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ABSTRAKT  
Disertační práce se zabývá studiem nedestruktivních akustických metod jako nástroje pro 
monitorování a analýzu koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích. Pro tento úkol 
byly vybrány čtyři akustické metody – metoda impact-echo, metoda nelineární akustické 
spektroskopie, metoda akustické emise a ultrazvuková průchodová pulzní metoda. Pro 
ověření funkčnosti těchto metod bylo provedeno testování na třech sadách 
železobetonových vzorků, které byly vystaveny působení chloridu sodného, což vedlo 
ke korozi zabudované ocelové výztuže u těchto vzorků.  
Pro jednotlivé akustické metody byly navrženy vhodné parametry pro sledování koroze 
výztuže a byly navrženy experimenty, které prokázaly schopnost jednotlivých akustických 
metod korozi ocelové výztuže a její vliv na betonovou matrici odhalit a posoudit stav 
degradovaných prvků a konstrukcí. Rozbor výsledků měření na základě jejich porovnání 
ukazuje výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich praktického použití. 
Pro ověření výsledků byla provedena korelace s běžnými metodami, které jsou v současné 
době používané pro studium koroze, jako je například metoda měření elektrického odporu 
výztuže a zároveň byl povrch vzorků sledován pomocí konfokálního mikroskopu, který 
zachytil vývoj mikrotrhlin v průběhu degradace.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Železobeton, koroze ocelové výztuže, nedestruktivní testování, defektoskopie, akustické 
metody, impact-echo, nelineární akustická spektroskopie, akustická emise, ultrazvuková 
průchodová pulzní metoda.  

ABSTRACT  
The dissertation thesis deals with the study of non-destructive acoustic methods 
as instruments for monitoring and analysing corrosion of reinforcing steel in reinforced 
concrete elements. Four acoustic methods were selected for this task - the impact-echo 
method, the nonlinear acoustic spectroscopy method, the acoustic emission method, and the 
ultrasonic pulse velocity method. To verify the functionality of these methods, testing was 
carried out on three sets of reinforced concrete samples that had been exposed to the effects 
of sodium chloride, which corroded the embedded steel reinforcement in these samples. 
Suitable parameters were proposed for individual acoustic methods to monitor corrosion 
of the reinforcements. In addition, experiments were designed to demonstrate the ability 
of the selected acoustic methods to reveal the corrosion of steel reinforcement and its 
influence on the concrete matrix and to assess the condition of the degraded elements and 
structures. The analysis of the measurement results based on their comparison shows the 
advantages and disadvantages of the individual methods and of their practical applications. 
To verify the results, correlation with common methods that are currently used for the study 
of corrosion was carried out and included for example the electrical resistivity measurement 
of the reinforcement and simultaneous monitoring of the sample surface using a confocal 
microscope to record the development of microcracks during the degradation.  

KEYWORDS  
Reinforced concrete, corrosion of steel reinforcement, non-destructive testing, defectoscopy, 
acoustic methods, impact-echo, nonlinear acoustic spectroscopy, acoustic emission, 
ultrasonic pulse velocity method.  
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ÚVOD 
Železobeton má ve stavebnictví již po dlouhá léta své pevné postavení a jeho široké 

uplatnění z něho dělá jeden z nejdůležitější moderních stavebních materiálů. Jeho použití ve 
stavebnictví doprovází celé 20. století a i v dnešní době je pro své vlastnosti a díky svým 
konstrukčním možnostem stále nenahraditelným.  

Avšak jak ukazuje čas, železobetonové konstrukce jsou doprovázeny korozí ocelové 
výztuže, která může mít v krajních případech za následek i zhroucení celé konstrukce. 
Bohužel, jak se ukazuje, i takové případy mohou nastat a mohou mít až tragické následky. 
Koroze výztuže v stárnoucích konstrukcích není často na první pohled patrná, ale její včasné 
odhalení může přispět k prodloužení životnosti těchto staveb. Zde přichází na řadu metody 
nedestruktivního testování (NDT). 

Hlavní výhoda NDT metod je již zakořeněna v jejich samotném názvu, jedná se totiž o 
metody, kdy oproti destruktivním metodám po zkoušce nedojde k porušení testovaného 
objektu a není ovlivněno jeho další použití. To je hlavní důvod, proč se tyto metody stávají 
běžnou součástí výstupní kontroly při různých výrobních procesech, nebo při zajišťování 
bezpečnosti provozu rozsáhlých výrobních zařízení jako jsou jaderné elektrárny, naftové těžní 
plošiny, velké chemické podniky apod., kdy havárie takovýchto zařízení mohou mít někdy až 
nedozírné následky na naše životy a životní prostředí. 

NDT metody mají však svá omezení a specifika a vhodnost jejich použití záleží jak na 
charakteru testovaných objektů, tak na typu jejich poškození, a proto je nutné zvolit vhodný 
fyzikální jev, jenž dokáže o defektu vypovídat. Výhodné pak je použití několika 
diagnostických metod zároveň, jejichž kombinací bývá pokryto širší spektrum parametrů 
odhalující stav testovaných prvků. 

Ve stavebnictví nemá defektoskopie ještě tak pevné postavení jako například 
ve strojírenství. To je dáno charakterem používaných materiálů, které jsou často ve svém 
objemu nehomogenní. Velké rozdíly ve vlastnostech jednotlivých složek materiálu mohou 
v diagnostice způsobovat komplikace, proto je potřeba zkoumat možnosti uplatnění těchto 
metod a nadále je vyvíjet. Tato práce se zaměřuje na výzkum nedestruktivních akustických 
metod jako nástroje pro odhalení koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a 
konstrukcích. 
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CÍL PRÁCE 
Cílem této práce je studium možnosti využití nedestruktivních akustických metod, které by 

pomohly jednoduše a zavčas zjistit stupeň probíhajícího korozního procesu zabudované 
výztužné oceli a hlavně posoudit životaschopnost železobetonových konstrukcí. Akustické 
metody jako takové mají své trvalé zastoupení mezi metodami nedestruktivního testování a 
s vývojem techniky se stále zdokonalují, jejich potenciál však ještě není plně využit. Našim 
úkolem je prozkoumat možnosti využití těchto metod právě k odhalení koroze 
v železobetonových konstrukcích, její analýze a monitorování jejího postupu. Zvolená metoda 
by měla také spolehlivě určit vliv koroze na samotnou strukturu železobetonu a zároveň by 
byla metodou jednoduchou, rychlou a také cenově dostupnou. 

Pro tento úkol se jako perspektivní akustickou metodou jeví tradiční metoda impact-echo, 
nebo nově se rozvíjející metoda nelineární akustické spektroskopie, či metoda akustické 
emise, ale také ultrazvuková průchodová pulzní metoda. Každá z těchto metod má svá 
specifika a proto budou jednotlivé metody testovány a budou prozkoumány jejich možnosti 
použití. Z analýzy získaných výsledků budou navrženy vhodné parametry pro sledování 
koroze výztuže, které by byly schopny provést hodnocení rozsahu poškození 
železobetonových prvků a konstrukcí.  

Výsledky získané pomocí těchto metod budou průběžně porovnávány s hodnotami 
získanými z měření běžnými metodami, které jsou v současné době používané pro studium 
koroze. Pro tyto účely byla vybrána metoda měření elektrického odporu výztuže a metoda 
měření elektrodových potenciálů. Dále bude zkoumán vliv degradace korozí na strukturu 
materiálu sledováním povrchu betonových trámců pomocí konfokálního mikroskopu a budou 
zaznamenávány změny průměru výztuže a její hmotnosti. 
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SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 

1. Degradace betonu 

Degradace betonu je spjata s jeho permeabilitou. Permeabilitu lze charakterizovat 
pronikáním kapalin a plynů strukturou betonu a také jeho tepelnou a elektrickou vodivostí. 
V betonu se nachází množství kapilárních pórů a mikrotrhlin, které se postupně vzájemně 
propojují a tím vytváří spojitou pórovitost, která má za následek penetraci agresivních činitelů 
z vnějšího prostředí do vnitřních částí betonu. Tento proces mohou podpořit vnější vlivy 
(zatížení, změna teploty, změna vlhkosti prostředí, atd.), ale také děje související s vlastním 
návrhem betonové směsi (druh použitého cementu, vodní součinitel, použití přísad, atd.). 
Díky působení korozních vlivů na betonovou matrici dochází ke vzniku množství závad 
(praskání, rozrušování, ztrátě pevnosti, deformaci, k tvorbě výkvětů a skvrn, apod.), což vede 
také k postupné ztrátě vodotěsnosti.  

Vlivy působící na korozi betonu lze podle původu rozdělit na chemické vlivy (roztoky 
kyselin a solí, plyny, organické látky, atd.), fyzikální vlivy (cyklické zmrazování a 
rozmrazování, vysoká teplota, atd.) a biologické vlivy (mikroorganismy, lišejníky, plísně, 
atd.).  

Ocelová výztuž v železobetonu je obalena cementovým kamenem, který svými vlastnostmi 
zajišťuje podmínky, které tuto výztuž chrání proti negativním vlivům prostředí. Pokud 
dochází ke karbonataci betonové vrstvy nebo pokud dochází ke ztrátě vodotěsnosti a 
následnému pronikání chloridů k výztuži, vzniká velké nebezpečí koroze samotné ocelové 
výztuže. [1], [2] 
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2. Koroze kovů 

Korozi kovů můžeme definovat jako nežádoucí poruchy na kovu způsobené chemickými a 
elektrochemickými reakcemi s okolím. Jedná se o tvorbu rzí a samovolné rozpouštění, 
rozrušování a zmenšování průřezu v důsledku úbytku kovového materiálu. Koroze může 
probíhat při styku s plyny, s kapalinami včetně vody a ve styku s různými chemickými 
látkami.[2]   

2.1. Faktory ovlivňující rychlost a průběh koroze 
Rychlost koroze a její průběh ovlivňuje řada vlivů, přičemž většinou působí několik 

faktorů společně a pak je obtížné určit, jak a jakou rychlostí bude koroze probíhat. Probíhá 
zde mnoho různých pochodů, které závisí jak na vlastnostech daného materiálu, tak na 
vlastnostech korozního prostředí a také na vlastní konstrukci výrobku. 

• Mezi faktory, které souvisejí s materiálovou charakteristikou, patří:  

Chemické složení a obsah nečistot – obsah legujících přísad a méně ušlechtilých kovů, 
vměstky, atd. 
Struktura materiálu – orientace krystalických mřížek, poruchy v krystalické mřížce, atd. 
Stav povrchu materiálu – drsný povrch, povrch pokrytý korozními zplodinami, pasivační 
vrstva, atd. 

• K vlivům korozního prostředí patří: 

Chemické složení – obsah agresivních plynů a kapalin, oxidační schopnost, hodnota pH, 
vlhkost, atd. 
Teplota – vyšší teplota obecně urychluje korozní reakce, ale může mít i opačný účinek, kdy 
dochází ke změně korozního mechanizmu. 
Tlak prostředí – způsobuje mechanické namáhání, ovlivňuje rozpustnost plynných složek, atd. 
Pohyb korozního prostředí – urychluje transportní pochody, ale může bránit vzniku bodového 
napadení. 
Elektrický proud – elektrochemická koroze bludnými proudy. 
Biologické napadení – rozrušování povrchu, atd. 

• Činitelé související s konstrukčním uspořádáním jsou: 

Mechanické namáhání – urychluje strukturní napadení kovu a vznik krystalické koroze. 
Kontakt s jiným materiálem – rozdílné ušlechtilosti kovů, vlhkost druhého materiálu, atd. 
Místa s možností ukládání nečistot a vlhkosti. 
Druh spojení – při svařování může docházet ke vzniku interkrystalické koroze. 
Rozdíly v teplotě – přestup tepla na rozhraní kovu a okolního prostředí. 
[3], [4] 

2.2. Chemická koroze  
Chemická koroze je děj, při kterém dochází ke vzájemnému spolupůsobení kovu a 

korozního prostředí. Korozním prostředím mohou být vodní i nevodní roztoky, ale také plyny, 
neelektrolyty. Dochází pouze k chemickým reakcím bez přítomnosti elektrického proudu 
(např. hydrolýza, rozpouštění, výměna iontů, ….). 
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Základní příčinou této koroze je reaktivita kovů – termodynamická nestálost v různých 
prostředích. Kovy mají snahu samovolně přecházet do stálejšího stavu zplodin koroze, kdy se 
v průběhu těchto reakcí uvolňuje energie.  

Obvyklá je oxidace kovů, kdy na povrchu kovu vznikají oxidy, které za určitých podmínek 
mohou tvořit ochrannou vrstvu, která chrání dosud nenapadený materiál před další oxidací. 
V jiných případech může v oxidické vrstvě vznikat napětí a může docházet k porušení 
materiálu (praskliny, odprýskávání, atd.). [3], [4], [5] 

2.3. Elektrochemická (fyzikálně-chemická) koroze 
Elektrochemická koroze vzniká následkem procesů, které probíhají v roztoku a na fázovém 

rozhraní. Základem tohoto druhu koroze je soustava elektroda a elektrolyt a děje, které v této 
soustavě probíhají, tj. přenos náboje z jedné fáze do druhé. Pro průchod proudu mezi 
elektrodou a elektrolytem jsou nutné dvě elektrody (katoda a anoda). Proud mezi těmito 
elektrodami prochází buď samovolně, a pak se jedná o tzv. galvanický nebo koncentrační 
článek, nebo v důsledku připojení elektrod na zdroj stejnosměrného proudu, tento článek 
nazýváme elektrolytickým (elektrolyzér). Elektroda i elektrolyt může být jak pevné tak i 
kapalné fáze, avšak elektroda musí být alespoň částečně elektronově vodivá a elektrolyt musí 
být iontově vodivý. 

Korozní elektrodové reakce jsou oxidačně - redukční, probíhají zde dvě dílčí reakce – 
anodická a katodická. Na anodě probíhá oxidace a tedy vlastní koroze kovu a na katodě 
probíhá tzv. depolarizační reakce, kdy dochází k redukci některé oxidované složky. Pokud se 
jedná o samovolný proces, reakce probíhající na katodě a anodě nemohou probíhat jedna bez 
druhé, jsou na sebe vázány (tzv. spřažené reakce).  

Vznik fázového rozhraní a tedy i elektrických článků v kovech může být způsoben 
rozdílným chemickým složením sousedních atomů, díky různé orientaci krystalových ploch 
povrchu polykrystalického kovu, díky částečnému pokrytí povrchu vrstvou korozních 
zplodin, různými mřížkovými poruchami pronikajícími na povrch kovu, rozdílným složením 
elektrolytu a také spojením různých kovů. [5], [6] 

2.3.1. Galvanická koroze 

Galvanická (galvanicko-bimetalická) koroze vzniká samovolně za přítomnosti dvou 
různých kovů a elektrolytu. Vhodným elektrolytem může být vlhká betonová směs i vlhká 
půda. Každý kov má jinou elektrochemickou aktivitu a vzájemným spojením dochází 
ke spolupůsobení, kdy ušlechtilejší kov s vyšší aktivitou (katoda) koroduje v tomto spojení 
pomaleji, než by korodoval sám a kov méně ušlechtilý s nižší elektrochemickou aktivitou 
(anoda) naopak koroduje mnohem rychleji. Rychlost této koroze je dána rozdílem korozní 
ušlechtilosti obou kovů. Ušlechtilost kovu je dána jeho elektrodovým potenciálem, 
s rostoucím potenciálem roste ušlechtilost.  

Pokud je vzdálenost mezi anodickým a katodickým místem vetší, rozeznáváme spojení 
kovů na makroúrovni, vzniká tzv. makročlánek. Vzdálenosti, na které se kovy ovlivňují, 
mohou dosahovat i mnoha metrů. 

Nehomogenity ve struktuře kovových materiálů vedou ke vzniku mikročlánků v rámci 
mikrostruktury kovů, kdy při různém složení fází dochází ke spolupůsobení kovů ve 



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 

- 16 - 

vícefázové slitině. Mikročlánek může vznikat i na rozhraní mezi kovem a nečistotu a také 
důsledkem různé orientace krystalových rovin nebo poruchami mřížky, atd. [6] 

2.3.2. Elektrodový potenciál 

Při styku elektrody a elektrolytu má kov elektrody větší či menší snahu se rozpouštět a 
uvolňovat kationty do roztoku elektrolytu v závislosti na elektrolytickém rozpouštěcím tlaku a 
roztok se brání vnikání těchto kationtů z elektrody a usazuje ionty z roztoku na elektrodu 
v závislosti na osmotickém tlaku.  

Pokud je rozpouštěcí tlak vetší než osmotický, elektroda se nabíjí záporně a kationty kovu 
přecházejí z elektrody do elektrolytu. Pokud je však rozpouštěcí tlak menší než osmotický, 
elektroda se nabíjí kladně a kationty kovu se z roztoku na elektrodě usazují. Záporná 

elektroda pak k sobě přitahuje kladně nabité ionty elektrolytu a kladná elektroda přitahuje 

záporně nabité ionty – vznikají elektrické dvojvrstvy.  

 

 

 

 Obr. 2.1 Schéma vzniku elektrické dvojvrstvy.  

