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Abstrakt:

Akustická metoda Impact-echo je založena na využití mechanických vln ší ících se 
testovaným materiálem. Budící impuls, který m že být realizován nap . mechanickým 
úderem na povrch zkušebního vzorku, vybudí ve vzorku harmonické vln ní. Toto elastické 
vln ní je superponováno odraženými vlnami od strukturálních vad (trhlin a mikrotrhlin) 
zkoumaného vzorku. Odezva snímaná na povrchu vzorku vhodnými sníma i je frekven n
analyzována v PC. Zachycený signál obsahuje informaci o strukturální integrit  materiálu. 
V p ísp vku jsou uvedeny výsledky ásti našich  experimentálních prací získané m ením 
akustickou metodou Impact-echo. Naše experimenty byly zam eny na testování vzork
z lehkého betonu.

Abstract:

The Impact-echo method is based on the physics of elastic stress wave propagation in bodies.  
An exciting impulse, being realized, for example, by a mechanical impact on the specimen 
surface, gives rise to low-frequency stress waves to propagate within the structure and reflect 
on cracks and the specimen surface. The specimen response to the exciting impulse is picked 
up on the surface by means of a sensor and transmitted to a computer for frequency analysis.  
The predominant frequencies may be associated with multiple reflections within the structure, 
carrying information on the structure integrity. The paper presents some results of our 
experimental study of the application potential of the Impact-echo method. Our experiments 
were focused on the testing of lightweight concrete specimens. 
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Úvod

Normy pro betony rozd lují betony na lehké, oby ejné a t žké. Lehké betony jsou definovány 
jako betony s objemovou hmotností menší než 2000 kg/m3. Podle rozhodující funkce, pro 
kterou jsou tyto betony navrhovány, se lení na lehké betony tepeln  izola ní, u kterých se 
využívá p edevším vlastností tepeln  izola ních, dále na lehké betony konstruk n  izola ní, u 
nichž se sou asn  využívá funkce nosné i tepeln  izola ní, a v neposlední ad  na lehké 
betony konstruk ní, jejichž hlavní funkcí je nosnost a hlavním požadavkem je pevnost p i
využití nízké objemové hmotnosti.
Metoda impact echo pat í mezi metody umož ující detekci trhlin v homogenních i v 
nehomogenních materiálech. Vn jší mechanický impuls (v našich experimentech se jednalo o 
úder kovového kladívka) vybudí ve vzorku harmonické vln ní, které je superponováno 
odraženými vlnami od strukturálních vad zkoumaného vzorku – trhlin a mikrotrhlin. Odezva, 
která je snímaná na povrchu vzorku piezoelektrickými sníma i, obsahuje informaci o výskytu 
strukturálních vad. Je-li zkušební vzorek poškozen, dochází k disipaci energie na hranici 
poruch. To se projeví zvýšením útlumu signálu a zkreslením tvaru kmit . Sníma e jsou
definovan  rozmíst ny s respektem na geometrický tvar a akustický útlum m eného t lesa. K 
zabezpe ení dobrého akustického p enosu nanášíme mezi sníma  a zkušební vzorek vrstvu 
média (nap . vazelínu, vosk). Signály p icházející ze sníma e jsou zesíleny, filtrovány a 
uloženy. Poté zaznamenaný signál je p eveden rychlou Fourierovou transformací (FFT) z 
asové oblasti do oblasti frekven ní. Analýza tohoto signálu umož uje zjiš ování vad ve 

struktu e zkušebního vzorku. Zam ujeme se na vyskytující se dominantní frekvence ve 
Fourierove spektru, u kterých pozorujeme jejich zm ny - posun k nižším nebo vyšším 
hodnotám v jednotlivých etapách zat žovacích zkoušek. Na obr. 1 je fotografie m ící
aparatury pro akustickou metodu Impact-echo.

