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Beton je kompozitní materiál složený převážně 

z  kameniva ukotveného v  matrici hydratované 

cementové pasty. Matrice je porézní a obsahuje 

relativně velké množství volné vody, pokud není 

uměle vysušena. Je-li beton vystaven vysokým 

teplotám, dochází ke  změnám v  jeho chemic-

kém složení, fyzické struktuře a  v obsahu vody. 

K  těmto změnám dochází zejména v  cemento-

vé pastě a  projevují se následně ve  fyzikálně-

-mechanických vlastnostech betonu vystavené-

mu nárůstu teploty. K sledování a kvantifikování 

velikosti zrn kameniva, jejich rozložení v  beto-

nu, vzniku a  sledování rozvoje trhlin, stejně 

jako pórů v matrici byla postupně vyvinuta řada 

různých postupů. Článek je zaměřen na  před-

stavení možností počítačové tomografie (CT) 

ve  studiu 3D mikrostruktury betonu. Počítačová 

tomografie ukazuje různou hustotu materiálu 

v  různých řezech. Následná analýza několika 

postupných řezů umožňuje sestavit 3D vizualiza-

ci. Jako příklad je v článku uvedena CT analýza 

tunelového ostění vystaveného požární zkouš-

ce. ❚ Concrete is a  composite material that 

consists mainly of mineral aggregates embedded 

in a matrix of hydrated cement paste. The matrix 

is porous and contains relatively large amount of 

free water unless artificially dried. When exposed 

it to high temperatures, concrete undergoes 

changes in its chemical composition, physical 

structure and water content. These changes 

occur primarily in the hardened cement paste in 

unsealed conditions. Such changes are reflected 

by changes in the physical and mechanical 

properties of concrete that are associated with 

temperature increase. Several methods have been 

developed to observe and quantify aggregate 

size and distribution, crack size and distribution 

as well as pore structure of concrete. In this 

study we would like give some demonstration to 

the potentials of Computer Tomography (CT) to 

study the three dimensional (3D) microstructure 

of concrete. Computer Tomography gives density 

differences in the versions concrete sections. 

Further analysis of several subsequent sections 

may lead to 3D visualisation. As an example 

present paper includes the CT analysis of 

a concrete tunnel lining after fire test.

Existuje mnoho situací, kdy potřebuje-

me informace o  vnitřní struktuře beto-

nu. Jako příklad lze uvést požadavek 

na  stanovení zbytkové únosnosti be-

tonové konstrukce zasažené požárem. 

Je to velmi obtížný úkol, protože tradič-

ní destruktivní i  nedestruktivní zkušeb-

ní postupy nejsou obecně vhodné pro 

zkoumání vnitřku tak vysoce heterogen-

ního materiálu (fib, 2007, [1]).

Jako zcela nová, je v článku předsta-

vena nedestruktivní metoda počítačo-

vé tomografie (CT), která byla původně 

užívána pro lékařská vyšetření lidského 

těla. Vedle času, po který se data zpra-

covávají, závisí výsledná kvalita obra-

zu na řadě faktorů. Zobrazení je vypo-

čítáváno na základě elektrických signá-

lů, není to tedy skutečný obrázek jako 

tradiční fotografie či radiogram. Teore-

tický základ počítačové tomografie po-

ložili v sedmdesátých letech Hounsfield 

a Cormack. 

Rentgenové paprsky při průchodu 

různými materiály, jejich texturami, sláb-

nou. Stupeň absorpce je menší nebo 

větší v závislosti na různé hustotě mate-

riálu, závisí tedy na vlastnostech zkou-

maného materiálu. Schopnost pohlco-

vat rentgenové záření lze vyjádřit koefi-

cientem absorpce záření. Pokud je vy-

zařovaná energie konstantní, pohlcová-

ní rentgenových paprsků závisí pouze 

na materiálu, kterým procházejí. Radia-

ce snížená průchodem materiálu je za-

chycována detektorem, který generuje 

elektrické signály v závislosti na intenzi-

tě zachycené radiace.