Elektrodový potenciál neboli elektrické napětí poločlánku je dáno rozdílem elektrického 
potenciálu elektrody (vrstvy nábojů na povrchu elektrody) a elektrického potenciálu 
elektrolytu (vrstvy nábojů v elektrolytu těsně u povrchu elektrody). [7] 

Pokud vložíme kov do roztoku jeho soli, tak mezi kovem a roztokem jeho soli tyto děje 
probíhají, dokud se neustaví rovnováha (2.1),  

 �� ↔ ��� � 	. �� (2.1)

kde �� je kov v elementárním stavu, 
 ��� je jeho kladně nabitý iont, ��  je elektron s jedním záporným nábojem. 

V této rovnováze se na elektrodě stanoví rovnovážný potenciál Er, kdy teoreticky na 
tomtéž místě povrchu elektrody je rychlost oxidace stejná jako rychlost redukce a navenek 
neprobíhá na elektrodě žádný děj (kov se rozpouští stejnou rychlostí, jako dochází k jeho 
zpětné redukci). Rychlost těchto reakcí lze charakterizovat pomocí jejich proudové hustoty j 
v závislosti na potenciálu E. Proudová hustota každé z elektrodových reakcí je exponenciálně 
závislá na elektrodovém potenciálu. Celková proudová hustota je součtem exponenciál obou 
dílčích dějů (anodického a katodického). 
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 Obr. 2.2 Rovnovážný potenciál kovu. [6]  

Protože potenciály elektrod jsou závislé na teplotě a koncentraci, stanovuje se tzv. 
standardní elektrodový potenciál E°. Standardní rovnovážný elektrodový potenciál Er° 
je rovnovážný potenciál, při tzv. standardních podmínkách, tj. při jednotkové aktivitě iontu 
v roztoku, a je kvantitativní mírou oxidovatelnosti kovu. Vztah mezi rovnovážným 
potenciálem a standardním potenciálem je závislý na koncentraci elektroaktivních složek a je 
vyjádřen Nernstovou rovnicí (2.2), 

 � � �� � ��	� �	 1����� (2.2)

kde � je molární plynová konstanta, � je absolutní teplota, 	 je počet vyměněných elektronů při elektrochemické přeměně, � je Faradayova konstanta, 
 ��� je koncentrace (aktivita) iontu kovu v roztoku. 

Absolutní hodnotu elektrodového potenciálu nelze přímo měřit, je to měřitelná veličina 
pouze proti srovnávací (referenční) elektrodě, kdy lze jednotlivé elektrody (poločlánky) 
navzájem porovnávat. U vodíkové elektrody bylo smluvně prohlášeno, že hodnota jejího 
rovnovážného potenciálu je nulová při všech teplotách, tzv. standardní potenciál vodíkové 
elektrody. Ostatní standardní rovnovážné potenciály byly srovnány s touto hodnotou a byla 
vytvořena řada standardních elektrodových potenciálů (tzv. řada elektrochemické ušlechtilosti 
kovů, která vychází z podmínky rovnováhy kovů s vlastními ionty v roztoku). Kovy, které se 
nachází v kladné části řady, jsou kovy ušlechtilé (elektropozitivní) a kovy se záporným 
standardním elektrodovým potenciálem jsou kovy neušlechtilé (elektronegativní). [5], [6] 

 

 

 

 Obr. 2.3 Řada standardních elektrodových potenciálů vybraných kovů.  
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2.3.3. Termodynamika korozních dějů 

Termodynamika určuje podmínky, kdy korozní procesy mohou či nemohou probíhat, 
rozhoduje o změnách energie, o hnací síle a o směru samovolných reakcí, ale nedokáže 
vypovídat o rychlosti těchto procesů. 

Termodynamická stabilita kovu je dána ušlechtilostí kovu neboli standardním 
elektrodovým potenciálem. Čím je kov ušlechtilejší, tím je stabilnější a má menší tendenci 
oxidovat. V porovnání s praktickými zkušenostmi však korozní odolnost kovů neodpovídá 
elektrochemické ušlechtilosti a i kovy, které patří k neušlechtilým, vykazují vysokou korozní 
odolnost. Tyto rozdíly jsou dány skutečností, že ušlechtilost kovů vychází z podmínky 
rovnováhy kovu s vlastními ionty v roztoku, ale v korozním prostředí je těchto iontů málo a 
k této rovnováze dochází jen zřídka. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím korozní 
odolnost je vznik nerozpustných korozních produktů, se kterými řada ušlechtilosti kovů také 
nepočítá.[6] 

 

 

 

 Obr. 2.4 Srovnání elektrochemické ušlechtilosti a průměrné korozní odolnosti 
vybraných kovů. [4] 

 

Marcel Pourbaix byl první, kdo zkonstruoval diagramy závislosti potenciálu a pH (E-pH), 
které již vznik nerozpustných korozních zplodin zohledňují, tzv. Pourbaix diagram. Tyto 
diagramy při dané konstantní teplotě vymezují tři základní oblasti termodynamické stability, 
kdy je stabilní kov (oblast imunity), kdy jsou stabilní kationty kovu v roztoku (oblast aktivity 
– koroze), nebo kdy jsou stabilní nerozpustné oxidy či hydroxidy (oblast pasivity). V oblasti 
imunity je koroze kovu termodynamicky nemožná, v oblasti aktivity koroze již probíhá a 
v oblasti pasivity se kov pokrývá tenkou vrstvou korozních produktů, které mohou další 
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korozi bránit. Pokud vytvoříme řadu kovů, kde oblast imunity i pasivity považujeme 
dohromady za míru termodynamické korozní odolnosti, pak toto pořadí již lépe odpovídá 
obecné korozní odolnosti. Skutečná korozní odolnost je však ještě závislá na mnoha dalších 
činitelích. [6] 

 

 

 

 Obr. 2.5 Pourbaix diagram koroze ocele. [2]  

2.3.4. Elektrochemická koroze ocelové výztuže 

Korozní proces při elektrochemické korozi ocele probíhá pouze v přítomnosti vody a 
kyslíku. Obě tyto složky jsou potřebné pro přeměnu ocele na korozní zplodiny (rez). Jedná se 
o oxidačně-redukční reakci.  

Z ocele přejde do elektrolytu iont Fe2+ a v oceli se vytvoří záporný náboj – tedy anoda, 
dochází k anodické reakci (oxidaci) a vlastní korozi kovu. (2.1)  

V elektrolytu vznikne vrstvička s kladným nábojem – tedy katoda, která přitahuje volné 
elektrony a kde probíhá katodická reakce (redukce) tzv. depolarizace, která je 
charakterizovaná spotřebováním elektronů vzniklých na anodě. Depolarizace odstraňuje volné 
elektrony buď redukcí vodíkových iontů (vodíkovou depolarizací) (2.2), nebo dochází 
k odstranění prostřednictvím molekulárního kyslíku O2 (kyslíkovou depolarizací) (2.3), 
popřípadě mohou probíhat oba dva děje společně (smíšenou depolarizací).  

Ionty železa Fe2+, které difundovaly do elektrolytu a vzniklé hydroxidové ionty OH– 
následně vzájemně zreagují a vznikne hydroxid železnatý Fe(OH)2 (2.4), který déle reaguje 
s kyslíkem a vodou za vzniku hydroxidu železitého Fe(OH)3 (označovaného jako rez) 
(2.5).[2], [5] 

Anodová reakce: �� → ���� � 2�� (2.3)

Katodová reakce: 2��� � 2�� → �� � 2��� (2.4)

 �� � 2��� � 4�� → 4��� (2.5)

Primární reakce: ���� � 2��� → ������� (2.6)

Sekundární reakce: 4������� � 2��� � �� → 4������  (2.7)
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 Obr. 2.6 Schéma elektrochemické koroze ocele (železa).  

2.4. Krystalická koroze 
Rozeznáváme korozi interkrystalickou (mezikrystalovou) a transkrystalickou. 
Podmínkou vzniků interkrystalické formy koroze kovu, je strukturní a chemická 

nehomogenita kovu na hranicích krystalických zrn, která vzniká v napjatém kovu (tzv. koroze 
pod napětím). Jedná se o nerovnoměrné korozní napadení, často způsobené tepelným 
zpracováním korozivzdorných ocelí (svařování) a je obvykle spojeno se snížením obsahu 
chromu. Rozlišujeme anodovou a katodovou reakci, kdy na anodě probíhá oxidace železa a 
uvolňování iontů vodíku a na katodě tyto ionty pod velkým tlakem pronikají mezi krystaly 
ocele. Největší nebezpečí, které při tomto druhu koroze hrozí, spočívá v tom, že kov koroduje 
v úzkém pásu na hranici zrn, což vede ke ztrátě soudržnosti mezi těmito zrny a vzniku úzkých 
trhlin, které jsou špatně odhalitelné. Následně dochází k náhlému porušení a ztrátě pevnosti 
ocele. Transkrystalická koroze je navíc spojena s působením mechanického zatížení. 
Vznikající trhlinky nejsou omezeny pouze na hranice zrn, ale mohou probíhat samotnou 
strukturou zrna kovu. [8] 

2.5. Druhy koroze podle charakteristických projevů 

2.5.1. Rovnoměrná  

• Plošná koroze 

Plošná koroze je nejrozšířenějším druhem koroze. Projevuje se rovnoměrným úbytkem 
kovu po celém povrchu části kovové konstrukce, který je vystaven rovnoměrnému působení 
korozního prostředí. Úbytek kovu může být způsoben jak chemickou, tak elektrochemickou 
korozí. Při plošné korozi, způsobené elektrochemickými reakcemi tyto reakce probíhají na 
úrovni mikročlánků, které jsou rovnoměrně distribuovány po povrchu a lokalizace anod a 
katod se průběžně mění. [4], [5], [8] 

 

 

 

 Obr. 2.7 Schéma plošné koroze.  
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2.5.2. Nerovnoměrná 

• Štěrbinová koroze 

Korozní děj této koroze je lokalizovaný, vzniká v úzkých štěrbinách, trhlinách nebo 
v mezerách mezi povrchy. Elektrolyt uvnitř štěrbiny je částečně oddělen od zbytku 
elektrolytu, čímž je omezena výměna elektrolytu a je spotřebováván kyslík. Ve štěrbině 
vzniká nedostatek pasivačního (oxidačního) činidla a je zde porušována pasivační vrstva. 
K tomu často dochází v závitových spojích, v pórech svarů, u lemování nýtovaných spojů, 
pod těsněním nebo pod ochrannými povlaky, které již ztratily adhezi ke kovu. [8] 

 

 

 

 Obr. 2.8 Schéma štěrbinové koroze.  

• Důlková a bodová koroze 

Tento druh koroze se projevuje místním porušením materiálu. Dochází ke vzniku důlků, 
ale okolní povrch materiálu zůstává bez známek koroze. Mechanismus této koroze je obdobný 
jako v případě koroze štěrbinové, rozdíl je ve vzniku, kdy důlek (štěrbina) u bodové koroze 
vzniká samovolně. Často k této korozi dochází, pokud je ochranná pasivační vrstva kovu 
v některém místě narušena, například působením chloridů. Riziko vzniku a šíření této koroze 
je spojeno se zvýšenou koncentrací agresivních iontů a oxidujících látek, zvýšenou teplotou a 
nízkou hodnotou pH. Nebezpečí tohoto druhu koroze spočívá v problematickém odhalení, 
kdy vznikající poruchy jsou nepatrné, ale mohou konstrukci značně oslabit a následně může 
docházet k náhlé ztrátě pevnosti. [4], [5], [8] 

 

  

 

 Obr. 2.9 Schéma důlkové koroze. Obr. 2.10 Schéma bodové koroze.  

• Laminární koroze 

Laminární koroze se projevuje terasovitým odlupováním kovu. Většinou nastává u 
válcovaných nebo vrstvených materiálů, kdy koroze postupuje po hranicích jednotlivých 
vrstev a převažuje u kovů, jejichž oxidy jsou odolnější než samotný kov. [5] 
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 Obr. 2.11 Schéma laminární koroze.  

• Interkrystalická a transkrystalická koroze 

Jedná se o korozi strukturní, kdy koroze proniká krystalickou strukturou kovu. V případě 
koroze interkrystalické se poruchy šíří na hranicích zrn, v případě koroze transkrystalické 
trhliny pronikají samotnou strukturou zrn. [8] 

 

  

 

 Obr. 2.12 Schéma interkrystalické koroze. Obr. 2.13 Schéma transkrystalické koroze.  

• Selektivní koroze 

Dalším druhem strukturní koroze je koroze selektivní, která je spjata s napadením jedné 
nebo více fází slitiny, která je tvořena kovy s různými strukturami.  Příkladem této koroze je 
tzv. odzinkování mosazí, odcíňování u cínových bronzů, odměďování u slitin zlata, atp., kdy 
dochází k odstraněním jedné ze složek slitiny částečnou přeměnou původního materiálu. 
K tomuto jevu dochází buď pouze lokálně, nebo v celé ploše povrchu materiálu. [8] 

 

 

 

 Obr. 2.14 Schéma selektivní koroze.  
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3. Koroze ocelové výztuže v železobetonových prvcích 

3.1. Koroze ocelové výztuže způsobená karbonatací betonu 
Ocelová výztuž zabudovaná v železobetonových prvcích je před korozí chráněna 

povlakem, tvořeným oxidy železa.  Tato vrstvička, silná pouze několik nanometrů, je 
nepropustná a brání vlastní ocel před působením vody a kyslíku, takže nedochází ke korozi. 

Tento film je stabilní pouze v zásaditém prostředí, jehož pH se pohybuje v rozmezí hodnot 
od 11,5 do 13,8. Takové prostředí je v betonu zajištěno díky nasycenému roztoku hydroxidu 
vápenatého Ca(OH)2, který vzniká v průběhu hydratace cementu a je obsažen v pórové vodě 
cementového kamene. Tuto vlastnost označujeme jako pasivace ocelové výztuže. 

Problém nastává v případě, kdy oxid uhličitý CO2 z okolního prostředí proniká krycí 
vrstvou betonu a reaguje s přítomným hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 za vzniku novotvarů 
uhličitanu vápenatého CaCO3 a vody. Tato reakce je známá jako karbonatace betonu.  

 !"����� � !�� → !"!� � ��� (3.1)

Díky této reakci se snižuje koncentrace hydroxidových iontů OH–, pH v betonu klesá. 
Pokud pH kleslo pod hraniční hodnotu 9,6, nastává tzv. depasivace, kdy je ochranný obal 
výztuže z oxidů železa odstraněn a ocel již není chráněna proti působení vody a kyslíku. 
Železo ve výztuži začíná korodovat a tvoří se korozní zplodiny, které mají objem několikrát 
větší než železo. Díky tomu v betonu vzniká tlakové napětí, které způsobuje vznik trhlin 
v krycí vrstvě, dochází k odhalení výztuže a dalšímu přímému kontaktu ocele s korozním 
prostředím, což celý proces koroze ještě zhoršuje.  

Karbonatace probíhá ve čtyřech etapách. 
V první etapě se hydroxid vápenatý Ca(OH)2 obsažený v pórovém roztoku působením 

oxidu uhličitého CO2 mění na nerozpustný uhličitan vápenatý CaCO3 (téměř vždy 
v modifikaci kalcitu), který zaplňuje póry a snižuje tak propustnost povrchu betonu. 
Spotřebovávání tohoto hydroxidu z pórového roztoku má za následek jeho další rozpouštění, 
což umožňuje opakování této reakce. Zaplněním pórů dochází ke zvětšení hutnosti 
cementového tmelu a k jeho zvýšení odolnosti vůči dalším agresivním vlivům. Pokud by byl 
beton na počátku dostatečně hutný a póry by byly malé, došlo by k jejich zaplnění, což by 
znemožnilo dalšímu pronikání oxidu uhličitého a karbonatace by ustala. Obvykle však mají 
betony značnou pórovitost a vzniklé novotvary nejsou schopny tyto velké póry zaplnit a 
karbonatace může pokračovat dál do větší hloubky. V této etapě pH betonu klesá na hodnotu 
11. 

Ve druhé etapě dochází k přeměně ostatních hydratačních produktů cementu, vznikají 
modifikace CaCO3 a spolu s amorfním gelem kyseliny křemičité zůstávají jako velmi 
jemnozrnné krystalické novotvary uhličitanu vápenatého, hrubozrnné novotvary v této etapě 
se vyskytují jen velmi ojediněle. Vlastnosti betonu se příliš nemění, kolísají kolem původních 
hodnot. Dochází k dalšímu poklesu pH na hodnotu 9,5. 

Ve třetím období nastává rekrystalizace dříve vzniklých uhličitanových novotvarů a 
vznikají velmi rozměrné krystaly kalcitu a aragonitu (až 10× větší). Dochází k přechodu méně 
stálých modifikací CaCO3 na stálejší. Mechanické vlastnosti betonu se postupně zhoršují a 
klesají pevnosti. V této etapě se pH dostává pod hraniční hodnotu 9,6 (dochází k rozpouštění 
depasivační vrstvy výztuže) a klesá až k hodnotě 8. 
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Poslední čtvrtá fáze se vyznačuje téměř úplnou karbonatací, kdy hrubé krystaly aragonitu 
a kalcitu prostupují celou strukturou cementového tmelu. Beton ztrácí svou pevnost a 
soudržnost s povrchem ocelové výztuže. Dochází k intenzivní a výrazné korozi, pH klesá pod 
hodnotu 8. [9] 

Samotná karbonatace nezpůsobuje korozi ani výztuže ani betonu. Ke korozi výztuže je 
nutné působení vody a kyslíku. Při korozi výztuže způsobené karbonatací betonu dochází 
většinou k rovnoměrné korozi, kdy je úbytek ocelové výztuže rotačně symetrický.  

