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Akustickou emisí (dále jen AE) je nazýván jev, kdy různé procesy probíhající  v 
materiálu  generují elastické  napěťové vlny. Tyto vlny se šíří tělesem a jejich 
detekcí a analýzou lze získat informace o průběhu detekovaného procesu. Pro 
detekci šířících se napěťových vln, akustické emise, jsou využívány  citlivé, 
rezonanční piezoelektrické snímače umístěné na povrchu konstrukce, které 
transformují  elastické napěťové vlny na elektrický signál.  
 
Postavení a význam metody AE mezi ostatními NDT metodami spočívá 
především v jejich vzájemném doplňování. Metoda AE podává principielně 
odlišnou informaci oproti ostatním NDT metodám. 
Typické NDT metody pracují s cílem "vhodného nasvícení a tím zviditelnění" 
přítomnosti defektu  v materiálu konstrukce. (Např. ultrazvuk, kapilární metoda 
atd.) Typické NDT metody vyhledávají přítomnost defektu  v konstrukci obvykle 
postupně krok po kroku. Vypovídají o přítomnosti,   velikosti, orientaci a 
geometrii defektu. 
Metoda AE pracuje s cílem  "odposlechu" varovné aktivity procesů rozvíjejících 
se v materiálu v  důsledku zatěžování konstrukce. Metoda AE detekuje defekty 
akusticky aktivní. Defekty jsou aktivní díky komplexu příčin, jako vysoké 
namáhání, oslabená struktura materiálu, korozní napadení apod. Detekujeme 
tedy nejen přítomnost defektu, ale též  přítomnost podmínek pro jeho rozvoj. 
Metoda AE je integrální. Síť snímačů  monitoruje konstrukci nebo její  oblast 
jako celek v reálném čase  zatěžování, a to i v provozu. Metoda AE vypovídá o 
přítomnosti, průběhu a rozvoji akustické emise detekovaných  procesů, o 
přítomnosti defektů zároveň s podmínkami pro jejich rozvoj. 
 
Procesy a jevy detekované metodou AE 
 
- pohyb dislokací 
- dekoheze a lom strukturních složek materiálu 
- dekoheze zrn , vznik mikrokrystalických mikrotrhlin 
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- růst trhliny 
- svírání a rozevírání stěn trhliny 
- úniky media pod tlakem z trhliny 
 
Výše uvedené procesy odhalují ve formě generované AE přítomnost zvýšené 
úrovně namáhání,  přítomnost defektů, míst oslabené struktury materiálu, 
iniciaci růstu a růst trhlin. 
 
Vzájemné doplnění AE  a vhodné NDT metody se  uplatní v tom, že: 
 
- Metoda  AE identifikuje  kritická místa  konstrukce, detekuje a   lokalizuje  

varování  o  přítomnosti  aktivního  defektu  a tím   i přítomnosti pro jeho 
rozvoj 

- Vhodná NDT  metoda upřesní informace  o původu emisní aktivity kritického 
místa, charakterizuje velikost, orientaci a geometrii defektu, poskytne 
podklady pro upřesnění hodnocení   a interpretaci detekovaného zdroje AE. 

- Obě  metody tak  společně poskytují  ucelený obraz  a komplexní   nezávislou 
informaci o závažnosti kritického místa konstrukce a snižují riziko "přehlédnutí 
defektu" a tím zefektivňují celou NDT kontrolu. 

Kvalitativní hodnocení závažnosti porušení konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1 Stavy závažnosti porušení konstrukce 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 2 Rozvoj porušení s časem 
 

Metoda AE poskytuje kvalitativní klasifikaci závažnosti detekovaně AE dle výše 
uvedeného schématu 0 – 4. Klasifikace závažnosti vychází z typických příznaků 
závažnosti detekované AE. S růstem závažnosti roste též spolehlivosti detekce 
a klasifikace závažnosti. 
 
