

Na grafech je jasně vidět, že největší vliv na okolní prvky má chybějící krokev, s rostoucím 

zatížením je změna ještě více patrná. Rozdíl mezi opravou pomocí celodřevěného spoje, který se 

umístí co nejvíce k podpoře, a spoje použitého více ke středu trámu, není tak výrazný. Přesto 

z výsledků jasně plyne, že nejvýhodnější pozice je ta nejblíže podpoře. Oprava vždy přitíží 

sousedním prvkům, téměř o 20 %. Za zmínku stojí také to, že ovlivněny jsou i další prvky 

v konstrukci, nejen ty přímo sousedící s opravovaným. Je vidět harmonický efekt ve střídání 

nárůstu a snížení namáhání v okolních prvcích. Pokud jsou do konstrukce vloženy tři spoje vedle 

sebe, je prostřední zatížen více, než krajní dva. 

 

Obr. 9 a) Model sestavy krokví vytvořený v softwaru ANSYS, b) průběh ohybového momentu M 
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Obr. 10 Vliv vložení jednoho celodřevěného spoje (pozice č. 5) na distribuci namáhání v ostatních prvcích: a) zatížení 

bez laťování a krytiny, b) zatížení s laťováním, c) zatížení s laťováním i krytinou 

 

Obr. 11 Vliv vložení tří celodřevěných spojů (pozice č. 4-6) na distribuci namáhání v ostatních prvcích: a) zatížení 

bez laťování a krytiny, b) zatížení s laťováním, c) zatížení s laťováním i krytinou 

Na změny v namáhání neopravených prvků je potřeba pamatovat při návrhu oprav a při kontrole 

celého krovu v dalších letech. Monitoring pomocí NDT se pro taková srovnávací měření nabízí. 

Je výhodné, aby se v konstrukci vyskytoval celistvý prvek, který nárůstu zatížení odolá a případné 

komplikace zachytí. 

 

DOTVAROVÁNÍ 

Dotvarování je nedílnou součástí chování dřevěné konstrukce a při návrhu celodřevěného spoje 

by mělo být zohledněno. Podle Holzera et al. (1989) je zásadním vlivem vlhkost dřeva a teplota 

okolního prostředí. Vysoká teplota a cyklické změny vlhkosti mohou vést až k poškození, více se 

však projevují v malém měřítku. Rosowsky a Bulleit (2002) zmiňuje, že délka trvání zatížení je 

výrazným faktorem v procesu dotvarování (jak pro deformaci, tak poškození prvků). Dotvarování 

dřeva je poměrně dobře dokumentováno, žádný z výzkumů se však komplexně nezabývá 

dotvarováním dřevěných spojovacích prostředků. 

Nejkritičtějším namáháním spoje z hlediska dotvarování dřevěných kolíků je kombinace tahu 

a ohybu. Pro správné přenášení zatížení u celodřevěného spoje je nutné zapojení šikmých čel, které 
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při tahovém namáhání může být oslabeno. Dlouhodobě zatížený spoj dotvaruje a kontakt na 

šikmých čelech musí být přesto zachován. 

Dlouhodobé experimenty byly provedeny na prvku osazeném čtyřkolíkovým spojem. Byl vyroben 

v délce Lp=4h na trámu s profilem 100×120 mm ze smrkového dřeva, kolíky s průměrem d=12 

mm byly bukové. Vlhkost materiálu se po celý průběh experimentu pohybovala okolo 12 %. 

Zatížení bylo vyvozeno mrtvou váhou ocelové koule o hmotnosti 740 kg nesymetricky umístěné 

tak, aby byl ve spoji vyvozen ohybový moment M = 1,4 kNm. To odpovídá pro návrh dle 

odvozených grafů při konkrétním profilu a délce spoje bezpečnostnímu koeficientu rovnému 1. 

Srovnávací sestava byla zatížena břemenem s poloviční váhou, tj. 370 kg. Sledován byl dlouhodobý 

vývoj deformace uprostřed rozpětí nosníků. Zkouška a její výsledky jsou na Obr. 12 a Obr. 13 níže. 

Skokové změny v grafu jsou způsobeny vlivem okolí – probíhajícím měřením v experimentální 

hale a především změnou teploty. 

Na základě postřehů z praxe doporučuje Metodika (2016) kontroly provádět po prvním roce 

fungování stavby (ideálně po první zimě) a poté každé tři roky. Z grafického záznamu deformace 

je však zjevné, že nejvýraznější nárůst je možné sledovat v průběhu prvních měsíců po zatížení 

konstrukce, tj. po provedení opravy. V této době probíhá dosedání styčných ploch tesařských 

spojů, které je pro jejich správné fungování nezbytné a jehož kvalitu je vhodné nedestruktivně 

posuzovat. Kontrola v pravidelných intervalech, které budou během prvních měsíců častější, může 

buď předejít případné havárii, nebo potvrdí správné fungování spoje do budoucna. 

 

Obr. 12 Fotodokumentace zkoušky čtyřkolíkového spoje s dlouhodobým zatížením 
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Obr. 13 Grafický záznam experimentu – průhyb v čase čtyřkolíkového spoje zatíženého silou 7,3 kN, zkouška proběhla 

v období 21.3.-5.12.2016 

 

2.5 Struktura dřeva 

Podmínkou správného používání diagnostických metod, ale i návrhu konstrukcí, je znalost 

materiálu a jeho specifických vlastností. Bez takového pochopení nelze kvalitně a ani bezpečně 

stavět. 

 

2.5.1 Makrostruktura 

Dřevo je organický materiál, je heterogenní a anizotropní. Jeho struktura je výsledkem růstu 

stromu, který je ovlivněn vnějšími činiteli – půdou, klimatem či přítomností okolní vegetace. 

Vlastnosti materiálu jsou definovány vlákny dřevní hmoty. Rozlišujeme tři základní směry - 

podélný, tangenciální a radiální (názorně na Obr. 14). Umění správně přečíst strukturu materiálu 

a dle té jej vhodně použít v konstrukci bylo a je nedílnou součástí práce tesařů. Nejvýraznějším 

makroskopickým znakem jsou letokruhy, tj. zřejmá hranice mezi jarním a letním dřevem. Určuje 

se jejich tloušťka, uspořádání a roční přírůstek (Příručka 1 2008). 

Rychlost šíření v různých směrech závisí na druhu dřeviny a také na poměru modulů pružnosti 

podél a kolmo k vláknům. Nejvyšší rychlost je ve směru podél vláken, v radiálním a tangenciálním 

je nižší – průměrně v poměru 15:5:3 (Požgaj et. al 1997). 
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Obr. 14 Směry anizotropie dřeva 

Výše popsané skutečnosti naznačují, že dřevo je zajímavým, ale složitým materiálem. Při určování 

mechanických vlastností je nutné dbát na směry působících namáhání i na výskyt vad a přirozených 

odlišností ve struktuře. Wood Handbook (2012) definuje postupně jako nejznámější heterogenity 

dřeva suky (místa s vyšší hustotou dřevní hmoty), reakční dřevo, smolníky a také místa biotické 

degradace způsobené hnilobou nebo dřevokazným hmyzem. 

Vedlejšími makroskopickými znaky dřeva jsou také barva, lesk, vůně dřeva a jeho kresba. Během 

zpracování dřeva a po jeho zabudování do konstrukce se často objevují mikrotrhliny i větší výsušné 

trhliny, které ovlivňují únosnost konstrukčních prvků jako celku. 

Ve stavební praxi je v současné době v České republice nejpopulárnější dřevinou smrk, tj. jehličnan. 

Své využití však nachází i dřevo listnatých stromů, např. dubů. Makroskopické rozdíly v těchto 

třídách jsou patrné na první pohled, ať se jedná o listy či uložení semen. Pro kvalitu stavebního 

materiálu je však důležitá mikrostruktura. 

 

2.5.2 Mikrostruktura 

Dle Požgaj A. et al. (1997) se struktura jehličnatého a listnatého dřeva liší. Jehličnany mají měkčí 

dřevo, jsou vývojově starší než listnaté dřeviny a jejich struktura je pravidelná, složená ze dvou 

základních typů buněk – prosenchymatických a parenchymatických. 

Prosenchymatickými buňkami jsou tvořeny tracheidy (cévice), které se na stavbě dřeva jehličnanů 

podílejí z 90 %. Hlavní funkcí tracheid jarního dřeva, které jsou tenkostěnné, je vedení živin. 

Na radiální stěně buněk se nacházejí zřetelné velké dvojtečky, které slouží k transportu látek mezi 

jednotlivými buňkami. Tracheidy letního dřeva mají hlavně mechanickou funkci a jsou nosným 

prvkem materiálu, proto mají také tlustější stěny a dvojtečky bývají úzké, štěrbinové.  

Parenchymatické buňky se podílejí na tvorbě dřeňových paprsků (pásy probíhající kolmo 

na letokruhy) a pryskyřičných kanálků, mají hlavně vodivou funkci. V místě styku s podélnými 

tracheidami vznikají ztenčeniny, které jsou charakteristickým třídícím znakem jehličnatých dřevin. 
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Obr. 15 Rozdíly v mikrostruktuře dřeva a) jehličnatého, b) listnatého; obrázky Zeidlera a Böhma (2007) 

Listnaté dřeviny mají složitější stavbu s větším počtem specializovaných druhů buněk. Tracheje 

(cévy) se vyskytují pouze u listnatých dřevin a slouží k vedení vody od kořenů ke koruně. Je to řada 

cévních článků, které mohou dosahovat až několika metrů délky, což usnadňuje transport látek. 

Množství cév závisí na šířce letokruhů, vyskytují se převážně v jarním dřevu. Charakteristickým 

znakem trachejí je perforace, která vznikla rozpuštěním membrány dvojteček. Obecně jsou 

dvojtečky listnatých dřevin menší než u jehličnanů, tvar a hustota jejich rozmístění je jedním ze 

systematických znaků. Ve dřevě listnatých dřevin se vyskytují tři druhy tracheid (cévic), které mají 

převážně vodivou funkci, pouze vláknité tracheidy mají mechanickou funkci, a tudíž i menší výskyt 

dvojteček. Hlavní mechanickou funkci přebírají libriformní vlákna (sklerenchymatická), jejichž 

podíl v dřevní hmotě a tvar se řídí druhem dřeviny. Většinou jde o odumřelé buňky se 

zdřevnatělými buněčnými stěnami. 

Podíl parenchymatických buněk je u listnatých dřevin větší než u jehličnatých (platí pro naše druhy), 

což souvisí s potřebou listnatých stromů vytvářet každé jaro novou asimilační plochu (listy). 

Vyskytují se v dřeňových paprscích, pryskyřičných kanálcích a v tzv. dřevním parenchymu. 

Pro vyšetřování mikrostruktury dřeva a odhalení potenciálních přítomných biotických škůdců jsou 

vzorky dřeva snímány mikroskopy. Pro běžné systematické zatřídění stačí optický mikroskop, který 

pro zvětšení objektu používá světelných paprsků a soustavu optických čoček – spojek. Maximální 

zvětšení se pohybuje v rozmezí 50× – 1000× (Kopec 2008). Ukázka rozlišovací schopnosti 

optického mikroskopu je na Obr. 16. Elektronový mikroskop umožňuje pozorovat objekty 

ve zvětšení až 1 000 000×. Pracuje s elektrony, jejichž tok má kratší vlnovou délku než světlo 

ve viditelném spektru, a elektromagnetickými čočkami. Existují různé druhy podle toho, s jakým 
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typem elektronů pracují (Kloiber 2007). Pokud se vnitřní struktura zobrazuje pomocí prošlých 

elektronů, jedná se o typ TEM (transmisní). Častěji používaný typ SEM (rastrovací) využívá buď 

sekundárních, nebo zpětně odražených elektronů. Tento typ byl použit při pořizování snímků 

na Obr. 17. 

  

Obr. 16 Rozdíl v anatomii dřeva často používaných jehličnanů; a) detail pryskyřičného kanálku smrku, b) příčný řez jedlí, 

© ÚTAM AV ČR, v. v. i., materiál vzorků pochází z historické konstrukce Masarykova nádraží v Praze 

 

  

Obr. 17 Mikrostruktura smrk; a) rozhraní jarního (vlevo) a letního (dole vpravo) dřeva s viditelnými 

 dvojtečkami, b) detail dvojtečky, © ÚTAM AV ČR, v. v. i. 
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2.5.3 Vady dřeva 

Přirozené vady dřeva jsou příčinou vysokého rozptylu mechanických vlastností dřevěných 

konstrukčních prvků. Odráží se to i v normativním systému, který se jejich tříděním a měřením 

u kulatiny a řeziva podrobně zabývá. 

Trhliny ve dřevě vznikají několika způsoby. Přirozené vnitřní trhliny v podélném směru jsou 

následkem růstu stromu. Mezi čelní trhliny patří např. vnitřní dřeňové trhliny šířící se ze středu 

stromu radiálně směrem k okraji nebo odlupčivé trhliny, které se častěji u starších stromů, které již 

hůře odolávají zatížení větrem, šíří podél letokruhů. Boční trhliny jsou podélné mrazové. Vznikají 

uvolněním napětí na obvodu kmene, který je smršťován silným mrazem. Manipulace se dřevem 

jako surovinou např. při těžbě způsobuje druhotné výrobní trhliny. Dále se vlivem sesychání tvoří 

trhliny vnější výsušné, které mají největší šířku na povrchu konstrukčního prvku a do hloubky se 

zužují. 

Suk je část větve obrostlá dřevem. Jedná se o přirozený jev vznikající zarůstáním větví, které jsou 

nezbytným funkčním orgánem každého stromu, do kmene. Suky je přerušován normální průběh 

letokruhů, souběžný s podélnou osou stromu. Toto odklonění letokruhů od normálního průběhu 

se nazývá závitek. Bylo zjištěno, že vliv suků na pevnost řeziva závisí především na tom, jaký podíl 

průřezu prvku zabírají. 

Točitost je spirálovitý průběh dřevních vláken kolem osy kmene. Může být pravotočivý nebo 

levotočivý a vyskytuje se u všech druhů dřevin. Přirozená točitost se zvětšuje s tloušťkou kmene 

s tím, že odklon vláken se zpravidla směrem dovnitř kmene zmenšuje. Za vadu se točitost považuje 

při odklonu vláken od přímky o více než 5 cm na 1 m délky kmene. Točitost je významnou vadou 

vedoucí ke snížení pevnosti dřeva, které je úměrné úhlu odklonu vláken a rovněž bývá příčinou 

borcení během sušení. 

 

2.5.4 Vlhkost 

Dřevo je hygroskopickým materiálem a má schopnost měnit svoji vlhkost podle vlhkosti okolního 

prostředí. Ve většině případů voda ve dřevě ovlivňuje vlastnosti, fyzikální i mechanické, odolnost 

proti houbám a napadení hmyzem nebo technologické postupy zpracování dřeva. 

Voda se ve dřevě vyskytuje v několika podobách. Jako chemicky vázaná, která nemá na mechanické 

vlastnosti vliv, je součástí chemických sloučenin a nelze ji odstranit sušením. Voda hygroskopicky 

vázaná hraje pro vlastnosti největší roli. Vyskytuje se v buněčných stěnách, kde je vodíkovými 

můstky navázána na hydroxylové skupiny OH celulózy a hemicelulózy. Volná kapilární voda 

vyplňuje mezibuněčné prostory a na mechanické vlastnosti má menší vliv než voda hygroskopicky 

vázaná. 
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Přímými metodami měření vlhkosti, které jsou používané v souvislosti k konstrukčním dřevem, 

jsou gravimetrická metoda (ČSN EN 13183-1) nebo čistě laboratorní destilační metoda. Při 

gravimetrické metodě se porovnávají hmotnosti vzorku před a po sušení. Vlhkost vzorku w [%] se 

určí ze vztahu (2), ve kterém je m1 [g] hmotnost vzorku před sušením a m2 [g] hmotnost vzorku 

po vysušení. 

 � =
�����

��
∗ 100 (2) 

Nepřímými metodami měříme vlhkost dřeva prostřednictvím jiné fyzikální veličiny. Protože 

vlhkost výrazně ovlivňuje elektrofyzikální vlastnosti dřeva, jsou právě ty těmi nejpoužívanějšími 

(odporové, kapacitní). 

 

2.5.5 Hustota 

Hustota dřeva je důležitou charakteristikou, která ovlivňuje kvalitu materiálu. Proměnlivost hustoty 

je příčinou variability bezvadého dřeva a následkem toho i rozptylu mechanických vlastností, který 

je výraznější než u umělých stavebních materiálů (ocel, beton). Její komplexní charakter je dán 

několika faktory: průměrnou velikostí buněk a tloušťkou jejich buněčných stěn, proporcemi 

jarního a letního dřeva a poměrem celulózy a ligninu. Hustota má významný vliv na mechanické 

vlastnosti a účinnost nedestruktivním metod je často s hustotou asociována, jak uvádějí i Kasal 

a Anthony (2004). Dle Požgaje et. al (1997) je závislost mezi rychlostí šíření zvuku a hustotou nízká, 

uváděný graf však naznačuje, že se zvyšující se hustotou dubového dřeva by měla růst i rychlost 

šíření vlny. 

Laboratorní zjišťování hustoty je předepsáno normou ČSN 49 0108. Hustotu lze určovat také 

nedestruktivně. Používají se k tomu radiační metody, které nejdříve cílily na hledání poruch částí 

konstrukcí v loďařství nebo letectví (Kotlínová 2010). Častou, rychlou a jednoduchou metodou je 

použití indentoru Pilodynu 6J, o němž se dále detailně zmiňuje i tato práce. 

 

2.6 Ultrazvuk 

Systematické poznávání podstaty metod NDT během měření materiálových vlastností dřeva vede 

k jejich lepšímu pochopení hlavně pro použití u anizotropních materiálů. Nedestruktivní metoda 

založená na průchodu ultrazvukových vln prostředím je u látek s homogenní a izotropní strukturou 

dobře popsána a využívána při kontrole kvality průmyslových výrobků (ČSN EN ISO 16810). 

Měření rychlosti šíření zvuku je normově podchyceno pro heterogenní stavební materiály jako 

přírodní kámen (ČSN EN 14579) nebo beton (ČSN 73 1371).  



Teoretická část 
 

25 

Šíření elastické deformace způsobené ultrazvukem patří mezi základní nedestruktivní metody 

používané na dřevě již od konce 50. let 20. st. Ultrazvukové přístroje jsou vhodné nejen 

při průzkumech památek, na které tato práce cílí, ale i při třídění řeziva na pilách. 

Z dosavadního výzkumu vyplývá, že ultrazvukové zkoušení patří mezi metody s menší přesností, 

je nutné dbát na precizní provedení měření (např. dobrý kontakt sond se zkoušeným materiálem) 

a používat správné nastavení vybavení vzhledem k charakteru zkoušených prvků (např. frekvenci). 

Také je nutné metodu používat ve správném kontextu během diagnostiky objektu. Největší 

výhodou metody je absolutní neinvazivnost, které se v památkové péči cení především. 

Nedestruktivní a semidestruktivní metody měření materiálových vlastností dřeva jsou používané 

pro svou neinvazivnost, proto relativní nepřesnost některých z nich nemůže být důvodem k jejich 

okamžité diskvalifikaci. Nejkvalitnější výstupy, tj. nejpodrobnější poznání stavu zkoumaného 

materiálu, při stavebně-technických průzkumech jsou dosahovány kombinací správného použití 

několika z nich. 

Pracoviště doktorandky, Katedra ocelových a dřevěných kontrukcí, má ve výzkumu 

nedestruktivních metod tradici. Inovativní aplikace přístrojů původně vyvinutých pro potřeby 

lesnictví je popsána v mnoha publikacích a byla také osahem tří disertačních prací (Dolejš 1998, 

Kuklíková 2004, Pošta 2015). Srovnání různých nedestruktivních metod je obsahem diplomové 

práce, kterou v rámci výzkumu katedry vytvořil Castellanos (2012). 

 

2.6.1 Zjednodušený fyzikální princip 

Zvuk je mechanické podélné vlnění, tzn. částice přenášející energii kmitají ve směru šíření vlny. 

Ultrazvuk je definován jako zvuk nad hranicí slyšitelnosti zdravého lidského ucha, která se uvádí 

jako 16 – 20 kHz. Rychlost šíření zvuku obecně souvisí s hustotou prostředí. Frekvence vlnění, 

která se používá při diagnostice stavebních konstrukcí, se odvíjí od rozměrů zkoumaných vzorků. 

Platí, že pro prvky větších rozměrů je vhodné použít ultrazvuk o nižších frekvencích. Vlnová délka 

je pak v řádech centimetrů a vlnění je i na delší vzdálenosti méně tlumeno než v případě 

laboratorních měření na malých vzorcích, kdy se používá ultrazvuk o frekvencích nad 1 MHz, jak 

potvrzuje práce Feneeyho et al. (1998). 

Kmitajícím zdrojem vlnění bývají piezoelektrické části sond měřicího přístroje. Procházející 

střídavý proud s poměrně vysokým napětím vyvolává opakující se deformaci jádra sondy – ta se 

smršťuje a roztahuje. Vlna, která se šíří mezi vysílačem a přijímačem reaguje na problémová místa 

v konstrukčním prvku a její rychlost se kvůli oblastem mechanického poškození nebo degradace 

biotickými škůdci snižuje. To se následně projeví i ve vyhodnocení mechanických vlastností.  
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Vlnění mezi sondami putuje vždy po nejkratší trajektorii. Pokud se objeví překážka, musí ji 

obcházet. Jelikož je i tato dráha L co nejkratší, lze předpokládat, že její prodloužení bude odpovídat 

míře poškození a vzdálenosti sond, které se projeví na poměru odvěsny a přepony pravoúhlého 

trojúhelníku, viz Obr. 18. Stejnou závislostí by se měla změna promítnout i do času průchodu 

ultrazvukové vlny t. 

 

Obr. 18 Idealizované prodloužení dráhy, po které se v poškozeném prvku šíří akustická vlna 

Rychlost průchodu ultrazvukové vlny c [km.s-1] se spočítá jednoduše podle (3). Čas t [s] je veličina, 

kterou během měření zaznamenáváme, a dráha L [m] je vzdálenost mezi sondami.  

 � =
�

�
 (3) 

Pokud se v prostoru mezi sondami vyskytuje poškození, narůstá čas, který vlna potřebuje 

na překonání vzdálenosti. Ve výpočtu se dráha předpokládá stále stejná a logickým výsledkem je 

nižší rychlost. Z rychlosti průchodu ultrazvukové vlny prostředím jsme schopni získat, dle (4), 

i jednu z důležitých mechanických vlastností materiálu. 

 ���� = ��� (4) 

Je jí dynamický modul pružnosti Edyn [MPa], který bývá o 10 – 15 % větší než modul pružnosti Estat 

zjištěný při standardních statických zkouškách. Důvodem je podle Divose a Tanaky (2005) 

dotvarování materiálu (creep). Pro určení dynamického modulu pružnosti je potřeba znát 

objemovou hmotnost materiálu ρ [kg.m-3]. Je zjevné, že pokud se v konstrukčním prvku vyskytuje 

nějaké degradované místo a rychlost ultrazvuku c se sníží, i hodnota dynamického modulu 

pružnosti Edyn klesá. 

Zvuk se šíří rychlostí c, která závisí na frekvenci f a vlnové délce λ podle vztahu (5) níže. Měřicí 

frekvenci je nutné přizpůsobit rozměrům vzorku, aby měla vlna o konkrétní vlnové délce šanci 

vzorkem projít celá. 

 � = �� (5) 

 

2.6.2 Ultrazvukové měření dřeva 

Rychlost zvuku klesá se zvyšující se teplotou materiálu a úměrně tomu ovlivňuje modul pružnosti 

(Wood Handbook 2012). Na rychlost šíření ultrazvukové vlny porézním materiálem má velký vliv 
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i jeho vlhkost. Je vlastností, se kterou se musí počítat u kamene, malt nebo právě u dřeva. Vlna se 

šíří přes dřevní buňky (analogicky přes pevná zrna hornin), volná voda v pórech materiálu působí 

jako pasivní tlumič a výsledkem je nižší rychlost (Požgaj et al. 1997, Hasníková 2012). 

