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Abstract

Cultivation and processing of wood represent a significant branch of industry. One great advantage 
of this sector is the recoverability of sources of raw materials. In this paper we present a brief 
overview of works devoted to the problems of application of acoustic emissions method in the area 
of plant cultivation and processing of wood. There are also some examples of the results achieved
in joint experiments implemented at Brno Universi y of Technology and Mendel University in Brnot
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Abstrakt

P stování a zpracování d eva tvo í významné pr myslové odv tví. Velkou výhodou tohoto odv tví je 
obnovitelnost zdroj  surovin. V p ísp vku je podán stru ný p ehled prací, které se v novaly 
problematice aplikace metody akustické emise v oblasti p stování rostlin a zpracování d eva. Jsou zde 
prezentovány ukázky výsledk  dosažených p i spole ných experimentech realizovaných pracovišti 
VUT FSI v Brn  a Mendlovy univerzity Brno.  

Klí ová slova: akustické emise, d evo, stromy 

1. Úvod

D evní hmota je jedním z nejvýznamn jších materiál , které lidská populace využívá 
prakticky po celou dobu své existence. Zdrojem tohoto materiálu je stále p edevším les. 
Funkce lesa je však pro lov ka vysoce interdisciplinární a do pop edí našeho zájmu se 
dostávají i jeho další funkce. Nenahraditelná je nap íklad krajinotvorná funkce lesa. 
V souvislosti se záplavami v posledních letech se stále více vyzdvihuje funkce 
vodohospodá ská. P ipomenout je nutné zdravotní funkce lesa (vazba na biologii, 
zdravov du) a to, že centrem zájmu lov ka, tedy spot ebitele je d evo a výrobky ze d eva.
Jako domácí, stále se obnovující energetický zdroj a surovina, která má mnohostranné využití, 
již není d evo chápáno pouze jako oby ejná surovina, ale stává se  surovinou strategickou. 
Jako látka je d evo oblastí výzkumu pro fyziky (vlastnosti d eva), p i emž geografie m že
zd raznit prostorové rozdíly v rozší ení les  i vzhledem ke kvalit  d eva (fyziky zajímá nap .
tvrdost, hmotnost, opracovatelnost apod.). D evo má široké uplatn ní ve výrob  um lých
hmot – nap . celulóza (vazba na chemii). Vazbu na historii lze nalézt ve vývoji užití 
d ev ných výrobk  až po sou asné nahrazování d eva um lými hmotami, pozorování zm n
v jeho t žb , ve využívání moderní techniky a nap íklad v p ípad  odles ování krajiny. Vazbu 
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na biologii lze sledovat u základní myšlenky lesa jako prost edí pro život lov ka a r zné
druhy zví at. Spojitost s ochranou životního prost edí lze najít i p i sledování nebezpe í
lesních požár , drancování lesa, jejich neúm rného kácení ve sv t  apod.

2. Diagnostika stavu lesního porostu a d eva

Je samoz ejmé, že význam lesa se odráží i v pozornosti, kterou mu v nují výzkumníci 
z mnoha obor . Stav lesa závisí na ad  parametr , jakými jsou nap . p dní pom ry,
hydrogeologické a klimatické pom ry, zne išt ní prost edí, p ípadn  i struktura a stav 
živo ich  v n m žijících atd.  

Podobn  jako v klasické NDT diagnostice je i v této oblasti základem vizuální hodnocení, 
avšak tímto zp sobem mnohdy není možné spolehliv  posoudit n které z defekt , natož 
stanovit jejich vliv na hodnocenou rostlinu. V minulých dekádách se dostalo do pop edí
fyzikální hodnocení stavu nosných ástí kmene a ko enového systému. Využití 
diagnostických p ístroj  je nejnov jším krokem p i posuzování míry rizika, kterým je 
existence defektních strom  na hodnocené ploše. P íkladem sofistikovan jšího studia kvality 
d evin jsou mechanické testy, které p ímo zkouší defektní ásti kmene i odebrané vzorky 
d evní ásti, hodnocením pomocí Presslerova nebozezu (p ír stom ru), nebo fraktometru, 
který je založen na principu m ení pevnostních parametr  d eva z radiálních a tangenciálních 
vývrt . Tímto zp sobem lze zm it pevnost d eva v tlaku kolmo na sm r vláken radiáln
a tangenciáln , ohybovou pevnost (radiální) a smykovou pevnost. Do oblasti mechanických 
zkoušek lze za adit i penetrometry, které m í výsledky penetrace elastické jehly, definované 
sm rem pr niku, vlhkostí a mechanickými vlastnostmi d eva.

