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Abstrakt

Rozvoj výuky vybraných metod nedestruktivního testování umož uje získání 
projektu Fondu rozvoje vysokých škol v oboru Inovace výukových laborato í  pro 
nedestruktivní testování struktury stavebních prvk . Úlohy jednotlivých kurz  fyziky 
byly dopln ny o využití metody nelineární ultrazvukové spektroskopie, m ení
metodou odezvy a m ením akustické emise. 

Obtaining FRVS project for Innovation learning laboratories helps to teach chosen 
Non-Destructive Testing Methods. Project contains Nonlinear Ultrasonic 
Spectroscopy, Impact Echo Method and Acoustic Emission Method.

Nové úlohy 

Pro inovaci laborato í fyziky pro výuku jak bakalá ského a magisterského tak 
zejména doktorského studia jsou navrženy nové laboratorní úlohy, které budou úzce 
spojovat aplikovanou fyziku a stavebnictví. Jednou z d ležitých oblastí aplikace 
fyziky do technických v d jsou m ící postupy a metodiky. Ty využívají základních 
princip  fyziky. Ovšem jejich implementace není pro složit jší materiály a struktury 
jednoduchá. V oblasti stavebnictví je použití jednoduchých materiál , struktur a 
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konstrukcí spíše výjimkou. Využití uvedených metod je zejména v doktorském 
studijním programu, kde použití m že být nep ímé, pro pochopení chování struktur 
sledovaného vzorku. 

Zavád ní nových materiál  a technologií nezbytn  vyžaduje také vývoj nových 
spolehlivých nedestruktivních metod zkoušení a kvantitativního hodnocení materiál
a konstrukcí. Pro stavebnictví se jeví jako vhodné metody akustické, založené na 
ší ení elastického vln ní v sledovaném vzorku. Tyto metody jsou dostate n
rozpracovány p edevším pro defektoskopii homogenních materiál  a t les 
nekomplikovaných tvar . Jejich využití je ale obtížn jší pro nehomogenní stavební 
materiály v p ípadech malých trhlin a defekt  rozložených v celém objemu vzorku 
nebo když je rozm r defektu srovnatelný s vlnovou délkou. Obtížná je také analýza 
t les složitých tvar . P i výuce v modernizované laborato i se studenti seznámí s 
výzkumem t chto metod z hlediska možností jejich využití ve stavebnictví. Získají 
poznatky nejen o výhodách, ale také o problémech p i jejich aplikacích na stavebních 
vzorcích a prvcích. 

Metoda akustické emise 

Jsou p ipraveny laboratorní úlohy na experimentální sledování strukturních 
zm n, které zpracovávají studnti p i laboratorním cvi ení

 keramických vzork  p i tepelném zat žování metodou akustické emise, 
 betonových vzork  p i statickém zat žování tahem za ohybu metodou 

akustické emise, 
 betonových vzork  p i cyklickém zat žování tahem za ohybu metodou 

akustické emise. 

Pro výuku byl zakoupen p ístroj firmy Dakel nazvaný XEDO se software 
Daemon. Uvedený p ístroj je domácí produkce a pln  posta uje k zpracování úloh 
studenty v rámci výuky. Osmikanálové za ízení je ukázáno na obr. 1. Uvedená 
konfigurace pln  posta uje k laboratorním cvi ením. Snímání více jak osmi 
pomocných signál  pak umož uje sou asné sledování nap . síly p i m ení
t íbodového ( ty bodového) ohybu betonového vzorku k ukázce zjišt ní vlastností p i
tomto zp sobu zat žování.
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Obr. 1 Za ízení na m ení metodou akustické emise 

Metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie 

Byly vytvo eny laboratorní úlohy na testování struktury 
• keramických vzork  (intaktních a degradovaných) metodou nelineární 

ultrazvukové spektroskopie 
• železobetonových vzork  (intaktních a degradovaných) metodou 

nelineární ultrazvukové spektroskopie 

Obr. 2 Za ízení pro m ení metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie
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Nelineární ultrazvuková spektroskopie je metoda využívající nelineární 
vlastno

Metoda impact echo 

sou p ipraveny laboratorní úlohy na testování struktury  
h) metodou impact-

• betonových vzork  (intaktních a degradovaných) metodou impact-echo 

ohužel se nám nepoda ilo získat za ízení, které by vyráb la eská firma. 
Proto

Záv r

ýuka metod nedestruktivního testování na vysokých školách má své 
opods

Pod kování 

Tento p ísp vek vznikl v rámci ešení projektu FRVŠ A . 911 Inovace
výuko

sti namáhaného materiálu. Tato metoda se obvykle používá s využitím 
jednoho i dvou budi . Obvykle digitáln  zaznamenaný signál je p eveden do 
frekven ní oblasti, kde je vyhodnocen. P i buzení vzorku sinusovým signálem mohou 
vlivem vad vznikat ve výsledném spektru nelinearity. Nelineární efekty jsou 
zachyceny v pr b hu degrada ního procesu mnohem d íve než jakýkoli lineární 
parametr. Za ízení dodané firmou a vyrobené eskou firmou 3SSedlák (obr. 2) je 
pln  kompatibilní se zahrani ními výrobky a umož uje nau it studenty pracovat 
s novou metodou v . vysv tlení klad  a zápor  uvedené metody. 

J
• keramických vzork  (intaktních a degradovanýc

echo

• železobetonových vzork  (intaktních a degradovaných) metodou 
impact-echo.

B
jsme využily možnosti dodání zahrani ního výrobku firmou Testima. Uvedená 

souprava má pon kud složit jší ovládání a je z ejmé, že použití této metody není 
jednoduché. Op t se p i aplikaci této metody mohou studenti seznámit s výhodami a 
nevýhodami této metody. 

V
tatn ní. Studenti mohou pochopit, že neexistuje univerzální metoda , kterou lze 

m it vše. Lze také poznamenat, že stavební materiály, jako je beton i keramický 
st ep, mají pon kud komplikovan jší chování než homogenní kovové materiály. 
Studenti se seznámí s využitím ší ení vln ní v materiálu u t í rozli ných metod 
nedestruktivního testování – metody akustické emise, impact echo metody a metody 
nelineární ultrazvukové spektroskopie. Každá z uvedených metod používá jiných 
„jev “, které zp sobuje mechanické vln ní ší ící se látkou. 

vých laborato í pro nedestruktivní testování struktury stavebních prvk .


