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PERSPEKTIVY VYUŽITÍ RTG POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE 

VÝZKUMU GEOMATERIÁLŮ A V GEOTECHNICE  

Abstract 

The paper deals with possibilities of industry X-Ray CT utilization in geo-materials 

and geotechnical research. This paper was elaborated on the basis of professional literature 

study (Proc. of the Int. Workshop on X-ray CT for Geomaterials – soils, concrete, rocks, 

Geox 2003 and Proc. of the Int. Workshop on Advances in X-Ray Tomography for 

Geomaterials, Geox 2006) and first experiences of X-Ray CT utilization within the frame of 

research activities of Institute of geonics at Kumamoto University. There are some results 

from coal geocomposite failure study, visualization of geocomposite wetting (soaking) 

process and checking of drill core integrity after carried out overcoring stress measurements 

in the paper. 

 

Úvod 

V posledních letech jsou v oblasti výzkumu geomateriálů (např. geokompozitů – 

materiálů vznikajících v průběhu tlakové injektáže horninového masivu, betonů hornin, zemin 

apod.) a geotechniky využívány stálé nové pokrokovější vizualizační metody a postupy, které 

umožňují detailnější poznání chování různých materiálů vyskytujících se v různých 

podmínkách. Tyto vizualizační metody jsou většinou založeny na digitálním zpracování 

obrazu, který je v současnosti pořizován převážně digitálními fotoaparáty, kamerami nebo 

mikroskopy. Pomocí obrazové analýzy digitálního obrazu makro a mikrofotografií lze 

sledovat v materiálech různé parametry (např. strukturu a texturu materiálů; tvar, velikost zrn 

a pórů; množství, stupeň napěnění a míra vyplnění pórů injektážním médiem; způsob 

porušování materiálů apod.) [1,2]. Nevýhodou těchto metod je, že dostáváme pouze informaci 

o povrchu studovaných materiálů. Pokud potřebujeme prostorovou informaci o studovaném 

materiálu – objektu je nutné připravit destruktivním způsobem vzorky a preparáty (např. 

řezáním, leštěním, vrtáním). Ne vždy je však možné tyto preparáty (vzorky) připravit, např. 

před a v průběhu testování mechanických vlastností studovaných geomateriálů. Získání 

prostorové informace o studovaném materiálů je proto velmi náročné a pracné.  
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 Jedním z možných způsobů jak nedestruktivním způsobem studovat stavbu a chování 

geomateriálů, popř. geotechnických fyzikálních modelů za různých podmínek je prozařování 

zkušebních těles a modelů rentgenovým zářením a snímání (skenování) obrazů jednotlivých 

zvolených řezů. Tento způsob pozorování umožňuje rentgenová (RTG) počítačová tomografie 

(CT), která je v současnosti s úspěchem široce používaná v diagnostickém lékařství. Tato 

metoda byla vynalezena (Hounsfield 1972) v sedmdesátých letech minulého století a velmi 

rychle se stala nepostradatelnou součástí medicíny [4]. Úspěšné a rychlé rozšiřování této 

diagnostické metody v lékařství podnítilo v osmdesátých letech výzkum a vývoj přístrojů CT 

pro industriální použití v oblasti materiálového inženýrství.  

Vývoj průmyslových RTG počítačových tomografů se zaměřuje na dosažení dvou 

hlavních cílů (na rozdíl od lékařských RTG CT, soustřeďujících se na rychlost snímaní obrazů 

jednotlivý řezů): - na vysokou prostupnost RTG záření studovanými materiály a vysokou 

rozlišovací schopnost. Zvláště pak u mikro-RTG CT pro vzorky o velikosti cca několika 

centimetrů, se rozlišovací schopnost pohybuje v řádech μm (např. TOSCANAR 30900 – 5 

μm). U velkých průmyslových skenerů, např. TOSCANER 24500AV, se rozlišovací 

schopnost pohybuje v řádech desetin milimetrů s maximální prostupností RTG záření pro ocel 

do cca 100 mm, pro hliník cca 300 mm [3]. Výhodou RTG CT je, že s její pomocí můžeme 

sestrojovat a analyzovat jak dvourozměrné, tak třírozměrné rekonstrukce obrazů studovaných 

materiálů bez nutnosti jejich destrukce. Pro úpravu a analýzu získaných obrazů lze využít 

klasické postupy a metody používané např. v oblasti úprav digitální fotografie.  