Využití akustické emise na mostu MMT přes Labe 
 
Jedná se o spojitý příhradový most složený ze tří polí o rozpětí 30, 48 a 30m. 
Konstrukce mostu je sestavena z inventárních dílů soupravy MMT, 2x36 příhrad 
délky 3m a výšky 3,12m. Spojení jednotlivých příhrad je u dolních a horních 
pásů hlavního nosníku realizováno prostřednictvím zubových zámků s trny, 
svislice jsou připevněny speciálními šroubovými svorníky. Ortotropní mostovka 
šířky 7,8m je dvoupruhová.  
Při diagnostice mostu byly vizuální a kapilární zkouškou zjištěny vady typu 
trhlina ve spojení příčníku s ortotropní mostovkou. Proto se diagnostika 
metodou AE zaměřila pouze na chování těchto trhlin při zatížení mostu přejezdy 
nákladních automobilů a nebyla diagnostikována celá konstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Celkový pohled na most 



 
Rozsah měření 
 
Měření AE  v oblasti svarových spojů podélná korýtková výztuha ortotropní 
mostovky – příčník bylo realizováno na 15 měřících místech. Celkem 13 sond 
AE bylo umístěno  v blízkosti zjištěných defektů typu trhlina, 2 sondy byly pro 
porovnání umístěny v oblastech svarových spojů bez zjištěných defektů. 
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Obr. 4 Rozmístění sond AE na měřících místech 0, 1, 2 – 32. příhrada 
 

 
Použitá experimentální technika 
 
K měření AE  byla použita následující sestava měřící techniky: 
- 1 ks vícekanálové měřicí aparatury akustické emise SAENV-16 
- piezoelektrické  sondy AE typ  VS-E-1F 
- předzesilovače se zesílením G = 40 dB, fh = 100 KHz 
- řídící počítač s procesorem Pentium II, 160 MHz 
- propojovací koaxiální kabely 
Analogový signál  ze sondy AE je po zesílení v předzesilovači přiveden 
koaxiálním kabelem do měřící aparatury SAENV-16, kde je dále zesílen a je 
provedena obálková analýza signálu - tj. u signálu tvaru tlumených kmitů je 
změřen počet překmitů přes prahovou hodnotu - Nc, šířka pulsu - Width, 
amplituda signálu - Ampl a doba náběhu na maximální amplitudu - R.time. 
Při  měření v režimu lineární  nebo plošné lokalizace je  zaznamenána 
posloupnost příchodu signálu k jednotlivým sondám měřící sítě, včetně delta T 
časů  a na základě znalosti podmínek šíření signálu  a na základě znalosti 
geometrie rozmístění sond AE je provedena v reálném čase lokalizace zdroje 
signálu. 
Nastavení parametrů měřicí aparatury a sběr dat je prováděno pomocí řídícího  
počítače (notebook).  Naměřená data jsou v tabulkové nebo v grafické formě  
průběžně  zobrazována na monitoru a zároveň ukládána na pevný disk řídícího 
počítače pro další zpracování. 
 
 



 
Postup a průběh měření 
 
Měření AE bylo realizováno ve dvou etapách . V první etapě proběhlo měření 
v režimu detekce signálů AE jednotlivými sondami AE, bez měření ΔT časů a 
posloupnosti příchodů emisního signálu k jednotlivým sondám, tj. v režimu 
zónové lokalizace.  Měření proběhlo při 14-ti přejezdech nákladních 
automobilu,7 přejezdů bylo s naloženým popílkem a 7 přejezdů bylo 
s prázdným  nákladním automobilem, přičemž nebyla známa skutečná celková 
hmotnost jednotlivých nákladních automobilů a jejich rychlost při přejezdu.   
Ve druhé etapě proběhlo měření v režimu lineární lokalizace zdroje emisního 
signálu, tj. byla při jednotlivých přejezdech zaznamenána posloupnost příchodů  
ke dvojici sousedních sond a změřena hodnota ΔT. Měření v této etapě bylo 
realizováno při zatěžování mostu přejezdem jednoho plně naloženého 
nákladního automobilu o celkové hmotnosti 42t při různých rychlostech. Měření 
proběhlo celkem při 7 přejezdech. 

