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1. Představení přístrojů

Proceq GP 8000
 Využívá se hlavně k vyhledávání výztuže 

a kabelových kanálků v bet. konstrukcích.

 K ověření množství a polohy  bet. výztuže, 
určení míst pro jádrové vrtání.

 Přístroj se skládá ze sondy a tabletu iPad, 
se kterým je při měření propojen přes 
Wi-Fi.



Srovnání s konkurencí

Značka Proceq GP8000 Hilti PS 1000 X-SCAN GSSI StructureScan Mini IDS C-Thrue

Střední frekvence 2,4 GHz (0,2 - 4 GHz) 2,0 GHz ? 2,7 GHz 2,0 GHz

Hloubkový dosah 80 cm 30 cm 60 cm 80 cm

Počet antén 1 3 1 4

Hmotnost 2 kg 3 kg 1,8 kg 2,4 kg

Velikost displeje Až 12,9” (tablet) 6” 6,5” 7”

Počet skenů / délka až 2 skeny / cm ? ? až 10 skenů / cm



2. Měření v praxi

Liniový sken
 Kontrola polohy (rozteče) a krytí výztuže



Liniový sken
 Kontrola polohy kabelových kanálků

kabelové 
kanálky

Příčný sken - podhled 

Podélný sken - podhled Příčný sken – z mostovky 



Liniový sken
 Měření tloušťky asfaltových vrstev na mostě

 Možnost upřesnit na jádrových vývrtech

 Délka skenu až 1000 m (GPR Proceq)

Příčný sken 

Podélný sken



Plošný sken
 Slouží k určení polohy a množství výztuže, např. před jádrovým vrtáním nebo v případě chybějící dokumentace

 Lze využít šablonu pro urychlení měření:

- Proceq: mřížka 60x60/10 cm = 14 přejezdů (7+7) nebo 60x60/5 cm = 26 přejezdů (13+13)

- Hilti: mřížka 60x60 cm = 8 přejezdů (4+4) nebo 120x120 cm =16 přejezdů (8+8)

- IDS: virtuální mřížka

 Nebo si nakreslit vlastní mřížku – Proceq umožňuje měřit plochu až 4 x 4 m

Hilti PS 1000 X-SCANProceq GP 8000 IDS C-Thrue



Plošný sken

Bet. výztuž (0 - 8 cm) Předp. kabely (10 - 18 cm) 0 - 18 cm 3D zobrazení 

Sken stojiny nosníku I73 s předpínacími kabely 

rámové ztužidlo 
(4 skeny 60x60 cm
spojené dohromady)



Rozšířená realita
 Slouží k vizualizaci naměřených dat přímo v terénu 

 Na displeji tabletu se promítá naměřený sken na povrch měřené konstrukce  
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3. Experimentální měření

Ověření zainjektování kabelových kanálků
 Testováno na zkušebním bloku na Fakultě stavební VUT v Brně

 V případě plastové chráničky lze v laboratorních podmínkách rozeznat minimální rozdíl mezi 
zainjektovaným a nezainjektovaným kabelovým kanálkem

kabelové 
kanálky



Porovnání GPR s termokamerou
 Měření realizováno v rámci doktorského studia na zkušebním betonovém bloku

 Blok měl rozměry 100x100x22 cm a byly do něj zabetonovány kusy polystyrénu, které měly simulovat umělé 
defekty (dutiny)
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1) Výroba bloku

2) Termokamera FLIR

3) GSSI SIR 30
+ 2,6 GHz anténa

4) Proceq GP8000

5) Proceq GP8000

6) Hilti PS 1000



Využití spolu s MMM metodou
 GPR sloužil k lokalizaci předpínací výztuže, která byla 

dále měřena MMM metodou (Metal magnetic memory)

 Metoda Magnetické paměti materiálu je NDT metoda 
založená na měření a analýze rozložení zbytkových 
magnetických polí v kovových materiálech odrážejících 
technologickou historii materiálu.

Tento příspěvek je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Měření metodou MMM nad 
ocelovou trubkou v zemi

Měřicí přístroj MMM se 
skenovací sondou
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