V Tab. 2 jsou uvedeny některé z běžných stavebních materiálů a příslušná rychlost šíření 

ultrazvukového vlnění. Rychlost je ovlivněna hustotou materiálu a jeho strukturou. Šíření vln 

v heterogenním materiálu je komplikované, je nutné vzít v úvahy přirozená rozhraní (např. 

letokruhy u dřeva, sedimentační vrtsvy u hornin). Je zajímavé, že v podélném směru je rychlost 

šíření ultrazvukové vlny ve dřevě srovnatelná s šířením v homogenní a izotropní oceli. Rychlost 

šíření v podélném směru pro různé druhy dřevin je srovnatelná, přestože jejich hustota se výrazně 

liší. Potvrzuje to nezávisle několik zdrojů, viz také 2.5.5. 

Tab. 2 Srovnání rychlostí šíření ultrazvukových podélných vln v různých prostředích  

Materiál ρ [kg.m-3] c [km.s-1]  Dřevina ρ [kg.m-3] c [km.s-1] 

Ocel 7 700-8000 5,4-5,9* Smrk 485**; 470*** 5,4**; 4,79*** 

Beton 2 300 3,7* Jedle 440**; 450 5,5**; 4,89*** 

Sklo 2 600-2 750 5,3-5,8* Borovice 580**; 520 5,0**; 4,76*** 

Voda 1 000 1,5* Dub 600**; 690 5,1**; 4,30*** 

Malty 2 100-2 200 1,6-2,5 Platan 326**  5,1** 

Pískovec 1 900 -2 000 2,1-2,6 Buk 674**;730 5,1**; 4,64*** 

* (Velocity Tables 2001),  ** (Bucur 1995),  *** (Kollmann a Cote 1968) 

 

Ve směru kolmo na vlákna je rychlost šíření ultrazvukové vlny c přibližně 4× menší a to srovnatelně 

v radiálním i tangenciálním směru. Šíření ultrazvuku je dynamický proces. Signál lépe a rychleji 

prochází zdravým dřevem s vysokou kvalitou než materiálem poškozeným nebo méně kvalitním. 

V pružných materiálech jsou částice spojeny vazbami a díky nim se kmitání může šířit kontinuem. 

Je ovlivněno okolními podmínkami – teplotou, relativní vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí 

samotného materiálu (Bucur 199). Základním předpokladem, který se běžně přijímá, pokud se 

uvažuje nad šířením akustických vln v anizotropním materiálu, je zjednodušení materiálu 

na homogenní podél každé z os symetrie. Je to dále podloženo užitím vlnové délky, která je větší 

než běžné heterogenity (Feeney 1998).  

Přehled nedestruktivních metod včetně ultrazvukového zkoušení historických dřevěných 

konstrukcí zpracovali Binda et al. (2007), který je doplněn studií o vlivu orientace a šířky letokruhů 

na šíření ultrazvuku ve struktuře dřeva. Dvě varianty zkoušení popisuje Beall (2002). Jedná se 

o měření průchodu ultrazvukové vlny po definované dráze mezi dvěma sondami a o akustickou 

emisi, u nás používanou především k analýze pohybu biotických škůdců. V dnešní době měření 

průchodu ultrazvuku materiálem usnadňují přístroje na lepší úrovni, jejichž sondy mohou vysílat 
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signály dostatečně silné, opakované a ve specifických tvarech tak, že jsou rozpoznatelné 

od okolního šumu. Stejně funguje i přístroj Sylvatest, který byl často používán během tohoto 

výzkumu. 

Záludnosti nehomogenit dřeva v radiálním směru, kterými jsou letokruhy a rozhraní jarního 

a letního dřeva, mají výrazný vliv na šíření akustických vln některých frekvencí. Při určité skladbě 

mohou vznikat “hluchá místa” (sonic band gaps), prodlužuje se vlnová délka, což má vliv 

na výsledky měření rychlosti průchodu vlny, jak popisuje Feneey et al. (1998). Ultrazvuková vlna 

se šíří i v sucích, které jako jedny z nehomogenit při svém šíření podél konstrukčního prvku 

obchází. Postupně prochází od okraje do centra suku, kde je pohlcena (Proceedings 2005). 

Prosté šíření ultrazvukové vlny materiálem dokáže lokalizovat poškození a nepřímo určit 

i mechanické vlastnosti. Nelze jej ovšem jednoduše použít při určování druhu dřeviny, ze které je 

konstrukční prvek vyroben. Tabelované hodnoty pro jednotlivé druhy mají široké intervaly, které 

se překrývají. Jordan et al. (1998) upravili informace o vlnách procházejících čtyřmi druhy dřevin 

a následně je využili k úspěšné analýze pomocí neuronové sítě. 

Výstupní veličinou, která charakterizuje mechanické vlastnosti dřeva a může být srovnávána 

s výstupy z klasických statických zatěžovacích zkoušek, je dynamický modul pružnosti. Srovnáním 

u poškozeného dřeva se zabývají Kloiber a Kotlínová (2006). Bylo zjištěno, že statický modul 

pružnosti je vůči poškození mechanickému či biotickému citlivější než modul dynamický. Měření 

ultrazvukem je vždy vhodné doplnit vizuálním hodnocením. Kotlínová (2010) predikcí modulu 

pružnosti z rychlosti průchodu ultrazvukové metody rozebírá a tato metoda je ve spolupráci se 

semidestruktivním měřením hustoty pomocí Pilodynu 6J uznána za vhodnou pro zjišťování 

vlastností dřeva čerstvého i dlouhodobě zabudovaného v konstrukci.  

Kombinování nedestruktivních metod je během stavebně-technických průzkumů běžné. Jeden 

z příkladů popisuje Kandemir-Yucel et al. (2007), když demonstruje jako užitečné použití 

infračervené termografie, která dokáže odhalit místa s vyšší vlhkostí, současně s měřením rychlosti 

průchodu ultrazvukové vlny, která na změny vlhkosti v mikroklimatu konstrukčního prvku reaguje. 

Vliv stavu materiálu může být ukázán na výsledcích měření jiného heterogenního materiálu, který 

se v historických konstrukcích vyskytuje, jak jej publikovaly Hasníková (2012) a Mordanova (2014). 

Oblíbeným stavebním kamenem, který se na území ČR v minulosti často používal, je pískovec. 

Jako sedimentární hornina vykazuje také jistou anizotropii, definovanou sedimentárními vstvami. 

Rychlost šíření ultrazvuku c výrazně ovlivňuje vlhkost materiálu, jako u dřeva, a soudržnost 

pevných zrn kamene, přes která se ultrazvuk nejsnadněji šíří. Na Obr. 19 je zřetelně ukázáno, že 

vlhkým materiálem ultrazvuková vlna prochází pomaleji. Výrazný vliv konsolidačních prostředků 

je ukázán na Obr. 20. Aplikace zpevňovacích látek, např. nanovápna běžného v památkové péči, 
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se projeví především v povrchových vrstách materiálu. Hloubku účinné penetrace prostředku lze 

určit pomocí série srovnávacích měření v čase, před a po aplikaci konsolidantu. 

 

Obr. 19 Rychlost šíření ultrazvukové vlny v sedimentární hornině s různou vlhkostí (sloupce A3-A5 byly plně saturovány) 

rozlišené také podél směrů anizotropie (Hasníková, 2013) 

Tyto výsledky potvrzují potenciál ultrazvukových měření při relativních srovnávacích měřeních. 

Pro případy, kdy se měří stejný prvek v různých podmínkách, je ultrazvuk jako absolutně 

neinvazivní metoda velmi vhodný. Pravidelná kontrola stavu stávajících tesařských spojů 

a sledování chování opravených prvků jsou ideálním příkladem takového použití. 

 

Obr. 20 Rychlost šíření ultrazvukové vlny v heterogenním materiálu ošetřeném konsolidačním nátěrem (penetrace prostředku 

do hloubky 15 mm) (Mordanova, 2014) 
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2.7 Formulace hypotéz 

Na základě studia literatury a poznatků z praxe bylo formulováno několik hypotéz, které měly 

pomoci dosažení cíle disertační práce. Jejich potvrzení či vyvrácení pomůže lépe definovat použití 

ultrazvukového testování dřeva v historických konstrukcích. 

 

Hypotéza 1 

Závislost mezi časem průchodu ultrazvukové vlny t a mírou poškození konstrukčního prvku lze aproximovat jako 

kvadratickou. 

 

Hypotéza 2 

S rostoucí vzdáleností sond L vliv poškození konstrukčního prvku na čas průchodu ultrazvukové vlny t klesá. 

 

Hypotéza 3 

Pokud je poškození konstrukčního prvku blízko jedné z měřicích sond, čas šíření ultrazvukové vlny t se prodlužuje 

v porovnání se situací, kdy je poškození ve stejné vzdálenosti od obou sond, tj. přibližně ve středu jejich vzájemné 

vzdálenosti. 

 

Hypotéza 4 

Rychlost šíření ultrazvukové vlny c v příčných směrech je u smrku ve srovnání s podélným směrem čvrtinová. 

 

Hypotéza 5 

Rychlost šíření ultrazvukové vlny c v podélném směru roste s rostoucí hustotou dřeva ρ. 

 

Hypotéza 6 

Zatížení konstrukčního prvku nemá vliv na rychlost c, kterou se v něm šíří ultrazvuková vlna. 

 

Hypotéza 7 

Pomocí měření času průchodu ultrazvukové vlny t lze kontrolovat kontakt styčných ploch tesařských spojů.  
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3 Cíl práce 

Disertační práce je součástí technického výzkumu, který je kombinací aplikovaného (cíleného) 

výzkumem a experimentálního vývoje. V širším náhledu je tedy jejím cílem lepší popis použití 

nedestruktivní ultrazvukové metody v historických dřevěných konstrukcích a nalezení její vhodné 

nové aplikace v oblasti památkové péče. 

 

K úspěšnému naplnění zastřešujícího hlavního cíle bylo nutné definovat konkrétní cíle dílčí, které 

jsou uvedeny níže. Pro získání dat k naplnění dílčích cílů byly navrženy specifické experimenty, 

které vycházejí ze studia odborné literatury i ze zkušeností tesařské praxe. Konkretizovány jsou 

v sedmi hypotézách v části 2.7 disertační práce. Hledání nových cest uplatnění metody bylo 

koordinováno se současnými trendy v památkové péči a novinkami ve výzkumu tesařských spojů. 

Dílčí cíle disertařní práce: 

 Popis šíření ultrazvukové vlny historickým heterogenním materiálem. 

 Kvantifikace vlivu konstrukce zařízení použitého na odhad hustoty materiálu ρ 

na výsledky měření. 

 Nalezení vhodné inovativní aplikace ultrazvukové metody při měření dřevěných 

historických konstrukcí. 
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4 Analytická část 

V této kapitole je shrnuta teorie, která je potřebná pro správnou interpretaci a náhled na sérii 

experimentů, které byly provedeny během výzkumu a jsou podrobně popsány v kapitole 5. 

Nejdříve jsou představeny základy některých nedestruktivních metod, se kterými je ultrazvukové 

měření srovnáváno, a při běžné diagnostické praxi jsou vzájemně kombinovány. Ve druhé části 

kapitoly je podrobněji představen nově vyvinutý tesařský spoj, na kterém bylo testováno použití 

ultrazvuku jako vhodné monitorovací metody. 

 

4.1 Ultrazvukové přístroje 

Ultrazvukové přístroje se mezi sebou liší konstrukčním typem sond i rozsahem frekvence, kterou 

jsou sondy schopny vybudit. V práci budou dále blíže popsány pouze dva přístroje používané 

při experimentech prováděných v rámci autorčina výzkumu. 

 

Sylvatest je švýcarský přístroj, který k měření kvality materiálu používá ultrazvukové vlny 

o frekvenci 22 kHz. Používané zařízení je první generací, v dnešní době je již k dispozici třetí 

generace (Sylvatest TRIO) a jeho sondy mají kónický tvar, aby je bylo možné zavést přímo mezi 

dřevní vlákna bez použití jakéhokoliv přenosového média (běžně viskózní tekutina) a úhel, který 

přitom sondy s povrchem svírají, by měl být 45°. Zařízení se skládá ze záznamové vyhodnocovací 

jednotky, dvou sond s piezoelektrickým jádrem (jedné vysílací a druhé přijímací) speciálně 

navržených pro dřevo a sondy na měření vlhkosti materiálu. Ukázka signálu a umístění sondy 

během zkoušky je na Obr. 21. Přístroj je výhodný pro použití in situ, do jeho paměti jsou totiž 

implementovány tabulky materiálových vlastností různých typů dřeva. Je tak schopen na základě 

naměřených dat (hustota, vlhkost, dynamický modul pružnosti) zkoušený materiál rovnou zatřídit. 

Opakovanými kalibračními měřeními však bylo zjištěno, že relativně spolehlivě funguje na dřevě 

vyšší kvality, na horších materiálech je méně přesný. Budicí sonda vysílá specifický tvar vln, který 

je lehce identifikovatelný proti náhodným signálům okolí, což zvyšuje přesnost přístroje. Současně 

je používaná frekvence relativně nízká, takže vlna není při postupu materiálem tolik tlumena jako 

v případě řádově vyšších frekvencí a pro diagnostiku a monitoring stavebních konstrukcí je ideální. 

 

UKS 12 německé firmy Geotron Elektronik, viz Obr. 22, má na rozdíl od Sylvatestu možnost 

měnit frekvenci buzení signálu a umožňuje měřit i vzorky menších rozměrů. Sondy tohoto přístroje 

mají rovnou kontaktní plochu a jsou u měřeného vzorku drženy ve stabilní poloze konstantním 

přítlakem. Přenos vlny je tedy zajištěn bez dalšího přídavného přenosového média stejně jako 
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v případě Sylvatestu. Přístroj se skládá z generátoru elektrických impulzů, dvou sond a časového 

snímače, který je vybaven obrazovkou, na níž se zobrazuje vlna zaznamenaná přijímací sondou. 

Ze zobrazení lze odečítat čas, který vlna potřebuje na průchod vzorkem. 

  

Obr. 21 a) použití speciální kónické sondy Sylvatestu během zkoušek na Masarykově nádraží v Praze, b) záznam signálu 

přijímací sondy 

 

  

Obr. 22 a) vzorek smrkového dřeva během měření na přístroji UKS 12 Geotron Eletronik, b) detail sondy 

 

4.2 Další použité NDT metody a přístroje 

Popis nedestruktivních metod v této podkapitole je zaměřen na základní informace. Většina z nich 

funguje stejně jako ultrazvuk na základě šíření elastické deformace materiálem, iniciace vlnění se 

ale liší. Podrobněji je rozebráno také penetrační měření pomocí přístroje Pilodyn 6J Forest, které 

často slouží jako doplňková metoda k ultrazvuku pro odhad hustoty ρ materiálu. 
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4.2.1 Vizuální hodnocení 

Nejjednodušší a většinou i první aplikovaná defektoskopická nedestruktivní metoda je vizuální 

hodnocení konstrukce (Pume et al. 1993). Bývá limitována špatnou dostupností některých 

problematických míst (např. typické zazdění zhlaví stropních trámů). Pro makroskopické 

hodnocení se tak často používají endoskopy, případně videoskopy. Soustava čoček přenáší obraz 

na okulár, světlo je přiváděno skleněnými vlákny. Častěji se používají flexibilní endoskopy, které je 

možno na dálku ovládat a natočit do potřebné pozice. Dražší zařízení jsou vybavena kamerou, 

která pořizuje záznam průzkumu. 

Vizuální hodnocení se často používá při třídění konstrukčního řeziva na pilách, kde doplňuje 

mechanizovaný způsob. Je součástí tzv. pevnostního třídění, při kterém se řezivo posuzuje se 

zřetelem na mechanické vlastnosti. Důležitými sledovanými parametry je rozsah suků, odklon 

vláken a trhliny (Koželouh 2014). Byť jde o metodu starou, ke které je potřeba pouze minimální 

vybavení, je velmi účinná. Vizuální hodnocení se používá samozřejmě i in situ při stavebně-

technických průzkumech dřevěných konstrukcí. U této metody se snad nejvíce ze všech projeví, 

kolik zkušeností dokázal experimentátor během své praxe získat (Anthony 2013). 

 

4.2.2 Tlaková vlna 

Metody spadající do této kategorie používají k určení mechanických vlastností dřeva tlakovou vlnu, 

která se šíří materiálem a způsobuje v něm elastickou deformaci. Poklep materiálu, kterým je 

prvotně diagnostikována kvalita, je metoda velmi stará. Funguje díky jednoduchému principu, že 

zdravé dřevo zvuk vede, kdežto místa mechanicky porušená nebo bioticky poškozená jej pohlcují. 

Diagnostik s dostatečnými zkušenostmi je dokáže velmi dobře identifikovat (Anthony 2013). 

Všechny používané přístroje mají budič vlnění a jeho přijímač. Čas, který vlně trvá, než se přes 

prvek od budiče k přijímači dostane, je měřená veličina, ze které se dále určují ostatní vlastnosti – 

hlavně dynamický modul pružnosti Edyn. Pro většinu druhů dřevin existují tabelovaná rozpětí 

hodnot rychlostí šíření (ultra)zvuku v materiálu. Přístroje používané na Katedře ocelových 

a dřevěných konstrukcí jsou podrobněji popsány níže. 

 

FAKOPP Microsecond Timer je zařízení, které měří čas průchodu tlakové vlny, která je buzena 

poklepem kladívka na jednu ze sond. Je to přístroj jednoduchý a lehce přenositelný, 

standardizovaný úder kladívka však klade požadavky na experimentátora. Původně byl vyvinut 

a stále se používá pro diagnostiku rostoucích stromů, viz Obr. 23, princip měření je ale stejně dobře 

uplatnitelný pro konstrukční dřevo - nosníky s kruhovým i hranatým průřezem. 
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Obr. 23 Příklad použití přístroje FAKOPP Microsecond Timer (Microsecond Timer) 

Dynamoe je přenosné zařízení, které dovede materiál zatřídit na základě měření dynamického 

modulu pružnosti Edyn. Pracuje s vlnou v rozmezí slyšitelného zvuku. Tlaková vlna je vybuzena 

úderem kladívka, které by mělo mít váhu asi 1 % váhy zkoušeného prvku, na jedné straně prvku 

a je zaznamenána citlivým mikrofonem na straně opačné, viz Obr. 24. Součástí měřicí sestavy je 

váha, aby bylo možné určit objemovou hmotnost ρ z hmotnosti prvku m a jeho geometrických 

rozměrů. Problém představuje v případě měření in situ např. dostupnost čel konstrukčních prvků.  

 

Obr. 24 Schéma měřicí sestavy přístroje Dynamoe (Portable Lumber Grader) 

Timber grader je malé certifikované přenosné zařízení nizozemské firmy Brookhuis, které si 

v posledních letech získává stále větší oblibu při třídění dřeva. Přístroj se přitiskne na čelo 

zkoušeného prvku a vyšle do něj akustickou vlnu, kterou po odrazu opět registruje. Na základě síly 

odraženého signálu určuje kvalitu materiálu. Přístroj dává lepší výsledky než vizuální třídění 

(Timber grader), problémem zůstává dostupnost čel zabudovaných konstrukčních prvků. 

 

4.2.3 Penetrační metoda 

Použití Pilodynu patří mezi semidestruktivní metody, které jsou většinou založeny na principu 

měření odporu materiálu proti vnikání indentoru, které může být rázové nebo souvislé 

(Resistograph, Kloiber et al. 2015). Lze měřit také odpor proti vytahování či vytrhování vrutu, jak 

uvádí Brashaw (2014). 
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Zkoušky in situ po sobě zanechávají poškození způsobené vniknutím prostředku do materiálu. Tato 

poškození jsou malá, patrná pouhým okem, ale pouze při bližším a důkladnějším zkoumání. 

V žádném případě nenarušují statické fungování konstrukčních prvků a jsou akceptovatelná 

i pracovníky úřadů památkové péče. 

Nejznámějším přístrojem této skupiny je Pilodyn 6J, který je nástrojem pro určení hustoty dřeva. 

Původně byl vyvinut ve Švýcarsku na testování kvality dřeva použitého na telefonní sloupy (Hansen 

2000) a konkretizuje použití na určení stupně hniloby. Dnes je dealerem zařízení portugalská 

společnost TerraGes (Pilodyn).  

Pilodyn je dlouhodobě používán pro zkoumání hustoty dřeva rostoucích stromů. Rychlost měření 

a jednoduché použití jsou totiž velmi výhodné. Metoda je s úspěchem používána na různé druhy 

dřevin od borovice (Pinus), popsané Cownem (1978), až po blahovičník (Eucalyptus), který zkoušel 

WU et al. (2010). Prvotní modely pro určení hustoty dřeva v konstrukcích odvodil Gorlacher R. 

(1987) pro smrk ztepilý (Picea abies). Měření Pilodynem poskytuje dostatečný odhad vlastností 

dřeva, přestože se nejedná o zvláště přesné měřicí zařízení. 

Správná metodika měření předpokládá vpich v radiálním směru, což u stojících stromů není 

problém. Komplikaci to však představuje pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí, především 

u prvků vytvořených z lamelového dřeva, kde je orientace letokruhů neznámá. 

Pilodyn 6J je obdobou Schmidtova tvrdoměru pro nedestruktivní zkoušení betonu, které je 

v normách již dlouho zakotveno. Ocelový kolík je vystřelen proti povrchu dřevěného prvku 

definovanou energií, kterou mu předá uvolněná pružina. Na základě odečtu hloubky vniknutí 

kolíku dovnitř materiálu se vypočte hustota a pevnost dřeva (Kuklík a Kuklíková 2001, Kuklík 

a Kuklíková 2006). Měření je lokálního charakteru, je proto nutné jich udělat více. Vztahy 

na výpočet materiálových vlastností dřeva zohledňují počet a umístění vpichů, jak uvádí kromě 

Gorlachera (1987) i Kuklíková (2004). Dlouhodobé zkušenosti ukazují vysokou shodu pevnosti 

určené pomocí Pilodynu s hodnotami určenými klasickými destruktivními mechanickými 

zkouškami. Výhodou tohoto zařízení je nízká váha, jednoduchý transport, rozměry, díky kterým je 

možné jej relativně uspokojivě použít i v nedostupných místech, rychlost a jednoduchost měření. 

Možnosti použití jsou limitovány délkou indentačního kolíku, proto je Pilodyn 6J doporučován 

pro určení kvality dřeva na povrchu prvků včetně detekce degradačních faktorů v kritických 

místech konstrukce (např. dřevěné konstrukční prvky v kontaktu s vlhkým povrchem – zdivo, 

hlína), jak upozorňuje Tannert et al. (2014). 

Hansen (2000) uvádí základní informaci o tom, že hloubka penetrace trnu je nepřímo úměrná 

hustotě dřeva. Vztahy na určení hustoty ρ12, které jsou uvedeny níže a slouží pro určení kvality 

zabudovaného dřeva v existujících konstrukcích, byly publikovány Kuklíkovou (2004). Výsledek je 

ovlivněn vlhkostí materiálu, jejíž určení je nezbytnou součástí každého zkoušení dřeva. 
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Obr. 25 a) Pilodyn 6J s dutým kolíkem na zatlačení indentačního trnu do těla přístroje před začátkem měření, b) použití 

přístroje při laboratorním měření na ČVUT, c) měření in situ 

Hustota ρ12  při vlhkosti dřeva 12 % [g.cm-3] je podle rovnice (6) lineárně závislá na hloubce vpichu 

při vlhkosti dřeva 12 % tp,12 [mm], který se určuje z odečtené hloubky tp [mm]a změřené vlhkosti w 

[%]. 

 ��� = −0.027102 ∗ ��,�� + 0.727987 (6) 

 ��,�� = ��(1 − 0.007∆�) (7) 

 ∆� = � − 12 (8) 

Na základě hloubky vpichu tp, resp. vypočtené hustoty dřeva ρ12 lze kromě pevnosti v tlaku fm určit 

také modul pružnosti E, konkrétně hodnotu Estat, 05. Vztahy mezi zmíněnými veličinami včetně 

specifických konstant, jak jsou uvedeny v rovnicích (9) a (10), byly odvozeny při výzkumu 

dřevobetonových konstrukcí, který prováděla Kuklíková (2004). 