Rychlost karbonatace je závislá především na pórovitosti betonu, což souvisí s vodním 
součinitelem i s dobou ošetřování betonu při tuhnutí a tvrdnutí, popřípadě na povrchových 
úpravách betonu. Průběh ovlivňuje také druh použitého cementu a relativní vlhkost vzduchu, 
kdy karbonatace ve velmi suchém nebo velmi vlhkém prostředí probíhá pomaleji. [1], [2], 
[10] 

3.2. Koroze ocelové výztuže podporovaná působením chloridů 
Jak již bylo popsáno v předchozím odstavci (3.1 Koroze ocelové výztuže způsobená 

karbonatací betonu) je ocelová výztuž před korozí chráněna tzv. pasivační vrstvou oxidů 
železa. Působením některých aniontů však dochází ke zvýšení rozpustnosti těchto oxidů a tato 
tenká vrstva je narušena i v případě vysokého pH pórového roztoku v cementovém kameni, 
které by mělo tuto vrstvu udržovat stabilní. Dochází k deprivaci ocelové výztuže.  

Nejčastější jsou železobetonové konstrukce vystaveny působení chloridových iontů Cl– 
v důsledku přítomnosti chloridů. Samotnou korozi výztuže stejně jako v případě karbonatace 
způsobuje voda a kyslík, přítomnost chloridových iontů působí pouze jako iniciátor koroze.  

Koroze probíhající v přítomnosti chloridů je nebezpečná zejména proto, že často dochází 
ke korozi důlkové, kdy je napadena sice malá plocha, ale dochází k hlubokým defektům a 
výraznému oslabení průřezu výztuže, což může vést k náhlému porušení konstrukce. 

Chloridy působící na konstrukce jsou přítomny v mořské vodě, v chemických 
rozmrazovacích solích, v záměsové vodě při výrobě betonu, ale i v některých chemických 
provozech. Chloridové ionty penetrují betonovým krytím buď absorpcí vody suchým 
betonem, kdy se ve vodě rozpuštěné chloridy dostanou kapilárními póry na povrch výztuže, 
nebo difúzí chloridů, kdy se chloridové ionty pohybují vodou, která je již v kapilárních pórech 
obsažena. Koncentrace chloridů nad 0,2 – 0,4 % hmotnosti cementu se považuje za kritickou. 

Rychlost penetrace chloridových iontů je ovlivněna různými faktory. Zvyšující se 
pórovitost betonu a tedy i vyšší vodní součinitel difúzi urychlují, stejně jako zvýšení teploty. 
Opačný efekt způsobují různé příměsi do betonu, jako jsou křemičité úlety a popílky, které 
zmenšují kapilární pórovitost, ale také použití cementů s pucolány nebo struskou, které 
způsobuje odlišnou chemickou povahu povrchu. [1], [2], [11] 

3.3. Koroze ocelové výztuže způsobená sulfatací betonu 
Dalším agresivním činitelem urychlujícím korozi ocelové výztuže mohou být 

kyselinotvorné plyny, které se objevují především v oblastech s vysokou koncentrací 
průmyslové činnosti. Jedná se především o oxid siřičitý, který patří k nejškodlivějším plynům. 

Degradace betonu způsobená oxidem siřičitým je silně ovlivněna mírou vlhkosti prostředí 
a s rostoucí vlhkostí se zvyšuje. Již při nízké koncentraci rovnovážné vlhkosti dochází 
k silnému narušování CSH-produktů. Vlhkost ovlivňuje v největší míře rychlost probíhajících 



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 

- 25 - 

chemických reakcí, ale také rozhoduje spolu s koncentrací SO2 o vzniku a vlastnostech 
jednotlivých produktů těchto reakcí. Složení těchto novotvarů závisí také na délce působení 
SO2 a na rychlosti absorpce v betonu. Výsledkem je vznik sulfátů a to především vznik síranu 
vápenatého ve formě sádrovce. Pokud je v prostředí přítomná voda v kapalné formě dochází 
ke vzniku sloučenin typu ettringitu (hydratovaných sulfátů) a k tzv. síranovému rozpínání. 
Působením oxidu siřičitého dochází k rozkladu struktury betonu a v důsledku sulfatace klesá 
pH až na hodnotu 5,4. 

Pokles pH pod hraniční hodnotu 9,6 má za následek depasivaci výztuže, v důsledku čehož 
dochází k vlastní korozi ocelové výztuže. Tvorba korozních zplodin s větším objemem 
způsobuje další rozrušování matrice betonu a tím odhalení výztuže. [9], [10] 

3.4. Galvanická koroze 
V betonu se nejčastěji setkáváme s galvanickou korozí při kontaktu ocelové výztuže 

železobetonových prvků a hliníku, který byl v minulosti používán jakou elektroinstalační 
materiál nebo je používán jako materiál pro výrobu zábradlí. Díky tomu, že hliník má menší 
ušlechtilost než ocel, tak koroduje rychleji a koroze ocele je zpomalována. [10] 

3.5. Koroze bludnými proudy 
Jedná se o elektrochemickou korozi, kdy k průchodu proudu mezi elektrodami a 

elektrolytem nedochází samovolně, ale v důsledku připojení elektrod na zdroj stejnosměrného 
proudu. V případě koroze bludnými proudy je tímto zdrojem zemní proudové pole, které má 
svůj původ v činnosti člověka, nebo je důsledkem přirozených jevů vyskytujících se 
v zemském povrchu. 

Přirozená zemní proudová pole vznikají buď díky indukčním jevům v zemském 
magnetickém poli, nebo jsou způsobené elektrochemickou aktivitou hornin. Jedná se o slabé 
proudy, jejichž dosah není velký.  

Umělá zemní proudová pole a vznik bludných proudů nejčastěji souvisejí s provozem 
stejnosměrně elektrizovaných železnic, tramvají a metra, které využívají koleje jako zpětné 
vodiče pro navrácení proudu do napájecích stanic. Dochází k úniku těchto proudů, které se 
zeminou rozšiřují do velkých vzdáleností a jejich tok je nepředvídatelný. Tyto ztráty mohou 
dosahovat 15 – 60% celkového trakčního proudu. 

Pokud se v místech proudového pole nalézají nedokonale izolované kovové prvky, proud 
je jimi veden (teče cestou nejmenšího odporu) a dochází k elektrochemické korozi. Na těchto 
kovových prvcích se vytvoří tři různé oblasti – katodická oblast (oblast vstupu proudu), 
neutrální oblast (oblast protékání proudu) a anodická oblast (oblast výstupu proudu). 
V katodické oblasti dochází ke křehnutí materiálu a úbytku pevnosti. Z hlediska 
elektrochemické koroze je nejnebezpečnější oblast anodická, kde dochází k bodovému 
„rozpouštění“ kovů, aniž by se objevovaly typické korozní zplodiny (kov je čistý). Úbytek 
kovu je dán Faradayovými zákony elektrolýzy, které říkají: „Hmotnost látky vyloučené na 
elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, 
po který elektrický proud procházel. Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro 
všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent závisí přímo úměrně 
na molární hmotnosti látky.“ [4], [10], [12] 
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4. Akustika 

Akustika je vědní obor o mechanických kmitech a vlnách, které se šíří ve všech 
skupenstvích – pevném, kapalném a plynném. Akustika se zabývá komplexně vznikem a 
přenosem vlnění, jeho vlastnostmi, interakcemi a vnímáním zvuku lidským uchem. 

Rozsah frekvencí kmitů a vln začíná v blízkosti nulového kmitočtu, kdy mluvíme o 
infrazvuku, jde přes slyšitelnou oblast mezi 16 Hz až 20 kHz až do ultrazvuku (nad 20 kHz). 

Podstatou akustických vln jsou elastické (pružné) kmity látky šířící se libovolným 
prostředím a jejich rychlost je závislá na mechanických vlastnostech tohoto prostředí. 
Dochází k jejich pohlcování, odrazům, ohybům, refrakcím a interferencím.[13] 

4.1. Kmitání 
Kmitání neboli oscilace je obecně změna určité veličiny pravidelně se opakující v čase. Ve 

fyzice nejčastěji mluvíme o mechanických a elektromagnetických kmitech.  
Mechanické kmitání (jež nás bude dále zajímat) je pohyb hmotného bodu složený 

z pravidelně se opakujících cyklů – kmitů. Takovýto hmotný bod je vázán na určitou 
rovnovážnou polohu a pohybuje se pouze do jisté vzdálenosti od této polohy. Objekt, který 
kmitá, se nazývá oscilátor. 

Dochází-li k přenosu kmitání prostorem, hovoří se o vlnění. 
Doba jednoho kmitu se označuje jako perioda � a její převrácená hodnota je frekvence #, 

která vyjadřuje počet kmitů za sekundu. Okamžitá poloha hmotného bodu se označuje jako 
okamžitá výchylka a maximální velikost okamžité výchylka je amplituda. 

4.1.1. Druhy kmitání 

• Netlumené kmitání 

Při tomto kmitání nedochází ke ztrátě energie a tak nedochází k tlumení kmitavého 
pohybu. Někdy toto kmitání bývá označováno jako volné. 

• Tlumené kmitání 

V takovém případě dochází k tlumení kmitu a to v důsledku ztráty energie, ke které může 
docházet například třením nebo odporem prostředí. Při tlumeném kmitání dochází nejčastěji 
k postupnému zmenšování amplitudy. 

• Nucené kmitání 

Je to kmitání, kdy je do kmitající soustavy dodávána energie prací nějaké vnější budící 
síly. Pokud bude mít vnější působící síla periodický časový průběh, pak pohyb oscilátoru 
bude také periodický. Pokud bude mít budící síla stejnou úhlovou frekvenci jako vlastní kmity 
oscilátoru, dochází k maximálnímu vlivu budící síly a amplituda kmitů se výrazně zvětší – 
mluvíme o tzv. rezonanci. 
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4.1.2. Harmonické kmity 

Harmonické kmity jsou zvláštním případem periodických kmitů, které lze popsat rovnicí pro 
okamžitou výchylku ve tvaru (4.1), 

 $ � % ∙ '(	�)* � φ� (4.1)

kde % je amplituda výchylky bodů, 
 ) úhlová frekvence, ,  je počáteční fáze kmitu, 
 * je čas. 
Grafickým znázorněním harmonického kmitu je sinusoida. Funkce sinus je periodická 
s periodou 2-, proto platí vztah (4.2). 

 ) � 2-� � 2-# (4.2)

4.2. Teorie vlnění 
Vlnění je šíření určitého rozruchu (nejčastěji kmitů) v prostoru. Rozlišujeme mechanické 

vlnění, elektromagnetické vlnění, ale o vlnění můžeme mluvit také v případě vlnové funkce 
kvantového systému, atd. Rozruch může být jednorázový (např. rázová vlna), častěji se však 
setkáváme s rozruchem periodickým, kdy se šíří kmity. Dále se již budeme zabývat pouze 
mechanickým kmitavým pohybem v pružném látkovém prostředí, se kterým se setkáváme 
v akustice. 

Pro mechanické vlnění je charakteristické, že nedochází k přenosu částic, ty kmitají kolem 
vlastních rovnovážných poloh, a prostředím se šíří pouze mechanická energie. Energie šířící 
se z místa rozruchu vychýlí částici v silovém poli vzájemného působení ostatních částic z její 
rovnovážné polohy a dojde k porušení rovnovážných sil, které jsou příčinou harmonických 
kmitů. Zároveň tyto síly představují vazbu mezi částicemi, a tudíž dojde k postupnému 
rozkmitání ostatních částic. [13] 

Zdrojem mechanického vlnění je lineární harmonický oscilátor, kterým může být libovolné 
vnější těleso konající harmonické kmity, předávající energii kmitů pružnému prostředí. 
Vlnění se šíří od zdroje do vzdálenosti .⃗, která lineárně narůstá s časem. Platí rovnice (4.3), 

 .⃗ � 0⃗ ∙ *  (4.3)

kde  0⃗ je fázová rychlost šíření vlnění, 
 * je čas. 

Fázová rychlost šíření vlnění 0⃗ je v daných podmínkách charakteristická pro jednotlivé 
pružné prostředí, např. rychlost zvuku ve vzduchu za normálních podmínek je 0 � 331,8 ms�6. 

Okamžitá výchylka částice od rovnovážné polohy se značí 7. V daném prostředí je tato 
výchylka závislá na vzdálenosti .⃗ a čase *. Argument okamžité výchylky se nazývá fáze ,. 

Doba jednoho kmitu je označována jako perioda � a vzdálenost do níž se rozšíří zvolená 
fáze za dobu � je vlnová délka 8 (je to tedy vzdálenost částic, které kmitají se stejnou fází). 
Frekvence # je počet kmitů za časovou jednotku (obvykle sekundu) a platí pro ni vztah (4.4).  

 # � 1� (4.4)
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Pro fázovou rychlost pak platí rovnice (4.5). 

 0 � 8� � λ ∙ # (4.5)

• Vlnová rovnice 

Vlnová rovnice (4.6) je základní diferenciální rovnice vlnění,  

 
:�7∂<� ∙ :�7∂$� ∙ :�7∂=� � 1c� ∙ :�7∂*�  (4.6)

kde  7 je výchylka, 
 0 je fázová rychlost šíření vlnění,  
 * je čas, 
 <, $, =  jsou souřadnice v prostoru. 
Tato rovnice platí obecně pro všechny směry šíření a pro vlnu libovolného tvaru v prostoru. 
Levá strana této rovnice bývá obvykle nahrazena symbolem ∆u, tudíž dostáváme 
zjednodušený tvar rovnice (4.7), 

 ∆7 � 1c� ∙ :�7∂*�  (4.7)

kde  ∆ je Laplaceův diferenciální operátor. 
Pro rovinnou vlnu šířící se ve směru osy x pak platí jednodušší diferenciální rovnice (4.8). 

 
:�7∂<� � 1c� ∙ :�7∂*�  (4.8)

• Rovnice výchylky pro harmonický kmitavý pohyb 

Pokud budeme mluvit o harmonickém kmitání, výsledkem základní vlnové rovnice (4.7) 
bude rovnice výchylky (4.9) a zjednodušeně pro harmonickou vlnu šířící se ve směru osy x 
platí rovnice (4.10), 

 7 � % ∙ '(	 ) A* � .0B  (4.9)

 7 � % ∙ '(	 ) A* � <0B � % ∙ '(	 ) C* � �<8 D � % ∙ '(	 C)* � 2-<8 D (4.10)

kde % je amplituda výchylky bodů, 
 ) úhlová frekvence, �  je doba periody, 
 8 je vlnová délka, 0 je fázová rychlost šíření vlny, 
 * je čas, 
 <, . je vzdálenost a platí: . � < ∙ 0E' F �  $ ∙ 0E' G � = ∙ 0E' H . 

• Rovnice pro rychlost kmitání (akustickou rychlost) 

Pokud již budeme mluvit pouze o zjednodušeném případě harmonických vln šířících se ve 
směru osy x, tak derivací vztahu (4.10) podle času dostaneme rovnici pro rychlost kmitání 
částice kolem střední hodnoty (4.11), 

 I � ) ∙ 7� ∙ cos ) A* � <0B � K� ∙ cos ) A* � <0B  (4.11)
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kde K� je amplituda akustické rychlosti a platí: K� � 2- ∙ # ∙ % �  ) ∙ % . 

• Rovnice pro akustický tlak  

V důsledku šíření akustické vlny dochází ke změně tlaku v daném prostředí. Tlak v tomto 
prostředí kolísá kolem klidové hodnoty a změny od této hodnoty nazýváme akustickým 
tlakem, který je dán vztahem (4.12), 

 L � M� ∙ cos ) A* � <0B  (4.12)

kde M� je amplituda akustického tlaku a platí: M� � N ∙ 0 ∙ ) ∙ % � N ∙ 0 ∙ K� . 

4.2.1. Typy vlnění podle směru vychýlení částic z rovnovážné polohy 

Podle směru vychýlení částic z rovnovážné polohy vůči směru šíření rozlišujeme podélné 
vlnění a příčné vlnění. 

• Podélné (longitudinální) vlnění 

Při podélném vlnění dochází k vychýlení částic z rovnovážné polohy rovnoběžně se 
směrem šíření, viz Obr. 4.1. V průběhu šíření tohoto vlnění dochází k postupnému střídavému 
ředění a zhušťování částic. Mechanické podélné vlnění se šíří ve všech skupenstvích 
látkového prostředí (plynném, kapalném a pevném) díky vazbám mezi jednotlivými částicemi 
(atomy a molekulami). 

 

 

 

 Obr. 4.1 Podélné vlnění – výchylka z rovnovážné polohy je rovnoběžná se směrem 
šíření. 

 

• Příčné (transversální) vlnění 

Při příčném vlnění dochází k vychýlení částic z rovnovážné polohy kolmo ke směru šíření 
vlnění, viz Obr. 4.2. Šíření tohoto vlnění je charakterizováno postupným střídáním vrchů 
a dolů vlny. Mechanické příčné vlnění je typické pro pevné pružné látkové prostředí nebo 
povrch kapalin. 

 

 

 

 

 Obr. 4.2 Příčné vlnění – výchylka z rovnovážné polohy je kolmá ke směru šíření.  
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4.2.2. Interference vlnění 

Interferencí vlnění se nazývá skládání vlnění a jevy, které jsou s tímto spojeny, se nazývají 
interferenční jevy. 

