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VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE STRUKTURNĚ-TEXTURNÍCH 

PARAMETRŮ POLYURETANOVÝCH GEOKOMPOZITNÍCH 

MATERIÁLŮ 
 

Abstract 

Study of textures and structures of geocomposite materials based on polyurethane grouts 

using image processing and analysis methods is presented in the paper. The described 

analytical procedures allow not only documentation and qualitative and quantitative texture-

structure analysis, but also effective use in the process of quality evaluation of carried-out 

grouting.  

 

Úvod 

Po tlakové injektáži polyuretanové pryskyřice do horninového (zeminového) masivu nebo 

narušené stavební konstrukce je obvykle problematické posoudit fyzikálně-mechanické 

vlastnosti vzniklého proinjektovaného tělesa. Nově vytvořený kompozitní materiál - tzv. 

geokompozit [1, 2, 3] - má většinou značně variabilní strukturně-texturní vlastnosti, což 

komplikuje odběr reprezentativních vzorků, použitelných k přípravě zkušebních tělísek pro 

laboratorní zkoušky [4, 5] . V injektovaném tělese geokompozitu se vyskytují partie původní 

horniny (zdiva), obklopené hustou sítí pojiva ve formě povlaků nebo žil, nebo naopak oblasti 

s vyšším obsahem polyuretanu o proměnlivém stupni napěnění. Odebrané (odkopané, 

odvrtané) vzorky mají pak zpravidla podobu různě velkých nerovnoměrně proinjektovaných 

kusů, polorozpadlých úlomků vrtného jádra, nebo drtě.  

Pro studium chování injektážní směsi v injektovaném prostředí a vlastností výsledných 

geokompozitů jsou prováděny modelové laboratorní injektáže do tlakových nádob [1, 2, 5]. 

Intenzivní výzkum této problematiky probíhá v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě (ÚGN), 

přičemž nemalá pozornost je věnována také studiu struktur a textur geokompozitů moderními 

metodami digitálního zobrazování a analýzy obrazu na mikroskopické i makroskopické 

úrovni.  

V [5] byly publikovány výsledky základní studie, provedené v ÚGN na modelových 
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homogenních materiálech, jejímž cílem bylo vysledovat vztahy mezi základními strukturně-

texturními parametry polyuretanového geokompozitu a jeho fyzikálně-mechanickými 

vlastnostmi a posoudit, zda a do jaké míry lze znalost těchto vztahů využít pro prognózu 

chování geokompozitů v geotechnické praxi.  

V tomto příspěvku je popsána dílčí část uvedené problematiky, a to soubor 

mikroskopických technik, zobrazovacích metod a postupů obrazové analýzy, které představují 

podle dosavadních zkušeností velmi efektivní nástroj nejen pro účely zmíněné studie, ale pro 

dokumentaci, vizualizaci a popis stavby polyuretanových geokompozitů obecně. Konkrétní 

výsledky úspěšných aplikací byly publikovány např. v [5, 6, 7, 8].    

 

Základní parametry struktury a textury geokompozitu a metody jejich kvantifikace 

Kromě rozměrových a tvarových parametrů částic horninové kostry geokompozitu (jejich vliv 

na mechanické vlastnosti materiálu dosud studován nebyl), lze měřením v mikro- nebo 

makroskopickém obraze stanovovat tyto základní strukturně-texturní parametry [5]:     

 

• množství injektážní hmoty v geokompozitu i [% obj.], 

• stupeň napěnění injektážní hmoty v geokompozitu knapAO [-], 

• velikost bublinových pórů v injektážní hmotě dmax  [μm], 

• podíl makropórů s dmax ≥ 1 mm a dutinek v injektážní hmotě geokompozitu pm [% obj.], 

• protažení (elongace) bublinových pórů v injektážní hmotě e [-]. 

