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Abstrakt

lánek se zabývá jednou z metod nelineární akustické spektroskopie z hlediska její 
použitelnosti pro defektoskopii ve stavebnictví. Analýza nelineárních jev  byla 
provedena jednak pro vzorky intaktní a jednak pro vzorky po jejich teplotním 
namáhání (zmrazovacími cykly). Výsledky analýzy provedených experiment
prokázaly jednoduchou interpretaci použité metody nelineární akustické 
spektroskopie a její citlivost na poruchy ve struktu e vzork  po jejich degradaci. 

Abstract

The paper deals with the research of non-linear acoustic spectroscopy method from 
the viewpoint of its applicability in civil engineering. The non-linear effect analysis 
was carried out for both intact specimens and specimens, which had been subject to 
thermal loading (freezing-thawing cycles). Our measurements furnish evidence for 
the structure integrity disturbances to result from thermal stressing and confirm the 
non-linear behaviour of transfer characteristics to correlate with the material structure 
defect occurrence. 
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Úvod

Mezi nové perspektivní metody nedestruktivního hodnocení, které by umožnily 
kvantifikovat rozvoj poškození široké palety materiál  i na mikrostrukturní úrovni 
náleží metody nelineární akustické spektroskopie. Jednou z oblastí, kde lze 
p edpokládat jejich výrazné nasazení je stavebnictví. Málo homogenní charakter
materiál  a v n kterých p ípadech i složitost tvar  t les, používaných ve stavebnictví, 
totiž zna n  omezuje aplikovatelnost klasických ultrazvukových metod.

Cíl a metodika

P ísp vek je zam en na studium vhodnosti nelineární akustické spektroskopie pro
defektoskopii betonových prvk . Metoda nelineární akustické spektroskopie s jedním
budícím signálem [1,2] byla aplikována na betonové krychle o rozm rech 10 × 10 × 
10 cm. Vzorky zrály 28 dní ve vod , poté byly ponechány dalších 28 dní p i
laboratorní vlhkosti a následn  byly rozd leny do t í skupin po t ech. Vzorky KA01 až
KA03 nebyly vystaveny zmrazovacím cykl m, KB06 až KB08 byly podrobeny 25 
zmrazovacím cykl m a KC11 až KC13 byly vystaveny 50 zmrazovacím cykl m dle 
SN 731322 [3]. Složení zám si betonu (pro objem 1 m3 po zhutn ní):

cement CEM I 42,5        400 kg
kamenivo frakce 0/4 mm       566 kg
kamenivo frakce 4/8 mm       377 kg
kamenivo frakce 8/16 mm       944 kg

 voda 

Následn  byla aplikována metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie s jedním 
budícím kmito tem o frekvenci 27 kHz. Na obrázku 1 je blokové schéma m ícího
za ízení.

sníma

TestovanýGenerátor
signálu

Výkonový
zesilova

obr. 1: Blokové schéma m ícího za ízení s jedním budícím signálem 

Výsledkem m ení jsou grafy zobrazující p enosové charakteristiky prom ovaných
vzork . Pro každou skupinu jsou dále graficky porovnány hodnoty amplitud vyšších 
harmonických normalizované na amplitudu první harmonické. Schematický postup 
m ení je uveden na obrázku 2. 
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soubor vzork

krychle
nezmrazované

krychle krychle
25 zmrazovacích 

cykl
50 zmrazovacích 

cykl

NDT – nelineární akustická spektroskopie

pevnost v tlaku 

vyhodnocení a porovnání výsledk

obr. 2: Schematický postup m ení

D sledek degradace zkušebních t les zmrazovacími cykly byl hodnocen rovn ž
stanovením pevnosti v tlaku dle SN EN 12390-3 [4]. Tato norma uvádí metodu pro 
stanovení pevnosti v tlaku zkušebních t les ze ztvrdlého betonu. 

Výsledky

Obrázek 3 odpovídá skupin  vzork , které nebyly podrobeny zmrazovacím cykl m.
Uvedena je p enosová charakteristika vzorku KA03, s poklesem amplitud typickým 
pro neporušené vzorky. Amplitudy klesají až po šestou 6H harmonickou frekvenci
bez projev  nelinearity. 

obr. 3: Frekven ní spektrum vzorku KA03 
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V p enosové charakteristice na obrázku 4 odpovídající vzorku KB06 (ze skupiny
vzork  po 25 zmrazovacích cyklech) je již patrný mírn  nelineární pokles amplitud, 
což lze p i adit mikrotrhlinám vyvolaným aplikací zmrazovacích cykl . Mírn  je
potla ena druhá 2H harmonická frekvence. Naopak t etí 3H harmonická je
zvýrazn na. Obdobný pr b h vykazovala i frekven ní spektra ostatních vzork
skupiny po 25 zmrazovacích cyklech. 

obr. 4: Frekven ní spektrum vzorku KB06 (po 25 zmrazovacích cyklech) 

Výsledky m ení poslední skupiny vzork  podrobených 50 zmrazovacím cykl m
reprezentuje graf na obrázku 5 (vzorek KC11). Ve frekven ním spektru dominují 
první t i harmonické, další vyšší harmonické jsou zamlženy výskytem dalších 
neharmonických složek. Pokles amplitud je výrazn  nelineární. 

obr. 5: Frekven ní spektrum vzorku KC11 (po 50 zmrazovacích cyklech) 
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V tabulce 1 jsou porovnány numerické hodnoty normalizovaných amplitud a dále je 
uvedena druhá mocnina korela ního koeficientu r2, kterou byla posuzována linearita 
poklesu amplitud harmonických frekvencí. 