V daném pružném prostředí se šíří jednotlivá vlnění z různých zdrojů nezávisle na sobě – 
setkávají se, překrývají se a opět se rozchází, jako by se nikdy nesetkala. Mluvíme o principu 
nezávislosti šíření vlnění. V oblasti setkání různých vln dochází k jejich skládání a výsledné 
vlnění se nazývá složené vlnění. Skládání vlnění obdobně jak skládání kmitů se řídí principem 
superpozic a je určeno vektorovým součtem okamžitých výchylek, což v důsledku vede 
k tomu, že v některých místech dochází k zeslabení nebo k zesílení amplitud vlnění. 

Obecně jsou interferenční jevy velmi složité. V praxi je však velmi důležitý jednodušší 
případ skládání koherentních vln. Vlny považujeme za koherentní, pokud mají stejnou 
frekvenci, stejnou vlnovou délku a mají konstantní fázový rozdíl. 

• Stojaté vlnění 

Stojaté vlnění vzniká při interferencí dvou koherentních postupných vln, které mají stejné 
amplitudy, stejné vlnové délky a šíří se proti sobě. Toto vlnění se od postupného vlnění liší 
svými vlastnostmi. U postupného vlnění kmitají všechny částice se stejnou amplitudou, ale 
různou fází a u stojatého vlnění je fáze stejná, ale amplituda částic závisí na jejich poloze. Při 
postupném vlnění je kmitová energie pro všechny částice stejná a dochází k jejímu šíření. Pro 
stojaté vlnění naopak platí, že kmitová energie se pro jednotlivé částice liší v závislosti na 
jejich amplitudě a k šíření energie nedochází. Tomuto typu vlnění se také říká chvění nebo 
vibrace.  

Rovnice okamžité výchylky stojaté vlny (4.13) je odvozena z rovnic dvou postupných vln 
(4.10), které se šíří opačným směrem podél osy x. 

 7 � 2% ∙ cos 2-<8 ∙ sin Q* (4.13)

Pokud v daném bodě platí cos �RST � 0, má tento bod nulovou amplitudu a tedy nekmitá, 

v takovém případě mluvíme o takzvaných uzlech. 

Naopak pokud v daném bodě platí cos �RST � 1, tento bod kmitá s maximální amplitudou a 

tehdy mluvíme o takzvaných kmitnách. 
V případě stojatých vln platí pro rychlost kmitání (akustickou rychlost) rovnice (4.14) a 

pro akustický tlak pak platí rovnice (4.15). 

 I � 2K� ∙ cos ) <0 ∙ cos )*  (4.14)

 L � 2M� ∙ sin ω <0 sin )*  (4.15)

• Vznik stojaté vlnění 

Stojaté vlnění vzniká tehdy, pokud na konci řady částic nemůže dojít k přenosu energie do 
jiného prostředí. Rozlišujeme případ, kdy je konec bodové řady volný nebo pevný. 

V případě, kdy mluvíme o volném konci, částice na konci řady nemůže předávat energii 
dále, protože nesousedí s žádným prostředím. Vlnění se na volném konci odráží zpět se 
stejnou fází a vzniká zde kmitna, viz Obr. 4.3. 
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V případě, že je konec řady částic připojen k dokonale tuhému a nehybnému tělesu, opět 
nemůže dojít k přenosu energie, protože se částice nepohybuje. Vlnění se odráží zpět 
s opačnou fází a na pevném konci vzniká uzel, viz Obr. 4.4. 

 

 

 

 Obr. 4.3 Stojaté příčné vlnění s volnými konci.  

 

 

 

 Obr. 4.4 Stojaté příčné vlnění s pevnými konci.  

4.2.3. Šíření vln 

Šíření vln v tělesech je ovlivněno řadou proměnných vlivů a ve skutečnosti se jedná o 
velmi složitou problematiku. V praxi se využívá různých zjednodušených reprezentací a 
pohledu, které poskytují odlišnou představu o šíření akustických vln. Popis časového rozvoje 
vybuzeného pulzu šířícího se látkovým prostředím je převážně závislý na typických 
frekvencích a tedy vlnových délkách. Jednotlivé metody nedestruktivního testování využívají 
různé zjednodušení jinak velmi složité problematiky. [14] 

• Paprsková reprezentace 

Při paprskové reprezentaci se šíření elastických napěťových vln děje pomocí vlnoploch a 
paprsků. Tato představa je velmi názorná, avšak silně zjednodušuje šíření těchto vln a je třeba 
uvědomit si, že v reálných případech je velmi přibližná. [14] 

• Vlnová reprezentace 

Vlnová reprezentace obvykle popisuje vlny základními akustickými veličinami jako je 
akustická výchylka (posuv) částice prostředí u, akustická rychlost va a akustický tlak pa. 
Všechny tyto veličiny jsou v obecném případě funkcí souřadnic a času. [14] 

• Vlnoplocha 

Vlnoplocha je množina bodů se stejnou fází. Pokud bude mít prostředí, ve kterém se šíří 
vlnění, ve všech směrech stejné vlastnosti, pak se toto vlnění bude od zdroje šířit stejnou 
fázovou rychlostí a tedy za stejný čas dospěje do stejné vzdálenosti, tj. na povrch koule, a 
mluvíme o tzv. kulových (sférických) vlnoplochách. Pokud vzdálenost od zdroje bude 
dostatečně velká, můžeme považovat malou část vlnoplochy za rovinu a pak mluvíme o tzv. 
rovinných vlnoplochách, které mají stejnou velikost i směr. Kolmice k vlnoplochám určují 
směr šíření vlny a nazývají se paprsky.  
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• Huygensův princip 

Huygensův princip popisuje představu o šíření vlnění v prostoru, viz Obr. 4.5. Podle tohoto 
principu každý bod homogenního a izotropního prostředí, do kterého dospěje vlnění v určitém 
okamžiku (tj. každý bod na čele šířící se vlny), je zdrojem nového elementárního 
(sekundárního) vlnění, které se dále šíří v elementárních vlnoplochách. Nová výsledná 
vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je obálkou elementárních vlnoploch a kolmice na ni 
určuje směr šíření. 

 

 

 

 Obr. 4.5 Huygensův princip.  

Huygensův princip byl dále upřesněn na Huygensův-Fresnelův princip, který doplňuje 
původní představu tím, že sekundární vlny spolu navzájem interferují. Díky tomuto principu 
můžeme zkoumat vlnění, aniž bychom znali původní zdroj, stačí nám znát polohu a tvar 
vlnoplochy v některém předchozím okamžiku. Pomocí tohoto principu můžeme také vysvětlit 
děje, které vznikají na rozhraní dvou prostředí, jako je odraz, lom, ohyb atd.  

• Difrakce (ohyb) vlnění 

Difrakce vlnění, neboli česky ohyb, je jev, při kterém se přímočaré vlnění dostává i do 
oblasti geometrického stínu za překážkou, viz Obr. 4.6. Difrakce je charakteristickou 
vlastností každého typu vlnění a vychází z Huygensova principu, kdy každý bod, do kterého 
dospěje vlnění, je zdrojem nového vlnění. Tento jev je pozorovatelný na otvoru v překážce, 
jehož velikost je srovnatelná s vlnovou délkou nebo je menši než vlnová délka daného vlnění.  

 

 

 

 Obr. 4.6 Ohyb vlnění za otvorem v překážce.  
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• Refrakce (lom) vlnění 

Při průchodu vlnění může na rozhraní dvou prostředí, v nichž má dané vlnění různou 
fázovou rychlost, docházet k refrakci neboli k lomu tohoto vlnění a tedy ke změně směru 
šíření, viz Obr. 4.7. 

 

 

 

 Obr. 4.7 Lom vlnění na rozhraní dvou prostředí.  

Tento jev se řídí tzv. Snellovým zákonem, který říká, že poměr sinu úhlu dopadu F k sinu 
úhlu lomu G je nezávislý na úhlu dopadu a pro daná prostředí je stálý. Tento poměr se nazývá 
index lomu 	 a je roven poměru fázových rychlostí 06 a 0� v jednotlivých prostředích (4.16). 

 	 � sin αsin β � c6c� (4.16)

• Reflexe (odraz) vlnění 

K reflexi neboli k odrazu vlnění dochází tehdy, když vlnění dospěje na rozhraní dvou 
prostředí a vrátí se zpět do prostředí, ze kterého přichází, viz Obr. 4.8.  

 

 

 

 Obr. 4.8 Odraz vlnění na rozhraní dvou prostředí.  

Odraz vlnění se řídí zákonem odrazu, který říká, že úhel odrazu je roven úhlu dopadu, 
přičemž odražené vlnění zůstává v rovině dopadu (4.17). 

 F � F‘ (4.17)

Na rozhraní dvou prostředí dochází zároveň k odrazu i k lomu vlnění, vyjma případu, kdy 
vlnění dopadá pod úhlem, který je větší nebo roven tzv. meznímu úhlu FY a platí rovnice 
(4.18). 

 sin FY � 060� (4.18)
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Obecně může být rozdělení energie na odraženou a lomenou vlnu různé, avšak lze říct, že 
s rostoucím úhlem dopadu roste energie odražené vlny a klesá energie vlny lomené [14]. 

• Disperze vlnění 

Disperze je závislost fázové rychlosti šíření vlny na její frekvenci a prostředí, ve kterém 
toto platí, nazýváme disperzním prostředím. Prostředí, ve kterém frekvence neovlivňuje 
fázovou rychlost, je označováno jako nedisperzní prostředí. Na rozhraní dvou prostředí 
dochází vlivem disperze k tomu, že se harmonické vlny s různou frekvencí lámou pod 
různými úhly a pokud je tedy dopadající vlnění dáno superpozicí různých harmonických vln 
s různými frekvencemi, dochází k rozkladu daného vlnění na jednotlivé monochromatické 
komponenty, tj. na jednotlivé harmonické vlnění s určitými frekvencemi, viz Obr. 4.9. 

 

 

 

 Obr. 4.9 Disperze vlnění.  

4.2.4. Modely šíření vln v tělesech v závislosti na geometrii tělesa 

Tyto modely představují idealizované případy šíření vlnění, které jsou závislé především 
na homogenitě materiálového prostředí, ve kterém se vlnění šíří, a na vlastní geometrii daného 
tělesa. V reálných případech se projevují charakteristiky šíření vlnění (např. disperze, kdy se 
puls začne frekvenčně rozplývat), nebo vliv geometrických překážek uvnitř tělesa, atd. 

Pozn. Rozhodnutí, zda se jedná o tlustou nebo tenkou desku resp. o tlustou nebo tenkou 
tyč, je závislé na poměru rozměrů a vlnové délky 8 Z⁄ . 

• Podélné (dilatační) vlny v neomezeném prostředí či tlusté desce 

Při podélném vlnění dochází ke kmitání částic ve směru postupující vlny a okolní materiál 
neumožňuje příčné smrštění nebo roztažení ve směrech kolmých na směr šíření, viz Obr. 4.10. 
Toto vlnění se může šířit v pevném, kapalném i plynném prostředí a jeho rychlost je dána 
rovnicí (4.19), [14], [15] 

 0\ � ]  ∙ �1 � ^�N ∙ �1 � ^� ∙ �1 � 2 ∙ ^� (4.19)

kde 0 je rychlost šíření vlnění, 
  je modul pružnosti v tahu, 
 N je hustota, ^ je Poissonovo číslo. 
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• Příčné (smykové) vlny v neomezeném prostředí či tlusté desce 

Při šíření tohoto vlnění částice kmitají kolmo ke směru šíření, viz Obr. 4.11. Tento druh 
vlnění pozorujeme pouze v pevných látkách nebo na povrchu kapalin. Příčné vlnění se šíří 
rychlostí danou rovnicí  (4.20), [14], [15] 

 0_ � ]Ǹ � ]N ∙ 12 ∙ �1 � ^� (4.20)

kde ` je modul pružnosti ve smyku. 

• Podélné (dilatační) vlny v tenké desce – Lambovy symetrické vlny 

Šíření Lambových symetrických vln je omezeno na tenké desky, kde je umožněno příčné 
smrštění nebo roztažení v jednom ze směrů kolmých na směr šíření, viz Obr. 4.12. Rychlost 
šíření vlnění v tenkých deskách je závislá nejen na hustotě a modulech pružnosti daného 
materiálu, ale také na tloušťce desky a frekvenci šířícího se vlnění. [14] 

• Příčné (ohybové) vlny v tenké desce – Lambovy antisymetrické vlny 

U asymetrických Lambových vln se jedná o šíření příčných ohybů v tenké desce, viz Obr. 
4.13. Stejně jako v případě symetrických Lambových vln je rychlost šíření tohoto vlnění 
závislá jak na materiálových charakteristikách daného tělesa a jeho rozměrech, tak na 
frekvenci vlnění. Pozn. Pokud dochází k rozšiřování desky, tak se postupně Lambovy 
asymetrické vlny transformují na povrchové Rayleighovy vlny. [14] 

• Podélné (dilatační) vlny v tenké tyči 

Tenká tyč umožňuje příčné smrštění i příčné roztažení ve všech směrech kolmých na směr 
šíření. V místě zhuštění částic v podélném směru dochází k příčnému roztažení a v místě 
zředění pak dochází k příčnému smrštění, viz Obr. 4.14. Rychlost šíření tohoto vlnění je dáno 
rovnicí (4.21). [14] 

 0\ � ]N (4.21)

• Rayleighovy vlny na povrchu tlusté desky 

Tento typ vln se vyskytuje pouze na povrchu těles. Jedná se o zvláštní typ vlny, kdy se 
částice pohybují po eliptické dráze, viz Obr. 4.15. Tento pohyb je dán tím, že síla působící na 
částici v příčném směru je větší než síla ve směru podélném. V hloubce odpovídající délce 
příčné vlny Rayleighovy vlny zanikají.  Rychlost Rayleighových vln je přibližně dána rovnicí 
(4.22). [14], [15] 

 0a ≅ 0,87 � 1,12 ∙ ^1 � ^ ∙ ]Ǹ (4.22)
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 Obr. 4.10 Podélné (dilatační) vlny 
v neomezeném prostředí či tlusté desce. 

Obr. 4.11 Příčné (smykové) vlny v 
neomezeném prostředí či tlusté desce. 

 

 

  

 

 Obr. 4.12 Podélné (dilatační) vlny v tenké 
desce – Lambova symertická vlna. 

Obr. 4.13 Příčné (ohybové) vlny v tenké 
desce – Lambova antisymertická vlna. 

 

 

 
 

 

 Obr. 4.14 Podélné (dilatační) vlny v tenké 
tyči. 

Obr. 4.15 Rayleighovy vlny na povrchu 
tlusté desky. 
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5. Detekce akustických signálů 

Pro detekci a případný záznam akustického vlnění, jehož podstatou jsou elastické kmity 
šířící se libovolným prostředím, je potřeba tyto mechanické projevy převést na elektrické 
signály. K tomuto účelu slouží elektroakustické převodníky (měniče), které převádějí energii 
tlakové vlny (mechanickou energii) na energii elektrickou nebo naopak. 

Mezi takové převodníky patří mikrofon (zachytává zvukové vlny, které mění na vlny 
elektrické) a reproduktor (mění elektrické vlnění zpět na zvukové vlnění), nebo mluvíme o 
elektroakustických snímačích, které převádějí výchylku povrchu na elektrický signál, a 
elektroakustických budičích, kdy dochází ke změně elektrického signálu na mechanický 
pohyb. 

5.1. Mikrofony 
Podle principu, na kterém mikrofony pracují, je dělíme na několik základních typů: 

• Elektrostatické (tzv. Kondenzátorové) 

Tyto mikrofony jsou tvořeny dvěma elektrodami kondenzátoru – membránou, která tvoří 
pohyblivou elektrodu kondenzátoru, a pevnou elektrodou, které je většinou perforovaná. 
Kondenzátor je připojen do elektrického obvodu a mezi elektrodami je stejnosměrné 
polarizační napětí. Zvukové vlny rozkmitají membránu a změna polohy této membrány 
způsobuje změnu kapacity kondenzátoru, která se převede na elektrický signál. Tyto 
mikrofony jsou velmi kvalitní a citlivé a proto našly své uplatnění i v měřících technikách. 

• Elektretové 

Elektretové mikrofony jsou typem kondenzátorových mikrofonů, kdy je elektrické pole 
vytvářeno elektretem, což je nevodivá hmota, která je permanentně elektricky nabitá a 
uchovává v sobě trvalý elektrický náboj, což umožňuje užívat mikrofon i bez velkého 
polarizačního napětí. Tato hmota je buď nanesena na elektrodu, nebo je z ní přímo vyrobena 
membrána. Konstrukce těchto mikrofonů je jednoduchá a jejich použití je víceúčelové. 

• Elektrodynamické (Dynamické) 

Jsou založeny na principu elektromagnetické indukce. Membrána je spojena s cívkou 
okolo pevného permanentního magnetu a její pohyb v tomto magnetickém poli vytváří proud. 
Takovéto mikrofony mají omezený rozsah i citlivost. 

• Páskové 

Páskové mikrofony jsou jednodušším typem mikrofonů elektrodynamických. Jsou tvořeny 
zvlněným páskem nejčastěji z hliníkové fólie, která je umístěna v magnetickém poli. 
Výhodou těchto mikrofonů je jejich jednoduchá konstrukce, ale jsou málo odolné proti 
mechanickému poškození. 