 

U laboratorně připravených vzorků může být obraz geokompozitu mikroskopicky snímán 

nejen ze standardně připravených mikroskopických preparátů (nábrusů), ale i přímo 

z naleštěných nebo pouze zabroušených podstav válcových nebo krychlových (hranolových, 

trámečkových) zkušebních tělísek, určených pro zatěžovací zkoušky. Tělíska pro zkoušky 

pevnosti v prostém tlaku však nelze, vzhledem k jejich rozměrům, umístit do konvenčního 

optického mikroskopu. Již při zpracování polotovarů, získaných jádrovým vrtáním nebo 

řezáním, jsou proto zhotovována zkušební tělíska tak, aby parametry geokompozitu na čelech 

tělesa pro tlakovou zkoušku mohly být stanoveny měřením na čelech přilehlých tělísek pro 

zkoušku v příčném tahu, nebo na vzniklých odřezcích (obr. 1). Tato menší tělesa lze již na 

mikroskopický stolek bez problémů umístit. Čela zkušebních válečků nebo odřezků pak musí 

být pro mikroskopickou analýzu jemně naleštěna (obr. 2).  

Obraz analyzované mikroskopické scény je snímán stacionární barevnou digitální 
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CCD kamerou, připojenou k optické soustavě mikroskopu, a přenášen do počítače, kde je dále 

zpracováván a analyzován pomocí speciálních software. Pro snímání makroobrazu je 

nejvýhodnější použít digitální fotoaparát, dobrých výsledků lze v řadě případů dosáhnou i 

vložením řezu geokompozitem do deskového stolního skeneru. Příklad kvalitně vybaveného 

pracoviště pro optickou mikroskopii, zpracování a analýzu obrazu geomateriálů, stavebních 

hmot a podobných látek uvádí obr. 3.  

 

       
 
Obr. 1 Způsob přípravy zkušebních 
těles z odvrtaného polotovaru: a) polo-
tovar připravený jádrovým vrtáním, b) 
vedení řezů pro získání zkušebních 
tělísek, c) připravená zkušební tělíska 
umožňující určit strukturně-texturní 
parametry na podstavách většího 
tělesa analýzou obrazu přilehlých pod-
stav dvou menších těles, AO...měřené 
plochy  

 Obr. 2 Mikroskopické preparáty pro kvantifikaci 
strukturně-texturních parametrů geokompozitu 
analýzou obrazu: a) neporušené zkušební tělísko 
pro zkoušku pevnosti v příčném tahu s naleštěnou 
podstavou, b) nábrus geokompozitu zhotovený 
z okrajového odřezku polotovaru pro přípravu 
zkušebních těles (drcená cihla plná pálená + PUR, 
průměr válečků cca 47 mm) 

 

       
 
Obr. 3 Pracoviště zpracování a analýzy obrazu geomateriálů a stavebních hmot: 1) optický 
polarizační mikroskop s fluorescencí, 2) barevná CCD-kamera, 3) motorizovaný skenovací 
stolek, 4) výkonný PC, 5) digitální fotoaparát s makrobleskem, 6) osvětlovací tělesa, 7) 
fotostůl (Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce Ostrava) 
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Množství injektážní hmoty v geokompozitu 

Objemový podíl polyuretanového pojiva v geokompozitu je stanoven v rovinném řezu jako 

podíl plochy pojiva ku celkové ploše řezu a vyjádřen v procentech. U kompozitů, kde pojivo 

je v obraze dostatečně kontrastně odlišeno od částic kostry, je pro snímání používán digitální 

fotoaparát. V získaném obraze jsou vyznačeny partie, které chceme kvantifikovat (je 

provedena tzv. segmentace obrazu), obraz je převeden do zjednodušené binární (černobílé) 

podoby a v binárním obraze jsou pak měřeny požadované plochy (příklad na obr. 4)   

 

       
                        a)                                                b)                                               c) 

Obr. 4 Příklad segmentace obrazu pro stanovení podílu polyuretanového pojiva v 
geokompozitu: a) obraz řezu materiálem sejmutý digitálním fotoaparátem, b) segmentace 
obrazu, c) binární obraz pro měření podílu pojiva v materiálu (štěrkopísek + nízkonapěněný 
polyuretan, velikost zobrazené plochy cca 30 x 22 mm) 
 

