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Abstrakt

Beton je jedním ze základních stavebních materiál". Jeho vlastnosti jsou závislé 
jak kvalit! jednotlivých složek tak na procesu jeho tuhnutí a tvrdnutí. Metody 
nedestruktivního sledování mohou s r"zným úsp!chem sledovat tento proces. Jejich 
pomocí lze usuzovat na vznik defekt" ve sledované tuhnoucí struktu#e. P#ísp!vek se 
bude zabývat posouzením tohoto d!je vybranými metodami. 

Abstract

Concrete is most popular building material. Its properties are dependent on 
hardening, too. Concrete is a mixture of paste and aggregates. Soon after the 
aggregates, water, and the cement are combined, the mixture starts to harden. Concrete 
quality consists in suitable of hardening process. Non destructive methods can follow 
phenomena into structure during ones. There is described some idea of testing it.
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Úvod

Beton, který se d íve nazýval um!lým kamenem, je v sou"asnosti nejd#ležit!jším
stavebním materiálem. Slovo beton je z ejm! p evzato z francouzského slova béton,
které znamená hrubá malta. Vzniklo z latinského betuniím, tj. kamenná malta. Již v dob!

Egypta (3600 p .n.l.) se stav!ly sloupy z um!lého kamene. Féni"ané stav!li vodní
cisterny a p evad!"e z hydraulické malty. $ímané zdokonalili využití hydraulické malty.
Na za"átku 19 století Joseph Aspdin patentoval nejznám!jší pojivo „portlandský 
cement“. Výsledný produkt svou pevností a šedou barvou p ipomínal portlandský
vápenec. V sou"asnosti se studiu betonu v!nuje stále více pozornosti. 

Testování betonu 

Beton je obvykle testován nedestruktivními i destruktivními metodami až po 
ztvrdnutí. Avšak pro jeho vlastnosti je d#ležitá fáze tvrdnutí a tuhnutí. V této oblasti
zatím není mnoho autor# publikujících výsledky. Využití metod nedestruktivního 
testování zde m#že být velice zajímavé, avšak také komplikované, zvlášt! v prvních
hodinách tuhnutí. Výhodné m#že být použití metod Nelineární ultrazvukové 
spektroskopie, Akustické emise, Ultrazvuku a Impakt echo. Akustické emise sleduje 
kontinuáln! chování vzorku zcela pasivním zp#sobem, tedy neovliv%uje jeho vnit ní
strukturu. Ostatní metody vytvá í aktivní zatížení vzorku ve vybraných "asových
okamžicích.

    

Tradi"ní beton je obvykle složen ze vzduchu, portlandského cementu, kameniva,
písku a vody (obr. 1).

Metoda akustické emise 

Teplota uvnit  vzorku je "asto sledována jako ukazatel hydratace. Metoda 
akustické emise sleduje aktivity ve struktu e zejména v oblasti poklesu teploty (obr.2). 



Nástup teploty je d íve, než zvýšená aktivita akustické emise. V této chvíli se za!ínají
tvo it hydrata!ní jádra. 

Obr. 2 !asový pr"b#h kumulativní aktivity akustické emise (AE) a teploty (T) p i uhnutí 
betonu [2] 

Parametry ultrazvukového vln ní

Rychlost ší ení vln#ní s tuhnutím betonu roste. Rychlost se také m#ní s pom#rem
cementu a vody (obr.2). 

Poznamenejme, že rychlost ší ení lze teoreticky ur!it z následujících rovnic. Pro 
podélné vln#ní
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kde  je modul pružnosti v tahu,  je modul pružnosti ve smyku, ! je hustota a & je 
Poissonovo !íslo.



Obr. 2 zm na rychlosti ší!ení vln ní s dobou tuhnutí a tvrdnutí betonové sm si

Záv r

Metody nedestruktivního testování jsou mocným nástrojem pro sledování
materiál", struktur a konstrukcí a umož#ují jejich popis. Tyto metody neovliv#ují
sledovaný p!edm t. V p!ípad  tuhnutí a tvrdnutí betonu mohou p!isp t k popisu chování 
vnit!ní struktury a vhodným zp"sobem pomoci k nalezení vhodných podmínek, aby
výsledná betonová sm s m la co nejvýhodn jší vlastnosti. Auto!i se domnívají, že 
s výhodou lze použít metodu akustické emise (proces tvrdnutí), metodu využívající 
m !ení kapacitních parametr" a metodu nelineární ultrazvukové spektroskopie. 
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