• Elektromagnetické 

Tyto mikrofony fungují také na elektromagnetickém principu. Pohyb membrány přenáší 
feromagnetická kotva kmitající uvnitř pevné cívky, která se okolo ní vine. Výhodou tohoto 
typu mikrofonu jsou malé rozměry a nízká cena, avšak mají omezený frekvenční rozsah. 
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• Piezoelektrické 

Piezoelektrické mikrofony využívají vlastnosti některých krystalických látek, kdy při určité 
deformaci v těchto látkách dochází ke vzniku elektrického napětí, jedná se o tzv. 
piezoelektrický jev. Konstrukce těchto mikrofonů je buď membránová nebo bezmembránová, 
kdy zvuk působí přímo na krystal. Tyto mikrofony nejsou příliš kvalitní.  

• Uhlíkové 

Fungují na principu, že při stlačení uhlíkových zrn dochází ke změně jejich odporu. Pokud 
jsou tyto zrna umístěna mezi dvě kovové desky a na jednu z nich působí zvukové vlnění, 
mění se pak i proud protékající zrny mezi deskami. Tyto mikrofony patří k prvním 
mikrofonům, ale jejich kvalita je velmi špatná.  

5.2. Reproduktory 
Reproduktory mají opačnou funkci než mikrofony. Principy, na kterých jsou založeny, jsou 

mnohdy obdobné jako u mikrofonu. Rozlišujeme tyto základní typy: 

• Elektrodynamické 

Princip je obdobný jako u elektrodynamických mikrofonů. Pohyblivá cívka spojená 
s membránou je umístěna v mezeře permanentního magnetu. Cívka s membránou je 
vychylována z rovnovážné polohy v závislosti na procházejícím nízkofrekvenčním proudu a 
tak dochází k přenosu tohoto pohybu do vzduchu. 

• Elektromagnetické 

U elektromagnetických reproduktorů je membrána z tenkého plechu přitahována pevně 
umístěným elektromagnetem, nebo touto membránou pohybuje malý magnet umístěný v poli 
budící cívky. 

• Elektrostatické 

Princip těchto reproduktorů je založen na vzájemném přitahování a odpuzování elektricky 
nabitých desek, kdy membrána z tenké fólie opatřená vodivou vrstvou bývá umístěna mezi 
dvě pevné elektrody a působením silového elektrostatického pole se pohybuje. 

• Piezoelektrické 

Piezoelektrický jev je využíván k rozpohybování membrány nebo je membrána tvořena 
přímo piezoelektrickým materiálem. 

• Plazmové 

Plazmové reproduktory nemají membránu, ale pracují na principu zahřívání a ochlazování 
vzduchu kolem výboje, kdy na rozhraní teplejšího a studenějšího vzduchu vznikají rázy. 

• Další 

Pneumatické (princip modulace unikajícího vzduchu pomocí budícího signálu), rotační, 
atd. 
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5.3. Elektroakustické snímače a budiče 
Elektroakustické snímače využívají různých principů a v závislosti na tom se liší jejich 

konstrukce i vlastnosti, jako je citlivost, frekvenční charakteristika nebo cenová dostupnost. 
Podle druhu použití volíme správný snímač odpovídajících parametrů. 

Frekvenční charakteristika širokopásmových snímačů umožňuje rovnoměrné snímání 
v širším frekvenčním spektru a naopak rezonanční snímače mají největší citlivost v určitém 
úzkém frekvenčním pásmu.  

• Piezoelektrické 

Na rozdíl od piezoelektrických mikrofonů jsou piezoelektrické snímače jedny 
z nejpoužívanějších a to především pro snímání signálů akustické emise v nedestruktivním 
testování. Tyto snímače mají jednoduchou konstrukci, která zajišťuje spolehlivost, vysokou 
citlivost a stálost frekvenčních charakteristik. 

Snímače tohoto typu využívají piezoelektrických vlastností některých krystalických 
dielektrik, ve kterých vlivem mechanických deformací dochází k elektrické polarizaci a tím 
k uvolňování nebo vázání nábojů v přilehlých elektrodách. Pokud mechanické napětí 
způsobující deformace odezní, dielektrikum se dostává do původního stavu.  

Materiály piezoelektrického elementu se liší svými vlastnostmi. Důležitou vlastností je 
elektromechanická orientace, tzn. orientace směru mechanické deformace a směru 
odpovídající polarizace. U některých materiálů lze vyvolat polarizaci pouze ve směru 
deformace (např. křemen), u jiných dochází k polarizaci jak ve směru deformace, tak ve 
směru kolmém na deformaci (piezokeramické materiály). Piezoelektrický jev je často závislý 
na teplotě, kdy při překročení určité prahové hodnoty (Curierovy teploty) dochází ke ztrátě 
piezoelektrických vlastností a pro navrácení těchto vlastností je nutná nová polarizace. 
Curierova teplota se pro různé materiály liší a mají na ni vliv případné příměsi či nečistoty 
objevující se v keramice. 
Často používaným materiálem pro výrobu piezoelektrických snímačů je křemen. Jeho 

vlastnosti jsou stále do 200 °C a Curierova teplota, kdy dochází ke ztrátě piezoelektrických 
vlastností, je 573 °C. 

Dalšími oblíbenými materiály jsou bárium-titanátová, zirkoniová a niobitová keramika, 
patřící do skupiny piezokeramických materiálů. Jejich Curierova teplota se pohybuje 
v rozmezí 100 – 300 °C a proto nejsou vhodné pro použití za vyšších teplot. [16] 

Dalšími skupinami jsou pak materiály tvořené solí kyseliny vinné (Seignettova sůl), 
fosforečnany a arzeničnany. 

Speciálním případem je pak použití polymeru polyvinylidene fluoride, kdy je tento 
materiál dodáván ve formě tenkého filmu s poniklovanými nebo niklovými elektrodami. Tyto 
snímače jsou nazývány piezofilmové a mají vysokou citlivost, široký frekvenční rozsah, ale 
malou teplotní odolnost. 

Existuje mnoho možností upořádání piezoelektrického snímače. Základní konstrukční 
řešení piezoelektrického snímače bez zabudovaného předzesilovače je ukázáno na Obr. 5.1.  
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 Obr. 5.1 Schématické uspořádání piezoelektrického snímače. [16]  

Pokud využijeme obráceného piezoelektrického jevu, tak zavedené elektrické napětí 
vyvolá v piezoelektrickém krystalu deformaci – mechanický pohyb. Tohoto jevu využívají 
budiče. 

• Kapacitní 

Tyto snímače pracují na principu změny kapacity v kondenzátoru. V nejjednodušším 
případě se jedná o změnu kapacity v závislosti na změně vzdálenosti elektrod u deskového 
kondenzátoru s rovnoběžně rovinnými elektrodami, kdy je jedna elektroda tvořena povrchem 
zkoumaného prvku a druhá je v definované vzdálenosti od povrchu. Tyto snímače mají 
rovnou frekvenční charakteristiku, ale menší citlivost.  

• Elektro-magneto-akustické 

Jedná se o bezkontaktní snímače, skládající se z permanentního magnetu, který vytváří 
stacionární magnetické pole, a cívky. Mechanické kmitání částic v tomto poli vytváří střídavý 
proud, který indukuje proud v cívce snímače. Tyto snímače lze výhodně využít i jako účinné 
budiče. 

• Další  

Existuje řada další typů snímačů založených na odlišných principech, jako jsou např. 
snímače magnetostrikční, piezorezistivní, fotoakustické, tenzometrické, mechanické, optické 
(laserové), atd.  
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6. Analýza diagnostických signálů 

6.1. Analýza signálů v časové oblasti 
Analýza v časové oblasti bývá většinou spojena zejména se statistikou. Statistické metody 

jsou aplikovatelné na většinu signálů a jsou často užívané. 
Jiné metody analýzy signálů v časové oblasti jsou vhodné pro určité typy nebo tvary 

signálů. Podle časového průběhu nás v praxi zajímá rozdělení signálů na spojité a nespojité 
(impulzní) signály. Nespojitý signál (viz Obr. 6.1) je vyvolán časově oddělenými událostmi. 
U spojitého signálu (viz Obr. 6.2) se vlastně jedná o soustavu nespojitých signálů, kdy jejich 
začátek a konec nelze, nebo lze jen velmi těžko od sebe odlišit. [15] 

U nespojitého signálu můžeme vyhodnocovat například tyto parametry: [17] 

• četnost nespojitých signálů 

• počet překmitů přes prahovou úroveň 

• čas prvního překročení prahové úrovně 

• čas mezi jednotlivými signály 

• maximální amplituda 

• doba trvání signálu 

• doba náběhu (doba od překročení prahu do dosažení maximální amplitudy) 

• útlum 

• amplitudové spektrum signálu 

• energie akustického impulzu 

• a další 

 

 

 

 Obr. 6.1 Schéma nespojitého (impulsního) signálu.  
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U spojitého signálu vyhodnocujeme například tyto parametry: [17] 

• střední hodnota, efektivní hodnota, maximální hodnota 

• amplitudová distribuční funkce 

• standardní odchylka, rozptyl 

• histogram amplitud 

• četnost překmitů přes prahovou úroveň 

• energie akustického signálu 

• a další 

 

 

 

 Obr. 6.2 Schéma spojitého signálu.  

Další metody využívají porovnání signálu, kdy je cílem určit stupeň podobnosti. 
Porovnáváme signál sám se sebou nebo jednu část signálu s jinou, případně jeden signál 
s jiným signálem. [15] 

U reálných signálů je někdy problém určit charakter signálů, což je často nutným krokem 
pro určení další analýzy signálu. Existují různé možnosti korekce, jako je vyhlazení, filtrace, 
nebo redukce, které nám práci s reálnými signály mohou usnadnit. 

6.2. Analýza signálu ve frekvenční oblasti 
K analýze akustického signálu je velmi často využíváno spektrální analýzy, která popisuje 

signál pomocí jeho složek ve frekvenční oblasti. Pomocí matematických principů je 
z časového průběhu signálů získáno jeho frekvenční spektrum. Metody rozdělujeme na 
metody neparametrické, to znamená, že celá analýza se opírá pouze o změřená data, a 
parametrické založené na popisu signálů pomocí vypočtených parametrů (modelů). Velká 
skupina metod pro převod z časové do frekvenční oblasti je založena na diskrétní Fourierově 
transformaci, nebo její jisté modifikaci.  
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6.2.1. Fourierova transformace 

Fourierova metoda patří mezi neparametrické metody. Nejznámější a nejvíce používaná 
metoda pro získání frekvenčního spektra je Fourierova transformace, která rozkládá signál do 
množství sinusových vln různých frekvencí a je definována pro spojitou funkci integrální 
rovnicí (6.1) pro přímou transformaci a rovnicí (6.2) pro zpětnou transformaci. [15] Pokud 
zavedeme Eulerův vzorec (6.3), který určuje vztah mezi goniometrickými funkcemi a 
exponenciální funkcí, dostaneme pro Fourierovu transformaci rovnice ve tvaru (6.4), resp. 
(6.5), 

 d�#� � e6 ∙ f <�*�∞
�∞ ∙ �cos��* ∙ ' ∙ 2-� � sin��* ∙ ' ∙ 2-�(� Z* (6.1)

 <�*� � e� ∙ f d�#�∞
�∞ ∙ �cos�* ∙ ' ∙ 2-� � sin�* ∙ ' ∙ 2-�(� Z# (6.2)

 �hS � cos�<� � ( sin�<� (6.3)

 <�*� � e� ∙ f d�#�∞
�∞ ∙ �h�Rij Z# (6.4)

 <�*� � e� ∙ f d�#�∞
�∞ ∙ �h�Rij Z# (6.5)

kde # je frekvence, 
 * je čas, 
 ( představuje imaginární jednotku, 
 <�*� je signál v časové oblasti, d�#� je reprezentace signálu ve frekvenční oblasti, 
 e6, e� jsou konstanty (v těchto případech jsou rovny jedné). 
Existují dva zápisy Fourierovy transformace, kdy se v jednom využívá jako proměnné 
frekvence (# ) a v druhém kruhové frekvence () ), mezi nimiž je vztah definován podle 
rovnice (6.6). 

 ) � 2 ∙ - ∙ # (6.6)

Při druhém zápisu dojde ke změně koeficientů tak, že  e6 ∙ e� � 6�∙R. [15] 

6.2.2. Spektrální výkonová hustota 

Spektrální výkonová hustota popisuje rozdělení (distribuci) hustoty výkonu signálu 
v závislosti na frekvenci. Výkon signálu je úměrný čtverci amplitudy resp. roven součtu 
výkonů připadajících jednotlivým frekvenčním složkám. Spektrální výkonová hustota k�#� je 
definována jako výkon připadající na jednotkový frekvenční interval. Střední výkon Ml ja pak 
vyjádřen integrální rovnicí (6.7). [15] 

 Mm � f k�#�∞
� Z# (6.7)
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6.2.3. Některé další metody analýzy signálu ve frekvenční oblasti 

• Cepstrální analýza – je nelineární technika signálové analýzy, založená na použití 
logaritmické funkce a přímé i inverzní Fourierovy transformace. 

• Bartlettova a Welchova metoda – je založena na použití diskrétní Fourierovy 
transformace aplikované na naměřená data, na následném výpočtu kvadrátu modulu a 
vhodném zprůměrování. 

• Multi-Taper metoda (MTM) – je neparametrická metoda vycházející z diskrétní 
Fourierovy transformace. 

• Metoda MUSIC (Multi Signal Classification) – je založena na výpočtu vlastních čísel 
a vektorů korelační matice signálu. Myšlenkou je, že jakýkoliv signál rušený bílým 
šumem lze v principu vyjádřit jako aditivní směs bílého šumu a harmonických signálů 
různých kmitočtů, amplitud a fází. 

• Parametrický model AR (autoregresní) – je nejvíce používaným modelem, kdy je 
určení parametrů lineární úloha. 

• Parametrický model MA (klouzavých průměrů) – kdy je určení parametrů nelineární 
úloha. 

• Parametrický model ARMA (autoregresní model klouzavých průměrů) – je 
nejpřesnější z uvedených modelů, ale pro určení parametrů je nutné řešit nelineární 
optimalizační úlohy. 

6.3. Časově frekvenční analýza 
Časově frekvenční analýzy nám dávají přehled o časovém výskytu zejména důležitých 

frekvenčních složek. Pro určení časové lokalizace frekvenčních komponentů používáme 
výpočetní metody zvané časově frekvenční transformace, které můžeme dělit podle 
výpočetního postupu na lineární a nelineární transformace. [18] 

U složitějších případů je vhodné časově frekvenční zobrazení spektra doplnit o případné 
frekvenční a časové řezy, které poskytují výraznou podporu při analýze výsledků. 

6.3.1. Lineární 

Základním principem výpočtu všech lineárních časově frekvenčních postupů je rozklad 
analyzovaného signálu na elementární časově frekvenční jednotky. Jejich výhodou je rychlost 
výpočtu a uspokojující časově frekvenční rozlišení. Nevýhodou je avšak to, že výsledné 
rozlišení je limitováno tím, že složka signálu nemůže být prezentována jako bod v časově 
frekvenčním prostoru, ale je možné pouze určit její pozici uvnitř obdélníku ∆* ∙ ∆#, kde ∆* je 
minimální časový interval (časový krok) a ∆# je minimální frekvenční interval (frekvenční 
krok) a ∆* ∙ ∆# ≈ eE	'* (tzv. Heisenbergův princip neurčitosti). [18] 

• Krátkodobá (okénková) Fourierova transformace 

Tato transformace je jedním ze základních a rychlých přístupů pro časově frekvenční 
analýzu. 