Nelze-li v obraze spolehlivě vizuálně odlišit polyuretanové pojivo od kostry 

geokompozitu, používá se pro pořízení kvalitního obrazu materiálu kombinace fluorescenční 

mikroskopie a zpracování obrazu [5, 6, 7]. Materiál je v mikroskopu vystaven 

fluorescenčnímu UV záření, které díky fluorescenčním vlastnostem polyuretanových 

pryskyřic "rozzáří" partie pojiva v řezu a umožní jejich spolehlivou identifikaci. Celkový 

obraz řezu je pak rekonstruován jako "velký" obraz složený z většího počtu mikroskopických 

obrazů (polí), rovnoměrně mozaikovitě snímaných z plochy řezu [5, 7]. Příklad výsledku 

takového postupu ukazuje obr. 5. Na snímku 5a je fotografie čela zkušebního válečku 

pořízená digitálním fotoaparátem, na snímku 5b je rekonstruovaný fluorescenční obraz 

složený z 56 mikroskopických obrazových políček. Na druhém z jmenovaných snímků lze 

pojivo podstatně lépe odlišit od kostry geokompozitu (kterou je zde uhelná sklovitá struska), 

jak naznačuje binární obraz po segmentaci na obr. 5c. Popsanou metodou získáme obraz 

kompozitu s velmi vysokým rozlišením, který nejenže reprezentuje makroskopické části řezu, 

ale umožňuje také v kterémkoliv místě pohled do mikrotextury materiálu. Rekonstrukce 

obrazu byla v tomto případě provedena v systému pro zpracování a analýzu obrazu LUCIA 
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(Laboratory Imaging s.r.o.) s využitím motorizovaného skenovacího mikroskopického stolku 

MÄRZHÄUSER.  

 

           
                      a)                                                  b)                                               c) 

Obr. 5 Příklad využití kombinace fluorescenční mikroskopie a zpracování obrazu pro 
zviditelnění obtížně identifikovatelného PUR-pojiva v geokompozitu: a) obraz z digitálního 
fotoaparátu nevhodný pro analýzu, b) rekonstruovaný fluorescenční obraz, složený z 56 
mikroskopických polí, s kontrastně odlišenými komponentami materiálu, c) binární obraz pro 
měření podílu pojiva v geokompozitu (uhelná sklovitá struska + PUR, obraz čela zkušebního 
válečku o průměru cca 47 mm).  
 
 

Stupeň napěnění pojiva a velikost bublinových pórů  

Stupeň (koeficient) napěnění je u čistých injektážních hmot běžně určován jako podíl 

objemových hmotností pryskyřice v napěněném a nenapěněném stavu. Pro stanovení stupně 

napěnění pojiva v geokompozitu však tento způsob ve většině případů nelze použít. Měření 

tohoto parametru umožňuje analýza obrazu, lze ji však použít pouze do určitého stupně 

napěnění pojiva (do cca knap = 2,5). Omezení je dáno způsobem přípravy mikroskopického 

preparátu, neboť u vyšších stupňů napěnění polyuretanu dochází při broušení a leštění 

nábrusu k porušení stěn bublinových pórů a k zkreslení výsledků měření.    

Pro vizualizaci pórové struktury polyuretanu v kompozitu lze s úspěchem aplikovat 

mikroskopickou techniku odraženého světla. Světlo mikroskopu prochází objektivem, shora 

dopadá na analyzovaný preparát a od plochy preparátu se odráží zpět do objektivu. Naleštěná 

sklovitá hmota polyuretanu poskytuje při použití této světelné techniky kvalitní kontrastní 

obraz pro měření podílu bublinových pórů v polyuretanu, jejich velikosti a tvaru. Použití této 

metody je demonstrováno na obr. 6. Podobně jako u fluorescenčních obrazů (viz výše) je zde 

mikroskopie spojena s rekonstrukcí velkých plošně skládaných obrazů.  