Trubicový detektor se stále otáčí ko-

lem sledovaného objektu a ukládá po-

stupně stovky a  tisíce údajů z  měře-

ní, z kterých je pomocí CT sestavována 

prostorová matice. Na  konci procesu 

výstupní zařízení vypočítá všechny prv-

ky matice a přiřadí jim příslušné měřítko 

zobrazení bodu, které vyjadřuje právě 

v místě platný koeficient absorpce záře-

ní. Měřítko je také nazývané Hounsfiel-

dovo měřítko a jeho jednotka Hounsfiel-

dova jednotka [HU]. (Nobelova cena by-

la udělena společně Alanu M. Cormac-

kovi and Siru Godfrey N. Hounsfieldovi 

za  výzkum a  vývoj počítačové tomo-

grafie v  roce 1979.) Po  přiřazení růz-

ných hodnot dle Hounsfieldova měřít-

ka různým bodům matice lze zaměře-

nou představu vnitřní struktury zobrazit. 

Pro zobrazení struktury můžeme použít 

předdefinované barevné měřítko nebo 

si vytvořit vlastní.

Existuje vztah mezi CT relativní hus-

totou a gravitační hustotou různých mi-

nerálů. Hounsfieldovy hodnoty buněk 

jsou ovlivněny dvěma faktory, prvním je 

Hounsfieldova hodnota zrnek minerá-

lů v  určité buňce a  druhým Hounsfiel-

dova hodnota prostoru póru vyplně-

ného tekutinou nebo plynem (vzdu-

chem) (Cnudde, Cwirzen, Masschaele, 

Jacobs, 2009, [2]).

Mikrostruktura betonu má zásadní vliv 

na  jeho fyzikální a  mechanické vlast-

nosti, a  tím na  jeho trvanlivost. Během 

posledních let byla popsána řada me-

tod pro sledování a popsání mikrostruk-

tury materiálů (Földes, Kiss, Árgyelán, 

Bogner, Repa, 2000, [3]). Počítačová 

rentgenová mikrotomografie (micro-CT) 

umožňuje nedestruktivní 3D zobrazení 

vnitřní mikrostruktury materiálů (Landis, 

Keane, 2010, [5]).

V  zobrazeném betonovém vzorku je 

1

Obr. 1 Zobrazení prahového dělení fází 

betonu v jednotlivých složkách: zrna kameniva, 

cementová matrice a obsažený vzduch 

(Kocur, Saenger, Vogel, 2010, [4]) ❚ 

Fig. 1 Visualization of the threshold 

segmentation of concrete phases of 

the constituents of interest: aggregate 

grains, cement matrix and air inclusions 

(Kocur, Saenger, Vogel, 2010, [4])
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jasně viditelné vnitřní uspořádání zrn 

kameniva [1480; 3071] HU (obr. 1 vle-

vo). Cementová matrice [745; 1480] HU 

(uprostřed) je zobrazena jako průhledná. 

Obsažený vzduch [-1024; 745] HU (vpra-

vo), vzduchové póry a vzduchové bubli-

ny cca 40 mm dlouhé, je zobrazen čer-

ně. To vše lze identifikovat z CT zobra-

zení betonu pomocí přiřazených vyso-

kých hodnot Hounsfieldových jednotek.

UŽIT Í  CT PRO BETON

Zdá se, že počítačová tomografie doká-

že ukázat rozdíly v hustotě i u betonu. 

Analýzy řady po sobě následujících řezů 

umožňují sestavit 3D vizualizaci. 

Sledovaným parametrem v  betono-

vých prvcích (tab. 1) byl obsah mikrosi-

liky (0; 3 a 9 mc %).

Experimentálně byly studovány ná-

sledující charakteristiky betonových 

prvků: pórovitost, efektivní pórovitost, 

trhliny na  povrchu a  snižování tlako-

vé pevnosti. Pórovitost byla stanove-

na na  základě určování objemu pórů 

ve vzorcích a následně určováním ob-

jemu materiálového skeletu bez pórů 

pomocí počítačové tomografie. Efek-

tivní pórovitost byla měřena tradiční 

zkouškou s nasáknutím vody a počíta-

čovou tomografií. Výsledky měření jsou 

uvedeny v tab. 2.

DISKUZE VÝSLEDKŮ

Hodnoty pórovitosti naměřené tradiční-

mi laboratorními postupy i počítačovou 

tomografií jsou podobné, a protože oba 

použité postupy jsou vzájemně nezávis-

lé, je možno metodu počítačové tomo-

grafie označit jako vhodnou pro stano-

vení pórovitosti betonu.