Krátkodobá Fourierova transformace je jistou modifikací Fourierovi transformace, která 
lokalizuje frekvenční složky v čase s konstantním rozlišením. Princip této metody je založen 
na rozdělení signálu na dostatečně krátké časové úseky pomocí jisté okénkové funkce a na 
každém tomto výřezu je provedena Fourierova transformace, která se postupně posouvá. 
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Tato metoda je jistý kompromis mezi časovou a frekvenční analýzou signálů a výsledky 
závisí na výběru okénkové funkce a její šíři. Široké časové okno dává horší časové rozlišení, 
ale relativně dobré frekvenční rozlišení, a naopak velká šíře pásma dává horší frekvenční 
rozlišení, ale relativně dobré časové rozlišení. [18] 

• Gaborova transformace 

Gaborova transformace je speciálním případem Krátkodobé Fourierovi transformace, kdy 
je k rozdělení signálu na dostatečně malé realizace použita jako okénková funkce Gaussova 
funkce, která generuje nejmenší možné časově frekvenční okna ve vztahu k Heisenbergovu 
principu neurčitosti. [18] 

• Transformace wavelet 

Transformace Wavelet je moderní metoda vhodná jak pro stacionární tak i pro 
nestacionární a rychle se měnící signály. Dokáže řešit problémy s rozlišením v časové, 
frekvenční i časově frekvenční doméně. Tato transformace poskytuje tzv. analýzu 
s vícenásobným rozlišením, která se provádí aplikací postupně rozšiřované okénkové funkce. 
Úzké okénko se používá pro analýzu vysokých frekvencí a široké okénko pro analýzu nízkých 
frekvencí. Při transformaci Wavelet je signál rozložen pomocí sady jistých funkcí zvaných 
wavelety (pojem „wavelet“ označuje „malou vlnku“). [18] 

6.3.2. Nelineární 

V praxi mezi nelineárními postupy časově frekvenčních transformací dominují kvadratické 
metody. Jejich výsledné rozlišení v čase a frekvenci není limitováno a to zajišťuje vysokou 
rozlišovací schopnost a přesnou lokalizaci význačných frekvenčních komponent v čase. Jistá 
nevýhoda je však při zpracovávání reálných signálů s velkým počtem vzorků, kdy je výpočet 
náročný na čas a klade nároky na velkou operační i diskovou paměť počítače. [18] 

• Wignerova-Villova transformace 

Wignerova-Villova transformace je další alternativou ke Krátkodobé Fourierově a Wavelet 
transformaci. Tato transformace představuje komplexní funkci v časově frekvenčním prostoru 
a není omezena Heisenbergovým principem neurčitosti. Poskytuje dobré rozlišení jak ve 
frekvenční, tak i v časové oblasti a také zachovává „hustotu energie“ signálu. Nevýhodou 
však mohou být určité problémy při výpočtu vícesložkového signálu, který vzniká součtem 
dvou a více signálů, kdy transformace součtu signálů není rovna součtu Wignerových-
Villových transformací jednotlivých signálů, proto ve výpočtu existuje přídavný člen tzv. 
interferenční příspěvek, nebo příspěvek křížkových komponent. Pro zjednodušení se používá 
modifikace Wignerovy-Villovy transformace a vzniká tzv. vyhlazená nebo pseudo 
Wignerova-Villova transformace. [18] 

• Kvadratické, časově a frekvenčně invariantní transformace (Cohenova třída) 

Ve snaze najít matematicky výhodnější transformaci, než je Wignerova-Villova 
transformace, která by byla vhodná k analýze složitějších přechodových a nestacionárních 
signálů, vznikly další zajímavé transformace jako je Rihaczekova, Margenau-Hillova či 
Pageova transformace, které jsou kvadratickými funkcemi signálu. Cohenova metodika pak 
objasňuje, že je možné vytvoření teoreticky nekonečného počtu různých časově frekvenčních 
transformací. [18] 
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• Kvadratické, afinní časově frekvenční transformace 

Afinní transformace mají dobrá časová i frekvenční rozlišení, avšak složitý výpočet. 
S výhodou jsou však používány zejména k analýze signálů s určitými netradičními 
vlastnostmi. [18] 

• Hyperbolické transformace 

• S-transformace 

Matematická definice S-transformace vznikla zobecněním vztahů pro Krátkodobou 
Fourierovu transformaci a transformaci Wavelet. Svými vlastnostmi S-transformace potlačuje 
jisté nevýhody obou transformací, přináší dobré výsledky pro složité nestacionární signály a 
nachází své uplatnění v praxi.  
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7. Akustické metody nedestruktivního testování 

V oblasti nedestruktivního testování mají významné zastoupení akustické metody. Tyto 
metody jsou založeny na principu charakteristiky šíření vlnění a jsou dány fyzikálně-
mechanickými vlastnostmi materiálu. Jedná se o metody volumetrické a řadí se mezi „čisté“ 
NDT metody, které nezpůsobí žádné porušení zkoumaného tělesa. [19] 

Počátky testování pomocí akustických metod sahají do dávné minulosti, kdy bylo 
využíváno tzv. „poklepání“ a na základě odezvy a její změny se daný materiál hodnotil. 
Hlavním problémem tohoto druhu zkoušení bylo subjektivní porovnání, které je v dnešní 
době vyloučeno použitím přesnějších metod buzení i snímání zvukového signálu. 
Často se také setkáváme s pojmem „elektroakustické metody“, kdy použitím 

elektroakustických (elektromechanických) měničů dochází k přeměně akustického 
(mechanického) signálu na elektrický (mikrofony, snímače) a naopak (reproduktory, budiče). 
To nám umožní přesnější elektronické zpracování parametrů signálu pomocí výpočetní 
techniky. Často jsou tyto metody nazývané jako elektrodynamické nebo jen dynamické. 

Do dnešní doby vznikla široká škála metod, které se zakládají na principech měření 
akustických veličin, a můžeme ji dělit podle mnoha různých hledisek.  

7.1. Klasifikace akustických metod 

7.1.1. Podle vlivu na měřený objekt  

• Aktivní metody 

Pokud je využíváno vnějšího zdroje akustického signálu a je do matriálu vysíláno 
mechanické (akustické) vlnění, pak hovoříme o aktivních metodách. Při aktivních 
nedestruktivních metodách ovlivňujeme měřený objekt. Mezi tuto skupinu zahrnujeme 
většinu elektroakustických metod.  

• Pasivní metody 

Pasivní nedestruktivní metody nemají vliv na měřený objekt a podávají integrální 
informace o momentálním dynamickém stavu materiálu. Při pasivní metodě nevysíláme do 
materiálu žádné vlnění, ale je využíváno jevu, kdy jsou zdrojem akustického signálu 
vznikající a rostoucí vady uvnitř materiálu, tzv. aktivní poruchy, které doprovází vznik 
akustického šumu, který následně detekujeme. Dalším zdrojem může být např. únik média 
pod tlakem, kdy je akustický signál generován turbulencí atd. Pasivní metodou v oblasti 
nedestruktivního zkoušení je metoda akustické emise. 

7.1.2. Podle časového průběhu budícího signálu 

Jedním ze základních dělení elektroakustických metod je podle způsobu buzení 
akustického vlnění a je založeno na časovém průběhu jednotlivých akustických událostí. 
Rozlišujeme metody spojité a metody nespojité neboli impulsní.  

• Spojité metody 

Spojité elektroakustické metody využívají zdrojů s buzením spojitého kmitání, kdy jsou 
akustické signály vyvolány událostmi, které nejsou časově oddělené. Jedná se např. o 
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rezonanční metodu, vibrační metodu příčného kmitání, metodu fázových rychlostí či metodu 
mechanické impedance. [20] 

• Nespojité (impulsní) metody 

Nespojité (impulsní) elektroakustické metody využívají impulzový zdroj akustického 
vlnění a akustické signály jsou vyvolány časově oddělenými událostmi.  Mezi tyto metody 
patří např. metoda tlumeného rázu (tuhost vozovek), metoda impact-echo, metoda akustické 
emise a ultrazvuková impulsní metoda. [20] 

7.1.3. Podle způsobu buzení vlnění 

• Metody s koherentním buzením 

Tyto metody využívají zdrojů akustického vlnění, které generují koherentní zvuk s přesně 
definovanými frekvencemi a fázovými rozdíly. Použití elektroakustických metod 
s koherentním buzením vlnění bývá častější.  

• Metody s inkoherentním buzením 

U metod s inkoherentním buzením akustického vlnění bývají zdrojem inkoherentního 
zvuku převážně stochastické dynamické procesy, které probíhají ve zkoumaném tělese, jako 
je například plastická deformace, elektrický výboj, tepelný šum, nebo nepružný rozptyl 
záření. Mezi tyto metody patří metoda akustické emise a metoda impact-echo, které analyzují 
částečně inkoherentní zvukové vlnění.  

7.1.4. Podle využití stojatých či postupných vln 

• Metody využívající stojatých vln (Rezonanční metody) 

 Rezonanční metody využívající stojatých vln, kdy se těleso při vybuzení rozkmitá na 
svých rezonančních frekvencích, tzv. se „rozezní“. Základními veličinami při měření se 
stojatými vlnami v režimu vynucených kmitů jsou rezonanční frekvence, činitel jakosti, 
perioda doznívajících kmitů a logaritmický dekrement útlumu. Na tomto principu pracují 
například některé metody nelineární akustické spektroskopie, rezonanční metoda, vibrační 
metoda příčného kmitání, metoda akustické rezonance, nebo metoda impact-echo. 

• Metody využívající postupného vlnění 

Metody založené na postupném vlnění, případně na vlnových pulsech, využívají vlnění, 
které se od zdroje akustického vzruchu šíří se prostředím a jsou následně snímány. Tyto 
metody zjišťují hlavně fázové a grupové rychlosti, koeficient absorpce, zpoždění signálu, 
frekvenční spektra a další. Mezi tyto metody patří například metoda akustické emise, metoda 
tlumeného rázu, nebo některé z metod nelineární akustické spektroskopie. 

7.1.5. Podle akustické vazby 

•  Metody s kontaktní akustickou vazbou 

Kontaktní vazba vyžaduje použití vazebního prostředku, např. vazelíny, vosku. 
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 Obr. 7.1 Schéma kontaktní vazby. [17]  

• Metody s imerzní akustickou vazbou 

Imerzní vazba využívá imerzní vrstvy mezi sondou a měřeným vzorkem, které je tvořena 
kapalinou tzv. kapalnou předsádkou. 

 

 

 

 Obr. 7.2 Schéma imerzní vazby. [17]  

• Metody s bezkontaktní akustickou vazbou 

Při bezkontaktní vazbě je vrstva mezi měřeným objektem a sondou vyplněna vzduchem a 
je také nazývaná jako metoda se vzduchovou akustickou vazbou. 

 

 

 

 Obr. 7.3 Schéma bezkontaktní vazby. [17]  

7.2. Přehled vybraných akustických metod 

7.2.1. Rezonanční metoda 

Rezonanční metoda zkoušení materiálů se zakládá na měření hodnot určitého druhu 
vynuceného rezonančního kmitání prvků. Při zkoušení tělesa menších rozměrů a pravidelného 
geometrického tvaru lze teoreticky odvodit vztahy mezi vlastními frekvencemi a pružnými 
charakteristikami materiálu. Pomocí logaritmického dekretu útlumu můžeme také sledovat 
časové změny kvality, např. v důsledku degradace materiálu. 

Pomocí vhodného budícího zařízení s plynule měnitelnou frekvencí v rozsahu do 25 kHz 
můžeme zkoušené těleso rozkmitat základními druhy jejich vlastních (rezonančních) kmitočtů 
(podélným kmitáním, kroutivým kmitáním a příčným kmitáním).  
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Rezonanční metoda je však vhodná spíše pro laboratorní zkoušení nezabudovaných 
homogenních prvků. Při objevení nespojitostí, trhlin apod. je měření touto metodou 
nevhodné. [14] 

7.2.2. Vibrační metoda příčného kmitání 

Vibrační metoda příčného kmitání je analogií metody rezonanční, kdy je využito příčného 
(ohybového) vlnění, ale s velmi nízkými budícími kmitočty (frekvence od několika Hz), za to 
však s větším budícím výkonem. Budičem bývá těžší pomaluběžný vibrátor s usměrněnou 
vibrací. [20] 

7.2.3. Metoda fázových rychlostí 

Metoda fázových rychlostí je používána pro měření dynamické tuhosti. Využití této 
metody je především v dopravním stavebnictví při měření dynamické tuhosti vozovek a 
podloží určených pro plošné konstrukce jako jsou letištní dráhy a dálnice. V různých 
vzdálenostech od budiče jsou umístěny snímače, které snímají podélné, ohybové a smykové 
vlny, které jsou vyvolány budičem v rozsahu 30 Hz až 30 kHz. Počítají se fázové rychlosti 
šíření vln napětí materiálem o vlnové délce naměřené na příslušné frekvenci harmonického 
kmitání v plošné konstrukci. 

Výhodou této metody je nutnost pouze jedné přístupové plochy. [14] 

7.2.4. Metody mechanické impedance 

Mechanická impedance akustické soustavy je poměr síly působící na akustickou soustavu a 
rychlosti kmitání hmotných částic. Metoda mechanické impedance se používá především pro 
zkoušení materiálu z pružných látek, u kterých dochází k dotvarování (materiály 
s vazkopružnými vlastnostmi), jako je například asfaltobeton nebo podloží ze soudržných 
zemin. Měří se normovanou mechanickou impedancí. [14] 

7.2.5. Metoda tlumeného rázu 

Tato metoda se používá především pro zjištění tuhosti vozovek a využívá rázového účinku, 
který je vyvolán pádem břemene různých hmotností na tlumící podložky, které jsou umístěné 
na povrchu zatěžovací desky, která je v kontaktu s měřenou vozovkou. 

Vyvolaná odezva konstrukce se zaznamená a vyhodnotí se příslušné výsledky měření. 
Měří se síla, průhyb nebo deformace vozovky a stanoví se ukazatele dynamické odezvy 
konstrukce. Hodnotí se dynamický průhyb a modul tuhosti. [14] 

7.2.6. Metody ultrazvukové defektoskopie 

Metoda ultrazvukové defektoskopie je založená na změnách propustnosti a odrazivosti 
ultrazvukové vlny vlivem necelistvosti materiálu. Ultrazvuk, stejně jako zvuk a hluk, je 
mechanické kmitání částic kolem rovnovážné polohy šířící se v pružném 
prostředí. Frekvenční rozsah u ultrazvukových kmitů je mimo slyšitelné spektrum, tzn. více 
než 20kHz. Pro defektoskopické účely se běžně používají rozsahy 100 kHz až 50 MHz, 
výjimečně až do 200 MHz. Pro testování materiálů a výrobků je podstatný akustický tlak. 
Metody zkoušení dělíme na průchodové metody (spojité, impulsové) a odrazové metody 
(spojité, impulsové), ale spojitá průchodová a odrazová metoda se již v současné době 
nepoužívají. [17] 
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Při ultrazvukové impulsní metodě se do zkoušeného prvku vysílá pomocí sond mechanické 
vlnění s frekvencí vyšší než 20 kHz. Při použití pro účely diagnostiky stavebních materiálů je 
využíváno kmitočtu v rozsahu 20 kHz až 150 kHz. 

Z rychlosti šíření ultrazvukového impulzu zkoumaným prostředím lze vyhodnotit jak 
fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu, tak případné defekty, které se v objemu 
zkoušeného prvku nachází. Při odrazové metodě se snažíme zachytit odraz ultrazvukového 
signálu od nehomogenity, defektu nebo cizího tělesa, které se v konstrukci tělesa nachází.  

Nevýhodou této metody je obtížná interpretace naměřených dat a vysoká citlivost měření 
na vnější vlivy. [14] 

7.2.7. Metoda akustické rezonance 

Akustická rezonance je založena na principu, že se každé těleso při „rozeznění“ rozkmitá 
na svých rezonančních frekvencích. K rozkmitání zkoušeného prvku se používá 
mechanického vybuzení (např. nárazem, úderem), proudového vybuzení (např. tlakem 
vzduchu) nebo elektromechanického vybuzení (např. reproduktorem). Výsledný zvuk se pak 
sejme mikrofonem nebo laserovým vibrometrem. Dále se provádí časová a frekvenční 
analýza signálu a vyhodnocení je založeno na srovnání mezi jednotlivými vzorky. 

Tento efekt se využívá ke zjištění stavu prvku a kontrole materiálu. V případě změny 
rozměru, nebo změny v materiálu, ale např. i vlivem trhliny, lunkru nebo vměstku, tyto 
rezonanční frekvence mění svojí polohu, ale mohou také zcela zmizet nebo mohou vzniknout 
nové frekvence. Z rozboru těchto rezonančních frekvencí získáváme informace o stavu prvku 
s ohledem na případné vady. 

Výhodou této metody je, že kontroluje celý objem zkoumaného prvku a umožňuje rychlou 
kontrolu. [21] 

7.2.8. Metoda akustické emise (AE) 

Metoda „aktivní“ akustické emise je založena na stejnojmenném fyzikálním jevu, kdy 
v materiálu dochází k uvolňování akumulované potenciální energie ve formě tepelného a 
akustického záření, které je doprovázeno „praskáním“ či akustickým šumem. 

Metoda akustické emise se zabývá detekcí, následným zpracováním a konečným 
vyhodnocením parametrů detekovaného signálu AE. Tato metoda našla široké uplatnění při 
monitorování a identifikaci mnoha různých dislokačních a degradačních procesů 
v mikrostruktuře a makrostruktuře materiálu, kavitačních procesů v hydrodynamických 
systémech, turbulencích při úniku kapaliny z potrubí, degradací materiálů atd. Problémem 
této metody je, že v materiálu bohužel vznikají i nevhodné akustické „šumy“, které způsobují 
potíže při vyhodnocování výsledků. [14], [17], [22] 

7.2.9. Metoda impact-echo (impuls-echo metody) (IE) 

Tato metoda je založena na šíření vln, které jsou generovány mechanickým impulzem.  
Metoda impact-echo bývá také označována jako metoda „pasivní nebo nepřímé“ akustické 

emise, kdy zdrojem akustického vlnění je generovaný signál vysílaný do vzorku pomocí 
budiče nebo mechanickým (akustickým) impulzem. Jedná se o vnější zdroj a nikoliv „aktivní“ 
děj probíhající uvnitř zkoumaného materiálu.  

Mechanický impulz může být vyvolán úderem kladívka, či pádem kuličky, který ve 
zkoumaném prvku vybudí mechanické vlnění. Takto vyvolaný přechodový napěťový impulz 
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se šíří materiálem, kde se odráží od vnitřních vad a vnějších povrchů a transformuje se.  
Výsledná odezva je následně snímána a zaznamenávána. Vyhodnocení se provádí z časových 
posunů mezi budícím pulzem a příchozím signálem, avšak častěji využíváme vyhodnocení 
pomocí frekvenční analýzy. Jedná se o metodu porovnávací, kdy analyzujeme rozdíly mezi 
dobrým a špatným výrobkem.[14],[22] 

7.2.10. Nelineární akustická (ultrazvuková) spektroskopie (NAS) 

Parametry nelineárních efektů jsou velmi citlivé na přítomnost nehomogenit a poškození 
struktury materiálu, čehož je při diagnostických a defektoskopických metodách využíváno. 
Metoda nelineární akustické spektroskopie se zaměřuje na akustickou nelinearitu odezvy 
materiálu pomocí elastických vln a dělí se na dvě skupiny metod – metody rezonanční a 
nerezonanční. 