Stupeň napěnění stanovený analýzou obrazu knapAO je dán podílem plochy pojiva v 

obraze (obr. 6b) ku ploše základní sklovité hmoty pojiva bez bublinových pórů (obr. 6c). 
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                       a)                                                b)                                              c) 

     
                        d)                                               e)                                             f) 
Obr. 6 Segmentace obrazu pro měření stupně napěnění polyuretanového pojiva 
v geokompozitu a tvaru a velikosti bublinových pórů v pojivu: a) velký mikroskopický obraz 
nábrusu geokompozitu v odraženém světle, složený z 20 obrazových polí (1 - částice kostry, 
2- základní sklovitá hmota polyuretanu, 3 - bublinové póry v polyuretanu), b) segmentace 
celkové plochy pojiva v obraze, c) segmentace plochy pojiva bez bublinových pórů, d) 
segmentace bublinových pórů, e) neupravený binární obraz bublinových pórů, f) binární obraz 
pórů po zaplnění "děr" a morfologické separaci dotýkajících se bublin (drcený čedič + PUR).  
 
 

Obr. 6 d, e, f, naznačují postup zpracování obrazu při měření velikosti a tvaru 

bublinových pórů v polyuretanu. Jako hlavní rozměrový parametr pórů je stanovena střední 

hodnota měřených maximálních průměrů pórů. Z parametrů tvarových lze určovat především 

protažení (elongaci) elipsovitě deformovaných  pórů jako poměr maximálního k minimálnímu 

průměru bubliny.  

 

Vliv struktury a textury geokompozitu na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

Jako ilustrace studovaného vlivu stavby geokompozitu na jeho fyzikálně-mechanické 

vlastnosti jsou na obr. 7 uvedeny párové korelace mezi vybranými fyzikálně-mechanickými 

vlastnostmi modelového geokompozitu a strukturně-texturními parametry, které byly 

stanoveny výše popsanými analytickými metodami. Jedná se o část výsledků modelové 

studie, zmíněné v úvodu příspěvku, a daný kompozit byl připraven injektáží mírně pěnícího 

polyuretanu do tlakové nádoby, naplněné drceným čedičem s definovaným zrnitostním 
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složením.  Vzhledem k tomu, že cílem analýz bylo vysledovat dané závislosti na modelových  

homogenních geokompozitech, byly z regresní analýzy vyřazeny hodnoty získané ze 

zkušebních těles s výraznými texturními anomáliemi. V grafech odpovídají těmto tělesům 

body graficky odlišně vyznačené.  

  

        
 

     
 

Obr. 7 Párové korelace mezi vybranými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi modelového 
geokompozitu a jeho strukturně-texturními parametry (drcený čedič + PUR) [5] 
 

Závěr  

V příspěvku byly prezentovány metody zpracování a analýzy obrazu jako účinného nástroje 

pro studium struktur a textur geokompozitních materiálů na bázi polyuretanových 

injektážních hmot. Popisované postupy umožňují nejen dokumentaci a kvalitativní i 

kvantitativní strukturně-texturní analýzu geokompozitů, ale jsou také efektivně využívány pro 

posouzení kvality provedené injektáže, zejména ověření přítomnosti injektážní hmoty v 

pórovém nebo trhlinovém systému injektovaného masivu nebo konstrukce a pro popis 

charakteru průniku injektážního média injektovaným prostředím [5, 6]. 
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Popsané postupy jsou součástí souboru analytických metod, standardně využívaných pro 

strukturně-texturní analýzy geomateriálů a stavebních hmot v Ústavu geoniky AV ČR v 

Ostravě.  
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Výzkum struktur a textur geomateriálů a stavebních hmot v ÚGN Ostrava probíhá v rámci 

Výzkumného záměru č. AVOZ 30860518. Autoři děkují za podporu. 