 �� = −36.13 + 0.156743 ∗ ��� (9) 
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 �����,�� = −14441.49 + 55.7834 ∗ ��� (10) 

 

4.2.4 Doplňující metody 

MĚŘENÍ VLHKOSTI 

Měření vlhkosti in situ je důležité pro správné posouzení výsledků ostatních testů. Přímé laboratorní 

metody určení vlhkosti materiálu byly zmíněny v části 2.5.4. U používaných nepřímých metod je 

nutné pamatovat na kalibraci pro konkrétní používaný materiál, tj. druh dřeviny. 

Vlhkoměry rozlišujeme na odporové využívající jednosměrné napětí nebo dielektrické s napětím 

střídavým. V České republice převládá měření odporovými vlhkoměry. Přístroj má dvě elektrody, 

mezi kterými prochází proud, a na základě měření odporu materiálu je určena jeho absolutní 

vlhkost. Elektrody jsou konstruovány jako zarážecí hroty. Přesnost měření se pohybuje v rozmezí 

±0,2 až ±0,5 %. Měření trvá pouze několik vteřin od zavedení sondy, je však bodové a pro větší 

celky je nutné jej opakovat (Baláš a Moskalík 2011). Příklad zarážecího vlhkoměru je na Obr. 26a. 

 

MĚŘENÍ HUSTOTY 

K měření hustoty in situ se úspěšně používá semidestruktivní Pilodyn 6J, který je podrobně 

představen v předcházejících odstavcích. 

Radiometrie využívá vlastnosti ionizujícího záření, které je při průchodu materiálem zeslabováno 

a zachycováno detektory. Umožňuje měřit okamžité hodnoty objemové hmotnosti a vlhkosti, je 

tak výhodná pro kontinuální měření. Zkoušení objemové hmotnosti je založeno na dvou 

principech. První princip pracuje s rozptylem záření okolo stínící vrstvy z těžkého materiálu, která 

je umístěna mezi zdroj a detektor. Měří se tak objemová hmotnost v okolí radiometrické sestavy. 

Zaznamenává se zeslabení průchozího záření gama materiálem umístěným mezi zdrojem záření 

a detektorem. Počet prošlých impulsů za časovou jednotku koreluje s objemovou hmotností 

(Dolejš et al. 2013). Objemová hmotnost se zjišťuje také při měření, které pracuje na základě 

zpomalování rychlých neutronů, které jsou většinou emitovány zářením alfa v reakci s terčovým 

materiálem, např. beryliem. K moderaci se využívají nejčastěji atomu vodíku. Čím je materiál vlhčí, 

tím menší množství stačí ke zpomalení neutronů. U dřeva, které obsahuje vázanou vodu, může být 

měření zkresleno tím, že moderaci rychlých neutronů způsobují atomy vodíku a ne molekuly vody 

(Kasal a Tannert 2010). Současná zkušebnická praxe požaduje, aby radiometrické soustavy 

dokázaly měřit objemovou hmotnost i vlhkost zároveň, což představuje dva zdroje záření 

u jednoho zařízení. 
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DESTRUKTIVNÍ MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY  

V případě, že je z konstrukce povoleno odebrat materiál pro destruktivní materiálové zkoušky, 

uplatňují se různé tvary vzorků, které jsou následně zkoušeny v laboratoři.  

Při normových zkouškách jsou rozměry bezvadých zkušebních tělesa i způsob jejich namáhání 

přesně defiovány. Zjišťovanými vlastnostmi jsou nejčastěji pevnost v ohybu fm (ČSN 49 0115), 

modul pružnosti v ohybu Em (ČSN 49 0116), pevnost v tlaku fc (ČSN 49 0110) nebo modul 

pružnosti v tlaku Ec (ČSN 49 0111). Ukázka měření pevnosti v tlaku na vzorku s rozměrem 

20×20×30 mm je na Obr. 26b. 

       

Obr. 26 a) Zarážecí odporový vlhkoměr, b) měření materiálových vlastností dřeva v tlaku  

Během diagnostiky historických dřevěných konstrukcí se pro potřeby destruktivních laboratorních 

zkoušek odebírají i nestandardní tělesa. Díky speciálně upravené vrtačce lze získat radiální vývrty – 

vzorky s průměrem 4,8 mm a délkou minimálně 20 mm. Díky čelistem s vyfrézovanou drážkou 

pro lepší umístění vzorku se poté na zatěžovacích strojích v laboratoři zkoušejí modul pružnosti 

a pevnost v tlaku podél vláken. Je nutné dbát na správnou orientaci letokruhů. Z povrchu 

konstrukčních prvků lze odebrat také dlouhé vzorky na tahové zkoušky, po kterých se povrch 

restaurátorsky zacelí. Okružní pilou pohybující se po vodicím rámu se speciálně tvarovanými 

lištami se provedou dva řezy pod úhlem 45°. Vzniklý vzorek má trojúhelníkový příčný řez se 

zúženou střední částí a se stěnami v rozmezí 5 - 8 mm (Kloiber a Drdácký 2015). 

 

DENDROCHRONOLOGIE 

Dendrochronologie je metoda datování stáří dřeva založená na měření šířky letokruhů. Často se 

používá při stavebně-technických průzkumech k určení stáří konstrukcí. Ve specifických případech 

je totiž možné určit přesný rok skácení stromu, který byl na daný konstrukční prvek použit, a je tak 

možné přesně určit, kdy byla stavba provedena. Analýza běžně probíhá na vzorku odebraném 
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z konstrukce tak, aby se v něm vyskytovala celá chronologická řada od podkorního letokruhu 

do středu kmene. Datování je založeno na hypotéze, která je přiblížena Kasalem a Tannertem 

(2010). Stromy ve stejných klimatických podmínkách rostoucí na stejném geologickém podloží 

ve stejnou dobu mají velmi podobné, až totožné, přírůstky dřeva, tj. tloušťku letokruhu. 

Po odebrání vzorku z konstrukce jsou v laboratoři chronologicky změřeny tloušťky letokruhů 

a vytvořeny letokruhové křivky. Ty jsou pomocí speciálního softwaru srovnávány se standardními 

chronologiemi jednotlivých druhů dřevin příslušných dané oblasti, viz Obr. 27. Použité standardy 

jsou sestavovány v Botanickém ústavu AV ČR, jak potvrzuje Kyncl (2012). 

 

Obr. 27 Synchronizace letokruhové křivky odebrané z konstrukčních prvků Masarykova nádraží v Praze, které byly 

zhotoveny z jedle, s používaným standardem jedle v Čechách (je-ce05 - 1131 – 1998); DendroLab Brno 

Zajímavá je souvislost s odporovým vrtáním, což je jedna z populárních semidestruktivních metod. 

Provádí se modifikovanou vrtačkou opatřenou softwarem, který zaznamenává odpor materiálu 

proti vnikání speciálního dlouhého vrtáku poháněného definovanou silou vrtačky. Výsledkem 

měření je hloubkový pevnostní profil konstrukčního prvku, ve kterém se projeví místa s porušením. 

Na resistogramu, záznamu měření odporu materiálu (vztah pevnosti/odolnosti a pozice hrotu 

vrtačky/hloubky vniknutí), lze odhalit i jednotlivá střídání jarního a letního (tvrdšího) dřeva 

(Resistograph). Resistogram tak v mnoha případech umožňuje kontrolu dendrochronologických 

záznamů. 

 

4.3 Celodřevěný spoj 

ANALYTICKÝ MODEL 

K určení průběhu a distribuce vnitřních sil ve spoji, především jejich působení na kolících 

a hmoždících, byla použita silová metoda. Výsledné síly byly srovnány s uvažovanými módy 

porušení pro každou z kontaktních oblastí, které byly určeny na základě rešerše literatury 

a experimentálních výsledků. Mechanický model dvou spojů (čistě kolíkový, hmoždíkový se 

zajišťovacími kolíky) se silami indukovanými na spojovacích prostředcích a šikmých čelech je 

ukázán na Obr. 28. Při tvorbě analytického modelu bylo použito několik zjednodušení 
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a předpokladů: 1) pootočení spojovacích prostředků z roviny nebylo uvažováno, 2) chování spoje 

je lineární, 3) vnější zatížení působí v definovaných bodech, 4) heterogenity a nepravidelnosti 

ve struktuře dřeva jsou zanedbány. Staticky neurčitý případ celodřevěného spoje mohl být řešen 

díky podkladům získaným experimentálně, konkrétně určení tuhosti systému dřevěný kolík-otvor. 

Obr. 28 a) Síly působící ve čtyřkolíkovém spoji, b) v dvouhmoždíkovém spoji s jedním kolíkem 

Hlavní princip spoje se šikmými čely spočívá v rozprostření vnitřních sil mezi více nosných částí 

spoje a otočení působení z nevýhodného směru kolmo k vláknům do směru podél vláken, který 

poskytuje větší pevnost materiálu. Posouvající síla je přenášena šikmými čely. Jelikož byl model 

na základě popsaných předpokladů a dodaných experimentálních podkladů schopen predikovat 

síly působící na jednotlivé komponenty spoje, byl v kombinaci s kritérii porušení využit k tvorbě 

návrhových grafů únosnosti, které byly shrnuty v certifikované Metodice (2016) a publikovány 

Kuneckým et al. (2016). Detailní popis teoretického modelu prezentovali Fajman a Máca (2015) 

a Šobra et al. (2015). 

 

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

Největší množství experimentů bylo provedeno jako tříbodový kvazi-statický ohyb. Zkušební 

vzorky, tj. trám osazený spojem, byly ručně vyrobeny tesařem tak, aby simulovaly co nejvíce 

skutečnou situaci na stavbě. K výrobě byl použit smrk ztepilý (Picea abies L. Karst), který je 

nejrozšířenější dřevinou používanou v České republice jako stavební řezivo. Kvalita dřeva 

odpovídala třídě C24 a C27, každý z trámu obsahoval jádrovou část kmene, i v případě vzorků 

v měřítku 1:2, a množství přirozených heterogenit jako jsou suky, výsušné trhliny nebo extrémně 

odkloněná vlákna bylo nízké. Spojovací prostředky byly vyrobeny z dubu letního (Quercus robur L.). 

Vlhkost všech zkoušených vzorků byla monitorována a zohledněna ve výsledných hodnotách 

destruktivních zkoušek. Materiálové vlastnosti všech zkoušených vzorků byly zjištěny pomocí 

standardizovaných zkoušek dle normy ČSN 49 0108, ČSN 49 0110, ČSN 49 0111, ČSN 49 0115 

a ČSN 49 0116. Hodnoty dokreslily výsledky ohybových zkoušek, hlavně u sérií s menším počtem 

vzorků. 

Aby bylo možné zjistit vlastnosti skutečných konstrukčních prvků, původní rozměry vzorků 

v měřítku 1:1 pro tříbodový ohyb byly 200×240×6000 mm. Zmenšeniny v měřítku 1:2, tj. 

100×120×3000 mm, sloužily pro rozšíření portfolia o další parametry, jako byla délka spoje nebo 
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jeho poloha na opravovaném prvku. Výsledky těchto zkoušek byly velmi dobře srovnatelné 

s výsledky zkoušek skutečných rozměrů a pomohly předpovědět finální hodnoty únosnosti 

a tuhosti trámů se spojem. Sloužily také ve verifikační fázi ověřování správnosti konečných 

návrhových diagramů. Modely 1:4 předcházely ostatním experimentům, protože jejich výsledky 

ukazovaly důležité trendy v chování spoje a dovolily některé ze zamýšlených variant buď zkoumat 

podrobněji, nebo je rovnou opustit. Menší rozměry vzorků také umožnily zkoumat 

komplikovanější situace a sestavit zkušební aparaturu, která ve větším měřítku nebyla dostupná. 

V předchozích kapitolách byly uvedeny konečné geometrické charakteristiky spoje, které během 

výzkumu prošly vývojem, a každá z fází byla experimentálně testována. Zkoušel se vhodný sklon 

čela, ideální počet spojovacích prostředků, úhel podélného prořezu spoje, spoj bez jakýchkoliv 

spojovacích prostředků a pro srovnání byly testovány spoje s ocelovými spojovacími prostředky 

a referenční trámy bez spoje (Kunecký et al. 2015). 

Schémata základních zatěžovacích zkoušek prvku s čtyřkolíkovým spojem jsou uvedena na Obr. 

29. Čtyři horní schémata ukazují prostý tříbodový ohyb, poslední dvě demonstrují kombinované 

zatěžování na modelech v měřítku 1:4. Únosnost byla zkoušena i s uvážením opačné orientace čel, 

jak je znázorněno na Obr. 29a, aby se prověřila bezpečnost spoje v případě, že bude např. 

do konstrukce osazen špatně nebo se distribuce sil v konstrukci změní díky nečekané změně 

vnějšího zatížení. Plná čára definuje správnou orientaci šikmých čel. Různé polohy spoje a dvě 

délky byly zkoušeny v obou větších měřítcích, jak je patrné z Obr. 29b, c, d. Spoje umístěné nejblíže 

podpory (šedá tečkovaná čára) mají shodně nejvyšší únosnost a tuhost, velmi podobnou 

referenčnímu trámu bez spoje. Spoje nejblíže středu trámu (čárkovaná šedá čára) byly testovány, 

aby se určila jejich nejzazší vhodná poloha a upřesnila korelace mezi polohou spoje a mechanickými 

vlastnosti opraveného prvku. Kombinované namáhání ohybu s tahem, viditelné na Obr. 29e, bylo 

vyvoláno standardním tříbodovým ohybem a stálým zatížením T o velikosti 1,2 kN. Kombinace 

ohybu s tlakem byla simulována sílou P, která trám se spojem zatěžovala pod úhlem a je možné ji 

rozložit do dvou směrů, schéma na Obr. 29f. Síla P byla svislá a vzorek byl podepřen pod úhlem. 

Detailně je měření na modelech v měřítku 1:4 popsáno v článku Arciszewské-Kędzior et al. (2015). 

Kromě zkoušení celých konstrukčních prvků se spoji byly testovány také tuhost a únosnost 

spojovacích prostředků. Dubové kolíky byly zkoušeny v několika průměrech d, aby bylo možné 

jejich únosnost parametrizovat právě touto charakteristikou, detaily popisují Milch et al. (2015). 

Hmoždíky byly zkoušeny ve dvou velikostech a za různých okrajových podmínek (např. tuhé 

spojení simulované lepením). 

Prosté ohybové zkoušky byly provedeny s pomocí zkušebního válce MTS FLEX TEST 60, 

deformace prvku byla měřena v pěti místech. Modely v měřítku 1:4 byly zatěžovány na stroji MTS 

100, stejně jako spojovací prostředky. Podrobnější zkoumání chování čela spoje bylo umožněno 
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díky použití pokročilých optických metod, konkrétně digitální korelace obrazu. Snímání části 

zkušebního tělesa, jehož povrch bývá pokryt vrstvou náhodného vzoru, v přesných časových 

intervalech umožňuje přesné odečtení posunutí konkrétních bodů. Tak bylo možné určit kontaktní 

plochu čel, která byla nutná pro naladění numerického i analytického modelu a nastavení správných 

kritérií porušení. Metody použité pro experimentální práce byly detailně popsány v článcích 

Arciszewské-Kedzior et al. (2015), Kuneckého et al. (2015) a Šobry et al. (2015). 

 

Obr. 29 Schémata zkoušek trámu se čtyřkolíkovým spojem v ohybu a pod kombinovaným namáháním 

 

NUMERICKÝ MODEL 

Numerické modely spojů byly vytvořeny v softwaru ANSYS 12.1 za pomoci nativního prostředí 

a jazyka APDL, ukázky jsou na Obr. 30. K materiálovému popisu modelu dřeva byl vybrán 



Analytická část 
 

45 

elastický materiál, který používá ortotropní vlastnosti. Správné fungování numerického modelu 

bylo verifikováno výsledky teoretického analytického modelu a experimentálními hodnotami. 

Složitou otázkou bylo modelování kontaktů mezi spojovanými částmi tak, aby odpovídalo 

reálnému chování prvku. Ověřené modely byly použity pro citlivostní analýzu – určení vlivu polohy 

spoje na trámu a vlivu geometrie opravovaného prvku (parametrická analýza velikosti příčného 

profilu trámu nebo různé velikosti kolíků) na celkovou tuhost.  

Všechny modely byly vytvořeny pomocí objemových elementů SOLID95, okrajové podmínky 

kopírovaly fyzické zkoušky – tříbodový ohyb prostě podeřeného nosníku. Model obsahoval 

přibližně 23 000 kvadratických hexaedrů. Hustější síť byla použita v okolí spojovacích prostředků 

a také kontaktu šikmých čel, kde byly použity standardní 3D elementy CONTA174 a TARGE170. 

Detailně popisuje tvorbu numerického modelu Arciszewska-Kedzior et al. (2015) nebo Kunecký 

et al. (2015). 

  

Obr. 30 a) Numerický model plátu protézy čtyřkolíkového spoje, b) numerický model tříkolíkového spoje 

Teoretický analytický model sloužil ve výsledku k určení a vytvoření hranic diagramů únosnosti 

(MSÚ) a výsledky numerického modelu byly použity k odvození změn v tuhosti trámu se spojem 

(MSP).  
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5 Experimentální část 

V následující kapitole budou představeny experimenty, které byly speciálně navrženy tak, aby 

pomohly lépe popsat úskalí použití ultrazvuku na dřevu, jeho limity a možnosti nového použití. 

Kapitola začíná záznamem jednoho měření in situ, které je typickým příkladem použití 

nedestruktivních metod při diagnostice stavu konstrukce, která je součástí předprojektové přípravy 

rekonstrukce historického objektu. Na následujícím komplexním experimentu byl ověřován 

průchod vlny heterogenním materiálem s poškozením, který měl jeho vliv lépe kvantifikovat. 

Na výsledky diagnostických měření mají vliv také další činitelé, kteří byli jednotlivě testováni 

v dalších třech experimentech (směr dřevních vláken, zatížení zkoumaného prvku, vliv konstrukce 

měřicího zařízení). Poslední experiment je simulací inovativního použití ultrazvuku při kontrole 

kvality provedení tesařských spojů. 

 

5.1 Diagnostika konstrukce in situ 

In situ měření na Masarykově nádraží v Praze je ukázka prvotní diagnostiky včetně odhadu 

mechanických vlastností materiálu, který je vybrán k zachování v konstrukci. 

Toto nádraží je nejstarším železničním nádražím na území hlavního města a dokonce nejstarším 

koncovým nádražím v Evropě, které je dosud v provozu. Jeho původ je spojen s expanzí Severní 

dráhy císaře Ferdinanda z Vídně přes Přerov, s odbočkami do Brna a Olomouce. Výstavba nádraží 

pod vedením inženýra Jana Pernera trvala devět měsíců v letech 1844 – 1845. Architekt Antonín 

Jüngling navrhl nádraží v klasicistním stylu. Podle Zídkové (2011) byla oblast mezi budovami 

zastřešena v roce 1862 a její rozšíření s litinovými sloupy v roce 1879. V průběhu své existence 

objekt prošel několika složitými situacemi a nejhorší poškození si odnesl z bojů na konci druhé 

světové války, kdy v roce 1945 bylo částečně zdemolováno zastřešení odjezdové haly, jehož 

následky bylo možné na stavu konstrukce vysledovat i před rekonstrukcí v letech 2010 - 2011. 

Původní konstrukční prvky byly před přibližně 150 lety vyrobeny z tehdy běžně dostupných dřevin 

- smrku a jedle. Stáří materiálu potvrdila dendrochronologická datace a druh dřevin byl určen 

pomocí běžných xylotomických metod, tj. mikroskopického pozorování anatomie dřeva, dvěma 

nezávislými laboratořemi. 

Před rekonstrukcí Masarykova nádraží se požadovalo ověření kvality materiálu konstrukčních 

prvků, které byly součástí zastřešení odjezdové haly. Zachování původních prvků v konstrukci bylo 

žádoucí z pohledu památkové péče. První rekonstruovanou částí byl vestibul - zastřešená plocha 

mezi budovami, kterou využívají cestující. Litinové sloupy nesou skleněnou střechu podpíranou 

dřevěnými vazníky a tzv. vlašskými krokvemi. Konstrukce byla ve špatném stavu, některé sloupy 

měly dokonce dlouhé podélné trhliny, jak popisuje Vašek a Šťastný (2011). 
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Obr. 31 Zastřešení příjezdové haly Masarykova nádraží v Praze, a) schéma konstrukce, b) stav v roce 2013 

 

5.1.1 Experimenty 

Zkoumány byly dřevěné prvky předem vytipované jako nejkvalitnější na základě sledování průhybů 

dle závěrů Šťastného (2011). Jednalo se o vazníky a vlašské krokve ze smrkového a jedlového 

dřeva. Stejně jako všechny ostatní byly sneseny z konstrukce, což umožnilo měření 

ve zjednodušených podmínkách a dobrý přístup ke vzorkům, viz Obr. 32. 

Vizuální hodnocení je první z metod používaných při in situ hodnocení stavu konstrukce. V tomto 

případě bylo zřejmé, že zhlaví většiny dřevěných prvků byla lokálně zničená. Zbylé části trámů však 

byly v pořádku. 

Při měření byla jako jedna z koncových podpor použita ruční váha. Díky tomu byla zaznamenaná 

hmotnost poloviny celkové hmotnosti konstrukčního prvku m a spolu se znalostí geometrických 

rozměrů mohla být přímo na místě vyhodnocena hustota dřeva ρ, která se dále použila k výpočtu 

dynamického modulu pružnosti Edyn. 

Měření kvality materiálu bylo provedeno ultrazvukovým přístrojem Sylvatest a doplněno 

penetračními zkouškami pomocí přístroje Pilodyn 6J, které také umožňují vyhodnocení hustoty 

dřeva ρ. Rozměry vzorků byly přibližně 100×230×4 000 mm. Sondy přístroje byly instalovány 

na stejném povrchu (nepřímé měření) ve vzdálenosti 3 000 mm a svíraly s povrchem dřevěných 

prvků úhel přibližně 45°. Vlhkost materiálu w byla změřena pomocí speciální sondy přístroje 

Sylvatest a také pomocí příložného vlhkoměru v každém místě vniknutí trnu přístroje Pilodyn 6J. 

Teplota okolního prostředí byla 27°C. 

Dva vazné trámy byly následně použity k testování limitů přístroje Sylvatest, především citlivosti 

sond ve vztahu k jejich vzdálenosti při měření. Měření bylo provedeno ve směru podél vláken, 

sondy přístroje Sylvatest byly umístěny na stejném povrchu prvku, který byl podepřen po celé délce. 

Schéma postupného umisťování sond během měření je na Obr. 33, krok byl 200 mm. Měřicí 

frekvence přístroje je 22 kHz, při předpokládané rychlosti šíření vlny 5 000 m.s-1 je tak vlnová délka, 
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tj. minimální vzdálenost sond pro korektní měření, 227 mm. Platí, že čím větší vzdálenost sond, 

tím více se projeví tlumení vlny, na což jsou citlivé především vyšší frekvence. Postupným 

proměřování konstrukčního prvku a relativním srovnáváním hodnot lze identifikovat místa 

degradace materiálu. 

 

Obr. 32 a) In situ měření prvků z Masarykova nádraží přístrojem Sylvatest, b) měření Pilodynem 

 

 

Obr. 33 Schéma kontrolního měření na vazných trámech 

 

5.1.2 Výsledky 

Výsledky měření ultrazvukovým přístrojem Sylvatest jsou shrnuty v Tab. 3. Dosažená rychlost 

šíření vlny podél vláken c odpovídá u všech vzorků hodnotám, které jsou v literatuře uváděny 

pro měkké dřevo, konkrétně pro smrk a jedli (5,4 km.s-1). Prvkem s nejlepšími vlastnostmi byla 

vlašská krokev VK-9-6, nejhorší výsledky byly dosaženy u vzorku VK-4-6. Srovnáním dosažených 
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hustot ρ s hodnotami uváděnými normou EN 338 ukazuje na dřevo kvality C14 - C22 (ρmean = 350-

410 kg.m-3). 