U metod rezonančních je využíváno posunu vlastního rezonančního kmitočtu v závislosti 
na změnách amplitudy budícího signálu u těles s vysoce rezonančními projevy.  

Nerezonanční metody jsou vhodné pro tělesa s potlačenými rezonančními vlivy. Při těchto 
měřeních se vyhodnocuje vliv nelinearity na procházející akustický signál a to při měření 
s jedním harmonickým signálem nebo s více harmonickými signály (obvykle dva).[22] 

7.3. Metoda impact-echo (impuls-echo metody) (IE) 
Základy této metody se datují od 2. poloviny 80. let 20. století, kdy byla vynalezena v USA 

v National Bureau of Standards (NBS) (1983-86) a následně vyvinuta na Cornell Universitě, 
v Ithace v New Yorku (1987 – současnost). [23] 

Metoda impact-echo, často nazývaná také jako „nepřímá nebo pasivní“ akustická emise, 
využívá vnějšího zdroje akustického signálu. Setkáme se rovněž s pojmem kladívková 
metoda, kdy budícím signálem je nejčastěji mechanický impuls – úder kladívka, či pád 
ocelové kuličky. Jedná se o metodu odezvy, kdy sledujeme parametry signálu 
transformovaného průchodem materiálem a sejmutého z povrchu zkoumaného vzorku.[14], 
[15] 

7.3.1. Princip metody impact-echo 

Metoda impact-echo je založena na analýze odezvy mechanického impulzu, který vybudí 
ve zkoumaném prvku harmonické vlnění na vlastní frekvenci a na vyšších harmonických 
frekvencích. Tyto frekvence závisí především na rozměrech a materiálových charakteristikách 
zkoušeného prvku.[24] 

Přechodový napěťový impulz přivedený na povrch vyvolá v materiálu elastické vlnění, 
které se dále šíří materiálem kulovými vlnoplochami jako podélné a příčné vlny a je 
superponováno odraženými vlnami od vnějších povrchů a také od vnitřních vad (nespojitostí, 
nehomogenit, dutin, trhlin, atd.). Na povrchu vzorku se tyto vlny transformují na povrchové 
vlny nazývané také jako Rayleighovy, popř. Lambovy vlny, které jsou následně snímány a 
dále vyhodnocovány. Snímaná odezva vypovídá o výskytu strukturních vad, avšak blíže 
neurčuje, o jaký druh defektu se jedná, ani jeho tvar či velikost. [22] 
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7.3.2. Experimentální uspořádání metody impact-echo 

U echo metod může být zdrojem napěťového impulsu přivedeného na povrch zkoušeného 
vzorku mechanický ráz, nebo také generovaný signál, který je vysílán do budiče. Pokud je 
k testování využito mechanického impulsu, tak mluvíme o metodě impact-echo, a pokud je 
k vybuzení mechanického vlnění použit generovaný signál, tak mluvíme o tzv. Puls-echo 
metodě. [23] Generovaný signál může mít pulzní charakter nebo se může jednat o spojitý šum 
či harmonický signál. [15] 

Pro vybuzení mechanického impulsu na povrchu zkoumaného prvku se často využívá 
jednak úderu kladívka nebo pádu ocelové kuličky. Tento ráz má za následek vznik 
nízkofrekvenční napěťové vlny (až do 80 kHz), která se dále šíří strukturou materiálu a odráží 
se od vad a vnějších povrchů. Mnohonásobný odraz podélné vlny způsobuje přechodnou 
rezonanci uvnitř struktury. Výsledná odezva ve formě povrchových vln je snímána 
akustickými snímači, které zaznamenávají výsledné povrchové posunutí. Takto zaznamenaný 
signál je následně digitalizován a uložen pomocí systému pro sběr dat a řídícím počítačem je 
dále zpracován a vyhodnocen. [15], [22], [23] 

 

 

 

 Obr. 7.4 Blokové schéma měřící aparatury metody impact-echo.  

7.3.3. Metody analýzy 

Vyhodnocení signálů odezvy zkoumaného prvku na budící impuls může být prováděno ve 
dvou základních systémech analýzy. V prvním případě vyhodnocujeme výsledné posunutí 
v závislosti na čase a ve druhém případě jsou signály převedeny do frekvenční oblasti a je 
provedena frekvenční analýza. 

V interpretaci časových realizací zaznamenaného signálu můžeme pomocí známé rychlosti 
šíření podélných vln v testovaném materiálu a z časového posunu mezi budícím pulsem a 
příchodem první odražené vlny stanovit vzdálenost povrchu, na kterém se podélná vlna 
odrazila. [22] Díky tomu, že ve struktuře materiálu dochází k přechodné rezistenci, má 
skutečný průběh křivky tvar sinusoidy nebo je kombinací sinusových vln. Z tohoto časového 
průběhu zjišťujeme také např. útlum příchozího signálu.  

Mnohem častěji je však využíváno již zmíněné frekvenční analýzy, kdy je pomocí 
transformace (nejčastěji Fourierovy transformace) zkoumaný signál převeden z oblasti časové 
do oblasti frekvenční. Nejznámější Fourierova transformace rozkládá signál do množství 
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sinusových vln různých frekvencí [15] a tak vytváří spektrum amplitud v závislosti na 
frekvenci. Píky odpovídající dominantním frekvencím vypovídají o hloubce hraničních 
povrchů prvku nebo také o hloubce rozhraní na povrchu trhlin a dutin či hloubce rozhraní 
mezi dvěma materiály různých akustických impedancí. Hloubku defektů či tloušťku prvku lze 
následně určit ze základní rovnice (7.1), 

 Z � !2# (7.1)

kde  d je hloubka rozhraní, od kterého jsou napěťové vlny odraženy 
  (hloubka vad nebo tloušťka pevné konstrukce), 
 C  je známá rychlost šíření vln v daném materiálu, 
 f je dominantní frekvence signálu. 

Rychlost šíření vlny C lze odvodit dvěma způsoby, buď z doby průchodu vlny mezi dvěma 
snímači materiálem známé tloušťky, nebo z testu impact-echo provedeném na prvku z pevné 
látky známých rozměrů, kdy určíme dominantní frekvenci f, upravíme rovnici na tvar (7.2), 
[25] 

 ! � 2Z# (7.2)

kde  d je známá tloušťka. 
Zjišťování materiálových vlastností zkoumaných vzorků se zakládá především na 

porovnávání testovaných prvků se srovnávacím etalonem známých materiálových vlastností. 
Jedná se o srovnání „dobrých“ a „špatných“ vzorků, kdy je nutná znalost parametrů 
„dobrých“ prvků (etalonů). Porovnáváme patrné rozdíly ve frekvenčním spektru nebo také 
rozdíly mezi jednotlivými křivkami časového průběhu signálu. Nejčastěji jsou impact-echo 
testy vyhodnocovány ve frekvenční doméně, kdy lze tyto rozdíly jednoduše a rychle 
analyzovat. [22] 

7.3.4. Využití metody impact-echo 

Metoda impact-echo, jako metoda nedestruktivního testování, má široké uplatnění ve 
zkoušení vlastností prvků, či celých konstrukcí a jejích vnitřních struktur. Původ této metody 
sahá do dávné historie, kdy poklepáním na materiál a hodnocením následné odezvy byly 
určovány vlastnosti daného vzorku, avšak možnosti testování touto metodou jsou stále 
rozšiřovány. 

Mezi základní aplikace této metody patří určení tloušťky konstrukcí. Imapct-echo je 
využívána především k měření tloušťky betonových desek a to s větší přesností než tři 
procenta. Americká společnost pro testování materiálů – ASTM (American Society of Testing 
Materials) vydala v roce 1998 normu s názvem „ASTM C1383 - 98a Standard Test Method 
for Measuring the P Wave Speed and the Thickness of Concrete Plates Using the Impact Echo 
Method“, která zahrnuje postupy pro stanovení tloušťky betonových desek, dlažby, mostovek, 
stěn nebo jiných deskových prvků pomocí metody impact-echo. Tato metoda byla v roce 
2010 nahrazena platnou normou ASTM C1383 - 04(2010). [25] 

Metoda impact-echo může být také použita pro testování nehomogenit ve vnitřní struktuře, 
zjišťování trhlin a dutin, či určování hloubky a směru povrchově otevřených trhlin. Touto 
metodou jsou zjistitelné vady ve struktuře betonových, železobetonových a předpjatých 
konstrukcí [26], ale také ve struktuře zdiva, kde jsou cihelné bloky vázány maltou. Tato 
metoda byla úspěšně použita k nalezení dutin v injektážní směsi u mnoha typů dodatečně 
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předpjatých konstrukcí. [25], [27] Další uplatnění nachází také v testování integrity spojů 
jednotlivých prvků konstrukce [28]. 

K dalším možnostem aplikace této metody patří určování polohy a stavu ocelové výztuže 
v železobetonových konstrukcích, kdy jsou monitorovány změny vnitřní struktury v důsledku 
postupující koroze výztuže.[22] 

Metoda impact-echo je úspěšně využívána především jako metoda průběžné kontroly 
kvality konstrukcí a monitorování postupného vývoje vad vnitřní struktury materiálu. Její 
důležité využití je v prevenci a v následném včasném zásahu při podezření na závažné 
problémy konstrukce. Při vhodném použití může mít za následek úsporu nákladů na opravy a 
rekonstrukce staveb. [25] 

7.4. Nelineární akustická (ultrazvuková) spektroskopie (NAS) 
Nelineární akustická spektroskopie se řadí k novějším metodám nedestruktivního 

akustického testování, avšak přináší mnoho nových možností v oblasti diagnostiky a 
defektoskopie. Metoda nelineární akustické spektroskopie se zabývá studiem nelineárních 
efektů, vnikajících při šíření elastických vln. Bylo zjištěno, že nelineární odezva materiálu je 
velmi citlivá na přítomnost strukturních poruch a tak umožňuje jejich detekci. Jako nástroj pro 
diagnostiku ve stavebnictví ji doprovází určitá specifika související s velkou nehomogenitou 
materiálu, či složitostí tvarů zkoumaných těles. [22], [29] 

7.4.1. Nelineární vlnová teorie 

U vln o vyšších intenzitách, které dnes mají široké uplatnění v oblasti vědy a techniky, již 
není při popisu možné uplatnit lineární vlnovou teorii a tak došlo k potřebě vypracování nové 
obecné teorie nelineárních vln. Lineární teorie využívá principu superpozic, který popis 
vlnových procesů významně zjednodušuje, avšak při nelineární vlnové teorii již tohoto 
principu nelze použít. Pro popis těchto nelineárních zvukových vln byly nalezeny modelové 
rovnice (Burgersova modelová rovnice, nelineární parciální diferenciální rovnice) a rozvoj 
výpočetní techniky umožnil využití numerických metod k řešení těchto rovnic. Nové 
poznatky z teorie nelineární akustiky byly aplikovány v praxi, kde jsou využívány např. 
v medicíně (diagnostika, terapie, …), v průmyslu (ultrazvukové čištění, vrtání, …), ve 
vojenství (podmořský přenos informací, …), v měřicí technice (měření mechanického napětí, 
…), diagnostice atd. [29] 

7.4.2.  Metody nelineární akustické spektroskopie v nedestruktivním testování 

Nelineární akustická spektroskopie využívá elastické vlny, které se šíří zkoumaným 
materiálem a při přítomnosti i velmi malých strukturních elementů nebo strukturních 
rozhraní vyvolají silné nelineární dynamické jevy. Tyto nelineární jevy jsou pozorovatelné již 
v počátcích degradace materiálu, ještě před změnami lineárních parametrů, které využívají 
klasické metody akustického testování. Při studiu nelineárních jevů sledujeme některé jejich 
parametry, např. posuv rezonanční frekvence, zvýraznění některé z harmonických frekvencí, 
či útlum závislý na amplitudě, atd.  

K vytvoření elastického napětí v materiálu může být použito spojitého signálu, kdy je 
vzorek buzen pomocí elektroakustických měničů, nebo pulzního buzení využívajícího tzv. 
radiových pulsů nebo mechanických impulsů.  
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Dále můžeme tyto metody rozdělit podle rezonanční odezvy zkoušených těles a to na 
metody rezonanční (u těles s vysoce rezonančními projevy) a nerezonanční (pro tělesa 
s potlačenými rezonančními projevy). [22], [29] 

U metod rezonančních sledujeme především frekvenční posun rezonančního maxima 
v závislosti na intenzitě budícího signálu. S poškozením vzorku se posunuje vrchol a mění 
tvar rezonanční křivky. Sledované změny jsou velmi citlivé na přítomnost defektů, avšak 
jejich nevýhoda tkví v nutnosti velkého počtu měření a pracném vyhodnocování. [22], [30] 

 

a) nepoškozený vzorek 
 

b) poskozený vzorek 

 

 Obr. 7.5 Příklad posunu rezonančního maxima v závislosti 
na rostoucí intenzitě buzení. [30] 

 

 

Nerezonanční metody se zakládají na vyhodnocování parametrů procházejícího 
akustického signálu, který je ovlivněn nelinearitami způsobenými poškozením struktury 
matriálu. Rozlišujeme metody s jedním budícím signálem a metody se dvěma či více budícími 
signály s odlišnými frekvencemi.[31], [32], [33] 

Pokud je využíváno jednoho budícího signálu, tak sledujeme vznik dalších harmonických 
složek právě v důsledku přítomnosti defektů. Amplitudy na těchto harmonických frekvencích 
obecně klesají, avšak vlivem malé nesymetrie nelinearity mohou být sudé složky potlačeny, 
proto je tedy důležitý projev třetí harmonické složky a je sledována právě její amplituda.[34] 
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 Obr. 7.6 Příklad frekvenčního spektra odezvy od jednoho budícího signálu. [22]  
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U měření se dvěma a více budícími signály vzniká vlivem nelinearit (defektů) vyšší počet 
harmonických složek, kdy vznikají součtové a rozdílové složky od obou budících 
harmonických signálů. V tomto případě jsou nejvýraznější první součtové a rozdílové složky. 
Kmitočty jednotlivých budících signálů mohou mít řádově odlišné hodnoty (jeden 
nízkofrekvenční a druhý vysokofrekvenční), nebo hodnoty relativně blízké. Pokud se jedná o 
kmitočty s blízkými frekvencemi, vznikají tzv. postranní složky. Pokud využijeme signálů 
s velkými frekvenčními rozdíly, má první rozdílová složka poměrně nízkou frekvenci, viz 
Obr. 7.7. [22] 
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 Obr. 7.7 Příklad frekvenčního spektra odezvy od dvou budících signálů. [22]  

7.4.3. Nelineární spektroskopie ve stavebnictví 

Aplikace nelineární akustické spektroskopie ve stavebnictví není zatím příliš probádaná, 
avšak rychlý vývoj výzkumu a stále nové výsledky ukazují na mnoho výhod použití této 
metody i ve stavebnictví. Díky tomu, že vznik detekovaného signálu je jednoznačně dán 
přítomností defektů, můžeme sledovat harmonické složky signálu odezvy s větším 
dynamickým rozsahem a s vysokou citlivostí [29]. Další využívanou vlastností u těchto metod 
je, že odrazy měřicích signálů od okrajů těles nemají vliv na výsledné parametry pro 
vyhodnocení a tak je možná aplikace těchto metod i u tvarově složitých těles. Také 
nehomogenita materiálů používaných ve stavebnictví má minimální vliv na nelineární 
vlastnosti snímaných signálů.  

Citlivost metod nelineární spektroskopie je dána poměrem úrovně měřeného signálu 
k rušivým signálům, a proto je často nutné použít výstupního filtru generátoru. Problém 
s parazitním vznikem některé z harmonických složek je také dán špatným kontaktem mezi 
elektroakustickým měničem a testovaným tělesem nebo kontaktem tělesa a podložky apod. 
Každá z metod nelineární akustické spektroskopie má svá specifika a tak je potřeba k ní 
přistupovat individuálně. [29] 
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 Obr. 7.8 Blokové schéma měřícího zařízení metody NUS s jedním budícím signálem.  

7.5. Metoda akustické emise (AE) 
Metodou akustické emise se rozumí detekce akustické emise, zpracování signálů akustické 

emise a konečné vyhodnocení parametrů tohoto signálu. [14]. 
Akustická emise jako fyzikální jev byla poprvé popsána při plastické deformaci kovů, jako 

doprovodné akustické „praskání“ či akustický šum emitovaný uvnitř materiálu v průběhu 
zatěžování a je spojována se jménem Josepha Kaisera, který ji popsal.  

