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POUŽITÍ AKUSTICKÉ EMISE P I POZOROVÁNÍ VÝVOJE
MIKROTRHLIN B!HEM TUHNUTÍ A ZRÁNÍ BETONOVÝCH SM!SÍ
Libor Topolá", Luboš Pazdera
Vysoké u ení technické v Brn!, Ústav fyziky
ABSTRAKT: Mikrotrhliny vznikají díky objemovým zm nám betonu a pro jejich vznik je
podstatná také intenzita vývoje teploty a zp!sob ošet"ování betonu. Kvantifikace mikrotrhlin
ovšem není jednoduchá. Pomocí akustické emise je možné sledovat, kdy trhliny v tvrdnoucím
betonu vznikají, kolik jich vzniká a jak se intenzita jejich vzniku m ní p"i r!zných režimech
ošet"ování nebo v r!zných betonech (s r!znou dávkou cementu, r!znými p"ísadami a
p"ím semi, apod.).
KLÍ OVÁ SLOVA: mikrotrhlina, akustická emise, hydratace betonu, tuhnutí betonu
ÚVOD
Na vlastnosti betonu, zejména na jeho trvanlivost, mají zásadní vliv mikrotrhliny.
K jejich vzniku dochází již b!hem tuhnutí a tvrdnutí betonu. Mikrotrhliny se ovšem vyvíjejí
ve zrajícím betonu i v dalším období. Vznikají díky objemovým zm!nám betonu a pro jejich
vznik je podstatná také intenzita vývoje teploty a zp"sob ošet#ování betonu.
Kvantifikace mikrotrhlin ovšem není snadná. Zde se mohou uplatnit nedestruktivní
metody, nap#íklad metoda akustická emise. S jejíž pomocí je možné sledovat, kdy trhliny
v tvrdnoucím betonu vznikají, kolik jich vzniká a jak se intenzita jejich vzniku m!ní p#i
r"zných režimech ošet#ování.
Tento p#ísp!vek je zam!#en na popis základních tendencí – kdy vznikají mikrotrhliny,
jak se intenzita jejich vzniku m!ní p#i uložení betonu voln! na vzduchu nebo p#i obalení
trámc" fólií (bez vým!ny vody s okolím) a jaký vliv má obalení vzorku na zm!ny teploty
uvnit# vzorku.
VZNIK MIKROTRHLIN V BETONU
Pokud pro znázorn!ní zrání betonu použijeme graf vývoje teploty vlivem hydrata ního
tepla cementu, získáme pr"b!h podobný jako na obrázku 1 [1,2]. Po mrtvé dob!, kdy
nedochází ke zvýšení teploty, nastává po átek tuhnutí, který se projevuje zvýšením teploty
betonu. Nastává r"st teploty, po átek tuhnutí a intenzivní hydratace. B!hem tohoto stadia
získává beton mechanické vlastnosti, zejména pevnost, ale probíhají také objemové zm!ny.
P#i zvyšování teploty dochází k objemové teplotní expanzi dosud vícemén!
plastického materiálu. Díky hydrataci, p#i které klesá absolutní objem reagujících složek, však
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zárove dochází ke smršt!ní. Ob! uvedené objemové zm!ny p"sobí proti sob! a p#edpokládá
se, že toto období není z hlediska vzniku mikrotrhlin tak nebezpe$né, jako období
bezprost#edn! následující. Beton díky intenzivní hydrataci dosáhl ur$ité pevnosti a také
teploty, hydrata$ní reakce se zpomalují a beton za$íná chládnout. V tomto období se beton
smrš%uje z dvojího d"vodu: klesá jeho teplota a hydratace, i když pomaleji, ovšem stále
intenzívn!, pokra$uje. Toto období je pokládáno za kritické z hlediska vzniku mikrotrhlin.
Situaci lze zlepšit r"zným zp"sobem. Nejd"ležit!jší je vhodné ošet#ování.
Kvantifikace vznikajících mikrotrhlin není snadná. Metody založené na jejich
mikroskopickém zobrazení vyžadují úpravu vzorku a nejsou tedy p#íliš objektivní. Nabízejí se
nedestruktivní metody. Jednou z nich je i metoda akustické emise. [5]