Tab. 3 Výsledky měření přístrojem Sylvatestem na vlašských krokvích Masarykova nádraží v Praze, 2011 

prvek 

rozměry ultrazvukové měření  

b 
[mm] 

h 
[mm] 

l 
[mm] 

L 
[m] 

t 
[μs] 

w 
[%] 

0.5*m 
[kg] 

ρ 
[kg.m-3] 

c 
[km.s-1] 

Edyn 
[GPa] 

VK-1-3-P 98,3 232,0 3820   3,0 533 13,4 16,54 379,6 5,63 12,03 

VK-4-6 147,3 240,0 3820   3,0 531 14,1 19,62 290,5 5,65 9,27 

VK-9-6 100,0 229,7 3820   3,0 542 18,0 17,88 407,6 5,54 12,51 

VK-12-6 103,7 233,3 3820   3,0 562 17,0 16,63 360,0 5,34 10,26 

VK-15-5 103,0 235,3 4310   4,0 713 13,5 16,80 321,7 5,61 10,12 

VK-19-6 97,7 233,3 3820   3,0 548 18,0 16,27 373,8 5,47 11,18 

 

V Tab. 4 je shrnuto měření Pilodynem. Fyzické provedení zkoušek a jejich vyhodnocení probíhalo 

dle metodiky popsané výše v části 4.2.3. Na obou koncích každého zkoumaného prvku byly 

udělány dva vpichy, zároveň byla změřena vlhkost. Konečné hodnoty modulu pružnosti Estat,05 již 

rozhledňují statistické vyhodnocení a reprezentují pětiprocentní kvantil, jsou proto výrazně nižší 

než hodnoty dosažené při měření Sylvatestem. Srovnání s normovými hodnotami Em,0,k však opět 

odpovídá třídám v rozmezí C14-C22. Tři nejkvalitnější prvky se shodují s předcházející metodou, 

ten nejméně kvalitní se liší. Hodnoty u prvku VK-12-6 jsou velmi nízké, což znamená, že zhlaví 

tohoto elementu byla narušena více než u ostatních trámů. 

Tab. 4 Výsledky měření přístrojem Pilodyn na vlašských krokvích Masarykova nádraží v Praze, 2011 

prvek 
hloubka indentace tp  

[mm] 

w 

[%] 

tp,12 

[mm] 

ρ12 

[kg.m-3] 

fm 

[MPa] 

Estat,05 

[GPa] 

VK-1-3-P 12,0 10,0 14,0 16,5 13,1 15,1 12,8 379,9 23,4 6,8 

VK-4-6 17,0 14,0 15,0 16,0 15,5 13,9 15,3 313,6 13,0 3,1 

VK-9-6 13,0 15,0 14,0 15,0 14,3 19,4 13,5 361,9 20,6 5,7 

VK-12-6 17,5 18,0 18,0 17,0 17,6 18,3 16,9 270,0 6,2 0,6 

VK-15-5 14,0 12,0 14,5 16,0 14,1 15,5 13,8 354,6 19,4 5,3 

VK-19-6 15,5 15,5 13,0 11,0 13,8 17,5 13,2 369,6 21,8 6,2 

 

Zabudované konstrukční prvky není možné vážit, jako to bylo provedeno při tomto experimentu, 

a proto je odhad hustoty ρ pomocí Pilodynu jednou z nejrychlejších variant, která je zároveň 

dostatečně citlivá k cennému materiálu. V Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty modulu pružnosti Edyn 

vypočítané na základě hustoty ρ12 určené Pilodynem a rychlosti šíření UZ vlny c Sylvatestem. 



Experimentální část 
 

51 

Tab. 5 Vyhodnocení měření přístrojem Sylvatestem za použití hodnot hustoty ρ12 naměřené Pilodynem 

prvek 

rozměry ultrazvukové měření  

b 
[mm] 

h 
[mm] 

l 
[mm] 

L 
[m] 

t 
[μs] 

ρ12 
[kg.m-3] 

c 
[km.s-1] 

Edyn 
[GPa] 

VK-1-3-P 98,3 232,0 3820   3,0 533 379,9 5,63 12,04 

VK-4-6 147,3 240,0 3820   3,0 531 313,6 5,65 10,01 

VK-9-6 100,0 229,7 3820   3,0 542 361,9 5,54 11,11 

VK-12-6 103,7 233,3 3820   3,0 562 270,0 5,34 7,70 

VK-15-5 103,0 235,3 4310   4,0 713 354,6 5,61 11,16 

VK-19-6 97,7 233,3 3820   3,0 548 369,6 5,47 11,06 

 

Konečné srovnání metod je pro přehlednost ukázáno v Tab. 6, ve které jsou uvedeny naměřené 

hodnoty dynamického modulu pružnosti Edyn a úměrně snížené hodnoty statického modulu 

pružnosti Estat (na základě údajů z Divos 2005). Hodnota průměrného statického modulu pružnosti 

Estat,P pro měření Pilodynem byla odhadnuta na základě poměru E0,mean a E0,05 pro třídu C20 (1,48) 

v normě EN 338. 

Porovnání výstupů jasně demonstruje, že je výhodné různé metody nedestruktivního testování 

kombinovat, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího určení skutečného stavu konstrukce, 

a nespoléhat pouze na jeden. Lokální poškození (např. běžné u zhlaví trámů) při dodržení metodiky 

měření Pilodynem může výsledky výrazně ovlivnit, viz hodnoty u prvky VK-12-6. Vzorek 

s nejvyšší kvalitou materiál po celé délce je prvek VK-1-3, který dosahuje dobrých hodnot modulu 

pružnosti Estat pro všechny tři metody. 

Tab. 6 Srovnání hodnot modulů pružnosti E ze všech měření v GPa 

prvek 
Sylvatest + vážení Sylvatest + Pilodyn Pilodyn 

Edyn, S Estat, S Edyn, SP Estat, SP Estat, P,05 Estat, P 

VK-1-3-P 12,03 10,94 12,04 10,95 6,8 10,06 

VK-4-6   9,27   8,43 10,01   9,10 3,1 4,59 

VK-9-6 12,51 11,37 11,11 10,10 5,7 8,44 

VK-12-6 10,26   9,33   7,70   7,00 0,6 0,89 

VK-15-5 10,12   9,20 11,16 10,15 5,3 7,84 

VK-19-6 11,18 10,16 11,06 10,05 6,2 9,18 

 

Kontrolní měření kvality materiálu na dvou vaznících potvrdilo, že v případě prvku bez výrazného 

poškození roste čas průchodu vlny lineárně v závislosti na vzdálenosti sond, a to až do určité limitní 
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vzdálenosti, viz Obr. 34. Obě měření prokázala, že tato vzdálenost je pro použitý přístroj Sylvatest 

5 m, což byl důležitý poznatek pro přípravu dalších experimentů. 

 

Obr. 34 Záznam kontrolního měření průchodu ultrazvukové vlny vazníkem č. 1 – čas průchodu vlny 

 

Obr. 35 Záznam kontrolního měření průchodu ultrazvukové vlny vazníkem č. 1 – rychlost vlny 

Kvalita obou prvků se lišila. Průměrná rychlost šíření ultrazvukové vlny c ve vazníku č. 1 byla 

4 881,5 m.s-1, ve vazníku č. 2 byla 5 609,8 m.s-1. Podrobná data z měření jsou součástí přílohy 

disertační práce, grafické znázornění měření rychlosti c na vazníku č. 1 je na Obr. 35. Směrodatná 
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odchylka pro celou sadu dat u vazníku č. 1 byla 111,35 m.s-1. Pozvolné zvyšování rychlosti je možné 

vysvětlit defektem na začátku prvku, který se mnohem více projeví, pokud jsou k němu sondy blíže. 

Po kvadratickém nárůstu rychlosti je možné od vzdálenosti 3,0 m sledovat stabilizování hodnoty. 

Průměrná rychlost pro data v intervalu 3,0-5,0 m je (4948,13±60,74) m.s-1. Výsledky měření 

indikují, že poškození prvku není výrazné, jeho kvalita je ovšem horší než v případě vazníku č. 2. 

 

5.1.3 Shrnutí 

Výsledky in situ hodnocení původního materiálu ukázaly, že prvky již dále nesplňují požadavky 

na přenos zatížení dle stávajících norem, a nemohou být proto v konstrukci i přes přání pracovníků 

památkové péče znovu použity bez dodatečného a nákladného zesílení. Nakonec byly vybrány dva 

nejkvalitnější trámy, které byly použity na jiných místech jako ukázka původního materiálu. Zbytek 

konstrukce je nově proveden z lepeného lamelového dřeva, více Obr. 31b.  

Soubor dat, který byl tímto měřením získán, je velmi hodnotný, protože se jedná o popis 

konstrukčního dřeva, které bylo dlouhodobě zabudováno v konstrukci. Díky dataci, znalosti 

historických událostí a odhadu kvality údržby objektu, lze usuzovat na původní kvalitu materiálu, 

kvalitu opracování nebo stav lesů v té době. Lze si udělat představu, jak dřevo stárne v konkrétních 

podmínkách. Měření je dalším z podkladů, kterými lze správcům objektů demonstrovat nutnost 

údržby problematických míst, aby se zachoval v konstrukci kvalitní materiál co nejdéle. 

Části čtyř prvků byly odeslány na dendrochronologickou dataci, která určila nejmladší rok, 

po kterém následovalo kácení stromů, pro tři jedlové (1853+, 1855+, 1866+) i jeden smrkový 

(1847+) vzorek. Letokruhové křivky jedlových trámů byly synchronizovány do výsledné 

chronologie, která je ilustrativně uvedena v dřívějším textu, viz Obr. 27. 

 

 

Obr. 36 Letokruhové křivky jedlových trámů synchronizované do výsledné chronologie U07praha-nadraziAB 
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Obr. 37 Porovnání letokruhové křivky smrkového trámu U0706 se standardní chronologií smrku pro Čechy (sm-ce05) 

 

Výsledky ověřovacího experimentu na vaznících otevřely otázku, jaký vliv má na určení velikosti 

poškození vzdálenost sond. Stanovena byla také limitní vzdálenost sond přístroje Sylvatest. 

I na základě výsledků ověřovacího experimentu byly stanoveny ty z hypotéz v části 2.7, které měly 

ujasnit vliv poškození konstrukčního prvku na šíření ultrazvukové vlny, což je předmětem dalšího 

experimentu. 
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5.2 Vliv poškození konstrukčního prvku na šíření ultrazvukové vlny 

Ultrazvuková měření se nejčastěji používají při diagnostice konstrukcí proto, aby odhalila místa 

poruch v konstrukčních prvcích – trhlin nebo míst poškozených hmyzem či hnilobou. 

Představované experimenty měly ověřit hypotézy o vlivu přítomnosti povrchových trhlin 

na výsledky měření ultrazvukem. Dráha, kterou musí ultrazvuková vlna urazit, se znatelně 

prodlužuje, pokud se v prostoru mezi sondami objeví mechanické či biotické poškození. Vlnění 

musí překážku obejít, což se projeví prodloužením časového intervalu t a následně snížením 

rychlosti vlny c při relativním srovnání výsledků měření. 

 

5.2.1 Experimenty 

Aby bylo možné vliv poškození nezávisle posoudit, byla do zdravého trámu uměle vytvářena trhlina 

definované hloubky. Poloha sond byla vždy nepřímá, tj. obě byly instalovány na stejném povrchu 

zkoumaného prvku. Kromě hloubky trhliny se měnila poloha sond vůči ní. 

 

ZKOUŠKA S TRHLINOU UMÍSTĚNOU SYMETRICKY 

Trámy (původní vazníky z odbavovací haly Masarykova nádraží) ze smrkového dřeva o rozměrech 

100×230×4000 mm byly nejdříve proměřeny jako referenční přístrojem Sylvatest na obou 

nepoškozených površích A a B, viz schéma experimentu na Obr. 38a. Pro určení vlivu vzdálenosti 

sond se navíc měřilo ve dvou konfiguracích I a II. Důvod pro zaznamenávání hodnot na povrchu 

B byl praktický. Na některých konstrukcích (např. trámových stropech) není možné dostat se 

ke spodnímu povrchu trámu, kde by se trhlina mohla teoreticky objevit z důvodu největšího 

ohybového namáhání. Sledování povrchu B mělo ověřit, zda se takové poškození projeví i při 

měření na protilehlém povrchu prvku. Po prvním měření nepoškozeného trámu, které se stalo 

srovnávacím, se do prvku začala uměle tvořit trhlina, jejíž hloubka se zvětšovala po 20 mm. 

Po každém prohloubení se trám znovu proměřil ve všech zmiňovaných konfiguracích. Maximální 

hloubka trhliny byla 180 mm. Podrobné záznamy 9 měření jsou v Příloze v Tab. 18 - Tab. 26. 

U všech prvků byl pozorován trend, který je zřejmý i z přiložené Tab. 7. Pro stejnou vzdálenost 

sond má na začátku měření, kdy jsou oba povrchy bez trhliny, čas t průchodu ultrazvukové vlny 

velmi podobnou hodnotu (čas A a čas B). S narůstající hloubkou trhliny se čas na povrchu, 

na kterém trhlina vzniká (A), prodlužuje. Naopak na protilehlém povrchu (B) se jeho hodnota 

nemění. Potvrzuje to předpoklad povrchového šíření za situace, že se provádí nepřímé měření. 

S rostoucí hloubkou trhliny znatelně klesá rychlost průchodu ultrazvukové vlny c, jak se prodlužuje 

dráha, kterou musí vlna konstrukčním prvkem urazit. Ještě výrazněji klesá dynamický modul 

pružnosti Edyn. 
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Obr. 38 a) Schéma experimentu s trhlinou umístěnou symetricky, b) sestava experimentu v laboratoři 

Tab. 7 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 600 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 
povrch 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Edyn 

[GPa] 
% povrch 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Edyn 

[GPa] 
% 

0 A 106 5,660 11,214 100 B 103 5,825 11,877 100 

20 108 5,556 10,802 96 103 5,825 11,877 100 

40 123 4,878 8,328 74 103 5,825 11,877 100 

60 143 4,196 6,162 55 104 5,769 11,649 98 

80 178 3,371 3,977 35 104 5,769 11,649 98 

100 195 3,077 3,314 30 103 5,825 11,877 100 

120 294 2,041 1,458 13 103 5,825 11,877 100 

140 314 1,911 1,278 11 103 5,825 11,877 100 

160 342 1,754 1,077 10 103 5,825 11,877 100 

180 380 1,579 0,873 8 103 5,825 11,877 100 

 

Pro lepší představu o šíření vlny v okolí trhliny byl proveden další experiment, jehož schéma je 

na Obr. 39a. Použity byly dva smrkové trámy původně zabudované v konstrukci krovu na zámku 

Puklice na Vysočině s rozměry 120×140×3200 mm, jejich odhadované stáří je 170 let. Ve zdravém 

dřevě se stejně jako v předchozím případě uměle vytvářela trhlina s krokem 20 mm, maximální 

hloubka trhliny byla 100 mm. Po každém kroku byly sondy postupně umisťovány tak, aby byla 

trhlina nejdříve uprostřed rozpětí mezi nimi a poté se odečetly hodnoty času průchodu vlny t také 

v okolí trhliny. Data z 15 měření, která se liší primární vzdáleností sond (konfigurace I), jsou 

k nahlédnutí v Příloze v Tab. 27 - Tab. 42. Ukázkový záznam měření je v Tab. 8 níže a jsou z něj 

patrné stejné trendy jako u předchozího experimentu. Se zvětšující se trhlinou klesá rychlost 

průchodu vlny c a s ní i modul pružnosti Edyn. Platí to pro konfiguraci I a III, u které je pokles 

výraznější. Rozdíl lze zaznamenat i u konfigurace II, přestože se přijímací sonda nachází před 

poškozením. Drobná změna, která se však pravidelně vyskytuje u všech měření, je pravděpodobně 

způsobena problematičtější situací při rozeznání správného signálu přijímací sondou. Trhlina 

narušuje idealizovaný homogenní prostor ve směru šíření vlny podél vláken a je příčinou toho, že 



Experimentální část 
 

57 

vlnění se při průchodem tímto prostorem odráží a skládá. Okolí trhliny, ve kterém byly umístěny 

sondy pro konfiguraci II a III, je na Obr. 39b. 

 
 

Obr. 39 a) Vliv vzdálenosti sond od poškození na citlivost měření ultrazvukem, b) detail okolí trhliny 

Tab. 8 Záznam měření času průchodu t v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 800 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Edyn 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Edyn 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Edyn 

[GPa] 
% 

0 130 6,154 13,25 100 56 6,250 13,67 100 71 6,338 14,06 100 
20 131 6,107 13,05 98 56 6,250 13,67 100 77 5,844 11,95 85 

40 143 5,594 10,95 83 58 6,034 12,74 93 99 4,545 7,231 51 

60 148 5,405 10,22 77 58 6,034 12,74 93 107 4,206 6,190 44 

80 156 5,128  9,20 69 58 6,034 12,74 93 121 3,719 4,841 34 

100 170 4,706 7,75 58 59 5,932 12,31 90 140 3,214 3,616 26 

 

ZKOUŠKA S TRHLINOU UMÍSTĚNOU ASYMETRICKY 

Dalším krokem pro upřesnění představy o tom, jak se ultrazvuková vlna šíří poškozeným prvkem, 

bylo měření s asymetricky umístěnou trhlinou. Pro experiment byly opět použity smrkové trámy 

ze zámku Puklice. Trhlina byla stejně jako v předchozích případech tvořena uměle s krokem 20 

mm, na trámu byla pouze jedna. Okolo ní se do připravených pozic instalovaly sondy s konstantní 

vzájemnou vzdáleností L tak, aby se trhlina postupně dostala z polohy blízko u vysílací sondy 

do polohy u přijímací sondy. Krok posunu trhliny vůči sondám byl 100 mm. Ilustrace myšlenky 

experimentu je na Obr. 40. Fotodokumentace experimentu, na které je patrné označení 

jednotlivých poloh sond, je na Obr. 41. Změřeny byly 4 různé vzdálenosti sond L (400 mm, 700 

mm, 1000 mm a 1500 mm) na dvou trámech, data jsou uvedena v Příloze v Tab. 44 - Tab. 50. 

Kromě dat o vlivu polohy trhliny byl získán další soubor potvrzující závislost času průchodu 

ultrazvukové vlny t na míře poškození představované hloubkou trhliny. 
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Obr. 40 Myšlenka experimentu s trhlinou umístěnou nesymetricky 

  

Obr. 41 Fotodokumentace experimentu s asymetricky umístěnou trhlinou, na trámu jsou označení jednotlivých poloh 

V Tab. 9 je na ukázku uveden záznam měření, při kterém byla konstantní vzdálenost sond 1000 

mm a trhlina se vyskytovala v 9 pozicích. Nejdříve byla od vysílací sondy vzdálena 100 mm 

a postupně se posouvala s krokem 100 mm k sondě přijímací. Tento proces proběhl opakovaně, 

po měření ve všech 9 pozicích se uměle prohloubila trhlina a celý postup se zopakoval. Maximální 

hloubka trhliny byla ve všech případech 100 mm. Z hodnot v tabulce je patrné, že ke změnám 

v čase průchodu ultrazvukové vlny t dochází. Pokud se poškození vyskytuje poblíž jedné ze sond, 

měřené hodnoty se zvyšují. Kvantifikace vlivu je rozebrána v další části podkapitoly. 

Tab. 9 Záznam měření času průchodu t, trám č. 9, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =1000 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] rychlost [km.s-1] 

0,1 173 178 194 212 229 248 
0,2 176 178 186 199 215 230 

0,3 176 177 186 198 212 228 

0,4 180 180 190 199 214 226 

0,5 176 177 185 194 206 220 

0,6 178 179 188 197 209 221 

0,7 185 186 198 209 224 237 
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0,8 181 181 191 202 218 233 

0,9 180 182 197 213 233 254 

 

5.2.2 Výsledky 

ZKOUŠKA S TRHLINOU UMÍSTĚNOU SYMETRICKY 

Na Obr. 42 je grafické potvrzení skutečnosti, že nepřímé měření na povrchu protilehlém 

k poškozenému degradaci nezaznamená. V grafu jsou uvedena dvě měřenína stejném prvku, 

vzdálenost sond L je pro konfiguraci I dvojnásobná, stejně jako čas průchodu vlny t. Křivka 

konfigurace II jasně ukazuje , že vliv poškození se výrazněji projevuje u měření s kratší vzájemnou 

vzdáleností sond L. 

 
Obr. 42 Srovnání průchodu ultrazvukové vlny na površích A a B ve dvou konfiguracích vzdálenosti sond I a II 

 

Srovnáním většího množství měření, která byla k dispozici, je možné udělat pozorování týkající se 

vlivu vzdálenosti sond. Z grafu na Obr. 43 lze usuzovat na to, že čím dále od sebe sondy jsou, tím 

je vliv růstu trhliny menší. Nejstrmější nárůst času průchodu ultrazvukové vlny t, který odpovídá 

prodloužené dráze, je možné zaznamenat v případech, kdy jsou k sobě sondy nejblíže, protože 

poměr původní dráhy k dráze nové je menší než v případě vzdálených sond, kdy se blíží jedné. 

Regresní křivky, kterými jsou jednotlivé sady dat proloženy na základě metody nejmenších čtverců, 

ukazují, že závislost času průchodu t na míře poškození, která je reprezentována hloubkou 

povrchové trhliny, je kvadratická. Potvrzuje to i výše koeficientu determinance R2, která je téměř 

ve všech případech vyšší než 0,95. 
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Obr. 43 Vliv vzdálenosti sond od poškození na citlivost měření ultrazvukem 

Experiment, který zkoumal šíření ultrazvuku v okolí trhliny potvrdil kvadratickou závislost mezi 

hloubkou poškození a časem průchodu akustického signálu t. Křivka pro bod I představuje 

analogické měření, které bylo provedeno v předchozím kroku experimentu. Na Obr. 44 je vidět 

téměř konstantní průměh pro bod měření II, tj. pro místo před trhlinou. Rostoucí mírou poškození 

není měření v tomto bodě v zásadě ovlivněno. Nejzajímavější je průběh funkce pro měření času 

v bodě III, který je v těsné blízkosti za trhlinou. Jelikož jsou sondy vzájemně blíže, než v případě 

symetrického uspořádání odpovídajícího bodu I, je nárůst strmější. V posledním kroku, kdy je 

trhlina provedena téměř po celé výšce příčného profilu, je hodnota času t velmi podobná hodnotě 

z bodu I. Šíření ultrazvukové vlny za překážkou, kterou je poškození konstrukčního prvku, nelze 

aproximovat stejně jednoduše jako v případě šíření vlnění podél vláken, kdy je úloha idealizována 

jako 1D (bez vlivu anizotropie dřeva, bez zahrnutí interference vlnění).  

Vztah mezi mírou poškození x a časem průchodu ultrazvukové vlny t může být částečně zobecněn 

do kvadratické závislosti naznačené níže. Absolutní člen t0 odpovídá měření na prvku bez 

poškození. Konstanty funkce ovlivňující tvar kvadratické křivky A a B jsou však závislé na dalších 

parametrech, kterými jsou vzdálenost sond L, druh dřeviny, který určuje poměr mezi rychlostmi 

šíření v různých směrech anizotropie, a výskyt dalších vad dřeva. 

�(�) = ��� + �� + �� 
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Obr. 44 Vliv vzdálenosti sond od poškození na citlivost měření ultrazvukem 

Vliv míry poškození se projevuje na závislosti rychlosti šíření c na vzdálenosti sond L. Pokud je 

prvek bez poškození, rychlost c lze považovat za konstantní. Rozptyl hodnot průměrné rychlosti 

byl ukázán mj. na ověřovacím experimentu v části 5.1.2. Průměrná rychlost šíření ultrazvuku c 

na nepoškozeném trámu č. 9, použitém v tomto experimentu, byla (6,13±0,08) km.s-1. Na Obr. 45 

je ukázáno měření v momentě, kdy míra poškození prvku dosahuje 14 %. Snížení rychlosti je 

pozorováno pouze u prvního bodu, který odpovídá nejkratší vzdálenosti sond. S rostoucí trhlinou 

se rychlost snižuje. Na Obr. 46 je vidět krajní případ, kdy poškození dosahuje 71 % průřezu. 

Závislost mezi vzdáleností sond L a rychlostí c lze aproximovat logaritmickou funkcí. Vlnová délka 

λ = 279 mm je odhadnuta z průměrné rychlosti a určuje relevanci měření. Data k měření jsou 

v Příloze v Tab. 34, pro trám č. 7 v Tab. 43. 