Informace o  rozložení pórů v  betonu 

jsou rovněž důležité (obr. 2). Hodnoty 

pórovitosti a efektivní pórovitosti betonu 

mají vliv na jeho odolnost vůči působe-

ní požáru a  zmrazovacím a  rozmrazo-

vacím cyklům.

VLASTNOSTI  BETONU 

PO  POŽÁRU

Zkoušky kompozitních materiálů by-

ly prováděny na  CT zařízení s  techno-

logií vícenásobných řezů. Rozlišení ma-

trice záviselo na  několika faktorech. 

Při použití nejvyššího rozlišení použité-

ho CT zařízení mohla být nejmenší veli-

kost základní jednotky na řezu 0,1 x 0,1 

x 0,8 mm. Změření jednoho řezu trva-

lo 0,1 až 1 s.

Vyšetřovaný prvek byl betonový jád-

rový vývrt odebraný z  prefabrikované-

ho tunelového ostění, které bylo vysta-

veno působení požáru (hoření uhlovodí-

ků) po dobu 2 h. Na obr. 3 je fotografie 

povrchu betonového ostění po požáru.

Tab. 1 Složení betonových směsí ❚ Tab. 1 Concrete compositions

Beton. 

směs

Cement 

[kg/m3]

Mikrosilika 

[kg/m3]

Voda 

[kg/m3]

Kamenivo 

[kg/m3]

Plastifikátor 

[kg/m3]

M1 400 - 140 1 888 6

M2 400 12 140 1 871 7,2

M3 400 36 140 1 840 8

Tab. 2 Naměřené hodnoty pórovitosti ❚ Tab. 2 Measured porosity 

values

Beton
Celková 

pórovitost [%]

Celková 

pórovitost 

měřená CT [%]

Efektivní 

pórovitost [%]

Efektivní 

pórovitost 

měřená CT [%]

M1 9,23 7,373 8 8,41

M2 11,67 9,07 9,49 6,89

M3 9,62 7,3 8,29 8,92

M4 10,38 6,72 (nenasáklý) 8,59 4,9 (nenasáklý)

Obr. 2 Mapa obsahu vody v betonových vzorcích (Lublóy, Balázs, 

Földes, 2011, [6]), a) CT zobrazení, b) mapa nasáknutých pórů, 

c) CT zobrazení a mapa nasáknutých pórů ❚ Fig. 2 Saturation map 

of concrete sections (Lublóy, Balázs, Földes, 2011, [6]), a) CT image, 

b) saturation map, c) CT image and saturation map

Obr. 3 Tunelové ostění po dvouhodinovém požáru (hoření uhlovodíků) 

❚ Fig. 3 Tunnel lining after 2 hours hydrocarbaon fire

Obr. 4 CT řezy jádrovým vývrtem a Hounsfieldovy hodnoty, a) jádrový 

vývrt z tunelového ostění, b) černo-bílé CT zobrazení, c) barevné CT 

zobrazení, d) rozdělení změřených Hounsfieldových hodnot ❚ 

Fig. 4 The CT section of core and the Hounsfield values, a) concrete 

core from tunnel lining, b) CT image in black and white, c) CT image in 

colours, d) distribution of measured Hounsfield values

32a 2b 2c
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PROF. ING. BŘETISLAV TEPLÝ, CSC. – OSMDESÁTILETÝ
Začátkem října 2013 se dožil 

prof.  Ing. Břetislav Teplý, CSc., osmde-

sátin ve výborné duševní i tělesné kon-

dici! Zásluhu na tom má bezesporu pé-

če jeho milé ženy Anky, nicméně ob-

dobně významným faktorem je zřejmě 

nadstandardní odborné a  vědecké na-

sazení v  rámci řešení projektů přede-

vším na jeho domovské Stavební fakul-

tě VUT v Brně, ale také na ČVUT v Pra-

ze. Je stále zapojen i do činnosti profes-

ních organizací, např. v Inženýrské aka-

demii a RILEM. 