Obrázek 1: Objemové zm!ny b!hem induk$ní doby [1]
AKUSTICKÁ EMISE
Událost akustické emise je emitována nevratnými disloka$ními a degrada$ními
procesy v mikrostruktu#e a makrostruktu#e materiálu. Uvoln!ná energie se transformuje na
mechanický nap!%ový impuls ší#ící se materiálem jako elastická nap!%ová podélná nebo
p#í$ná vlna. Jakmile vlna dopadne na povrch materiálu, $áste$n! se odrazí a $áste$n! dochází
k její transformaci na jeden nebo více mód" a vlna se ší#í p#evážn! Rayleghovou, tj.
povrchovou vlnou. Krom! povrchové vlny dochází také k transformaci nap#. na Lambovy, tj.
deskové vlny. Každá z t!chto vln se ší#í r"znou rychlostí. Elektrický signál detekovaný na
sníma$i akustické emise se ozna$uje jako signál akustické emise.
Výhodou akustické emise oproti jiným defektoskopickým metodám je kontinuální
monitorování objektu a úspora $asu v porovnání s postupným testováním jinými metodami.
Nevýhodou této metody je, že p#í$inu vzniku akustické vlny p#esn! neznáme, nebo% uvoln!ná
energie je ovliv ována #adou faktor" jako je tvar a povrch t!lesa, p#enosová cesta vlny
(funkce ší#ení akustické vlny) daná strukturou a homogenitou materiálu, aj. [4]
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M !ené parametry akustické emise
Závislost N (po et p!ekmit") na ase nám udává kolikrát signál akustické emise
p ekro!il danou prahovou hodnotu b"hem m" eného intervalu. Kumulativní k ivka (v grafech
ozna!ení NC) nám pak dává celkový p ehled o po!tu p ekmit# akustické emise ve vzorku !i
dané struktu e.
Amplituda (v grafech ozna ení A) odpovídá maximálnímu elektrickému nap"tí, které
dosáhly události akustické emise na sníma!i. Amplituda je velmi d#ležitý parametr, protože
nám ukazuje detekovatelné události akustické emise (odhalení události závisí na rozkmitu,
které p ekoná prahovou hodnotu).
Události s amplitudami 40 - 55dB jsou považované za st edn" velké.
Události s amplitudami 55 - 75dB jsou považované za velké.
Události s amplitudami > 75dB jsou považované za velmi velké.
M"#ENÍ AKUSTICKÉ EMISE A TEPLOTY UVNIT# VZORKU
B"žná za ízení pro sledování akustické emise se skládají z piezoelektrických sníma!#,
které obvykle pracují v oblasti od 20 kHz do cca 2 MHz, tedy v oblasti ultrazvuku. Tyto
m"ni!e snímají chování povrchové vlny a p evád"jí je na elektrický signál, který je vhodnými
zesilova!i a filtry upraven tak, aby p inášel informace o d"jích, které probíhají v zat"žovaném
materiálu.
M" ení spo!ívá v kontinuálním akustickém monitorování betonového vzorku
v pr#b"hu tuhnutí. Za!átek m" ení akustické emise byl ve chvíli, kdy bylo možno p ipevnit
sníma!e na povrch vzorku, tj. cca 6 hodin po odlití.

Obrázek 2: Fotografie m" ených vzork#
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M !ení teploty probíhalo pomocí odporových "idel. Použitá odporová "idla teploty
jsou termistory a jsou charakterizovány hodnotou odporu p!i 25 °C. Termistory jsou
nelineární polovodi"ové sníma"e s velkým teplotním sou"initelem odporu #. NTC –
termistory (Negative Temperature Coefficient) mají # negativní, tj. jejich odpor s teplotou
klesá.
M !ení probíhalo sou"asn na dvou vzorcích. T!i "idla m !ila teplotu uvnit! jednoho
vzorku, t!i uvnit! druhého vzorku a dv "idla m !ila referen"ní teplotu v laborato!i. Teplotní
"idla byla p!ipojena k m !ícímu modulu, který je spojen s p!enosným po"íta"em s pat!i"ným
softwarovým vybavením, které umož$uje ode"ítat hodnoty odporu resp. teploty v reálném
"ase. Umíst ní vzork% a "idel je z!ejmé z Obrázku 2.
Vlastní m !ení teploty bylo pr%b žné nejprve v 6 minutových pozd ji ve 20
minutových intervalech. M !ení teploty za"ínalo n kolik málo minut po odlití vzorku.
Zpo"átku byla teplota m !ena "ast ji, nebo& se p!edpokládala její "astá zm na. 'idla byla
nenávratn zalita do struktury tuhnoucí betonové sm si.
SLOŽENÍ SM SÍ A PR!B H EXPERIMENTU
Pro zkoušky byla zvolena betonová sm s jejíž složení udává Tabulka 1. Stejná
betonová sm s byla zvolena z d%vodu možného porovnání zm n chování u obaleného a
neobaleného tráme"ku.
Pro m !ení pr%b hu teploty a AE-signál% byly zhotoveny hranoly 100x100x400 mm.
Zatímco teplota byla m !ena již od za"átku, akustická emise až ve chvíli, kdy beton pon kud
zatvrdnul, kdy bylo možno p!ipevnit sníma"e. Vzorky byly m !eny p!i dvou zp%sobech
uložení – voln zrající na vzduchu a obalené fólií, aby se zabránilo vým n vody s okolím.
Tabulka 1: Složení m !ené betonové sm si na 1m3
Složka

CEM I 52,5 N
Plastifikátor
Voda
Písek 0/4 mm
Dr& 8/16 mm

Hmotnost
[kg]
330
2,7
110
720
1310

NAM "ENÉ VÝSLEDKY
Z grafu na Obrázku 3 je patrné, že v tší aktivitu po"tu událostí akustické emise
vykazuje vzorek, který tvrdnul voln na vzduchu. P!edpokládáme, že menší aktivita akustické
emise nám ukazuje i menší po"et trhlin ve vzorku.
Na grafech na Obrázku 4 je vid t, že obalená sm s má sice menší po"et událostí
akustické emise, ale oproti neobalenému vzorku jsou tyto amplitudy podstatn v tší. Lze tedy
usuzovat menší po"et trhlin, které jsou v tší u vzorku obaleného. Vzorek neobalený má více
menších trhlin.
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Obrázek 3: Srovnání závislosti kumulativní etnosti akustické emise NC na ase t

Z grafu na Obrázku 5 je vid!t po áte ní vyšší teplota u obaleného vzorku a i vyšší teplota po
induk ní period!. Z tohoto grafu je vid!t, že šlo o stejnou sm!s, protože pr"b!hy teplot se
vzájemn! kopírují.

Obrázek 4: Srovnání závislosti po tu událostí na amplitud!
(levý graf obalený, pravý graf neobalený)
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Obrázek 5: Srovnání teplot uvnit vzork!
ZÁV R
Nam" ené výsledky dokladují vhodnost aplikace akustické emise pro posouzení
tendence betonu k vývoji mikrotrhlin. Akustická emise spolu se sou#asným m" ením teploty
tedy m!že být velmi užite#ným nástrojem pro posouzení náchylnosti betonu ke vzniku
mikrotrhlin nebo k smysluplné volb" režimu ošet ování betonu.
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