 

Obr. 45 Vliv vzdálenosti sond od poškození na citlivost měření ultrazvukem, trám č. 9, malé poškození 
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Obr. 46 Vliv vzdálenosti sond od poškození na citlivost měření ultrazvukem, trám č. 9, velké poškození 

 

ZKOUŠKA S TRHLINOU UMÍSTĚNOU ASYMETRICKY 

Na Obr. 47 je graficky znázorněn nezanedbatelný vliv polohy poškození vůči sondám přístroje. 

Pokud nejsou sondy okolo poškození umístěny symetricky a trhlina je blíže jedné z nich, čas 

průchodu ultrazvukové vlny materiálem t se prodlužuje. Zajímavé je také zjištění, že nezáleží 

na tom, zda je poškození blíže vysílací nebo přijímací sondy, funkce popisující závislost je 

symetrická. Z hodnoty spolehlivosti plyne, že i vliv polohy poškození vůči měřicím bodům na čas 

průchodu t lze charakterizovat kvadratickou funkcí. S rostoucí mírou poškození, reprezentovanou 

v toto případě hloubkou trhliny, je kvadratický člen v rovnici závislosti významnější. 

Experimenty byly provedeny pro několik konstantních vzdáleností sond L (400 mm, 700 mm, 1000 

mm a 1500 mm), data jsou v Příloze disertační práce. 

 

5.2.3 Shrnutí 

Při nepřímém měření se vliv poškození na čas šíření ultrazvukové vlny projeví pouze na povrchu, 

na kterém analýza probíhá. Měření na protilehlém povrchu konstrukčního prvku poškození 

nezaznamená. 

Míra poškození konstrukčního prvku má vliv na šíření ultrazvukové vlny poškozeným materiálem. 

Při diagnostickém měření se projeví na měřeném čase průchodu vlny t, který je na rozsahu 

poškození kvadraticky závislý. S rostoucí vzdáleností sond L je kvadratický člen méně významný. 

Poloha sond vůči poškození také hraje roli. Pokud se degradovaná část nachází blízko jedné z nich, 

čas průchodu ultrazvukové vlny je vyšší, než kdyby se poškození nacházelo mezi sondami 
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symetricky. Závislost mezi rychlostí průchodu vlny c a vzdáleností sond L v případě vysoké míry 

poškození je logaritmická. 

 

Obr. 47 Vliv vzdálenosti poškození prvku od sond přístroje na měření ultrazvukem, křivky odpovídají různé hloubce trhliny 

 

 

Obr. 48 Vliv vzdálenosti poškození prvku od sond přístroje na měření ultrazvukem, křivky odpovídají různé hloubce trhliny 

 

K tomuto experimentu byly vztaženy první tři hypotézy z části 2.7, k jejichž postupnému 

potvrzování došlo na základě série experimentů, které pracovaly s definovaným poškozením. 
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Hypotéza 1  

Závislost mezi časem průchodu ultrazvukové vlny t a mírou poškození konstrukčního prvku lze aproximovat jako 

kvadratickou. 

Ano, nárůst času t v závislosti na zvyšující se míře poškození, reprezentované narůstající příčnou 

trhlinou, je v intervalu použitelnosti metody kvadratický.  

 

Hypotéza 2 

S rostoucí vzdáleností sond L vliv poškození konstrukčního prvku na čas průchodu ultrazvukové vlny t klesá.  

Ano, vliv kvadratického členu je nižší, pokud jsou sondy ve větší vzdálenosti, což platí pro 

jakoukolikv polohu poškození mezi sondami (symetricky i nesymetricky umístěné).  

 

Hypotéza 3 

Pokud je poškození konstrukčního prvku blízko jedné z měřicích sond, čas šíření ultrazvukové vlny t se prodlužuje 

v porovnání se situací, kdy je poškození ve stejné vzdálenosti od obou sond, tj. přibližně ve středu jejich vzájemné 

vzdálenosti. 

Ano, čím je poškození prvku větší, tím větší je i tento vliv. 

 

Komplexní experiment ukázal vliv poškození konstrukčního prvku na šíření ultrazvukové vlny. 

Při hledání inovativního způsobu použití metody je důležité takové parametry identifikovat, aby 

byl nalezena vhodná aplikace. Míru poškození reprezentovanou velikostí trhliny lze v budoucnu 

vztáhnout na otevírání styčných ploch tesařských spojů, a pro kontrolu celodřevěných 

nastavovacích plátových spojů by mohla být velmi vhodná. 
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5.3 Vliv anizotropie dřeva 

Ultrazvukové vlnění se šíří různou rychlostí v různých směrech anizotropie. Pokud je konstrukční 

prvek poškozen, musí vlnění degradované místo obcházet. Šíření ultrazvuku podél vláken 

nepoškozeného elementu je idealizováno jako 1D úloha v homogenním prostředí. Vlivem 

poškození se však dráha průchodu vlny mění a na výsledném pozorovaném snížení rychlosti se 

projeví také anizotropie dřeva a nižší rychlost šíření akustického signálu ve směrech kolmo 

k vláknům. Poměr rychlostí byl podkladem k odhadu vlivu anizotropie na šíření ultrazvukové vlny 

v poškozeném prvku. 

 

5.3.1 Experimenty 

Během laboratorních zkoušek bylo testováno dřevo tří různých jehličnatých stromů – smrku (Picea 

abies), borovice (Pinus) a modřínu (Larix). Byly zkoumány prvky z jehličnatých dřevin, které jsou 

v běžné stavební praxi nejpoužívanější. Všechny vzorky byly dlouhodobě uskladněny ve stejném 

prostředí, aby se od sebe výrazně nelišily vlhkostí a mohly být relevantně srovnávány. Dřevo bylo 

ve většině případů bezvadé. V modřínovém dřevě se v některých prvcích vyskytly suky, které 

ovšem měřění vzhledem k umístění sond nenarušovaly. Postupně byl měřen čas průchodu 

ultrazvukové vlny t podél vláken a kolmo k vláknům – v radiálním i tangenciálním směru. 

Na přístroji UKS 12 Geotron Elektronik, který umožňuje používat frekvenci až 250 kHz vhodnější 

pro malé laboratorní vzorky, byla změřena statisticky dostatečně široká série vzorků o velikosti 

50×50×300 mm, pro každý druh 30 vzorků. Délka vzorků odpovídala délce standardního vzorku 

pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu 20×20×300 mm (ČSN 49 0115). Ostatní rozměry byly 

zvětšeny kvůli předpokládané vlnové délce v příčných směrech (odhad rychlosti 1250 m.s-1) 

a možnosti lépe hodnotit vliv počtu letokruhů. 

Nejdříve byly změřeny rozměry všech vzorků, aby byla s přesností na desetinu milimetru určena 

dráha šíření ultrazvukové vlny L. Vzorky byly zdokumentovány fotograficky, včetně příčných 

profilů s letokruhy.  

Při měření v podélném směru byly sondy umisťovány do geometrického středu příčného profilu. 

Oba směry kolmo k vláknům byly na všech vzorcích měřeny na obou koncích a výsledná hodnota 

rychlosti c je jejich průměrem. Data jsou v Příloze práce v Tab. 51 - Tab. 53. 

 

5.3.2 Výsledky 

Průměrná rychlost šíření ultrazvukové vlny c v podélném směru byla u smrku (5,60±0,22) km.s-1, 

u borovice (5,18±0,38) km.s-1 a u modřínu (5,54±0,23) km.s-1. Průměrná rychlost šíření 
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ultrazvukové vlny c v radiální směru byla u smrku (1,51±0,10) km.s-1, u borovice (1,91±0,27) km.s-

1 a u modřínu (1,83±0,23) km.s-1. Průměrná rychlost šíření ultrazvukové vlny c v tangenciálním 

směru byla u smrku (1,38±0,08) km.s-1, u borovice (1,66±0,10) km.s-1 a u modřínu (1,59±0,20) 

km.s-1. Poměr rychlostí v jednotlivých směrech pro všechny tři druhy je srovnán v Tab. 10. 

  

Obr. 49 Příklad vzorků z modřínového a smrkového dřeva 

 

Obr. 50 Rychlost šíření ultrazvukové vlny v různých směrech 

Tab. 10 Poměr rychlostí v různých směrech anizotropie pro bezvadé vzorky 

druh L/R L/T 

smrk 3,71 4,06 

borovice 2,71 3,12 

modřín 3,03 3,48 
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Ultrazvuková vlna procházející zkoušeným materiálem má v případě řidšího dřeva (váhově lehčího, 

např. smrk) rychlost šíření menší. To je patrné z Obr. 50 pro oba příčné směry – radiální (R1, R2) 

i tangenciální (T1, T2). Úzké letokruhy modřínového a borového dřeva umožňují vlně snáze 

cestovat po ideální trase vzorkem, procházet místy s největší hustotou s menší spotřebou energie. 

Průměrný počet letokruhů ve smrkových vzorcích byl 12,7, v borových vzorcích 37,3 

a v modřínových vzorcích 27,5. 

Výsledky v podélném směru L odpovídají řádově hodnotám z Tab. 2 a potvrzují, že závislost 

rychlosti šíření akustického signálu a hustoty dřeva je nízká. Nekorespondují tak s jednoduchým 

předpokladem, že v těžším materiálu se bude vlna šířit rychleji. Nejpomaleji se vlna šířila v borovici, 

jejíž objemová hmotnost je ze zkoušených dřevin nejvyšší. Vysvětlení je pravděpodobně 

ve struktuře materiálu, kterou lze brát jako soubor neporušených vláken tvořených celulózou 

a ligninem. Podíl těchto látek je u buněk jehličnatých dřevin podobný, proto se naměřené hodnoty 

příliš neliší. Předpokládá se, že se zaznamenávaná vlna šíří nejrychleji kompaktním vláknem blízko 

instalované budící sondy. Vzhledem k bezvadým zkoušeným vzorkům se dá předpokládat, že dráha 

vlny byla u všech tří druhů dřeva velmi podobná. 

Průměrná hodnota rychlosti šíření ultrazvukové vlny c v radiálním směru pro smrk a její poměr 

vůči rychlosti v podélném směru (L/R = 5,60/1,51 = 3,7) byla spolu s hodnotami z předchozího 

experimentu (symetricky umístěná trhlina) použita pro simulaci šíření vlny v poškozeném 

materiálu. Výsledky výpočtu času průchodu vlny t pro různé varianty předpokládaného prodloužení 

dráhy jsou graficky shrnuty na Obr. 51 a Obr. 52. Srovnání ukazuje vliv vzdálenosti měřicích sond. 

Z průběhů jednotlivých variant plyne, že nejjednodušší geometrická aproximace, tj. šíření 

po přeponě má sice také kvadratický průběh, ale skutečnost nepopisuje dostatečně přesně ani 

v případě velké vzdálenosti sond, kdy je idealizovaný předpoklad šíření čistě v podélném směru 

nejpřesnější. Další model „odvěsny – radiální“ předpokládá šíření podél vláken až do místa trhliny, 

následně nižší radiální rychlost při obcházení poškození z obou stran a opětovné šíření čistě podél 

vláken za trhlinou až k přijímací sondě. Tato varianta nemá stejnou funkční závislost a s rostoucí 

vzdáleností sond je méně přesná. Nejblíže skutečnému stavu je tak model, který předchozí přístupy 

kombinuje. Až po trhlinu využívá podélnou rychlost šíření c, poté ji radiální rychlostí obchází 

a za poškozením se již šíří po přeponě. Tato varianta nejlépe popisuje situaci nízké míry poškození, 

pokud jsou měřicí sondy přístroje blízko trhliny. S rostoucí vzdáleností sond se zlepšuje i shoda 

pro větší poškození. 

 

5.3.3 Shrnutí 

Bylo potvrzeno, že rychlost šíření ultrazvukové vlny c ve dřevě se liší podle směrů anizotropie. 

Nejrychleji se šíří podél vláken, hodnoty v příčných směrech jsou průměrně třikrát menší. 
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Obr. 51 Simulace šíření ultrazvukové vlny v prvku s trhlinou, vzd8lenost sond L=400 mm 

 

Obr. 52 Simulace šíření ultrazvukové vlny v prvku s trhlinou, vzd8lenost sond L=400 mm 

 

Hypotéza 4 

Rychlost šíření ultrazvukové vlny c v příčných směrech je u smrku ve srovnání s podélným směrem čvrtinová. 

Hypotéza byla u smrkového dřeva potvrzena. Poměr rychlosti v podélném a radiálním směru je 

3,71 a poměr rychlosti v podélném a tangenciálním směru je 4,06. 

 



Experimentální část 
 

69 

Hypotéza 5 

Rychlost šíření ultrazvukové vlny c v podélném směru roste s rostoucí hustotou dřeva ρ. 

Tato záměrně opačně zvolená hypotéza potvrzena nebyla, což odpovídá poznatkům z literatury. 

Materiálem s nejvyšší hustotou ρ (borovice) se ultrazvukové vlnění šířilo nejpomaleji. Tato 

skutečnost potvrzuje hodnoty z Tab. 2. 

 

Vliv orientace vláken v materiálu má výrazný vliv na rychlost šíření ultrazvukové vlny. V případě 

srovnávacích měření však nehraje roli, protože měření probíhá na stejné části konstrukce 

opakovaně a vliv anizotropie tak lze zanedbat, protože se ve všech měřeních projeví stejnou měrou. 

Což je výhodu pro posuzování kvality provedení tesařských spojů a jejich dlouhodobé sledování. 

Pro odvození přesnějšího popisu šíření elastické deformace v dřevěném konstrukčním prvku a jeho 

pochopení je však potřeba tento vliv zahrnout. 
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5.4 Vliv konstrukce zařízení na výstupy měření 

Výstupy ultrazvukových měření lze použít k určení mechanických vlastností materiálu, pokud je 

známa jeho hustota ρ. Dle Kotlínové (2010) je použití Pilodynu v kombinaci s ultrazvukem 

dostatečně přesné pro určení mechanických vlastností.  

Dřevo je ortotropní materiál, jehož vlastnosti jsou ovlivněny vlhkostí, takže jeho použití 

ve stavebních konstrukcích je obecně komplikovanější než v případě homogenní oceli nebo 

robustního betonu. A platí to i pro získávání údajů o jeho vlastnostech během diagnostiky 

stávajících objektů. Při nedestruktivním tetován obecně je potřeba do výsledků zahrnout 

u některých metod i možnost vlivu samotné metody, případně konstrukce přístroje. Například 

Akyildiz (2014) popisuje vliv tvaru vrutu při vytahování, pomocí kterého určoval vlastnosti 

pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa Steud.). Tannert et al. (2014) uvádí tři parametry, které 

na měření Pilodynem mají vliv: dostupná rázová energie, geometrie indentačního trnu a použití 

distančních kolíků. 

 

5.4.1 Experimenty 

Experiment kvantifikující vliv konstrukce přístroje na výsledky měření Pilodynem byl proveden 

na čtyřech různých přístrojích Pilodyn 6J. Byla porovnána konstrukce přístroje, popsány rozdíly 

a změřena tuhost pružin, které přístroje obsahují a které vyvozují energii potřebnou pro indentaci. 

Indentační část přístroje je před měřením zatlačena do přístroje, kde je zajištěna pomocí západky 

v počáteční poloze. V této poloze je pružina natažená do dvojnásobné délky ve srovnání s běžným 

stavem. Takto připravené zařízení je přiloženo na místo měření, kde jej v pozici kolmé k povrchu 

vzorku pomáhají stabilizovat dva distanční kolíky. Energie, která je potřebná pro indentaci, je 

vyvinuta v momentu měření, kdy je natažená pružina uvolněna pomocí stlačení spouště. Množství 

energie je dáno vlastnostmi zkrutné pružiny, které definuje její geometrie (délka, počet závitů, 

průměr pružiny, průměr a kvalita použitého drátu). Pružiny se stejnou geometrií mají shodné 

vlastnosti, tj. měly by mít i shodnou tuhost. Indentační trn přístroje s průměrem 2,5 mm a délkou 

40 mm je vtlačen do dřeva konstantní energií 6 J, kterou mu dodává pružina uvnitř přístroje. Její 

elastická potenciální energie Ep, která se přeměňuje v energii rázu, se určuje jako 

 �� =  
�

�
���  , (11) 

kde k je tuhost pružiny [N.mm-1] a x je vzdálenost [mm], do které je pružina natažena ze svého 

rovnovážného stavu (příprava před měřením). 

Hloubka vniknutí indentačního trnu je odečítána na stupnici na straně přístroje po dynamickém 

rázu. Váha celého přístroje je 1,55 kg, jeho délka je 335 mm a průměr je 50 mm. 



Experimentální část 
 

71 

Během srovnávacích experimentů byly testovány čtyři dostupné přístroje z České republiky, tři byly 

zapůjčeny z jiných vědeckých pracovišť, čtvrté vlastní Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 

Stavební fakulty ČVUT v Praze (CTU). Oslovenými pracovišti bylo Centrum excelence v Telči 

(CET), Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (ITAM) a Stavební fakulta VŠB-

Technické univerzity v Ostravě (VSB). Na první pohled jsou všechny přístroje stejné, jejich vnější 

rozměry se shodují. Při podrobnějším zkoumání se však liší v zásadních drobnostech. Distanční 

kolíky Pilodynu VSB jsou menší a jiný je i jejich tvar, což způsobuje problémy při měření. 

Nejnovější přístroj (dle data výroby a nákupu) z CET má trochu upraveno vnitřní uchycení pružinu 

a také stupnice pro odečet hloubky penetrace má jiné dělení (dvakrát menší přesnost). 

Pilodyn UTAM a Pilodyn CTU jsou si nejpodobnější, jak ukazuje i Tab. 11. 

  

Obr. 53 a) Detail indentačního trnu v hlavě přístroje (Pilodyn z pracoviště CET) obklopeného dvěma distančními kolíky, 

b) detail zkrutné pružiny vyvozující rázovou energii 

Tab. 11 Rozměry a konstrukční vlastnosti zkoušených přístrojů Pilodyn 

 
průměr trnu 

[mm] 

použitelná délka trnu 

[mm] 

délka distančních kolíků 

[mm] 

CET 2,47 61,72 19,91 

VSB 2,46 44,79 5,75 

ITAM 2,49 62,59 19,97 

CTU 2,45 62,68 20,02 

 

Pružina způsobuje rázovou energii, kterou při měření využívá ocelový kolík. Její tuhost je tedy při 

měření relevantní, protože ovlivňuje výsledné hodnoty. Proto byly všechny čtyři pružiny testovány 

v tahu. Všechny přístroje byly postupně ukotveny do tuhé základny, aby byly při tlakové zkoušce 

stabilní, více na Obr. 54. Experiment simuloval přípravu zařízení před měřením, tj. ocelový trn byl 

zakryt dutým kolíkem, který slouží k natažení pružiny, a řízeně zatlačen do přístroje. Zkouška byla 
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řízena posunutím příčníku zatěžovacího stroje MTS 100, rychlost posunu byla 5 mm/min a limitní 

hodnota posunutí byla nastavena na 40 mm, což odpovídá maximálnímu rozsahu stupnice 

na odečítání hloubky vpichu. 

Dalším kontrolním měřením byl klasický test kvality materiálu, který byl proveden všemi čtyřmi 

přístroji na jednom reprezentativním vzorku. Tím byl kus lepeného lamelového dřeva z historické 

konstrukce v Plzni, který byl dlouhodobě skladován ve stabilních podmínkách, aby jeho vlhkost 

byla 12 % rovnoměrně po celém tělese. Vzorek se skládal z osmi lamel, z nichž každá byla změřena 

na čtyřech místech z obou stran, názorně na Obr. 55. Pokud bylo měření blízko suku, byl tento 

fakt později zohledněn při vyhodnocení. Hloubka vpichu byla odečítána s přesností 0,5 mm (1 mm 

pro CET). 

  

Obr. 54 a) Schéma tlakové zkoušky, Pilodyn 6J byl ukotven v tuhé základně, b) detail stupnice pro odečet hloubky vpichu 

Výsledná hodnota hloubky vpichu může být jednoduchý průměr z osmi měření na každé lamele. 

Při vyhodnocení však byl preferován přístup dlouhodobě ověřený na Katedře ocelových 

a dřevěných konstrukcí. Výsledná hodnota tp je průměrem čtyř hodnot (měření na každém konci 

trámu/lamely, z obou stran) stejně, jako ji užívá Kuklíková (2004). Srovnání obou přístupů je 

na Obr. 56. Dle grafického znázornění výsledků lze odhadnout, že lamela č. 3 je vyrobena 

z nejpevnějšího dřeva a lamela č. 7 z dřeva nejméně pevného. 

Čtyřbodová hodnota tp byla podkladem k určení ostatních veličin, tj. hustoty ρ12 a mechanických 

materiálových vlastností fm a Estat,05.  

 

5.4.2 Výsledky 

Při zkoušení tuhosti pružiny, tahové zkoušce, byly všechny přístroje Pilodyn 6J zkoušeny 

několikrát. Závislost mezi silou a přetvořením je lineární a sklon regresní přímky koresponduje 

s tuhostí pružiny. Korelační koeficient pro všechna měření byl vyšší než 99 %. Průměrné hodnoty 
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pro každou pružinu, tj. Pilodyn, jsou uvedeny v Tab. 12 a jsou seřazeny sestupně. Protože se tuhosti 

výrazně liší, byla pro dokreslení srovnání spočítána také energie rázu. 

   

Obr. 55 Vzorek lepeného lamelového dřeva pro kalibraci přístroje, a) náhled vzorku se zkušebními vpichy, b) příčný profil 

vzorku s různou orientací lamel 

Tab. 12 Srovnání tuhostí zkoumaných pružin 

tuhost [N.mm-1] CET VSB ITAM CTU 

střední hodnota 0,813 0,770 0,767 0,739 

směrodatná odchylka 0,007 0,014 0,013 0,008 

var [%] 8,1 17,7 16,8 10,6 

Ep [J]* 6,35 6,02 5,99 5,77 

* spočítáno dle (11), x = 125 mm 
 

U Pilodynu s nejtužší pružinou (CET) se předpokládala také největší penetrační hloubka tp 

indentačního trnu při zkouškách. To se potvrdilo pouze ve třech případech. V šesti případech byly 

nejhlubší vpichy vytvořeny Pilodynem VSB. Téměř shodně tuhá pružina Pilodynu ITAM 

generovala srovnatelné vpichy, hodnoty penetrace byly o trochu nižší. Pilodyn CTU s nejméně 

tuhou pružinou měl většinou nejmenší penetrační hloubku. Nejlépe srovnatelné výsledky v rámci 

jedné lamely se vyskytují tam, kde byl směr vpichu téměř radiální, např. lamely č. 5, 6 nebo 8. 

Vykazují shodné pořadí srovnávaných přístrojů podle hloubky penetrace. Výše uvedené závěry je 

možné pozorovat opět na Obr. 56. 
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Obr. 56 Porovnání hloubky vpichu tp na vzorku LLD vyhodnocené pomocí průměrování všech osmi hodnot měřených 

na lamele (nahoře) a čtyř krajních hodnot měřených na lamele (dole) 

Hloubka vpichu tp byla použita k výpočtu hustoty dřeva ρ12 podle (6), a dále i pro mechanické 

vlastnosti dřeva - pevnost fm a statický modul pružnosti Estat,05 podle rovnic (9) a (10). Výsledky 

výpočtů jsou shrnuty v  

Tab. 13. Grafické vyjádření výsledků je na Obr. 58, Obr. 59 a Obr. 60. Podobně jako v tabulce jsou 

uvedeny nejpevnější a nejslabší lamely. Je zřetelně vidět, že hodnoty vlastností i pořadí založené na 

kvalitě lamel se liší podle toho, který přístroj byl použit. 
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Obr. 57 Záznamy zkoušek tuhosti pružin s určením tuhosti 

 

Tab. 13 Hodnoty vypočítaných materiálových vlastnotsí z hloubky penetrace tp 

  CET VSB ITAM CTU 

(nejpevnější)  

lamela č. 3 

hloubka vpichu tp,12 [mm] 10,0 9,0 8,5 9,8 

hustota ρ12 [kg.m-3] 457 484 498 464 

pevnost fm [MPa] 35 40 42 37 

Estat,05[MPa] 11 050 12 562 13 317 11 428 

(nejslabší)  

lamela č. 7 

hloubka vpichu tp,12 [mm] 13,0 13,0 12,5 12,0 

hustota ρ12 [kg.m-3] 376 376 389 403 

pevnost fm [MPa] 23 23 25 27 

Estat,05[MPa] 6 514 6 514 7 270 8 026 
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Obr. 58 Srovnání hustoty ρ12 získané z penetrace měřené čtyřmi zařízeními Pilodyn 6J 

 

Obr. 59 Srovnání pevnosti fm získané z penetrace měřené čtyřmi zařízeními Pilodyn 6J 

 

Obr. 60 Srovnání modulu pružnosti Estat,05 získané z penetrace měřené čtyřmi zařízeními Pilodyn 6J 
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5.4.3 Shrnutí 

Kvalita přípravy zkoušeného vzorku lepeného lamelového dřeva ovlivňuje výsledky měření, 

především pokud jsou použity lamely bez střední části, ve kterých není směr vpichu ideálně radiální. 