 

Stručný teoretický základ RTG CT 

V ideálním případě, projekci jednotlivých řezů rentgenové CT tvoří sada měření absorpce 

podél procházejících rentgenových paprsků zkušebním vzorkem. Každá pozice paprsku je 

charakterizována geometrickými parametry vzhledem ke vzorku. V projekční komoře 

rentgenového CT skeneru je provedeno velké množství nezávislých projekcí tomografickými 

postupy, na základě kterých je v konečné fázi stanoven koeficient absorpce pro jednotlivé 

voxely (viz dále), resp. jsou stanoveny jednotky tzv. „CT–value“ („CT–value“ 

charakterizující hustotu v daném místě snímaného řezu v poměrných jednotkách). Výsledné 

obrazy jednotlivých řezů jsou znázorňovány pomocí stupnice barev s 256 odstíny šedé. Na 

následujícím obrázku (viz Obrázek č. 1b) je v grafické podobě znázorněn vztah mezi „CT–

value“ a hustotou testovaného materiálu. Klasický digitální snímek (např. fotografie) je složen 

z jednotlivých pixelů, které tvoří výsledný obraz. Pro konstrukci CT snímků, které jsou 

v podstatě třídimenzionální, jsou používány tzv. „Voxely“, které v sobě zahrnují informaci o 



absorpci rentgenového záření v prostoru (výška „Voxelu“ je odvislá od tloušťky rentgenového 

paprsku). Schéma kompozice CT snímku s rozlišením 0,293 mm a matricí snímku 512x512 

„Voxelů“ je znázorněna na následujícím obrázku č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 a) Princip RTG CT, b) Vztah mezi „CT-value“ a hustotou vybraných materiálů, [4] 

   

Obrázek č. 2 Znázornění Voxelu a konceptu RTG CT snímku, dle [4] 

Názorné příklady použití RTG CT  

Jednou z oblastí, kde se používání RTG CT stále více rozšiřuje, je studium chování 

různých druhů geomateriálů, materiálů různého složení obsahující různé geologické substance 

jako jsou např. zeminy, horniny popř. betony nebo i jiné druhy kompozitních materiálů. RTG 

CT je využívána v současnosti především v těchto oblastech [4]: 

§ Studium mechanických stavů geomateriálů, jako jsou jeho deformace a přetvoření 

v průběhu jejich testování, způsobu jejich porušování, 

§ Výzkum struktury a stavby geokompozitních materiálů  

§ Studium hydraulických vlastností, proudění a difúze kapalin v geomateriálech (např. 

proces vysušování hornin a zemin),  

§ Geoenvironmentální aplikace 

§ Změny v materiálech v průběhu provádění jednoduchých fyzikálních modelů z oblasti 

geotechniky – inženýrské aplikace. 
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 Na následujících obrázcích jsou uvedeny některé způsoby a použití RTG CT ve výše 

uvedených oblastech. Obrázek č. 3 je znázorňuje způsob vizualizace a rekonstrukce 3D 

obrazu porušování neporušeného zkušebního vzorku překonsolidovaného jílu v oblasti 

tlakové pevnosti a v oblasti za mezí pevnosti v jednoosém tlaku. Na obrázku 3c) je grafická 

prezentace povrchu plochy porušení. [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Způsob rekonstrukce (3a) a vizualizace 3D obrazu porušení zkušebního tělesa v oblasti 
tlakové pevnosti a za mezí pevnosti v jednoosém tlaku (3b), grafické vykreslení plochy porušení (3c) 

Znalost proudění vody v horninách má základní význam pro horninové inženýrství. 