Další oblastí hodnocení d evin jsou p ístroje založené na principu rychlosti ší ení 
zvuku, které zjiš ují stav d evního válce uvnit  kmene pomocí vyhodnocení rychlosti ší ení 
zvukových vln d evem. Zvukové vlny se ší í nejkratší cestou p es intaktní bun né st ny
d eva. Je tak odhalena existence dutin, trhlin nebo p ítomnost d eva infikovaného 
d evokaznými houbami, které nutí zvukové vlny tato místa „obcházet“, což je následn
možné zjistit srovnáním nam ených rychlostí ší ení s rychlostmi referen ními.  

K ov ení vlastností d evní hmoty jsou využívány samoz ejm  další fyzikální 
i elektrické metody, nap . metody elektrofyziologie. M ící za ízení ukáže v podob
elektrické veli iny koncentraci iont  ve zkoumané ásti pletiva. Vyjád ení tzv. vitality d evin 
je založeno na objevu fytoelektrických proud , které vznikají mezi rostoucími stromy a jejich 
životním prost edím. Tyto fytoelektrické proudy souvisí se zdravotním stavem sledovaného 
organismu a vytvá í tak spolehlivý znak vitality strom . Fytoelektrické proudy se m í mezi 
uzemn ním a rostoucími stromy pomocí zemnící a snímací sondy a elektrického m icího
p ístroje. Zemnící sonda se umís uje do vlhké p dy. Snímací sonda se zavádí vpichem 
do pletiva v p ízemní ásti rostoucího stromu. 

 Pom rn  novou metodou, která umož uje posouzení uvedených postup , je metoda 
verifikace vitality strom  metodou výpo etní tomografie. Ta je založena na m ení absorpce 
paprsk  gama v úzké vrstv  p í ného ezu kmenem rostoucího stromu, kde jsou rozhodujícími 
initeli hustota d eva a rozložení vlhkostního obsahu. Tomografické zobrazení vyšší vlhkosti 

v širší b lové vrstv  je znakem zdravého stromu, je-li však tomograficky zobrazena snížená 
vlhkost a zúžená b la, sv d í to o narušeném vodním transportu, resp. o ovlivn ní 
transpira ního proudu. Pro stanovení aktuálního objemu tohoto tzv. sap flow jsou aplikovány 
techniky základních fyzikálních metodik z oblasti elektrických zákon , nukleárních poznatk
nebo práv  z oblasti tomografie i magnetické rezonance, pr niku radioaktivních izotop i
magnetohydrodynamického efektu. Za prioritní však v sou asné dob  lze považovat metodu, 
která je založena na termodynamickém chování sledovaného objektu. Z metod, u kterých je 
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aplikován termodynamický princip, lze uvést p íklady jako: metoda tepelného pulsu, disipa ní
metoda, metoda tepelné bilance kmene nebo metoda deformace tepelného pole v kmeni. 

Projev intenzity transpira ního toku (proudu) a jeho závislost na uvedených 
evapora ních podmínkách, které z ejm  zp sobují kolísání práv  velikosti a dynamiky 
pr toku v kapilárách xylému, je základní myšlenkou aplikace m ení jeho akustické odezvy 
z pohledu akustické emise (AE). S ohledem na velikost diskontinuity tlakových pom r
v xylému lze s ohledem na citlivost piezoelektrických sond p edpokládat možnost sledování 
transpira ního toku b lou. T žišt m uvád né metodiky m ení toku metodou AE je ur ení již 
uvedené diskontinuity transpira ního proud ní, p íp. zjišt ní razantnosti p erušujícího se 
objemu toku, nebo jeho znovunastolení, tj. obnovení pr toku. etnost emisních událostí na 
vybraných hladinách a energetická hodnota signál , resp. tvar signál  a jejich frekven ní
struktura, to je p íští vývoj v oblasti aplikace AE v této oblasti, jež v sob  obsahuje zvládnutí 
metodiky snímání, ur ení nejaktivn jších frekven ních oblastí jednotlivých událostí a jejich 
detailní matematickou analýzu. Všechny tyto oblasti jsou mimo ádn  náro né s ohledem na 
již uvedenou interdisciplinárnost problematiky m ení, která v sob  zahrnuje oblast 
akustickou, elektrickou i biologickou, navíc s úzkou vazbou na meteorologické podmínky. 

