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Abstract 
 This paper describes basic methods of clamping of the acoustic emission 
sensors for the fatigue tests in the test-room of the Faculty of Mechanical 
Engineering. A few of the clamping variant was projected and this in practice was 
proof. Pursuant to satisfactory experimental results the optimal types of clamping 
fixture was manufactured in several dimensional modifications. 
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Abstrakt 
 V příspěvku jsou popsány základní metody upínání snímačů akustické emise 
(AE), které se využívají při zkouškách vysokocyklové únavy v laboratoři únavové 
pevnosti FSI v Brně. Bylo navrženo několik variant upínání, které se následně 
vyzkoušely v praxi a porovnaly mezi sebou. Na základě uspokojivých 
experimentálních výsledků se vybraly a následně vyrobily nejvhodnější typy 
upínacích přípravků v několika rozměrových modifikacích. 
 
Klíčová slova: Akustická emise (AE), snímač AE, upínací přípravek, únavová 
zkouška 
 
 
1 Úvod 
 
 V rámci výzkumné skupiny „únavové vlastnosti“ probíhají na Ústavu 
konstruování (ÚK) v laboratoři únavových vlastností dlouhodobé zkoušky železných i 
neželezných slitin, zvláště pak slitin hliníku a hořčíku. Únavové zkoušky se provádějí 
na elektrorezonančním zatěžovacím pulzátoru RUMUL Cracktronic za podmínek 
čtyřbodového ohybu. Toto měřicí zařízení pracuje s rezonanční frekvencí, jehož 
hodnota se odvíjí od tuhosti vzorku. V našich podmínkách se výsledky frekvenčních 
analýz doplňují o aplikaci metody AE. Záznamy se vzájemně porovnávají a hledají se 
společné prvky změn, které mohou odpovídat změně charakteru poškození v 
materiálu během únavových zkoušek [1, 2]. 
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 V současné době používáme k detekci elastického vlnění v materiálu několik 
typů piezokeramických snímačů AE. Zpočátku jsme senzory upevňovali na horní část 
pevné upínací čelisti zařízení Cracktronic pomocí snímače založeného na 
magnetickém principu upínání (obr. 1a). Snahou je, aby všechny snímače spočívaly 
přímo na vzorku a generované vlnění z materiálu se snímalo s co nejmenšími 
ztrátami [3]. Další samozřejmou podmínkou je spolehlivost spojení i při dlouhodobých 
zkouškách. Zatím nejvhodnější způsob upínání senzorů je přímo na zkušební vzorek 
pomocí speciálních lepidel. To ale naráží na několik problémů. Zkušební vzorky jsou 
poměrně malé a místa kam snímače umístit je také málo. Lepení na čelo vzorku (obr. 
1b) je až na případy použití vzorků menších rozměrů bezproblémové, avšak snímač 
je poměrně daleko od místa vzniku poškození a signál AE prochází přes pevnou 
upínací čelist. Ideální je lepení snímače do blízkosti vrubu, kde se v průběhu 
únavové zkoušky vytváří první mikrotrhlinky a dochází k lomu vzorku. Tento způsob 
ale opět naráží na jednu překážku. Při spuštění únavové zkoušky se celý systém 
rozkmitá na rezonanční frekvenci a vlivem vibrací a ohybu zkušebního vzorku se 
často v průběhu zkoušky senzor odlepí. 
Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vymyslet jinou variantu upínání snímačů AE na 
zkušební vzorek. Ideální by měl být způsob, který se vyvaruje lepení, protože tímto 
způsobem upínání snímače dosti trpí (opakované přilepování a odlepování). 
 

  
    a)      b) 
Obr. 1 Upínání snímačů na přítlačnou ocelovou desku (a) a na čelo zkušebního 

vzorku (b) 
 