Subtrakcí „CT-value“ získaných z obrazů RTG CT je možné použít pro kvantitativní analýzu 

procesu nasákávání nenasycených porézních hornin (např. rychlost nasákávání vody, 

objemový obsah vody vhornině apod.). Na obrázku č. 4 je znázorněno schéma  tlakového 

přístroje, který pomocí zvýšeného hydrostatického tlaku ve zkušební vodě způsobuje její 

proudění horninou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4 Schéma zkušební sestavy pro hydrostatickou tlakovou zkoušku horniny a přípravy 
zkušebního tělesa horniny pro analýzu jeho nasákávání vodou tlakovou vodou[5] 

V časových intervalech jsou pak snímany obrazy podélného řezu vzorkem a pomocí analýzy 

obrazu je vyhodnocována např. rychlost postupu vody horninou, objemový obsah vody, 

pórovitost horniny apod. (viz Obrázek č. 5)[5]. 
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  Poslední příklad použití RTG CT uváděný v této kapitole je z oblasti inženýrské 

aplikace týkající se zhodnocení mechanismu porušení čelby tunelu na malém fyzikálním 

modelu (viz obrázek č. 6a). V tomto případě se jedná o 3D vizualizaci mechanismu porušení 

čelby. Byly modelovány dva případy, tunel s čelbou nezpevněnou (případ 1) a zpevněnou 

horninovými kotvami (případ 2). Schéma vyztužení čelby je na obrázku č. 6c. Model byl 

připraven ve válcovém zeminovém tanku, kde tunel byl simulován pomocí trubky umístěné 

do zeminy (suchý písek) s možností vysunutím jádra tunelu („pull out rod core“ viz obrázek č. 

6a) simulující uvolnění jeho čelby, což vytvořilo podmínky pro vývoj porušování hornin 

v předpolí a nadloží modelu tunelu.. Výška nadloží byla dvojnásobkem průměru tunelu tj. 20 

mm. Po vysunutí jádra modelového tunelu konstantní rychlostí o 2 mm a vytvoření porušení 

zeminy v okolí čelby tunelu byl samostatný zeminový tank vložen do RTG CT skeneru. Bylo 

provedeno snímkování jednotlivých řezů od dna modelu s roztečí 1 mm, na jehož základě 

byla vytvořena 3D vizualizace porušení zeminy. Vizualizace byla znázorněna pomocí 

grafického drátkového modelu porušení zeminy v okolí čelby (viz obrázek č, 6d). Metodický 

postup experimentu je znázorněn na Obrázku č. 6b. Z analýzy provedené 3D vizualizací 

kotvení čelby tunelu byl zřejmý pozitivní účinek kotvení na stabilitu zeminy v jejím předpolí 

(viz obrázek č. 6d) [6]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 a) původní obraz nenasycené horniny  vodou s rozložením „CT-value“ b) obraz 
pronikání tlakové vody vzorkem po 10,1 hodinách, c) vyjádření objemového obsahu vody v hornině[5] 

Příklady použití RTG CT v rámci výzkumu na Ústavu geoniky AVČR 

V rámci mezinárodní spolupráce mezi Kumamotskou univerzitou a Ústavem geoniky 

jsme měli možnost využít tamní RTG CT v oblasti výzkum geokompozitních materiálů 

vytvořených na bázi chemických injektážních hmot a při ověření integrity vrtného jádra při 

aplikaci metody odlehčeného vrtného jádra při měření napětí horninového masivu. 

V roce 2006 na 11. mezinárodním semináři „ Zpevňování a kotvení horninového 

masivu a stavebních konstrukcí 2006“ jsme informovali účastníky semináře o použití RTG 

CT v oblasti výzkumu poznání distribuce vytvrzeného injektážního média ve zkušebních 

a) c) b) 



tělesech uhelných geokompozitů, objasnění jejich porušování a pochopení interakce 

vytvrzeného injektážního média a uhelné matrice v průběhu tlakového zatěžování, popř. 

zkoumání stavu 

těles po provedených tlakových zkouškách. Na následujícím obrázku jsou znázorněny 

nalezené charakteristické projevy porušování zkušebních těles uhlí a uhelných geokompozitů 

[1]. Na obrázku č. 6a je znázorněn výsledek porušení zkušebního tělesa z čistého uhlí 

v oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku. Je zřejmé, že trhliny prostupují průběžně celým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 5 a) Schéma aparatury experimentu pro zhodnocení mechanismu porušení čelby tunelu   
b)  Metodický postup experimentu, c) Schéma vyztužení čelby kotvením, d) Vizualizace porušení 

zeminy pomocí grafického drátkového znázornění [6] 

zkušebním tělesem a v krátkém časovém úseku způsobují tak jeho nestabilitu. Tento charakter 

porušení přispívá významně v průběhu dalšího zatěžování k úplnému křehkému rozpadu 

zkušebních těles z čistého uhlí. Obrázek č. 6b znázorňuje uhelný geokompozit tvořený kusy 

uhelné hmoty proinjektované výrazně napěněnou polyuretanovou injektážní pryskyřici 