Metoda akustické emise se mimo uvedenou oblast hodnocení r stových parametr
d evin, využívá zejména pro oblast využití d eva jako konstruk ního materiálu. Mimo práce 
citované v našem p ísp vku na lo ské konferenci Defektoskopie [1] byly v roce 2010 
publikovány nové výsledky postup  hodnotících mechanické parametry. Zde se jedná 
o obdobu postup  již standardn  používaných v oblasti kovových, p ípadn  kompozitních 
materiál . V této souvislosti jsou dále propracovávány postupy, které také na základ  ší ení
vln hodnotí kvalitu (p íp. napadení) d eva [2]. S hodnocením kvality materiálu velmi úzce 
souvisí využití metody AE pro sledování procesu sušení d eva [3]. Pom rn  netradi ní bylo 
využití metody AE pro popis a hodnocení procesu výroby tepeln  upraveného d eva tzv. 
thermowood [4]. 

3. Metodika experiment

Ve spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendlovy 
univerzity v Brn , kde se kolektiv odborník  pod vedením prof. ermáka zabývá m ením 
hodnoty transpira ního proudu metodou deformace tepelného pole, bylo provedeno m ení
zm ny signálu akustické emise v pr b hu n kolika dn . V tomto p ípad  byly objektem 
m ení borovice Douglaska a lípa srd itá. Výsledky získané zmín nými postupy by 
po vzájemném porovnání a detailní analýze m ly sloužit k rozvoji obou metod, prohloubení 
obou m ících metodik a jejich vyšší objektivnosti a verifikovatelnosti. M ení navazovala 
na p edchozí experimenty na borovici, topolu a javoru. První ukázky výsledk  byly 
prezentovány již na lo ské konferenci NDE for Safety/Defektoskopie 2009 v Praze [1]. Cílem 
letošních experiment  bylo p edevším ov ení možnosti zm ny technologie snímání signálu 
AE.

V p edchozích experimentech byly do kmene stromu zaraženy tenké epele 
z nerezového plechu, na n ž byly umíst ny sníma e AE – viz obr. 1 a obr. 3. V sou asné
etap  jsme se pokusili tyto epele nahradit, dle našeho názoru mén  invazivními, ocelovými 
vlnovody o pr m ru 4 mm, s b item na konci, které byly op t zaraženy do hloubky cca 2 cm 
do kmene stromu. Na rozší ené ásti vlnovodu byl umíst n piezoelektrický sníma  AE 
s magnetickým upínáním (obr. 1).  S ohledem na možnosti výroby byly použity vlnovody 
s kónickou úpravou p echodu [6]. Výhodn jší tvar rota ního hyperboloidu by do m ení
vstoupil p ípadn  až po verifikaci nových výsledk  a jejich porovnání s p vodními výsledky, 
které byly získány pomocí vlnovod  ve tvaru epele i s výsledky získanými z m ení metodou 
deformace tepelného pole. Pro výrobu vlnovod  (obrázek) byla použita feritická nerezav jící
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ocel, u které lze využít magnetické snímací sondy pro dokonalejší dosednutí sondy na elo
jemn  broušeného vlnovodu (Ra 0,4).

Obr. 1 Vzhled ocelové epele a magnetického sníma e se 
snímatelným vlnovodem

Obr. 2 Snímací a záznamové za ízení
použité p i experimentech

Obr. 3 Ukázka p ipevn ní sníma  AE p i zkouškách na 
líp

Obr. 4 Uspo ádání experiment  na 
borovici a líp .

Vlastní metodika m ení byla v podstat  shodná s m ením z p edchozího roku [1]. 
Do borovice i lípy byly zaraženy ocelové epele i válcové vlnovody. Následn  byly 
p ipevn ny piezoelektrické sníma e AE – na epelích standardní pomocí mechanických
úchyt  a na válcových vlnovodech sníma e magnetické. Snímání signálu probíhalo soub žn
na analyzátorech Dakel Xedo – obr. 2. Vzhledem k dostupnému po tu snímacích kanál  byly 
dv  dvojice sníma  upevn ny na líp  a kontrolní dvojice na borovici. 