2 Návrh variant řešení upínání snímačů AE 
 
 Na základě úvah a prostudování celé problematiky zkoušení byly navrhnuty 2 
varianty upínání snímačů AE. V první variantě se po zasunutí zkušebního vzorku do 
zatěžovacího zařízení připevní (v blízkosti mělkého vrubu vzorku) mechanický úchyt 
se snímačem AE (obr. 2.) Hlavními díly tohoto úchytu jsou tři závitové tyče M4, horní 
a dolní plechový doraz, mezi nimiž se pohybuje třetí s přilepenou gumovou 
schránkou, ve které je zasazen snímač AE. Po nasunutí tohoto úchytu na vzorek se 
pomocí prostřední závitové tyče snímač opatrně přitáhne k povrchu vzorku. Ještě 
před samotným upevněním se povrch piezokeramického snímače opatří tenkou 
vrstvou speciálního vosku. Vzhledem k rozměrům vzorků využíváme především 
snímače Dakel MIDI o průměru 6 mm.  
 
 
 



 
 
 
 
Obr. 2  Mechanický úchyt MIDI snímačů AE – 
varianta I 
 
 
 
 
Druhá varianta (obr. 3) vychází z použití 
ocelového plechového pásu širokého 4 mm a 
tlustého 1 mm, který je obtočen kolem vzorku a 
samotného snímače. Na spodní části úchytu a 
mezi snímačem a dorazem jsou umístěny gumové 
podložky. Ve střední části plechu je vyvrtána díra 
se závitem M4, ve které se pohybuje utahovací 

šroub s dorazem. Celá sestava včetně vzorku je zobrazena na obr. 3. Tato varianta 
je oproti variantě předchozí jednodušší, avšak tuhost celé upínací sestavy je nižší. 
 

  
 

Obr. 3 Mechanický úchyt MIDI snímačů – varianta II 
 
3 Verifikace správné funkce upínacích přípravků během únavových zkoušek 
Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady záznamů aktivity AE (četnost 
překmitů přes stanové hladiny (counts), RMS – střední kvadratická hodnota signálu a 
počet zaznamenaných událostí), které jsou doplněny záznamy z průběhů 
zatěžovacích frekvencí. Při zkoušce na obr. 4a byl použit magnetický snímač AE 
upevněný na přítlačné čelisti měřicího zařízení Cracktronic a v místě mělkého vrubu 
snímač MIDI v mechanickém úchytu varianty 1. Obr. 4b zobrazuje podobné 
uspořádání snímačů AE, jen je zde využit pro snímač MIDI úchyt z varianty 2. 
Testovaným vzorkem byla v obou případech Al slitina EN-AW-7075 při amplitudě 
napětí 255 MPa. 
Ze záznamů na obr. 4a a 4b je zřejmé, že během celého měření nevznikají v signálu 
AE výrazné rozdíly mezi oběma použitými snímači na vzorku (magnetický a MIDI). 
 



  

 

 

 
 

a) b) 
Obr. 4 Záznamy průběhu zatěžovací frekvence a signálu AE hliníkové slitiny 

EN-AW-7075 během únavové zkoušky (a) varianta 1, (b) varianta 2 

šíření trhliny šíření trhliny

  
4  Závěr 
 
 Díky realizaci nově vyvinutých upínacích přípravků varianty 1 a 2 se podařilo 
zkrátit čas potřebný k upevnění snímačů AE na vzorek a celkově zefektivnit kvalitu 
výsledků signálu AE díky možnosti umístit snímač v blízkosti mělkého vrubu, kde se 
předpokládá výskyt šíření únavových trhlin (obr. 4). Podařilo se nám také vyvarovat 
způsobu upínání snímačů lepením, kdy dochází k velkému opotřebení dotykové 
plochy snímače a prakticky porovnat obě navržené varianty. Výsledky mohou být 
také následně využity při výukové činnosti v oblasti hodnocení únavových vlastností. 
 
Publikace byla realizována v rámci grantu Fondu vědy FSI „BD 139 3006“ - Systém 
upínání snímačů akustické emise během únavových zkoušek neželezných slitin 
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