(objemová hmotnost zkušebního tělesa 989 kg.m-3). Je viditelné, že po tlakovém zatížení 

zkušebního tělesa do oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku dochází k křehkému porušení 

větších uhelných zrn soustavou četných drobných trhlin. Z obrázků je zřejmý pozitivní vliv 

sítě vytvrzené polyuretanové pryskyřice s vysokou deformační schopností (viz obr. č. 6), která 

zabraňuje šíření trhlin napříč zkušebním tělesem [1]. 

Se současným rozvojem průmyslových RTG CT dochází k výraznému zlepšování 

jejich rozlišovací schopnosti. Zkoušky uhelných geokompozitů byly prováděny na zařízení 
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s rozlišením cca 0,3 mm, V poslední době jsme měli možnost použít zařízení s rozlišením cca 

0,07mm, které umožňuje detailnější studium nejen struktury a stavby geokompozitních těles, 

ale například i sledování postupu vody v zkušebních tělesech geokompozitů při měření jejich 

propustnosti. Na obrázku č. 7 je znázorněna RTG CT vizualizace laboratorního      

 

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek č. 6 Obrazy vybraných tří řezů před a po provedeném tlakovém zatěžování charakterizující 
porušení ve zkušebním tělese čistého uhlí (a) a uhelného geokompozitu (b) 

experimentu se zkušebními tělesy geokompozitů vytvořených na bázi nesoudržných zemin a 

chemických injektážních hmot. Jednalo se o proces nasákávání zkušebních těles vodou 

v závislosti na době jejich ponoření do kádinky s destilovanou vodou. Z provedené 

vizualizace je zřejmé, že pomocí RTG CT je možné analyzovat proces nasákávání popř. 

postupu vody testovanými vzorky geokompozitů. Vizualizace procesu nasákávání byla 

provedena za pomocí analýzy obrazu pomocí metody subtrakce hodnot „CT-value“ 

jednotlivých voxelů z obrazů dvou identických řezů před a po ponoření zkušebních těles do 

vodní lázně. Je zřejmé, že proces proudění vody do zkušebních těles geokompozitů není 

rovnoměrný a závisí na vlastní distribuci a stavu injektážní hmoty v zainjektované zemině.  

 

 

 

 
Obrázek č. 7 Zobrazení procesu nasákávání 
zkušebních těles geokompozitu vodou po 31, 48 
a 195 min. (bílá plocha představuje přítomnost 
vody ve zkušebních tělesech 
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Měření napětí horninového masivu in situ je jedna ze základních, důležitých úloh 

geomechaniky řešených v rámci různých geotechnických projektů od hlubinného hornictví až 

po výstavbu podzemních děl a prostor. U metody měření napětí horninového masivu metodou 

odlehčeného vrtného jádra je velmi důležitá integrita (spojitost) vrtného jádra v místě nalepení 

měřících tenzometrů. Pro kontrolu neporušenosti vrtného jádra v místě nalepení tenzometrů 

lze rovněž s výhodou použít RTG CT. Na obrázku č. 5 je znázorněn obraz řezu kuželovou 

tenzometrickou hlavicí v místě tenzometrických čidel. Na obrázku jsou viditelné slabé 

vyhojené diskontinuity probíhající ve směru foliace, které v případě průchodu nad 

tenzometrem mohou negativně ovlivnit měřené deformace a tedy i hodnoty měřených napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 5 Obraz řezu kuželovou tenzometrickou hlavicí v místě tenzometrických čidel 

Závěr 

Z prezentovaných výsledků zřejmé, že průmyslová rentgenová počítačová tomografie je 

perspektivním prostředkem pro nedestruktivní studium stavebních a horninových materiálů, 

otvírá široké pole použití v různých oblastech geotechniky a pozemního i podzemního 

stavitelství při fyzikálním modelování apod. 
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