Jen v  minulém roce byl autorem 

a  spoluautorem celé řady zahranič-

ních i  tuzemských publikací, namátkou 

lze jmenovat „Reinforcement corrosion: 

Limit states, reliability and modelling“, 

„The role of modelling in the probabi-

listic durability assessment of concrete 

structures“, „Probabilistic modelling of 

concrete structures degradation“, „Limit 

states of concrete structures subjected 

to environmental actions“, či „Hodno-

cení zakázek a  životní cyklus staveb“ a  „Jak lze chápat eko-

nomickou výhodnost u veřejné zakázky?“. Témata článků jsou 

světově aktuální, užitečná a  zajímavá. Ve  své současné prá-

ci zúročuje dlouhodobou orientaci a zkušenosti s řešením spo-

lehlivosti konstrukcí a  metod odhadu životnosti zejména žele-

zobetonových konstrukcí. Témata jeho zájmu jsou meziobo-

rová, v  posledních letech se zaměřil v  souvislosti s  životností 

konstrukcí na  degradaci materiálů těch-

to konstrukcí, zejména betonu a ocelové 

výztuže; v časopise Beton TKS např. pu-

blikoval v  létech 2008 až 2013 šest pří-

spěvků. 

Je rádcem mladým spolupracovníkům, 

vždy vstřícně a nezištně poskytuje bohaté 

zkušenosti získané během profesního ži-

vota, ochotně s nimi spolupracuje na ře-

šených tématech. 

Profesor Teplý je přátelský, ve  společ-

nosti přispívá k  zábavě svým anglickým 

humorem. Do  dnešní doby je sportov-

ně aktivní (obr. 1), kolo, lyže a plavání pa-

tří k  činnostem, z  kterých má potěše-

ní a radost.

Jeho přátelé a spolupracovníci mu také 

nedávno poděkovali u příležitosti jeho ju-

bilea v  rámci 11. Mezinárodního pravdě-

podobnostního workshopu IPW.

Přejeme jubilantovi všechno dobré 

k těmto kulatým narozeninám, nadále vy-

sokou imunitu proti nemocem duše i  tě-

la a radostné a důstojné pokračování té spousty aktivit odbor-

ných i rodinných!

Pavla Rovnaníková, Zbyněk Keršner a Drahomír Novák

Obr. 1 Dokumentace aktivit prof. Břetislava Teplého 

(s paní Ankou na běžkách na Vysočině)

1

Na obr. 4 je fotografie betonového vý-

vrtu, CT zobrazení černobílé a  v  bar-

vě a rozdělení hodnot Hounsfieldových 

jednotek podél osy vývrtu po  požár-

ní zkoušce.

Naměřené hodnoty v  Hounsfieldo-

vých jednotkách (obr. 4d) ukazují určité 

kmitání v závislosti na proměnném ob-

sahu kameniva a cementového kame-

ne. Významné snížení Hounsfieldových 

hodnot lze sledovat poblíž povrchu be-

tonu, který byl vystaven působení požá-

ru (řezy 180 až 260). Tato oblast se vel-

mi dobře shoduje s oblastí změny bar-

vy na obr. 4a (z šedé na světle růžovou). 

Nejvyšší hodnoty Hounsfieldových jed-

notek v místě řezu Nr. 30 ukazují na pří-

tomnost ocelové výztuže ve vývrtu. 

ZÁVĚRY

Článek v úvodu popisuje princip metody 

počítačové tomografie a způsob, jak by 

ji bylo možno použít pro výzkum betonu.

Pórová struktura materiálů založených 

na hydrataci cementu je velmi význam-

ná pro pochopení a modelování trans-

portních jevů, které ovlivňují jejich trvan-

livost. Metoda počítačové tomografie je 

schopná změřit a zobrazit rozdíly v hus-

totě materiálu uvnitř prvku. Porovnáva-

cí zkoušky byly provedeny na  čtyřech 

betonových vzorcích různého složení 

za účelem experimentálního určení pó-

rovitosti a efektivní pórovitosti. 

Možnosti počítačové tomografie by-

ly představeny na  prefabrikovaném 

železobetonovém ostění, které bylo 

po  2 h vystaveno působení požáru.

Z  ostění byly po  požární zkoušce 

odebrány jádrové vývrty a  vyzkouše-

ny pomocí CT. CT zobrazení a rozděle-

ní Hounsfieldových jednotek podél osy 

vývrtu bylo prezentováno. Bylo ukáza-

no, že výsledky CT vyšetření se shodu-

jí se změnou vnitřní struktury materiá-

lu působením vysokých teplot při požá-

ru, jak je zachycena na fotografii vývrtu 

změnou barvy cementové pasty.
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