 
Naměřené hodnoty – etapa 1. 
 
Na následujících  grafech je porovnání celkové a  filtrované emisní aktivity pro 
nejaktivnější měřící místo 11 při jednotlivých přejezdech naloženého a 
prázdného nákladního automobilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Měřící místo 11 – celková a filtrované emisní aktivita 
 

Naměřené hodnoty – etapa 2. 
 
V této etapě bylo prováděno měření v režimu lineární lokalizace, tj. řídícím a 
měřícím programem byla povolena detekce emisních událostí pouze pro 
příslušné dvojice sond AE a byla rovněž provedena již při sběru dat filtrace 
podle ΔT časů, která byla dána maximální dobou kompletace emisních událostí 
u jednotlivých dvojic sond AE.  
Podle rozmístění sond AE byla povolena kompletace emisních událostí pro 
následující dvojice měřících míst : 0-1, 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9,9-10, 10-11, 11-
12,13-14. 
Na Obr.6 je uveden přehled celkové a filtrované emisní aktivity pro  výše 
uvedené dvojice  měřících míst při jednotlivých přejezdech.  
Jak je uvedeno v odstavci “Postup a průběh měření“, zatěžování mostní 
konstrukce bylo prováděno jedním plně naloženým nákladním autem o celkové 
hmotnosti 42 t při rychlostech 20,30 a 40 km/h  a při přejezdech oběma směry. 
 
 



 
Měř. 1.přejezd 2.přejezd 3.přejezd 4.přejezd 5.přejezd 6.přejezd 7.přejezd 
místo 20km/h 20 km/h 30 km/h 30 km/h 40 km/h 40 km/h 20 km/h+ 

              zabrždění
  EUcelk Eufiltr EUcelk Eufiltr EUcelk Eufiltr EUcelk Eufiltr EUcelk Eufiltr EUcelk Eufiltr EUcelk Eufiltr

0-1 4 0 4 0 15 0 12 1 4 0 2 0 23 2 
1-2 14 0 20 0 25 1 11 2 7 1 33 0 10 3 
3-4 1 1 2 0 6 1 1 0 5 0 1 0 2 0 
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
6-7 32 3 15 1 29 3 10 0 26 0 22 3 5 5 
8-9 15 2 23 0 23 1 19 4 39 4 5 1 11 3 

9-10 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 
10-11 42 0 78 1 49 2 33 0 21 0 10 0 124 1 
11-12 32 1 41 2 14 6 46 5 49 5 120 4 58 0 
13-14 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
Obr. 6 Přehled celkové a filtrované emisní aktivity – režim lineární lokalizace 

 
Měření v této etapě potvrdilo zvýšenou emisní aktivitu v oblasti měřících míst 6-
7, 8-9 a  11-12, což koresponduje s měřením v 1. etapě  v režimu zónové 
lokalizace .  
Protože filtrované emisní události zahrnují pouze EU z oblasti defektů, je třeba 
provést pro danou dvojici sond AE rozdělení emisní aktivity podle posloupnosti 
příchodů k jednotlivým sondám a určit příspěvek emisní aktivity jednotlivých 
defektů do celkové emisní aktivity detekované příslušnou dvojicí sond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Filtrovaná emisní aktivita v oblasti defektů na měř. Místech 7, 8, 11 
 
Ze celkového součtu emisní aktivity během jednotlivých přejezdu vyplývá, že 
relativně nejvyšší emisní aktivita byla detekována na měřících místech  7,8 a 
11. I když jsou hodnoty  počtu EU při jednotlivých přejezdech na těchto  
měřících  místech poměrně nízké, lze tyto oblasti s defekty typu trhlina hodnotit 
jako aktivní vzhledem k cyklickému zatěžování mostu projíždějícími nákladními 
automobily. 
Většina detekovaných emisních událostí  v oblasti měřících míst 7,8 a 11  má 
nízké hodnoty amplitudy signálu, která až na výjimky nepřekračuje hodnotu 