Obrázek .1: M ící aparatury pro akustickou metodu Impact-echo
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Cíl a metodika

P edm tem našich experiment  bylo testování  vzork  z lehkého betonu metodou impact-
echo. Zkušební t lesa byla m ena metodou impact-echo p ed i po zat žování na lise. Výroba 
zkušebních t les i jejich zat žování bylo provedeno na Ústavu stavebního zkušebnictví,
fakulty stavební VUT v Brn .

Složení betonu 
erstvá betonová sm s byla navržena p i použití drobného t ženého DTK 0-4 mm, lehkého 

pórovitého kameniva Liapor CZ/4-8/600, cementu CEM I – 42,5 R, létavého popílku, 
plastifikátoru a vody. Voda a lehké pórovité kamenivo bylo dávkováno objemov , všechny
ostatní složky byly dávkovány hmotnostn .

Výroba t les
Z lehkého betonu byly vyrobeny trámce o rozm rech 100 × 100 × 400 mm. Všechna t lesa
byla vyráb na tak, že formy byly pln ny vždy ve dvou vrstvách, z nichž každá byla vibrována 
po dobu 30-ti vte in. Po 24 hodinách byly trámce odformovány a uloženy do p ipravené
nádoby s d ev nými rošty p ekrytými PE fólií, na jejímž dn  se udržovala stálá hladina vody. 
Nádoba byla umíst na v laborato i s teplotou 20 ± 1°C a relativní vlhkostí 50 ± 5 %.
Objemová hmotnost trámc  po 28 dnech byla 1700 kg/m3.

Zat žování zkušebních t les
Trámec byl umíst n v lisu (obr. 2) na 2 podpory a namáhán v polovin  délky silou F. 
Zkušební t lesa byla zat žována až do porušení ve zkušebním lisu. Síla F byla postupn
zvyšována až do vzniku praskliny. Nár st síly byl velmi pozvolný, aby nedošlo k úplnému
zlomení trámce, ale pouze ke vzniku trhliny. Na obrázku . 3 je zkušební trámec. Na  obrázku
. 4 je vý ez fotografie zkušebního trámce T4 po zat žování s detailem trhliny.

Obrázek .2: Zkušební za ízení – zkušební lis 
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Obrázek .3: Zkušební trámec

Obrázek .4: Detail trhliny

Výsledky

Na obr. 5 je pro ilustraci uveden asový záznam odezvy signálu pro zkušební t leso T4 p ed
(0T) i po vzniku trhliny (1T). Doba trvání odezvy signálu p ed zat žováním byla 42 ms a p i
m ení po vytvo ení trhliny, došlo k poklesu na hodnotu 20 ms.
Na obr. 6 je frekven ní spektrum zkušebního t lesa T4 p ed zat žováním (0T) a po zat žování
(1T). Ve frekven ním spektru p ed zat žovací zkouškou dominuje frekven ní složka 3957 Hz 
a po zat žování a vzniku trhliny došlo k posunu dominantní frekvence na hodnotu 8712 Hz. 
Pr m rné hodnoty dominantních frekvencí a varia ní koefienty získané z m ení všech
testovaných zkušebních t les jsou uvedeny na obr. 7. 
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Obrázek .5: asový záznam odezvy t lesa T4 p ed (0T) i po vzniku trhliny (1T) 
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Obrázek .6: Frekven ní spektrum odezvy t lesa T4 p ed (0T) i po vzniku trhliny (1T) 
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Obrázek .7: Pr m rné hodnoty dominantní frek., varia ní koefient p ed i po vzniku trhliny 

Záv r

P i m ení zkušebních t les vyrobených z lehkého betonu pasivní metodou akustické 
emise byly zaznamenány ve frekven ních spektrech  po vytvo ení trhliny následující zm ny.
Dominantní frekvence se posouvala k vyšším frekvencím a ve spektru se vyskytovaly další 
výrazné frekvence. Pr m rný posun rezonan ní frekvence byl 4000Hz. 
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