Při vyhodnocení výsledku byla tato skutečnost brána v úvahu. 

Nejtužší pružina patří CET Pilodynu 6J, který je výrobně nejmladší. Se změnou výrobce přišly 

i změny konstrukční a je pravděpodobné, že drát pro výrobu pružin se také změnil. Výsledky 

ovlivňuje také jiná stupnice, kterou je přístroj vybaven, a měření nejsou tak přesná jako u ostatních 

přístrojů.  

Nesrovnatelnost výsledků získaných pomocí Pilodynu CET (nejtužší pružina) a VSB (2. nejtužší 

pružina) může být způsobena také rozdílnou vnější konstrukcí přístrojů, jmenovitě distančních 

kolíků, které má CET mnohem delší. V momentě nárazu zarážecího trnu do povrchu materiálu má 

trn VSB menší efektivní délku, tj. je mnohem tužší než CET, a může tak více potenciální energie 

transformovat do energie rázu. 

Když srovnáváme výsledky experimentu, konstrukce Pilodynu a zvláště tři parametry, které jsou 

zmíněny i Tannertem et al. (2014), prokazatelně ovlivňují měření. Nejen tuhost pružiny, ale také 

dostupná délka ocelového zaráženého trnu a rozměry vnějších distančních kolíků. Dělení stupnice 

má dopad na přesnost odečítání hloubky penetrace tp. Interval vymezený nejnižší a nejvyšší 

hodnotou pevnosti fm a modulu pružnosti Estat,05 ilustruje široký rozptyl výsledků ještě názorněji. 

Jeden milimetr hloubky penetrace odpovídá změně hustoty o 27 kg.m-3, pevnosti o 5 MPa a modulu 

pružnosti o 1 512 MPa. 

Jak ukazují výsledky, žádné dva přístroje nejsou stejné a rozdíly mezi měřenými hodnotami mohou 

být signifikantní. Pouze měření prováděná jedním přístrojem tak mohou být pro porovnávání 

relevantní. Ukazuje se, že srovnávat výsledky různých studií může být problematické. 

Jelikož se Pilodyn 6J často používá v kombinaci s ultrazvukovým měřením, je nutné závěry tohoto 

experimentu při měření brát v úvahu. 
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5.5 Vliv zatížení zkoušených prvků 

Před experimentem, který měl potvrdit teorii o možnosti spolehlivého monitorování stavu 

celodřevěných spojů v konstrukci, bylo nutné eliminovat možné vlivy, které by experiment mohly 

zkreslit. Proto byl připraven jednoduchý test ověřující vliv zatížení konstrukčního prvku na rychlost 

průchodu mechanické vlny. 

 

5.5.1 Experiment 

Měření probíhalo na zmenšeném modelu vazby krovu. Krokve byly do vazného trámu jednoduše 

zapuštěny, smyková plocha za tesařskými spoji byla dostatečná, aby nedošlo při zatěžování 

k porušení. Model byl tvořen smrkovými trámky s profilem 50×60 mm a byl symetrický. Zatížení 

bylo vnášeno přes vrchol konstrukce postupně, s přírůstkem 1 kN. K měření rychlosti průchodu 

tlakové vlny byl použit přístroj FAKOPP, vzdálenost sond byla 1060 mm. Umístěny byly 

na taženém prvku, který představoval vazný trám soustavy, viz Obr. 62b. 

Kromě jednoduchého přístupu a nejkonstantnějšího namáhání byl měřený prvek praktický také 

proto, že zastupoval skupinu konstrukčních prvků, pro které bude v budoucnu monitoring jejich 

oprav nejdůležitější. Prvky tlačené (sloupky) nebo namáhané kombinací tlaku a ohybu tak výrazný 

problém s nedosednutím kontaktních ploch nemají. Právě vazné nebo stropní trámy, v nichž je 

kromě ohybu také tah, jsou na vadné provedení plátových spojů v protézách nejcitlivější. 

 

 
 

Obr. 61 a) Schéma zatížení jednoduché vazby s naznačením polohy spoje v případě opravy, b) fotodokumentace 

experimentu v laboratoři ÚTAM AV ČR, v. v. i. 
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Obr. 62 Poloha sond přístroje FAKOPP na vazném trámku 

 

5.5.2 Výsledky 

Při měření se ukázalo, že s rostoucím napětím v měřeném prvku, se čas průchodu tlakové vlny 

nemění. 

Tab. 14 Hodnoty vypočítaných materiálových vlastnotsí z hloubky penetrace tp 

zatížení [kN] σ [MPa] L [mm] t [µs] c [km.s-1] 

0 0 1060 236 4,492 

1 0,17 1060 236 4,492 

2 0,33 1060 236 4,492 

3 0,50 1060 236 4,492 

4 0,67 1060 236 4,492 

5 0,83 1060 236 4,492 

 

5.5.3 Shrnutí 

K tomuto experimentu byla vztažena předposlední z hypotéz z části 2.7. 

Hypotéza 6 

Zatížení konstrukčního prvku nemá vliv na rychlost c, kterou se v něm šíří ultrazvuková vlna. 

 

Bylo prokázáno, že měnící se tahové namáhání v bezvadém prvku nemá na rychlost průchodu 

mechanického vlnění c vliv. Šíření elastické deformace bylo v tomto případě vyvoláno tlakovou 
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vlnou. Lze oprávněně předpokládat, že ultrazvuková měření jím také nejsou ovlivněna. Hypotéza 

tedy byla pro konkrétní okrajové podmínky dané jednoduchou experimentální sestavou potvrzena. 

V budoucnu je možné testovat další varianty a kombinace zatížení a nedestruktivních přístrojů. 

Fakt, že namáhání zkoumaného prvku měření neovlivňuje, nahrává novému způsobu použití 

ultrazvukové metody – kontrole kvality a chování tesařských spojů ve stávajících i opravovaných 

konstrukcích. 
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5.6 Monitoring celodřevěných spojů 

Tento experiment je simulací nové aplikace ultrazvukového měření ve stavební praxi. Zatěžovací 

zkouška trámu demonstruje situaci po opravě konstrukčního prvku pomocí celodřevěného 

tesařského spoje a jeho opětovné umístění do užívané stavby. Pro správné fungování je důležitá 

kvalita provedení šikmých čel plátů. Pomocí měření času průchodu ultrazvukové vlny t lze 

kontrolovat kontakt styčných ploch tesařských spojů a správnou aktivaci spoje po zatížení trámu. 

V průběhu času lze také monitorovat míru rozevírání šikmých čel, která by svědčila o tom, že je 

konstrukční prvek přetížen nebo že spoj je poddimenzován. 

 

5.6.1 Experimenty 

Předchozí experiment prokázal, že zatížení konstrukčního prvku nemá vliv na rychlost průchodu 

tlakové vlny materiálem. Výsledky ultrazvukového měření prováděného během zatěžování prvku 

jsou tedy relevantní. 

Následkem postupného zatěžování prvku během zkoušky dochází k rozevírání čel, která původně 

dosedají podél celého šikmého řezu. S rostoucím zatížením, které jde při destruktivní zkoušce 

do extrému a ve skutečné konstrukci díky limitům daným návrhem nenastává, se styčná plocha 

zkracuje a čelo se otevírá. Při měření ultrazvukem tak vzniká podobná situace jako v případě 

experimentů, které posuzovaly vliv poškození prvku. Čas šíření vlny t je závislý na velikosti 

„trhliny“. 

 

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA TRÁMU SE SPOJEM 

Experiment byl proveden na 5 vzorcích trámů se spojem, vzorky byly získány z krovu zámku 

Puklice na Vysočině. Jejich odhadované stáří je 170 let. Trámy byly smrkové s rozměry 

120×140×3200 mm. Během statické zatěžovací zkoušky byla prováděna měření ultrazvukem 

a snímáno šikmé čelo blíže ke středu trámu. Fotografie pomohou definovat velikost „trhliny“, která 

je představována oddálením čela.  

Provedeným celodřevěným spojem byl čtyřkolíkový spoj se šikmými čely, která měla sklon 45°. 

Spoj byl vyroben tesařem tradiční technologií a jeho délka Lp byla odvozena z rozměrů profilu 

zkoušeného trámu, tj. Lp = 5h = 700 mm. Během přípravy experimentu byly vzorky uskladněny 

ve stálých podmínkách, což se spolu s jejich historií projevilo velmi nízkou hodnotou vlhkosti 

materiálu. Spojovací prostředky – kolíky - byly vyrobeny z dubu. Geometrie spoje a jeho skutečné 

provedení je ukázáno na Obr. 63. 
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Obr. 63 a) Geometrie čtyřkolíkového spoje se šikmými čely, b) celodřevěný spoj na zkoušeném prvku 

Zatěžovací schéma bylo inspirováno normou ČSN EN 26891, která mechanickým zkouškám spojů 

dřevěných konstrukcí předepisuje průběh zatěžování. Interval, při kterém trám pod zatížením 

relaxuje, byl kvůli měření ultrazvukem prodloužen na 2 minuty. Aby bylo možné změřit všechny 

konfigurace polohy sond ultrazvukového přístroje, byl ve druhé zatěžovací větvi uplatněn 

postupný nárůst síly o 0,1Fmax. Odborný odhad únosnosti trámu s celodřevěným spojem byl 

proveden na základě Metodiky (2016) a posouzení kvality dřeva, Fmax byla stanovena jako 10 kN. 

Vzorky byly zatěžovány až do porušení. Únosnost trámů se spojem průběžně sledovaných pomocí 

ultrazvuku se srovnala s únosností dalších 5 kusů vzorků měřenými podle standardního schématu 

(tříbodový ohyb, rychlost zatěžování 10 mm/min, relaxační interval 30 s, zatěžováno do porušení, 

které nastane mezi 10. až 15. minutou zkoušky). Statické schéma zkoušky včetně polohy 

potenciometrů je na Obr. 65. Příprava zkoušky v laboratořích ÚTAM AV ČR, v. v. i. včetně 

použitého ultrazvukového přístroje Sylvatest je na Obr. 66. 

 

Obr. 64 Příklad pracovního diagramu odpovídající experimentu, zatěžován byl trám č. 3 



Experimentální část 
 

83 

 

Obr. 65 Statické schéma zkoušky trámu s celodřevěným spojem v tříbodovém ohybu 

 

 

Obr. 66 Příprava zkoušky v tříbodovém ohybu trámu s celodřevěným spojem (laboratoře ÚTAM AV ČR, v. v. i.) 

 

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ 

Před zahájením experimentů bylo na zkoušeném trámu provedeno kontrolní měření vlivu umístění 

potenciometrů na měření ultrazvukem. V případě výrazného rozdílu by bylo nutné první 

srovnávací měření ultrazvukem (kalibrační) provést před osazením snímačů. Prodloužení času 

šíření vlny c, bylo v řádu jednotek μs. Měřen byl trám č. 6 na horním povrchu prvku – označení B; 

BI – 215 μs → 218 μs, BII – 283 μs → 284 μs. Ultrazvukový přístroj umístění potenciometrů 

zaregistroval, jelikož byly osazeny na stranu BI. Jejich vliv na zamýšlený experiment však není 

zásadní, a proto ultrazvuková měření začínala až po osazení snímačů. 
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Podmínky v laboratoři během experimentu jsou reprezentovány teplotou a relativní vlhkostí 

okolního vzduchu (28°C, 65 %). 

Při měření byl znovu použit ultrazvukový přístroj Sylvatest, který je rozsahem měřicích frekvencí, 

spolehlivým dosahem zaznamenatelné ultrazvukové vlny a tvarem sond vhodný pro měření 

velkých konstrukčních prvků. Schéma rozmístění sond okolo celodřevěného spoje a označení 

měřených povrchů je na Obr. 67. Sondy byly umístěny mimo celodřevěný spoj, jejich vzdálenost 

byla na horním povrchu byla v intervalu 1100 – 1250 mm, šikmé čelo bylo mezi sondami umístěno 

nesymetricky. Na spodním okraji byly sondy umístěny v několika vzdálenostech od šikmého čela. 

Nejvhodnější je po zkušenostech z předchozích měření umístění sond tak, aby šikmé čelo bylo 

v polovině vzdálenosti. To však nemusí být v konstrukci vždy možné. Vzdálenost sond na spodním 

povrchu byla v intervalu 920-1550 mm. 

 

Obr. 67 Schéma umístění sond během ultrazvukového měření při zatěžovací zkoušce trámu s celodřevěným spojem 

Referenční měření kvality dřeva, ze kterého byly vzorky vyrobeny, bylo provedeno ultrazvukem 

na části trámu bez spoje. Shrnutí je v Tab. 15. Nejkvalitnějším ze skupiny, která byla podrobena 

ultrazvukovému měření, je trám s označením 4K_old_10 (c = 6,211 km.s-1). Po zkoušce bylo 

provedeno také kontrolní měření pomocí přístroje Pilodyn 6J, které je rychlé a umožňuje 

dostatečně přesný odhad hustoty dřeva ρ12, data jsou v Tab. 18. Hustota dřeva ρ12 byla použita pro 

výpočet dynamického modulu pružnosti Edyn, který je spolu s rychlostí šíření c uveden v Tab. 15. 

Průměrná vlhkost vzorků (5 ks zkoušených ultrazvukem) byla 11,06 %, což byl následek 

dlouhodobého umístění v konstrukci, která byla větraná a nezatékalo do ní. Navíc se teploty 

prostředí v krovech v letních měsících často šplhají k tropickým teplotám. Nízká vlhkost měla 

podíl na pozorovaném křehkém porušení u všech zkoušených trámů. 
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Tab. 15 Referenční měření rychlosti šíření ultrazvuku c v zatěžovaných prvcích, výpočet Edyn na základě měření ρ12 Pilodynu 

prvek povrch L [mm] t [µs] c [m.s-1] ρ12 [kg.m-3] Edyn [GPa] 

včetně 

ultrazvukového 

měření 

4K_old_3 A 1000 175 5714,3 322,0 10,5 

4K_old_4 B 1000 172 5814,0 453,0 15,3 

4K_old_6 A 1000 174 5747,1 354,0 11,7 

4K_old_10 B 1000 161 6211,2 413,3 15,9 

4K_old_12 A 1180 205 5756,1 291,6   9,7 

standardní 

destruktivní 

zkoušky 

4K_old_5 B 1000 169 5917,2 353,5 12,4 

4K_old_7 A 1000 169 5917,2 418,7 14,7 

4K_old_8 A 1000 180 5555,6 396,2 12,2 

4K_old_9 B 1000 171 5848,0 406,4 13,9 

4K_old_11 B 1000 172 5814,0 340,4 11,5 

 

 

Obr. 68 Soubor zkoušených prvků s ilustračním umístěním ultrazvukových sond okolo celodřevěného spoje 

 

5.6.2 Výsledky 

Únosnosti trámů se spojem, které byly měřeny ultrazvukem a měly větší čas relaxovat, je srovnáno 

s únosností prvků, které byly zkoušeny běžným způsobem dle normy ČSN EN 26891. Výsledek je 

v Tab. 17. Dosažené průměrné hodnoty Fmax pro obě skupiny odpovídají odbornému odhadu 

(10 kN), z velikosti směrodatné odchylky je patrné, že soubor prvků proměřovaných ultrazvukem 

byl konzistentnější. Potvrzuje to vhodnost výběru zkušebních vzorků na základě vizuálního 
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hodnocení celého souboru dodaného materiálu. Nejvíce ovlivnily únosnost prvků heterogenity, 

především nevhodně umístěné suky a výsušné trhliny. Spoje slabinou konstrukčních prvků nebyly. 

Tab. 16 Výsledky měření přístrojem Pilodyn na vzorcích trámů s celodřevěným spojem 

prvek 
hloubka indentace tp  

[mm] 

w 

[%] 

tp,12 

[mm] 

ρ12 

[kg.m-3] 

fm 

[MPa] 

původní (opravovaný) trám 

4K_old_3 15 20 13 12 15,0 12,2 15,0 322,0 14,35 

4K_old_4 10 12 8 10 10,0   9,9 10,1 453,0 34,87 

4K_old_6 14 12 15 14 13,8 11,5 13,8 354,0 19,36 

4K_old_10 12 12 12 10 11,5 10,6 11,6 413,3 28,65 

4K_old_12 16 16 16 16 16,0 11,1 16,1 291,6   9,58 

4K_old_5 16 14 10 15 13,8 11,3 13,8 353,5 19,28 

4K_old_7 14 10 11 11 11,5 13,1 11,4 418,7 29,50 

4K_old_8 14 10 13 12 12,3 12,1 12,2 396,2 25,97 

4K_old_9 13 11 12 11 11,8 10,6 11,9 406,4 27,57 

4K_old_11 12 15 14 16 14,3 11,5 14,3 340,4 17,23 

 

Tab. 17 Srovnání hodnot tuhosti a únosnosti prvků se čtyřkolíkovým spojem, tříbodový ohyb 

 

prvek 

lineární 

tuhost klin 

[N.mm-1] 

Fmax 

[kN] 

vlhkost w  

[%] 

  

včetně 

ultrazvukového 

měření 

4K_old_3 216,97   8,56 12,2   

4K_old_4 329,19   8,31   9,9 Fmax  

4K_old_6 190,34 11,33 11,5 průměr 9,83 kN 

4K_old_10 242,18 13,24 10,6 st.dev. 2,11 kN 

4K_old_12 180,34   7,70 11,1 var 21,51 % 

       

standardní 

destruktivní 

zkoušky 

4K_old_5 262,98   8,20 11,3   

4K_old_7 209,37   9,17 13,1 Fmax  

4K_old_8 233,38   7,34 12,1 průměr 9,30 kN 

4K_old_9 411,46 16,25 10,6 st.dev. 3,68 kN 

4K_old_11 123,92   5,53 11,5 var 39,53 % 

 

Výsledky ultrazvukového měření, které simulovalo sledování stavu opravené konstrukce, budou 

prezentovány na datech trámu č. 3, který se porušil v okolí napojení protézy na původní prvek. 
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V kritické vzdálenosti od oslabeného průřezu se nacházel suk, který poškození inicioval, viz Obr. 

69. Tato situace je typickým příkladem porušení v případě správného návrhu spoje. 

  

Obr. 69 Poškozený trámu č. 3 po destruktivní zkoušce: a) spodní povrch se sukem, b) vytržení masy dřeva v okolí 

vnitřního šikmého čela v místě oslabeného průřezu 

Na Obr. 70 je graf s hodnotami času průchodu ultrazvukové vlny t konstrukcí. Jednotlivé křivky 

odpovídají polohám sond. U všech je vidět reakce na vnesení počátečního zatížení a odtížení. Spoj 

se aktivoval, kontaktní plochy tesařského spoje na sebe dosedly a umožnily přenos zatížení. Je 

zřejmé, že po opakovaném vnesení zatížení zůstával kontakt na šikmém čele neměnný, čas 

průchodu ultrazvukové vlny byl konstantní. Z grafu je patrné, že ultrazvukové měření reflektovalo 

změnu v konstrukci, když se blížila hranice maximálního zatížení. Čelo spoje se otevíralo a čas 

průchodu vlny se prodlužoval. Fotodokumentace vnitřního čela (čela blíže středu zatěžovaného 

prvku) je na Obr. 73 níže. 

 

Obr. 70 Monitoring stavu celodřevěného spoje při zatěžovací zkoušce, vnitřní čelo spoje, spodní povrch 
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Čas průchodu vlny na horním povrchu byl kratší než na spodním povrchu již před zkouškou, viz 

Obr. 71. Vlastní tíha konstrukčního prvku přispívá k dosednutí čel alespoň v tlačené části průřezu. 

Protože na horním povrchu bylo šikmé čelo mezi sondami umístěno nesymetricky, jsou hodnoty 

času průchodu t pro výpočet srovnávací rychlosti sníženy koeficientem 0,95. Ten vychází 

z výsledků experimentu představovaného v části 5.2. Průměrná rychlost průchodu vlny přes šikmé 

čelo blíže ke středu (B-II, bez porušení) trámu je 6,46 km.s-1, přes čelo u podpory (B-I, bez 

porušení) je 6,06 km.s-1. Rychlost na horním povrchu prvku je výrazně vyšší než na povrchu 

spodním. Potvrzuje to, že šikmá čela jsou během zatížení v tlačené části průřezu skutečně 

v kontaktu. Jejich aktivace po vnesení zatížení proběhla v pořádku, což je patrné i z prvních bodů 

na grafu na Obr. 72, které odpovídají počátečnímu přitížení a odtížení zkoušeného prvku. 

 

Obr. 71 Monitoring stavu celodřevěného spoje při zatěžovací zkoušce, srovnání času průchodu vlny t na horním povrchu 

 

Obr. 72 Srovnání rychlosti ultrazvukové vlny c měřené přes obě čela celodřevěného spoje 
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Obr. 73 Fotodokumentace vnitřního čela celodřevěného spoje, a) na začátku experimentu, b) v momentě zatížení  

silou 6 kN, c) v momentě zatížení silou 8 kN 

Protože i na spodním povrchu konstrukčního prvku bylo šikmé čelo mezi sondami umístěno 

nesymetricky, jsou hodnoty času průchodu t sníženy pomocí koeficientů vycházejících z předešlých 

experimentů (0,9 - bod II, 0,91 – bod II10, 0,94 – bod II20). Průměrná rychlost průchodu vlny 

přes šikmé čelo blíže ke středu v bodě A-II (bez porušení) trámu je 4,12 km.s-1, v bodě A-IIsym je 

4,43 km.s-1. Tyto dvě hodnoty vymezují hranice intervalu, ve kterém se rychlost na spodní straně 

prvku pohybuje, viz Obr. 74. 

Nižší rychlost v tažené části průřezu ve srovnání s tlačenou částí odpovídá rozevření šikmého čela, 

které tak představuje „trhlinu“, kterou musí ultrazvukový signál obejít. Dráha vlnění L se tak 

prodlužuje, stejně jako čas šíření t a rychlost c klesá. 

 

Obr. 74 Srovnání rychlosti ultrazvukové vlny c měřené přes vnitřní čelo celodřevěného spoje na spodním povchu 
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Data z dalších 4 měření jsou k nahlédnutí v Příloze disertační práce. Je nutné zmínit, že aktivace 

šikmých čel stejně jako poškození prvku byla ultrazvukem zaznamenána u všech měřených vzorků. 

V některých případech však čitelnost měření narušila další vznikající poškození. 

 

5.6.3 Shrnutí 

Výsledky experimentu potvrzují, že ultrazvukové testování může sloužit pro kontrolu kvality 

provedení spoje a jeho správného aktivování během zatížení konstrukce. Na základě výsledků 

dlouhodobých experimentů, které sledovaly dotvarování trámu se spojem pod zatížením (viz část 

2.4.2), je vhodné tento typ kontroly předepsat během prvních měsíců po uvedení rekonstruované 

stavby do provozu. 

 

K tomuto experimentu byla vztažena poslední z hypotéz z části 2.7. 

Hypotéza 7 

Pomocí měření času průchodu ultrazvukové vlny t lze kontrolovat kontakt styčných ploch tesařských spojů.  

Ano, bylo prokázáno, že při zatížení konstrukčního prvku a dosednutí styčných ploch tesařského 

spoje, se čas průchodu ultrazvukové vlny t zkrátí. Reaguje tak na kvalitní kontakt, který umožňuje 

přenos akustického signálu. 