4. P íklady experimentálních výsledk

V pr b hu n kolika cca týdenních m ení byly získány rozsáhlé datové souboru – v jarním
i letním období, p i r zných klimatických podmínkách, za bou ek i v relativn  suchém období.
Soubory se stále ješt  zpracovávají, nicmén  p íklady výsledk  jsou uvedeny na obr. 5 a 6. 

Na obr. 5 jsou ukázky záznam  zm n signálu AE v pr b hu cca 5ti denní zkoušky na líp
srd ité z období 3. - 8. ervna 2010. Záznamy jednak potvrzují ur itou periodicitu v intenzit
signálu AE s maximy ve ve erních a ranních hodinách. Zejména se však potvrdilo, že 
záznamy získané na válcových vlnovodech (dolní záznam – slot 2) jsou pln  srovnatelné se 
záznamy z ocelových epelí (horní záznam – slot 1). Záznamy a) jsou výsledkem 
vícehladinové analýzy (cca 6 hladin), záznamy b) pak klasické analýzy dvojhladinové se 
zobrazením RMS. Na obrázku 6 je p íklad pokro ilejšího zpracování signálu AE – rozložení 
frekvencí v rámci hodinových m ení realizovaných v r zných denních dobách. 



DEFEKTOSKOPIE  2010                     305 

a) b)
Obr. 5. Srovnání záznam  signálu AE v pr b hu cca 5ti denní zkoušky na líp  srd ité. Naho e je signál 

snímán pomocí standardních sníma  na ocelové epeli. Dole jsou záznam sníma  na vlnovodech.
Záznamy a) jsou výsledkem vícehladinové analýzy (cca 6 hladin), záznamy b) pak klasické analýzy

dvojhladinové se zobrazením RMS.

a) b)
Obr. 6 a) p íklady záznam  frekvence vs. intenzita signálu z hodinových m ení na líp  v r zných

denních obdobích (cca v 18 hodin, 6 hodin a ve 24 hodin), b) totéž jako obr. a ve 3D zobrazení – asové
vyjád ení frekven ního spektra. 
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5. Záv r

V tomto p ísp vku je popsána ást záznam  snímání signálu AE, jejichž zm ny by mohly 
odpovídat prom nám životních projev  n kterých d evin v pr b hu denního cyklu. 
P edstavené hodnoty, získané na líp  srd ité, pln  odpovídají již d íve prezentovaným 
výsledk m, nam eným na borovici douglasce, javoru a topolu. I v tomto p ípad  docházelo 
k periodickým zm nám snímaného signálu akustické emise s maximy ve ve erních a asných
ranních hodinách. Zde se p ímo nabízí souvislost s p erušováním a op tovným zahajováním 
toku živin kmenem stromu tzv. sap flow. Svoji roli samoz ejm  mohou hrát i teplotní zm ny
a tím dilatace d evní hmoty, p ípadn  vítr apod. V n kterých záznamech byly zaznamenány 
p ímé vlivy aktuálních pov trnostních podmínek – nap . bou ky.

Hlavním cílem m ení však bylo další propracování technologie a parametr  snímání signálu 
s pomocí tenkých válcových vlnovod , které p edstavují menší zásah do kmene strom  oproti 
d íve používaným epelím. Možnost využití této technologie snímání byla potvrzena 
a výsledky mají naprosto shodný charakter. 

V nyn jší etap  budou nam ené výsledky dále analyzovány a korelovány s m eními prof. 
ermáka s cílem nalezení p í iny periodických zm n signálu AE, p íp. na potvrzení vlivu 

velikosti transpira ního proudu a jeho závislosti na teplot  a radia ních podmínkách.  Získané 
výsledky m ení budou dále objas ovány z hlediska klimatologického, hydrologického 
i materiálového. Aplikaci výsledk  všech typ  m ení lze využít pro optimalizaci porostní 
struktury, zhodnocení vitality a funk ní stability porost  z hlediska nových, ale zcela 
zásadních návrh  v životn  d ležitých procesech.  

Pod kování: práce p edstavené v tomto p ísp vku vznikly díky pochopení prof. ermáka a jeho 
spolupracovník  z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendlovy univerzity 
v Brn  a v rámci projektu MPO TIP . FRR-TI1/371 „ ntegrated system of monitoring of selected
machine parts .
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