Skupina vzork vzorek f2/f1 f3/f1 f4/f1 r2

KA01 71,4% 41,8% 11,0% 1,000

KA02 81,4% 50,0% 15,1% 0,987

KA03 75,6% 52,3% 15,1% 0,999

KB06 72,5% 57,5% 30,0% 0,972

KB07 72,1% 18,6% 19,8% 0,986

KB08 60,5% 37,2% 11,6% 0,974

KC11 68,9% 56,7% 12,2% 0,940

KC12 52,4% 43,5% 15,8% 0,865

KC13 62,8% 58,1% 27,9% 0,871

nezmrazované
krychle

krychle po 25 
zmrazovacích
cyklech

krychle po 50 
zmrazovacích
cyklech

tab. 1: Procentuální hodnoty amplitud jednotlivých frekvencí vzhledem k první
harmonické a hodnoty druhé mocniny korela ního koeficientu 

Hodnoty z tab. 1 byly zpr m rovány pro jednotlivé skupiny vzork . Následující 
tabulka (tab. 2) uvádí numerické hodnoty zpr m rovaných parametr , obrázek 6 a 
obrázek 7 jejich grafické zobrazení. 

Skupina vzork f2/f1 f3/f1 f4/f1 r2

nezmrazované krychle 76,1% 48,0% 13,7% 0,995

krychle po 25 
zmrazovacích cyklech

68,4% 37,8% 20,5% 0,977

krychle po 50 
zmrazovacích cyklech

61,4% 52,8% 18,6% 0,892

tab. 2: Pr m rné procentuální hodnoty amplitud vyšších harmonických frekvencí 
vzhledem k první harmonické a pr m rné hodnoty druhé mocniny korela ního

koeficientu
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obr. 6: Grafické porovnání amplitud vyšších harmonických frekvencí (pr m rné
hodnoty)

obr. 7: Zm na druhé mocniny korela ního koeficientu mezi hodnotami amplitud 
prvních t í harmonických frekvencí 

Pr m rné hodnoty pevnosti v tlaku pro jednotlivé skupiny vzork  jsou uvedeny v
tabulce 3. 
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vzorky
pr m rná

pevnost v tlaku
f c  [MPa]

nezmrazované kostky
(KA01 - KA03) 65,0

25 zmrazovacích cykl
(KB06 - KB08) 61,5

50 zmrazovacích cykl
(KC11 - KC13) 57,0

tab. 3: Pr m rné pevnosti v tlaku zkušebních vzork

Diskuse

Z analýzy uvedených výsledk  lze konstatovat, že vysoká nehomogenita struktury 
betonových vzork  nebyla zdrojem nelineárních jev  p i ší ení budícího kmito tu.
Projev nelinearity zp sobený nehomogenitou betonu je z ejm  podstatn  nižší, než 
je tomu v p ípad  mikrotrhlin a trhlin ve struktu e vzork . Poškození struktury 
zmrazovacími cykly se projevilo jednak nelineárním poklesem amplitud vyšších 
harmonických a jednak výskytem neharmonických složek ve frekven ních spektrech. 
P i emž nelinearitu poklesu amplitud lze vyjád it normalizovanými hodnotami 
amplitud, p ípadn  hodnotou druhé mocniny korela ního koeficientu, která se 
snižovala se zvyšujícím se po tem zmrazovacích cykl . Tyto dva parametry však 
nepostihují všechny zm ny ve frekven ních spektrech (nap . výskyt neharmonických 
frekven ních složek) související s porušením celistvosti struktury vzork .

D sledek degradace zkušebních t les byl hodnocen rovn ž stanovením pevnosti v
tlaku. Pr m rné hodnoty pro jednotlivé skupiny vzork  uvedené v tabulce 3 potvrzují, 
že vlivem zmrazovacích cykl  došlo ke snížení pevnosti vzork , což je 
pravd podobn  zp sobeno porušením vnit ní struktury vzork .

Záv r

Použitou metodu nelineární akustické spektroskopie lze ozna it jako velmi slibnou
pro posuzování poškození betonu zmrazovacími cykly. Realizované experimenty 
prokázaly její pom rn  vysokou citlivost. Provedená ov ovací m ení prokázalo 
porušení celistvosti struktury v d sledku teplotního namáhání a potvrdilo korelaci 
zm n v p enosových charakteristikách degradovaných vzork  s defekty ve struktu e
materiálu.
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