 

Simulace nového použití ultrazvukového testování potvrzuje potenciál metody při relativních 

srovnávacích měřeních. Pro případy, kdy se měří stejný konstrukční prvek nebo jeho část 

v průběhu času, je ultrazvuk jako absolutně neinvazivní vhodný. Pravidelná kontrola stavu 

a chování opravených dřevěných trámů je ideálním příkladem takového použití. 
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6 Dosažené výsledky 

V následujícím souhrnu jsou uvedeny nové poznatky, které byly při výzkumu získány, a jsou 

zopakovány hypotézy definované v části 2.7. Nakonec je zhodnoceno dosažení dílčích cílů 

stanovených na začátku výzkumu, které má vliv na splnění hlavního cíle práce.  

 

 Při diagnostice vybraných konstrukčních prvků z Masarykova nádraží v Praze byl získán cenný 

soubor dat, který pomohl určit kvalitu materiálu dlouhodobě zabudovaného v konstrukci. 

Zároveň bylo možné srovnat mezi sebou běžně používané nedestruktivní metody a popsána 

jejich citlivost vzhledem k souboru vzorků z historického materiálu. 

 Díky několika speciálně navrženým experimentům se podařilo lépe popsat a určit limity 

ultrazvukového měření na heterogenním materiálu. Nejdůležitějším výstupem je popsání 

závislosti měřených veličin na poškození konstrukčního prvku. Umožnily to také tři potvrzené 

hypotézy. 

Hypotéza 1 

Závislost mezi časem průchodu ultrazvukové vlny t a mírou poškození konstrukčního prvku lze aproximovat 

jako kvadratickou. 

 

Hypotéza 2 

S rostoucí vzdáleností sond L vliv poškození konstrukčního prvku na čas průchodu ultrazvukové vlny t 

klesá. 

 

Hypotéza 3 

Pokud je poškození konstrukčního prvku blízko jedné z měřicích sond, čas šíření ultrazvukové vlny t se 

prodlužuje v porovnání se situací, kdy je poškození ve stejné vzdálenosti od obou sond, tj. přibližně ve středu 

jejich vzájemné vzdálenosti. 

 Byl získán soubor dat, která přispívají k popisu šíření ultrazvukové vlny heterogenním 

anizotropním materiálem. Související hypotézy nastavené na základě studia literatury pomohly 

cílit na konkrétní vlastnosti dřeva. První z nich byla potvrzena, druhá vyvrácena. 

Hypotéza 4 

Rychlost šíření ultrazvukové vlny c v příčných směrech je u smrku ve srovnání s podélným směrem čvrtinová. 
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Hypotéza 5 

Rychlost šíření ultrazvukové vlny c v podélném směru roste s rostoucí hustotou dřeva ρ. 

 Byl zkoumán vliv konstrukce NDT zařízení Pilodynu 6J na měření fyzikálních vlastností dřeva. 

Toto zařízení se čato používá v kombinaci s ultrazvukovými přístroji a jeho výstupy mají vliv 

na konečné výsledky. Parametry, které nejvíce ovlivňují hodnoty změřené přístrojem Pilodyn 

6J, jsou tuhost pružiny, dostupná délka ocelového zaráženého trnu a rozměry vnějších 

distančních kolíků. Tento poznatek je důležitý při srovnávání dat získaných pomocí různách 

přístrojů různými pracovišti. 

 Byla úspěšně ověřena teorie o možnostech kontroly kvality provedení oprav dřevěných 

konstrukcí ultrazvukovými přístroji. Metoda byla ověřena na inovativním konstrukčním řešení 

spojování dřevěných prvků pomocí celodřevěného plátového spoje. Výhodně se jeví v situaci, 

kdy je potřeba kontrolovat aktivaci tesařského spoje pod zatížením a je nadějná i z hlediska 

dlouhodobého monitoringu spoje v konstrukci, v případě pravidelného relativního srovnávání 

stejné části konstrukčního prvku. Měření je umožněno také díky potvrzení posledních 

dvou hypotéz. 

Hypotéza 6 

Zatížení konstrukčního prvku nemá vliv na rychlost c, kterou se v něm šíří ultrazvuková vlna. 

 

Hypotéza 7 

Pomocí měření času průchodu ultrazvukové vlny t lze kontrolovat kontakt styčných ploch tesařských spojů.  

 

Dílčí cíle disertační práce: 

 Popis šíření ultrazvukové vlny historickým heterogenním materiálem. 

 Kvantifikace vlivu konstrukce zařízení použitého na odhad hustoty materiálu ρ 

na výsledky měření. 

 Nalezení vhodné inovativní aplikace ultrazvukové metody při měření dřevěných 

historických konstrukcí. 

 

Všechny dílčí cíle se podařilo splnit, a proto lze za splněný považovat i hlavní cíl práce, kterým je 

lepší popis použití nedestruktivní ultrazvukové metody v historických dřevěných konstrukcích 

a nalezení její vhodné nové aplikace v oblasti památkové péče.  



Závěr 
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7 Závěr 

Výsledky experimentů potvrdily potenciál, který nedestruktivní metody nabízejí při testování dřeva 

historických konstrukcí. Bylo ukázáno jejich použití během diagnoistiky konstrukce in situ, které je 

součástí stavebně-technického průzkumu a předchází opravě. Popisované měření bylo provedeno 

na Masarykově nádraží v Praze.  

Práce se věnovala popisu vlivů anizotropie materiálu a poškození měřených konstrukčních prvků 

na výsledky ultrazvukového testování. Důležitým poznatkem je vliv konstrukce přístroje na měřené 

veličiny, který byl ukázán na přístroji Pilody 6J, který se v praxi často kombinuje právě 

s ultrazvukovým testováním. 

Závěrečný experiment čerpal z výsledků předchozích zkoušek a představoval simulaci inovativního 

použití ultrazvukové metody. Stejně jako jsou nedestruktivní metody užitečné při předprojektové 

přípravě rekonstrukce, mají velký potenciál využití i po provedení opravy během pravidelných 

kontrol a monitorování stavu konstrukce. Experiment potvrdil výhody ultrazvukových měření 

při relativních srovnávacích měřeních, která mouhou být využita při kontrole kvality tesařských 

spojů a jejich aktivaci v zatížené konstrukci. Pro případy, kdy se měří stejný prvek v různých 

podmínkách, je ultrazvukové testování jako absolutně neinvazivní metoda vhodné. Ověření teorie 

o možnosti využít ultrazvukové testování během monitoringu opravených dřevěných konstrukcí 

proběhlo v laboratorních podmínkách. Budoucím krokem výzkumu tak budou terénní měření. 

Tesařské spoje lze ultrazvukovými přístroji kontrolovat, umožňují prověřit hlavně dosedání 

styčných ploch po vnesení zatížení. Přístroje jsou jednoduše použitelné i pro dlouhodobý 

monitoring oprav, jejichž správné provedení a vhodné použití je pro bezpečné chování konstrukce 

v dalších letech jejího užívání důležité. Monitoring oprav dřevěných prvků by měl být běžnou 

součástí kontroly stavu historických konstrukcí a součásní údržby, především v oblasti ochrany 

památek. 

Cílem práce bylo popsat použití nedestruktivní ultrazvukové metody v historických dřevěných 

konstrukcích, ukázat její specifika a nalézt inovativní a praktické použití. Podařilo se jej naplnit díky 

splnění všech dílčích cílů. Těmi byly popsání šíření ultrazvukové vlny historickým heterogenním 

materiálem, kvantifikace vlivu konstrukce zařízení použitého na odhad hustoty materiálu ρ 

na výsledky měření a nalezení vhodné inovativní aplikace ultrazvukové metody při měření 

dřevěných historických konstrukcí. Pravidelná kontrola stavu tesařských spojů a  sledování chování 

opravených prvků v dřevěné konstrukci jsou vhodnými příklady takového použití. 
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10 Příloha 

IN SITU DIAGNOSTIKA MASARYKOVA NÁDRAŽÍ 

Vazník č. 1 vzdálenost [mm] t [µs] c [m.s-1]   

 2000 429,0 4662,00 data 2,0 – 5,6 m 
 2200 470,0 4680,85 průměr 4881,46 m.s-1 

 2400 510,0 4705,88 st.dev. 111,35 m.s-1 

 2600 547,0 4753,20 var 2,28 % 

 2800 582,0 4811,00   

 3000 617,0 4862,24 data 3,0 – 5,0 m 

 3200 658,0 4863,22 průměr 4948,13 m.s-1 

 3400 701,0 4850,21 st.dev. 60,74 m.s-1 

 3600 733,0 4911,32 var 1,23 % 

 3800 761,0 4993,43   

 4000 804,0 4975,12   

 4200 846,0 4964,54   

 4400 881,0 4994,32   

 4600 921,0 4994,57   

 4800 958,0 5010,44   

 5000 998,0 5010,02   

 5200 1068,0 4868,91   

 5400 1090,0 4954,13   

 5600 1147,0 4882,30   

 
Vazník č. 2 vzdálenost [mm] t [µs] c [m.s-1]   

 2000 361,5 5532,50 data 2,0 – 5,6 m 
 2200 399,0 5513,78 průměr 5609,81 m.s-1 

 2400 432,0 5555,56 st.dev. 50,31 m.s-1 

 2600 466,5 5573,42 var 0,90 % 

 2800 500,0 5600,00   

 3000 537,5 5581,40 data 2,0 – 5,0 m 

 3200 569,5 5618,96 průměr 5615,26 m.s-1 

 3400 601,5 5652,54 st.dev. 49,47 m.s-1 

 3600 637,0 5651,49 var 0,88 % 

 3800 674,0 5637,98   

 4000 710,5 5629,84   

 4200 742,5 5656,57   

 4400 774,5 5681,08   

 4600 818,0 5623,47   

 4800 848,5 5657,04   

 5000 880,5 5678,59   

 5200 965,0 5388,60   

 5400 964,5 5598,76   

 5600 1012,0 5533,60   
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VLIV POŠKOZENÍ PRVKU 

Experimenty na vlašských krokvích s profilem 100×230 mm, trhlina symetricky umístěná. 

Tab. 18 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 400 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 66 6,061 12,856 100 
20 75 5,333 9,956 77 

40 92 4,348 6,616 51 

60 108 3,704 4,801 37 

80 150 2,667 2,489 19 

100 180 2,222 1,728 13 

120 215 1,860 1,211 9 

140 269 1,487 0,774 6 

160 353 1,133 0,449 3 

 

Tab. 19 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 500 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 87 5,747 11,560 100 
20 92 5,435 10,338 89 

40 106 4,717 7,787 67 

60 127 3,937 5,425 47 

80 145 3,448 4,162 36 

100 184 2,717 2,584 22 

120 218 2,294 1,841 16 

140 338 1,479 0,766 7 

160 375 1,333 0,622 5 

 

Tab. 20 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 600 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 106 5,660 11,214 100 
20 108 5,556 10,802 96 

40 123 4,878 8,328 74 

60 143 4,196 6,162 55 

80 178 3,371 3,977 35 

100 195 3,077 3,314 30 

120 294 2,041 1,458 13 

140 314 1,911 1,278 11 

160 342 1,754 1,077 10 

180 380 1,579 0,873 8 
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Tab. 21 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 800 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 133 6,015 12,663 100 
20 139 5,755 11,594 92 

40 153 5,229 9,569 76 

60 165 4,848 8,228 65 

80 181 4,420 6,837 54 

100 210 3,810 5,079 40 

120 238 3,361 3,955 31 

140 352 2,273 1,808 14 

160 374 2,139 1,601 13 

 

Tab. 22 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 1000 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 175 5,714 11,429 100 
20 178 5,618 11,047 97 

40 189 5,291 9,798 86 

60 203 4,926 8,493 74 

80 218 4,587 7,365 64 

100 245 4,082 5,831 51 

120 264 3,788 5,022 44 

140 299 3,344 3,915 34 

160 390 2,564 2,301 20 

 

Tab. 23 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 1100 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 195 5,641 11,137 100 
20 196 5,612 11,024 99 

40 207 5,314 9,884 89 

60 219 5,023 8,830 79 

80 232 4,741 7,868 71 

100 249 4,418 6,831 61 

120 327 3,364 3,961 36 

140 360 3,056 3,268 29 

160 430 2,558 2,290 21 

180 470 2,340 1,917 17 
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Tab. 24 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 1200 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 210 5,714 11,429 100 
20 218 5,505 10,605 93 

40 231 5,195 9,445 83 

60 250 4,800 8,064 71 

80 268 4,478 7,017 61 

100 278 4,317 6,521 57 

120 295 4,068 5,791 51 

140 315 3,810 5,079 44 

160 472 2,542 2,262 20 

 

Tab. 25 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 1400 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 244 5,738 11,522 100 
20 248 5,645 11,154 97 

40 253 5,534 10,717 93 

60 260 5,385 10,148 88 

80 271 5,166 9,341 81 

100 282 4,965 8,626 75 

120 289 4,844 8,214 71 

140 304 4,605 7,423 64 

160 324 4,321 6,535 57 

180 340 4,118 5,934 52 

 

Tab. 26 Záznam měření času průchodu ultrazvukové vlny, výpočet c a Edyn, vzdálenost sond 2000 mm,  = 350 kg.m-3 

depth of crack [mm] t [µs] c [km.s-1] Ed [GPa] % 

0 341 5,865 12,040 100 
20 348 5,747 11,560 96 

40 352 5,682 11,299 94 

60 358 5,587 10,924 91 

80 369 5,420 10,282 85 

100 384 5,208 9,494 79 

120 386 5,181 9,396 78 

140 395 5,063 8,973 75 

160 405 4,938 8,535 71 

180 425 4,706 7,751 64 
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Experimenty na trámech ze zámku Puklice s profilem 112×140 mm, trhlina symetricky umístěná. 

Tab. 27 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 400 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 64 6,250 13,67 100 51 2,941 3,028 100 71 3,521 4,339 100 
20 68 5,882 12,11 89 51 2,941 3,028 100 101 2,475 2,144 49 

40 86 4,651 7,572 55 54 2,778 2,701 89 75 3,333 3,889 90 

60 95 4,211 6,205 45 54 2,778 2,701 89 68 3,676 4,731 109 

80 103 3,883 5,279 39 54 2,778 2,701 89 68 3,676 4,731 109 

100 121 3,306 3,825 28 54 2,778 2,701 89 69 3,623 4,595 106 

 

Tab. 28 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 600 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 96 6,250 13,67 100 68 8,824 27,24 100 58 10,345 37,45 100 
20 97 6,186 13,39 98 67 8,955 28,06 103 62 9,677 32,77 88 

40 111 5,405 10,22 75 69 8,696 26,46 97 85 7,059 17,43 47 

60 117 5,128 9,204 67 68 8,824 27,24 100 95 6,316 13,96 37 

80 125 4,800 8,064 59 68 8,824 27,24 100 106 5,660 11,21 30 

100 141 4,255 6,338 46 69 8,696 26,46 97 118 5,085 9,049 24 

 

Tab. 29 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 1000 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 163 6,135 13,17 100 72 6,250 13,67 100 87 6,322 13,98 100 
20 164 6,098 13,01 99 72 6,250 13,67 100 93 5,914 12,24 88 

40 175 5,714 11,42 87 74 6,081 12,94 95 115 4,783 8,006 57 

60 180 5,556 10,80 82 74 6,081 12,94 95 125 4,400 6,776 48 

80 187 5,348 10,00 76 74 6,081 12,94 95 135 4,074 5,809 42 

100 201 4,975 8,663 66 74 6,081 12,94 95 156 3,526 4,351 31 
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Tab. 30 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 1200 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 196 6,122 13,12 100 87 6,322 13,98 100 103 6,311 13,93 100 
20 197 6,091 12,98 99 87 6,322 13,98 100 109 5,963 12,44 89 

40 206 5,825 11,87 91 89 6,180 13,36 96 131 4,962 8,617 62 

60 211 5,687 11,32 86 88 6,250 13,67 98 139 4,676 7,654 55 

80 218 5,505 10,60 81 88 6,250 13,67 98 149 4,362 6,661 48 

100 231 5,195 9,445 72 89 6,180 13,36 96 174 3,736 4,884 35 

 

Tab. 31 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 1400 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 232 6,034 12,74 100 104 6,250 13,67 100 121 6,198 13,44 100 
20 233 6,009 12,63 99 105 6,190 13,41 98 127 5,906 12,20 91 

40 245 5,714 11,42 90 107 6,075 12,91 94 150 5,000 8,750 65 

60 249 5,622 11,06 87 107 6,075 12,91 94 159 4,717 7,787 58 

80 257 5,447 10,38 81 107 6,075 12,91 94 168 4,464 6,975 52 

100 268 5,224 9,551 75 107 6,075 12,91 94 193 3,886 5,285 39 

 

Tab. 32 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 1600 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 264 6,061 12,85 100 121 6,198 13,44 100 137 6,204 13,47 100 
20 264 6,061 12,85 100 120 6,250 13,67 102 142 5,986 12,54 93 

40 275 5,818 11,84 92 122 6,148 13,22 98 165 5,152 9,288 69 

60 281 5,694 11,34 88 122 6,148 13,22 98 174 4,885 8,352 62 

80 285 5,614 11,03 86 122 6,148 13,22 98 184 4,620 7,469 55 

100 294 5,442 10,36 81 122 6,148 13,22 98 205 4,146 6,017 45 
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Tab. 33 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 9, vzdálenost sond 1800 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 297 6,061 12,85 100 137 6,204 13,47 100 153 6,209 13,49 100 
20 300 6,000 12,60 98 137 6,204 13,47 100 160 5,938 12,33 91 

40 310 5,806 11,80 92 138 6,159 13,27 99 183 5,191 9,432 70 

60 315 5,714 11,42 89 138 6,159 13,27 99 192 4,948 8,569 64 

80 319 5,643 11,14 87 138 6,159 13,27 99 203 4,680 7,665 57 

100 328 5,488 10,54 82 138 6,159 13,27 99 221 4,299 6,467 48 

 

Tab. 34 Záznam měření času průchodu t, trám č. 9, různá vzdálenost sond, různá míra poškození3 

hloubka trhliny 0 20 40 60 80 100 

L [mm] rychlost c [km.s-1] 

400 6,250 5,882 4,651 3,883 3,306 2,484 

600 6,250 6,186 5,405 4,800 4,255 3,681 

800 6,154 6,107 5,594 5,128 4,706 4,233 

1000 6,135 6,098 5,714 5,348 4,975 4,717 

1200 6,122 6,091 5,825 5,505 5,195 4,918 

1400 6,034 6,009 5,714 5,447 5,224 5,036 

1600 6,061 6,061 5,818 5,614 5,442 5,229 

1800 6,061 6,000 5,818 5,643 5,488 5,373 

průměr 6,13 km.s-1      

st.dev. 0,08 km.s-1      

var 1,35 %      

 

Tab. 35 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 400 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 72 5,556 10,80 100 58 2,586 2,341 100 96 2,604 2,374 100 
20 73 5,479 10,50 97 58 2,586 2,341 100 107 2,336 1,911 80 

40 85 4,706 7,751 72 57 2,632 2,424 104 75 3,333 3,889 164 

60 100 4,000 5,600 52 56 2,679 2,511 107 122 2,049 1,470 62 

80 122 3,279 3,762 35 56 2,679 2,511 107 136 1,838 1,183 50 

100 160 2,500 2,188 20 58 2,586 2,341 100 162 1,543 0,834 35 
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Tab. 36 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 600 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 105 5,714 11,42 100 83 7,229 18,29 100 62 9,677 32,77 100 
20 105 5,714 11,42 100 100 6,000 12,60 69 68 8,824 27,24 83 

40 115 5,217 9,527 83 99 6,061 12,85 70 88 6,818 16,27 50 

60 128 4,688 7,690 67 98 6,122 13,12 72 115 5,217 9,527 29 

80 148 4,054 5,752 50 99 6,061 12,85 70 160 3,750 4,922 15 

100 171 3,509 4,309 38 98 6,122 13,12 72 181 3,315 3,846 12 

 

Tab. 37 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 800 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 141 5,674 11,26 100 66 5,303 9,843 100 78 5,769 11,64 100 
20 141 5,674 11,26 100 66 5,303 9,843 100 85 5,294 9,810 84 

40 149 5,369 10,09 90 65 5,385 10,14 103 103 4,369 6,681 57 

60 162 4,938 8,535 76 65 5,385 10,14 103 128 3,516 4,326 37 

80 183 4,372 6,689 59 64 5,469 10,46 106 166 2,711 2,572 22 

100 194 4,124 5,952 53 60 5,833 11,91 121 190 2,368 1,963 17 

 

Tab. 38 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 1000 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 177 5,650 11,17 100 83 5,422 10,28 100 95 5,789 11,73 100 
20 177 5,650 11,17 100 83 5,422 10,28 100 101 5,446 10,37 88 

40 185 5,405 10,22 92 80 5,625 11,07 108 120 4,583 7,352 63 

60 194 5,155 9,300 83 82 5,488 10,54 102 142 3,873 5,251 45 

80 206 4,854 8,248 74 80 5,625 11,07 108 228 2,412 2,037 17 

100 221 4,525 7,166 64 80 5,625 11,07 108 202 2,723 2,595 22 

 

Tab. 39 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 1200 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 216 5,556 10,80 100 101 5,446 10,37 100 124 5,242 9,617 100 
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20 218 5,505 10,60 98 99 5,556 10,80 104 120 5,417 10,26 107 

40 225 5,333 9,956 92 99 5,556 10,80 104 140 4,643 7,545 78 

60 235 5,106 9,126 84 99 5,556 10,80 104 161 4,037 5,705 59 

80 243 4,938 8,535 79 99 5,556 10,80 104 190 3,421 4,096 43 

100 254 4,724 7,812 72 99 5,556 10,80 104 216 3,009 3,169 33 

 

Tab. 40 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 1400 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 260 5,385 10,14 100 125 5,200 9,464 100 139 5,396 10,19 100 
20 262 5,344 9,994 98 125 5,200 9,464 100 147 5,102 9,111 89 

40 268 5,224 9,551 94 123 5,285 9,774 103 166 4,518 7,145 70 

60 274 5,109 9,137 90 122 5,328 9,935 105 188 3,989 5,570 55 

80 282 4,965 8,626 85 121 5,372 10,10 107 220 3,409 4,068 40 

100 290 4,828 8,157 80 122 5,328 9,935 105 242 3,099 3,362 33 

 

Tab. 41 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 1600 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 287 5,575 10,87 100 137 5,474 10,48 100 151 5,629 11,09 100 
20 289 5,536 10,72 99 135 5,556 10,80 103 159 5,346 10,00 90 

40 293 5,461 10,43 96 134 5,597 10,96 105 176 4,830 8,164 74 

60 303 5,281 9,759 90 135 5,556 10,80 103 197 4,315 6,516 59 

80 309 5,178 9,384 86 134 5,597 10,96 105 224 3,795 5,040 45 

100 316 5,063 8,973 82 134 5,597 10,96 105 248 3,427 4,112 37 

 

Tab. 42 Záznam měření času průchodu v bodech I, II a III, trám č. 7, vzdálenost sond 1800 mm,  = 350 kg.m-3 

hloubka 

trhliny 

[mm] 

konfigurace I konfigurace II konfigurace III 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

t 

[µs] 

c 

[km.s-1] 

Ed 

[GPa] 
% 

0 322 5,590 10,93 100 155 5,484 10,52 100 168 5,655 11,19 100 
20 322 5,590 10,93 100 151 5,629 11,09 105 175 5,429 10,31 92 

40 329 5,471 10,47 96 151 5,629 11,09 105 195 4,872 8,307 74 

60 334 5,389 10,16 93 151 5,629 11,09 105 215 4,419 6,833 61 

80 339 5,310 9,868 90 151 5,629 11,09 105 241 3,942 5,439 49 

100 344 5,233 9,583 88 151 5,629 11,09 105 264 3,598 4,532 40 
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Tab. 43 Záznam měření času průchodu t, trám č. 7, různá vzdálenost sond, různá míra poškození3 

hloubka trhliny 0 20 40 60 80 100 

L [mm] rychlost c [km.s-1] 

400 5,556 5,479 4,706 4,000 3,279 2,500 

600 5,714 5,714 5,217 4,688 4,054 3,509 

800 5,674 5,674 5,369 4,938 4,372 4,124 

1000 5,650 5,650 5,405 5,155 4,854 4,525 

1200 5,556 5,505 5,333 5,106 4,938 4,724 

1400 5,385 5,344 5,224 5,109 4,965 4,828 

1600 5,575 5,536 5,461 5,281 5,178 5,063 

1800 5,590 5,590 5,461 5,389 5,310 5,233 

průměr 5,59 km.s-1      

st.dev. 0,10 km.s-1      

var 1,80 %      

 

Experimenty na trámek ze zámku Puklice s profilem 120×140 mm, trhlina asymetricky umístěná. 