50dB.  Amplituda signálu přes 50dB ,ale nižší než 60dB byla detekována na 
měřícím místě 8 a 11 při rychlosti přejezdu 40km/h. 
Poměrně nízké hodnoty počtu detekovaných EU a nízké hodnoty amplitudy 
signálů svědčí prozatím o nízké úrovni degradačního procesů materiálu 
v oblastech jednotlivých defektů typu trhlina. 
 
Závěr 
 
Na základě provedeného měření akustické emise na  MMT mostě přes Labe při 
zatěžování přejezdy naložených a prázdných nákladních aut lze konstatovat: 
1. Měření AE je nutno provádět v režimu, kdy uspořádání sond AE umožňuje 

provádět lineární nebo plošnou lokalizaci zdroje emisní aktivity. Měření 
v režimu detekce jednotlivými sondami, tj. v režimu zónové lokalizace sice 
vykazuje vyšší citlivost,ale je v tomto případě ovlivněno detekcí značného 
počtu rušivých emisních událostí, bez možnosti blíže specifikovat místo 
jejich zdroje. 

2. Měření AE ve dvou etapách , které kombinovaly režim zónové a lineární 
lokalizace potvrdilo po filtraci dat nízkou , ale opakovanou emisní aktivitu 
při jednotlivých  zatěžovacích cyklech  v oblasti měřících míst 7,8,11, tj. na 
měřících místech která jsou v bezprostřední blízkosti defektů typu trhlina. 

3. Tato emisní aktivita vykazuje podle parametrů jednotlivých emisních 
událostí příznaky aktivního degradačního procesu. Přestože  nízký počet 
emisních událostí a nízké hodnoty amplitudy emisního signálu svědčí o 
nízké úrovni degradačního procesu a nenasvědčují tomu, že v průběhu 
provedených zatěžovacích cyklů došlo k výraznému šíření jednotlivých 
defektů, lze tyto tři oblasti defektu hodnotit jako emisně aktivní. 

4. Z praktických zkušeností aplikace akustické emise při cyklických 
únavových zkouškách lze v oblasti měřících míst 7,8,11 očekávat 
s nárůstem počtu zatěžovacích cyklů pravděpodobně nárůst emisní 
aktivity, odpovídající  zvýšené rychlosti  šíření defektů. 

5. Měření AE při různých rychlostech přejezdů naloženého nákladního auta 
potvrdilo detekci většího počtu emisních událostí při rychlostech 30 a 40 
km/h oproti rychlosti   20 km/h.  

 
Přednosti metody akustické emise 
 
a)  Metoda  AE umožňuje kontrolu  v reálném čase,  přímo v průběhu    

sledovaného procesu  (tzn. i za  provozu konstrukce) umožňuje    sledovat 
vývoj procesu 

b)  Metoda AE  umožňuje integrální  kontrolu rozsáhlých  oblastí, včetně míst 
jiným metodám nepřístupným. 

c)  Metoda   AE  umožňuje  lokalizaci   původu  emisní  aktivity, lokalizaci zdroje 
AE. 

d)  Metoda AE  detekuje  akusticky  aktivní procesy(vznik a růst defektů, úniky 
media atd.)  rozvoj akusticky aktivních procesů je iniciován komplexem  
příčin,  podmínek.  Detekcí procesů  detekujeme též přítomnost podmínek 
pro jeho rozvoj. 

e)  Metoda AE umožňuje současnou kontrolu různých procesů v rámci jediného  
diagnostického systému. Např. současnou kontrolu růstu defektu, úniku, 
uvolněných částí apod. 



 
 
 
 
 
 