Tab. 44 Záznam měření času průchodu t, trám č. 9, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =400 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,1 65 69 89 112 139 162 
0,2 64 68 86 103 121 161 

0,3 64 71 89 107 126 161 

 

Tab. 45 Záznam měření času průchodu t, trám č. 9, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =700 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,1 115 118 139 158 180 192 
0,2 113 115 131 147 164 178 

0,3 113 115 127 141 157 173 

0,4 111 113 127 142 155 169 

0,5 112 114 130 145 160 175 

0,6 112 118 137 154 171 183 

 

Tab. 46 Záznam měření času průchodu t, trám č. 9, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =1500 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,6 247 248 260 270 280 285 
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0,7 248 250 261 272 281 287 

0,8 247 248 261 272 281 287 

0,9 247 248 260 270 280 288 

 

Tab. 47 Záznam měření času průchodu t, trám č. 7, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =400 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,1 71 74 89 111 135 175 
0,2 72 72 84 100 122 159 

0,3 71 74 88 109 135 167 

 

Tab. 48 Záznam měření času průchodu t, trám č. 7, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =700 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,1 121 127 142 162 184 206 
0,2 121 121 131 147 162 184 

0,3 123 122 131 145 163 181 

0,4 122 123 134 145 163 184 

0,5 122 124 134 147 164 189 

0,6 124 128 142 158 180 202 

 

Tab. 49 Záznam měření času průchodu t, trám č. 7, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =1000 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,1 173 178 194 212 229 248 
0,2 176 178 186 199 215 230 

0,3 176 177 186 198 212 228 

0,4 180 180 190 199 214 226 

0,5 176 177 185 194 206 220 

0,6 178 179 188 197 209 221 

0,7 185 186 198 209 224 237 

0,8 181 181 191 202 218 233 

0,9 180 182 197 213 233 254 

 

Tab. 50 Záznam měření času průchodu t, trám č. 7, asymetricky umístěná trhlina, vzdálenost sond L =1500 mm 

hloubka trhliny [mm] 0 20 40 60 80 100 

poloha trhliny [m] čas t [µs] 

0,6 268 270 275 280 288 296 
0,7 278 279 284 291 299 308 



Příloha 

116 

0,8 268 269 277 283 291 298 

0,9 269 271 279 287 297 304 

 

VLIV ANIZOTROPIE 

Tab. 51 Výsledky měření rychlosti půchodu ultrazvukové vlny c na smrkovém dřevě 

vzorek rozměry [mm] čas t [µs] rychlost c [km.s-1] 

b  h L L R1 R2 T1 T2 L R1 R2 T1 T2 

S - 01 50,04 50,92 299,75 52,8 36,0 36,6 36,4 37,4 5,68 1,41 1,39 1,37 1,34 

S - 02 50,67 50,53 299,75 50,6 33,6 33,2 37,4 37,2 5,92 1,50 1,52 1,35 1,36 

S - 03 50,31 50,83 299,75 54,6 32,6 33,0 37,4 36,0 5,49 1,56 1,54 1,35 1,40 

S - 04 50,55 50,59 299,33 57,2 30,2 30,4 36,0 36,2 5,23 1,68 1,66 1,40 1,40 

S - 05 50,46 50,63 299,50 55,4 31,2 30,6 36,6 36,8 5,41 1,62 1,65 1,38 1,37 

S - 06 49,91 50,80 299,92 55,6 34,2 35,4 36,2 37,8 5,39 1,49 1,44 1,38 1,32 

S - 07 50,61 50,68 299,75 53,0 32,6 33,0 33,4 34,0 5,66 1,55 1,54 1,52 1,49 

S - 08 50,09 50,46 298,75 50,0 36,8 36,0 37,8 38,0 5,98 1,37 1,40 1,33 1,32 

S - 09 50,81 50,32 299,50 53,6 30,6 28,2 37,4 36,8 5,59 1,64 1,78 1,36 1,38 

S - 10 50,48 50,61 299,42 53,8 33,6 34,4 35,0 36,2 5,57 1,51 1,47 1,44 1,39 

S - 11 51,08 50,70 299,42 52,8 35,0 33,8 36,0 35,0 5,67 1,45 1,50 1,42 1,46 

S - 12 50,40 50,55 299,67 54,4 28,0 31,6 35,2 36,6 5,51 1,81 1,60 1,43 1,38 

S - 13 50,89 51,05 299,08 53,4 33,0 34,8 38,0 37,6 5,60 1,55 1,47 1,34 1,35 

S - 14 50,41 50,69 299,50 54,0 33,4 33,8 35,6 36,2 5,55 1,52 1,50 1,42 1,39 

S - 15 50,93 51,22 299,25 55,2 33,6 34,6 35,4 35,6 5,42 1,52 1,48 1,44 1,43 

S - 16 51,03 50,62 299,75 54,4 31,4 31,4 33,8 34,2 5,51 1,61 1,61 1,51 1,49 

S - 17 50,74 51,06 299,58 54,4 34,8 32,6 37,4 34,4 5,51 1,47 1,57 1,36 1,48 

S - 18 51,01 50,98 299,50 56,8 32,4 32,2 35,8 33,0 5,27 1,57 1,58 1,42 1,55 

S - 19 50,81 50,23 299,58 50,0 36,8 38,6 39,6 39,4 5,99 1,36 1,30 1,28 1,29 

S - 20 50,42 50,80 299,42 53,6 32,6 32,0 39,8 38,8 5,59 1,56 1,59 1,27 1,30 

S - 21 51,60 50,94 299,75 57,2 32,6 34,2 33,0 34,2 5,24 1,56 1,49 1,56 1,51 

S - 22 50,81 50,75 299,33 51,6 35,8 36,2 40,2 40,0 5,80 1,42 1,40 1,26 1,27 

S - 23 51,09 51,15 299,33 54,4 33,8 34,0 37,2 38,6 5,50 1,51 1,50 1,37 1,32 

S - 24 49,96 50,73 299,08 50,0 34,2 35,0 39,6 39,4 5,98 1,48 1,45 1,26 1,27 

S - 25 50,76 50,85 299,83 51,6 33,0 33,2 35,8 39,4 5,81 1,54 1,53 1,42 1,29 

S - 26 51,33 50,50 299,58 51,6 36,4 36,6 38,0 37,8 5,81 1,39 1,38 1,35 1,36 

S - 27 50,24 50,90 299,58 51,2 34,8 37,2 38,8 39,0 5,85 1,46 1,37 1,29 1,29 

S - 28 50,51 50,69 299,42 53,2 32,4 34,4 37,4 38,2 5,63 1,56 1,47 1,35 1,32 

S - 29 51,57 51,01 299,67 58,0 34,0 33,0 35,4 33,8 5,17 1,50 1,55 1,46 1,53 
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S - 30 50,48 50,83 299,58 53,6 34,0 35,4 38,2 38,8 5,59 1,49 1,44 1,32 1,30 

S - 01 50,04 50,92 299,75 52,8 36,0 36,6 36,4 37,4 5,68 1,41 1,39 1,37 1,34 

S - 02 50,67 50,53 299,75 50,6 33,6 33,2 37,4 37,2 5,92 1,50 1,52 1,35 1,36 

S - 03 50,31 50,83 299,75 54,6 32,6 33,0 37,4 36,0 5,49 1,56 1,54 1,35 1,40 

 

Tab. 52 Výsledky měření rychlosti půchodu ultrazvukové vlny c na borovém dřevě 

vzorek rozměry [mm] čas t [µs] rychlost c [km.s-1] 

b  h L L R1 R2 T1 T2 L R1 R2 T1 T2 

B - 01 50,59 50,63 299,50 52,4 26,0 25,4 31,4 29,2 5,72 1,95 1,99 1,61 1,73 

B - 02 50,80 50,54 299,92 52,8 25,0 24,8 30,0 31,0 5,68 2,02 2,04 1,69 1,64 

B - 03 50,78 50,47 299,58 54,6 24,4 24,2 30,8 30,6 5,49 2,07 2,09 1,65 1,66 

B - 04 51,41 50,27 299,25 61,2 26,8 27,0 32,4 33,0 4,89 1,88 1,86 1,59 1,56 

B - 05 50,69 50,51 299,92 53,2 24,4 24,6 30,2 29,6 5,64 2,07 2,05 1,68 1,71 

B - 06 51,14 50,47 299,83 55,4 27,2 27,4 29,8 29,8 5,41 1,86 1,84 1,72 1,72 

B - 07 52,15 50,35 299,75 68,5 23,7 28,8 25,0 31,4 4,38 2,13 1,75 2,09 1,66 

B - 08 51,02 50,70 299,42 56,4 25,6 26,8 28,8 29,8 5,31 1,98 1,89 1,77 1,71 

B - 09 50,40 50,47 299,25 55,0 25,0 25,4 31,0 30,2 5,44 2,02 1,99 1,63 1,67 

B - 10 50,77 50,54 299,25 56,8 23,6 24,0 30,6 30,6 5,27 2,14 2,11 1,66 1,66 

B - 11 50,87 50,70 299,42 55,8 26,8 26,6 30,4 30,2 5,37 1,89 1,91 1,67 1,68 

B - 12 51,97 50,22 299,25 59,2 25,2 252,0 30,0 31,4 5,05 1,99 0,20 1,73 1,66 

B - 13 51,58 50,50 299,42 64,0 24,2 24,2 30,8 29,8 4,68 2,09 2,09 1,67 1,73 

B - 14 51,51 50,41 299,00 63,2 24,6 24,4 29,6 30,6 4,73 2,05 2,07 1,74 1,68 

B - 15 51,62 50,77 299,42 68,4 32,8 31,4 37,2 36,0 4,38 1,55 1,62 1,39 1,43 

B - 16 52,03 50,57 299,25 58,4 29,2 29,8 30,6 33,2 5,12 1,73 1,70 1,70 1,57 

B - 17 51,52 50,29 299,42 58,0 25,6 26,4 31,2 31,0 5,16 1,96 1,90 1,65 1,66 

B - 18 51,92 50,41 299,33 66,0 27,6 26,4 30,8 31,0 4,54 1,83 1,91 1,69 1,67 

B - 19 50,90 50,06 299,58 53,4 24,0 24,0 29,4 29,0 5,61 2,09 2,09 1,73 1,76 

B - 20 52,32 50,33 299,42 63,6 28,2 28,6 32,8 32,2 4,71 1,78 1,76 1,60 1,62 

B - 21 51,21 49,91 298,33 58,0 27,8 27,2 36,8 36,6 5,14 1,80 1,83 1,39 1,40 

B - 22 50,62 50,58 299,50 56,4 23,2 23,4 31,4 30,8 5,31 2,18 2,16 1,61 1,64 

B - 23 52,15 50,48 299,00 62,4 28,0 29,4 30,6 32,2 4,79 1,80 1,72 1,70 1,62 

B - 24 51,83 50,11 299,17 60,4 24,8 25,0 30,4 31,4 4,95 2,02 2,00 1,70 1,65 

B - 25 50,64 50,07 299,58 53,2 25,6 25,6 30,0 30,8 5,63 1,96 1,96 1,69 1,64 

B - 26 50,58 50,50 299,42 56,8 24,4 24,4 29,8 29,8 5,27 2,07 2,07 1,70 1,70 

B - 27 51,01 49,95 299,50 54,8 24,4 24,4 30,0 30,0 5,47 2,05 2,05 1,70 1,70 

B - 28 51,39 50,48 299,75 55,6 27,8 27,6 31,2 31,2 5,39 1,82 1,83 1,65 1,65 

B - 29 50,49 50,13 299,50 53,6 24,4 24,6 30,4 31,0 5,59 2,05 2,04 1,66 1,63 
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B - 30 51,47 50,47 299,58 56,8 29,0 29,4 32,4 32,0 5,27 1,74 1,72 1,59 1,61 

B - 01 50,59 50,63 299,50 52,4 26,0 25,4 31,4 29,2 5,72 1,95 1,99 1,61 1,73 

B - 02 50,80 50,54 299,92 52,8 25,0 24,8 30,0 31,0 5,68 2,02 2,04 1,69 1,64 

B - 03 50,78 50,47 299,58 54,6 24,4 24,2 30,8 30,6 5,49 2,07 2,09 1,65 1,66 

 

Tab. 53 Výsledky měření rychlosti půchodu ultrazvukové vlny c na modřínovém dřevě 

vzorek rozměry [mm] čas t [µs] rychlost c [km.s-1] 

b  h L L R1 R2 T1 T2 L R1 R2 T1 T2 

M - 01 47,38 50,24 299,58 51,2 29,4 29,0 30,2 30,8 5,85 1,71 1,73 1,57 1,54 

M - 02 48,24 49,91 299,58 53,2 23,0 22,6 28,4 30,0 5,63 2,17 2,21 1,70 1,61 

M - 03 48,21 49,80 298,75 54,8 24,2 24,6 29,6 28,6 5,45 2,06 2,02 1,63 1,69 

M - 04 49,28 49,54 299,00 63,2 28,4 28,0 28,4 31,2 4,73 1,74 1,77 1,74 1,58 

M - 05 50,01 49,64 299,25 52,8 29,8 30,0 31,2 31,4 5,67 1,67 1,65 1,60 1,59 

M - 06 47,57 49,81 299,33 52,4 21,2 22,2 28,2 28,8 5,71 2,35 2,24 1,69 1,65 

M - 07 49,36 49,82 299,33 52,8 22,4 21,8 29,2 28,2 5,67 2,22 2,29 1,69 1,75 

M - 08 48,21 49,77 298,92 55,2 27,8 27,8 29,6 30,0 5,42 1,79 1,79 1,63 1,61 

M - 09 50,72 49,76 299,25 52,4 22,6 24,0 30,2 30,0 5,71 2,20 2,07 1,68 1,69 

M - 10 47,99 49,76 299,25 54,0 29,4 29,8 30,4 30,8 5,54 1,69 1,67 1,58 1,56 

M - 11 49,14 49,62 298,92 53,6 30,4 31,4 30,4 31,4 5,58 1,63 1,58 1,62 1,57 

M - 12 48,33 49,72 299,50 53,6 29,0 30,0 29,0 30,0 5,59 1,71 1,66 1,67 1,61 

M - 13 49,53 49,45 299,25 55,2 28,2 30,4 29,6 30,8 5,42 1,75 1,63 1,67 1,61 

M - 14 48,91 49,91 299,33 55,6 25,8 26,6 30,6 29,2 5,38 1,93 1,88 1,60 1,68 

M - 15 49,79 49,61 299,75 54,0 27,0 28,2 31,2 31,2 5,55 1,84 1,76 1,60 1,60 

M - 16 48,01 50,14 299,42 52,4 29,6 28,6 31,2 33,8 5,71 1,69 1,75 1,54 1,42 

M - 17 48,51 49,68 299,42 52,8 29,2 29,0 29,6 31,2 5,67 1,70 1,71 1,64 1,55 

M - 18 50,13 49,84 299,08 54,4 30,0 30,0 30,4 30,8 5,50 1,66 1,66 1,65 1,63 

M - 19 46,97 50,01 299,67 51,6 29,4 28,8 31,6 31,4 5,81 1,70 1,74 1,49 1,50 

M - 20 50,28 49,66 299,25 52,4 28,4 28,8 32,2 31,4 5,71 1,75 1,72 1,56 1,60 

M - 21 49,23 49,80 299,33 55,6 18,8 22,4 24,8 28,0 5,38 2,65 2,22 1,99 1,76 

M - 22 48,43 49,61 299,00 55,2 28,2 27,8 30,0 30,8 5,42 1,76 1,78 1,61 1,57 

M - 23 48,48 49,85 299,08 53,6 27,2 29,6 29,4 30,6 5,58 1,83 1,68 1,65 1,58 

M - 24 48,02 49,87 299,17 51,2 30,0 30,4 31,4 306,0 5,84 1,66 1,64 1,53 0,16 

M - 25 50,32 50,13 299,42 58,8 31,2 31,2 31,6 31,4 5,09 1,61 1,61 1,59 1,60 

M - 26 50,60 49,50 299,08 58,0 24,6 25,2 31,0 30,2 5,16 2,01 1,96 1,63 1,68 

M - 27 48,54 49,61 298,50 51,6 25,4 27,0 31,6 31,8 5,78 1,95 1,84 1,54 1,53 

M - 28 49,36 49,38 299,33 55,2 29,4 29,2 29,8 31,2 5,42 1,68 1,69 1,66 1,58 

M - 29 48,11 49,90 299,17 52,8 29,6 29,6 30,0 30,4 5,67 1,69 1,69 1,60 1,58 
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M - 30 47,02 49,86 299,08 54,4 29,0 29,0 30,0 30,0 5,50 1,72 1,72 1,57 1,57 

M - 01 47,38 50,24 299,58 51,2 29,4 29,0 30,2 30,8 5,85 1,71 1,73 1,57 1,54 

M - 02 48,24 49,91 299,58 53,2 23,0 22,6 28,4 30,0 5,63 2,17 2,21 1,70 1,61 

M - 03 48,21 49,80 298,75 54,8 24,2 24,6 29,6 28,6 5,45 2,06 2,02 1,63 1,69 

 

MONITORING 

Tab. 54 Výsledky měření přístrojem Pilodyn 6J na vzorcích trámů s celodřevěným spojem, data z protézy a celkový stav 

prvek 
hloubka indentace tp  

[mm] 

w 

[%] 

tp,12 

[mm] 

ρ12 

[kg.m-3] 

fm 

[MPa] 

protéza 

4K_old_3 10 10 10 11 10,3 12,2 10,2 450,58 34,50 

4K_old_4 8 10 10 12 10,0   9,9 10,1 452,98 34,87 

4K_old_6 14 12 15 10 13,8 11,5 12,8 381,23 23,62 

4K_old_10 10 12 12 12 11,0 10,6 11,6 413,26 28,65 

4K_old_12 12 16 12 16 14,0 11,1 14,1 346,17 18,13 

4K_old_5 10 14 11 12 12,5 11,3 11,8 407,98 27,82 

4K_old_7 12 13 12 13 11,3 13,1 12,4 391,82 25,29 

4K_old_8 10 11 16 12 12,0 12,1 12,2 396,22 25,97 

4K_old_9 8 11 12 10 10,5 10,6 10,4 447,47 34,01 

4K_old_11 12 16 12 16 13,8 11,5 14,0 347,23 18,30 

opravený prvek 

4K_old_3 10 20 10 12 13,0 12,2 13,0 376,15 22,83 

4K_old_4 8 12 10 10 10,0   9,9 10,1 452,98 34,87 

4K_old_6 14 12 15 14 13,8 11,5 13,8 354,03 19,36 

4K_old_10 10 12 12 10 11,0 10,6 11,1 426,94 30,79 

4K_old_12 12 16 12 16 14,0 11,1 14,1 346,17 18,13 

4K_old_5 10 14 11 15 12,5 11,3 12,6 387,55 24,62 

4K_old_7 12 10 12 11 11,3 13,1 11,2 425,44 30,55 

4K_old_8 10 10 16 12 12,0 12,1 12,0 402,99 27,04 

4K_old_9 8 11 12 11 10,5 10,6 10,6 440,63 32,94 

4K_old_11 12 15 12 16 13,8 11,5 13,8 354,03 19,36 
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Tab. 55 Výsledky měření přístrojem Sylvatest na trámu č. 3 s celodřevěným spojem, čas průchodu ultrazvukové vlny t  

L 

[mm] 

 t=0 s 0,4Fmax 0,1Fmax 0,4Fmax 0,5Fmax 0,6Fmax 0,7Fmax 0,8Fmax Fmax [kN]

F [kN] 0 4 1 4 5 6 7 8 8,6 

955 A-I 289 357 282 362 370 378 380 320 409 

955 A-II 247 248 348 248 248 248 249 254 470 

1040 A-II10 258 260 267 256 257 256 257 266 461 

1145 A-II20 268 256 277 258 261 260 259 268 447 

1250 A-II30 320 268 284 267 270 271 271 281 438 

1345 A-II40 386 290 302 288 287 292 289 299 402 

1430 A-II50 400 298 316 302 299 303 301 313 400 

1510 A-IIsym 464 318 395 315 322 318 317 330 405 

1170 B-II 194 190 192 190 190 190 190 190 195 

1170 B-I 231 215 219 213 210 209 210 209 217 

 

Tab. 56 Výsledky měření přístrojem Sylvatest na trámu č. 4 s celodřevěným spojem, čas průchodu ultrazvukové vlny t  

L 

[mm] 

 t=0 s 0,4Fmax 0,1Fmax 0,4Fmax 0,5Fmax 0,6Fmax 0,7Fmax 0,8Fmax Fmax [kN]

F [kN] 0 4 1 4 5 6 7 8 8,3 

920 A-I 268 276 271 274 268 258 162 156 155 

920 A-II 289 292 288 290 291 287 200 192 203 

1030 A-II10 315 288 295 287 288 288 215 219 213 

1130 A-II20 320 280 299 280 282 286 225 230 227 

1225 A-II30 345 293 314 289 287 283 243 251 240 

1330 A-II40 359 299 326 292 292 289 257 251 258 

1430 A-IIsym 360 305 345 299 302 298 275 267 267 

1130 B-II 198 192 191 189 187 187 186 185 219 

1130 B-I 221 190 201 189 188 188 187 186 187 

 

Tab. 57 Výsledky měření přístrojem Sylvatest na trámu č. 6 s celodřevěným spojem, čas průchodu ultrazvukové vlny t  

L 

[mm] 

 t=0 s 0,4Fmax 0,1Fmax 0,4Fmax 0,5Fmax 0,6Fmax 0,7Fmax 0,8Fmax Fmax [kN]

F [kN] 0 4 1 4 5 6 7 8 8,6 

975 A-I 276 264 207 205 207 201 200 197 197 

975 A-II 267 227 269 227 274 220 210 227 229 

1550 A-IIsym 434 363 309 308 304 305 304 304 307 

1240 B-I 218 206 208 203 203 202 201 201 201 

1240 B-II 284 214 290 209 209 208 208 207 207 
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Tab. 58 Výsledky měření přístrojem Sylvatest na trámu č. 10 s celodřevěným spojem, čas průchodu ultrazvukové vlny t  

L 

[mm] 

 t=0 s 0,4Fmax 0,1Fmax 0,4Fmax 0,5Fmax 0,6Fmax 0,7Fmax 0,8Fmax Fmax [kN]

F [kN] 0 4 1 4 5 6 7 8 8,6 

960 A-I 355 187 258 186 186 184 188 188 185 

960 A-II 392 204 196 203 193 255 197 202 258 

1045 A-II10 410 267 220 215 262 324 261 324 326 

1150 A-II20 410 277 229 275 274 277 273 278 336 

1250 A-II30 438 296 296 344 344 345 289 345 397 

1350 A-II40 492 262 256 353 257 404 354 405 408 

1450 A-II50 569 412 412 409 405 410 410 411 413 

1510 A-IIsym 613 420 422 418 416 419 416 296 419 

1230 B-II 201 194 195 193 192 191 190 191 190 

1230 B-I 268 186 195 184 184 183 183 184 183 

 

Tab. 59 Výsledky měření přístrojem Sylvatest na trámu č. 12 s celodřevěným spojem, čas průchodu ultrazvukové vlny t  

L 

[mm] 

 t=0 s 0,4Fmax 0,1Fmax 0,4Fmax 0,5Fmax 0,6Fmax 0,7Fmax 0,8Fmax Fmax [kN]

F [kN] 0 4 1 4 5 6 7 8 8,6 

945 A-I I 296 220 244 214 217 184 183 173 

945 A-II II 272 277 271 276 204 204 199 226 

1045 A-II10 II10 283 225 285 286 230 218 213 238 

1140 A-II20 II20 227 230 230 237 249 230 225 246 

1245 A-II30 II30 309 249 248 250 264 249 243 263 

1345 A-II40 II40 324 263 260 267 286 264 259 278 

1490 A-IIsym 348 286 283 287 286 284 283 294 348 

1180 B-II 337 215 233 214 212 210 210 210 337 

1180 B-I 213 204 207 202 202 202 202 208 213 

 