Dnes se již nejedná pouze o detekci akustické emise vyvolané plastickou deformací kovu, 
ale o monitorování celé řady dynamických procesů a změn, které mají za následek vznik AE 
signálů v materiálu. [19] Metoda našla široké uplatnění nejen při lokalizaci mikrotrhlin a 
jejich šíření, ale také při identifikaci kavitačních procesů v hydrodynamických systémech, při 
zjišťování technického stavu potrubí a nádrží, kdy jsou detekovány a lokalizovány turbulence 
vznikající při úniků tekutin nebo při monitorování výrobních a technologických procesů. 
Metoda AE kontinuálně monitoruje objekt v celém jeho objemu, avšak zachycuje pouze 
aktivní děje. Pokud je vada detekována jinou metodou nedestruktivního testování, pak má 
metoda akustické emise schopnost odlišit vady aktivní od pasivních. Vznik akustické emise je 
spojen s řadou procesů probíhajících v mikrostruktuře a makrostruktuře materiálu, kdy 
hranice uplatnění této metody nejsou ještě zdaleka stanoveny. [14], [17], [35] 

7.5.1. Akustická emise jako fyzikální děj 

Akustickou emisí nazýváme elastické napěťové vlny, které se šíři zkoumaným materiálem 
či strukturou a jsou generovány dynamickým uvolněním mechanického napětí z lokálního 
zdroje uvnitř materiálu. Tyto elastické napěťové vlny mohou také vznikat v důsledku procesů 
působících na povrch tělesa. 

Akustická emise je spojena s vnitřním mechanickým napětím, které má za důsledek vznik 
vratných i nevratných deformací ve struktuře materiálu. Příčinou takového napětí jsou 
například vlivy mechanického zatížení, nebo teplotního namáhání, ale také procesy spojené se 
změnou struktury či s fázovou přeměnou. Vznik akustické emise je podmíněn zatížením 
struktury zkoumaného objektu. 
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Rozlišujeme dva druhy emitovaných signálů a to signály spojité nebo nespojité (praskavé). 
Nespojitá akustická emise je vyvolána časově oddělitelnými událostmi a doba trvání těchto 
událostí se pohybuje řádově v nanosekundách až mikrosekundách. Spojitý signál je v podstatě 
soustava po sobě rychle jdoucích nespojitých signálů, kdy nelze jednotlivé signály od sebe 
rozlišit. [15] 

7.5.2. Zdroje akustické emise 

Zdrojem akustické emise může být vznik a šíření trhliny, lom, plastická deformace, pohyb 
dislokací, třecí mechanizmy, fázové přeměny, kavitace v kapalině, turbulentní proudění 
v místě úniku tekutiny a mnoho dalších změn v materiálu vlivem vnějšího či vnitřního napětí. 

Jednoduchý pohyb dislokací uvolňuje příliš malé množství energie a je jen velmi špatně 
detekován. Dislokace se však často spojují a vytváří lavinové pohyby, které emitují silnější 
spojitý signál, který je již možný snímat a zaznamenávat. 

Tření, které je spojeno s náhlým klouzáním materiálu a s náhlým uvolněním energie, je 
zdrojem nespojitého emisního signálu. Tření často vniká v trhlinách a napomáhá k určení a 
lokalizaci trhliny.[36] 

Vznik trhliny překročením meze pevnosti struktury látky má za následek impulsní 
uvolnění akumulované potenciální energie. Část této energie je uvolněna formou tepelného 
záření a část je přeměněna v akusticko-emisní vlnu. Signály vzniklé trhlinovými mechanizmy 
jsou emitovány velmi rychle za sebou a mají vysokou intenzitu. Zdroje akustické emise 
spojené se vznikem trhlin se vyznačují tzv. Kaiserovým efektem. 

Kaiserův efekt nastává během opakovaného zatěžování materiálu, kdy dochází ke vzniku 
akustické emise až po překročení meze, které bylo dosaženo dříve. Je to dáno tím, že 
k pravidelné akustické emisi dochází po přechodu z elastické deformace v plastickou a ta se 
nebude vytvářet až do velikosti předchozího zatížení. U některých materiálů při opakovaném 
zatížení dochází ke vzniku emisních událostí ještě před dosažením původního maxima, 
dochází k tzv. Felicity jevu, který je pozorován především u kompozitních materiálů, které 
mají obvykle časově závislé odezvy deformace. Poměr zatížení, při kterém vzniká akustická 
emise, k předchozímu maximálnímu zatížení se nazývá Felicitiho poměr a pro Kaiserův jev je 
tedy větší nebo roven jedné. [22], [15] 

Zdrojem spojité akustické emise je i kavitace, kdy v kapalině vznikají a zase zanikají 
kavitační dutiny naplněné vodními parami nebo plynem. Při zániku dutiny dochází k rázu a 
tím ke vniku impulzu akustické emise. Ke vzniku a zániku těchto dutin dochází chaoticky a 
jednotlivé události nejsou časově oddělitelné. [17] 

Turbulentní proudění také generuje spojitou akustickou emisi, která se od zdroje dále šíří 
převážně povrchovou vlnou. Energie takto vzniklé vlny závisí na přetlaku unikajícího média. 
[17] 

7.5.3. Akustická emise jako metoda nedestruktivního testování 

Metoda akustické emise je založena na detekci této akustické emise, zpracování 
detekovaných signálů a vyhodnocení jednotlivých parametrů tohoto signálu. [14] 

Napěťové elastické vlny se šíří od primárního zdroje akustické emise k povrchu tělesa 
v kulových vlnoplochách podélných a příčných vln, které jsou modifikovány vlivem rozptylů, 
odrazů a útlumů. Na povrchu tělesa (na rozhraní se vzduchem) se tyto vlny částečně odrazí a 
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částečně se transformují převážně na povrchové (Rayleighovy) vlny, ale také např. na 
deskové (Lambovy) vlny. 

Tyto vlny jsou na povrchu tělesa následně detekovány pomocí vhodných snímačů a jsou 
transformovány na elektrický signál. Pro měření využíváme více snímačů, které jsou 
rozmístěny tak, že tvoří měřící síť pokrývající měřený objekt. Mimo tyto pružné impulzy 
vznikají bohužel i nevhodné akustické „šumy“, které způsobují potíže při vyhodnocování 
výsledků a proto je potřeba tyto šumy vhodným způsobem odfiltrovat. [22] 

K vyhodnocení charakteristiky výsledného signálu je používáno několik parametrů. Jsou to 
parametry odvozené od časového zobrazení signálu, mezi které patří sledování spojitosti nebo 
nespojitosti signálu, doba trvání signálu, doba náběhu signálu, amplitudové spektrum signálu, 
maximum intenzity signálu, počet nebo četnost překmitů přes dané prahové úrovně, útlumový 
koeficient, atd. Vyhodnocením těchto parametrů lze například určit polohu vznikajících trhlin 
a během zatěžování sledovat i jejich postupné šíření. [22] 

Pro lokalizaci emisního zdroje u těles, jenž lze nahradit jednorozměrným modelem, jako je 
tyč, potrubí, svar aj., je používána jednorozměrná lokalizace, která má rozmístění snímačů 
v linii a jejichž vzdálenost je v souladu s útlumem akustické vlny v materiálu a citlivostí 
měřícího systému. [21] 

Dvojrozměrná hyperbolická lokalizace emise se používá při plošné lokalizaci. Senzory 
jsou rozmístěny do sítě, kde mezi kterýmikoliv dvěma senzory lze z rozdílu času příchodu vln 
tento zdroj lokalizovat.[21] 

Parametry odvozené z frekvenční analýzy spektra signálu akustické emise vypovídají 
zpravidla o příčině vzniku emisních událostí. Pomocí Fourierovy transformace je zkoumaný 
signál převeden z oblasti časové do oblasti frekvenční. Sledujeme dominantní frekvence, které 
závisí na materiálových konstantách, homogenitě a geometrii vzorku, ale také na mnoha 
dalších okolnostech.[14], [22] 

Pro nestacionární metody je vhodné použití časově-frekvenční analýzy, kdy je využito 
optimálního rozlišení v časové a zároveň i frekvenční oblasti. Jedná se o techniky, jako je 
např. Okénková Fourierova transformace, nebo Transformace wavelet. [15] 

  

 Obr. 7.9 Schéma akustické emise. [14]  

7.5.4. Charakteristiky metody akustické emise jako metody NDT 

Metoda akustické emise má mnohá specifika, která ji odlišují do většiny 
defektoskopických metod nedestruktivního testování. 

Je to metoda, která detekuje a charakterizuje průběh rozvoje procesů probíhajících ve 
zkoumaném objektu. Dokáže detekovat právě a pouze aktivní defekty, ale nedokáže zjistit 
defekty statické a neaktivní. Monitorováním skutečné aktivity může vypovídat o reálné 
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závažnosti defektu a skutečném stavu materiálu, avšak řada probíhajících procesů je 
nevratných, což znamená, že pokud akustickou emisi nezachytíme, zkoušku již nelze 
zopakovat. 

Detekuje pouze pohyb defektů, ale neurčuje jejich tvar a velikost a dává pouze omezené 
informace o druhu defektu. 

Metoda akustické emise vyžaduje namáhání konstrukce. Ke stimulaci akustické aktivity je 
nutné zatížení či režim provozu konstrukce. Výhodou je, že tato metoda může pracovat on-
line, což poskytuje možnost monitorování bez nutnosti odstávky a přerušení provozu, avšak 
tento provoz může mýt také za následek vznik nežádoucího rušivého „šumu“. 

Tato metoda je neinvazivní a monitoruje aktivitu defektů z vnějšího povrchu. Nevyžaduje 
přístup k celé konstrukci, ale jen v místech umístění snímačů a tím umožňuje kontrolu 
nepřístupných míst. Testuje konstrukci současně v celém jejím objemu a je schopná 
lokalizace vznikajícího defektu, detekuje jak defekty vnější (povrchové), tak defekty vnitřní.  

Metoda akustické emise je vysoce citlivá na materiál zkoumaného prvku, jeho strukturu a 
homogenitu, ale méně citlivá na jeho geometrii. [37] 

Citlivost akustické emise je lepší na nižších frekvencích, avšak při těchto frekvencích 
dochází k výrazně vyšší úrovni šumu. Vlivem materiálových charakteristik zkoumaného 
objektu dochází k  útlumu signálu akustické emise, který roste se stoupající frekvencí. Příliš 
malá energie akustických pulzů má za následek ztrátu těchto signálů v šumovém pozadí.  

Problémem této metody je, že často přesnou příčinu vzniku akustické vlny neznáme a 
nejsme tedy schopni jednoznačné interpretace výsledků měření. [14], [15] 

 

7.6. Ultrazvuková průchodová pulzní metoda 
Ultrazvuková průchodová metoda používá krátký vysokofrekvenční pulz generovaný 

budičem a spočívá v určení doby přenosu podélné ultrazvukové vlny skrz testovaný vzorek. 
Je to jedna z nejstarších a nejjednodušších metod zkoušení materiálu. Podle polohy sond 
rozlišujeme metodu přímou, polopřímou a nepřímou (povrchovou), viz Obr. 7.10. 

Jedná se o metodu srovnávací, kdy je nutné provést měření v místě či na vzorku bez vad. 
Pro účely NDT ve stavebnictví je nejčastěji využíváno rozmezí použité frekvence od 20 kHz 
do 500 kHz. [17] 

Hlavním ukazatelem při této metodě je vyhodnocení rychlosti impulzu ultrazvukového 
vlnění. Hodnoty rychlosti šíření ultrazvukových vln totiž korelují s řadou parametrů jako je 
objemová hmotnost, pórovitost, vlhkost, pevnost, modul pružnosti apod. Rychlost 
ultrazvukového vlnění je mimo jiné závislá na rozměrnosti a to ve vztahu k vlnové délce 
(7.3), 

 8 � #̂� ⇒ ν � λ ∙ #� (7.3)

kde  8 je vlnová délka, 
 ^  je rychlost ultrazvukového vlnění, 
 #� je frekvence ultrazvukového vlnění. 
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Z měření doby průchodu se rychlost šíření pulzů podélných ultrazvukových vln pak 

vypočítá pomocí vztahu (7.4), 

 ^\ � t*\ ± *vw� ⇒ ν � λ ∙ #� (7.4)

kde  ^\ rychlost šíření pulzů podélných ultrazvukových vln, 
 t  je délka měřící základny, 
 *vw� je korekce skládající se z tzv. mrtvého času přístroje a z rozdílu času šíření, 

který se zjistí při kalibraci přístroje. 
Nevýhodou této metody je však to, že není schopna při použití dvou sond lokalizovat 

polohu vady. U měření kontaktní metodou může být problémem také vysoká citlivost na 
vazby sond s testovaným materiálem. Mezi zásadní výhody však patří rychlost měření a 
snadná manipulace. 

  

 Obr. 7.10 Schéma měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou.  
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8. Další metody pro zjišťování koroze ocelové výztuže 

8.1. Metoda měření elektrického odporu výztuže 
Metoda měření elektrického odporu patří do skupiny nedestruktivních metod. Při 

hodnocení stavu koroze ocelové výztuže je tato metoda vhodná především pro rovnoměrnou 
korozi, která probíhá po celé délce zkoumaného vzorku. Využití tato metoda také nachází při 
laboratorním testování ochranných protikorozních opatření. [38] 

8.1.1. Princip metody měření elektrického odporu 

Metody měření elektrického odporu pro sledování stavu koroze v železobetonových 
prvcích jsou založeny na změně elektrického odporu výztuže v důsledku úbytku účinného 
průřezu této ocelové výztuže. Závislost elektrického odporu a průřezu je vyjádřena vztahem 
(8.1), 

 � � N �� (8.1)

kde � je odpor elektrického vodiče (Ω), 
 N je měrný odpor elektrického vodiče (Ω mm2.m–1), 
  � je délka elektrického vodiče (m), 
 � je průřez elektrického vodiče (mm2). 

Elektrický odpor je tedy nepřímo úměrný průřezu elektrického vodiče, a pokud 
předpokládáme, že se měrný odpor a délka elektrického vodiče nemění, tak se zmenšujícím se 
průřezem v důsledku koroze dochází k nárůstu elektrického odporu. Ze vztahu (8.1) je patrné, 
že citlivost těchto metod bude závislá na počátečním průřezu výztuže a že se zvětšujícím 
průřezem se bude citlivost těchto metod snižovat. [4], [38] 

Měření elektrického odporu výztuže lze provádět nepřímou metodou využívající Ohmova 
zákona dle vztahu (8.2),  

 � � xy  (8.2)

kde  � je odpor elektrického vodiče (Ω), 
 x je elektrické napětí (V), 
 y je elektrický proud (A), 
nebo přímou metodou pomocí ohmmetru, který pracuje na základě Thomsonova můstku. 

8.1.2. Thomsonův dvojitý můstek 

V závislosti na velikosti průřezu ocelové výztuže se elektrický odpor pohybuje ve velmi 
malých hodnotách (do 1 Ω), které jsou zatíženy vlivem termoelektrického napětí a vlivem 
parazitních odporů, jako jsou přechodové odpory na svorkách a odpory přívodních vodičů. 

Pro měření takto malých odporů používáme dvojitý můstek, který byl poprvé sestaven 
Williamem Thomsonem a který eliminuje vliv přechodových odporů přívodních svorek a 
propojovacích vodičů. Pro stanovení neznámého (velmi malého) odporu měříme úbytek 
napětí na tomto odporu s použitím čtyřsvorkového zapojení, což znamená, že měříme napětí 
na napěťových (potenciálních) svorkách neznámého rezistoru, čímž vyloučíme vliv úbytku 
napětí vznikajícího průchodem proudu přechodovými odpory proudových svorek. [4] 
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 Obr. 8.1 Základní schéma zapojení Thomsonova dvojitého můstku. [4]  

Pro měření odporu pomocí můstku používáme vyvážený stav. Pokud má být Thomsonův 
dvojitý můstek vyvážen (IG=0), musí být splněna hlavní podmínka (8.3) a vedlejší podmínka 
(8.4). 

 �6 � �S � �� � �z (8.3)

 
� �z � �′ �′z (8.4)

S ohledem na tolerance a nestabilitu odporů nemůže být vedlejší podmínka (8.4) přesně 
dodržena. Měřený odpor bude tedy zatížen chybou vyjádřenou korekčním členem K, pro který 
platí vztah (8.5). 

 | � �′z�}�′ � �′z � �} ~�′ �′z � � �z� (8.5)

Výsledný vztah je pak ve tvaru (8.6). 

K minimalizaci hodnoty korekčního členu K minimalizujeme odpor R5, avšak R5 není 
roven 0, proto je nutné při vyvažování Thomsonova můstku udržovat obě ramena odporového 
můstku stále ve stejných hodnotách.  

Při zanedbatelné velikosti korekčního členu K, při minimalizaci  vlivu přechodových 
odporů svorek a přívodních vodičů (připojením rezistorů RX a R2 přes čtyřsvorkové zapojení) 
a pokud je odstraněn vliv termoelektrických napětí (dvojím měřením při obou polaritách 
zdroje) je přesnost měření pomocí Thomsonova dvojitého můstku prakticky zatížena pouze 
chybou způsobenou nepřesností použitých rezistorů.  

8.2. Metoda měření elektrodového potenciálu 
Tato metoda je založena na měření rozdílu elektrodového potenciálu mezi elektrodami z 

různých kovů v elektrochemickém článku. Metoda měření elektrodového potenciálu je 
metodou kvalitativní, která určuje pouze relativní pravděpodobnost korozní aktivity.  

 �6 � �S � �� � �z � �′z�}�′ � �′z � �} ~�′ �′z � � �z� � �� � �z � | (8.6)
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Použití této metody bylo zakotveno v normě Americké společnosti pro testování materiálů 
– ASTM C876-91(1999) Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated 
Reinforcing Steel in Concrete, která je však od roku 2008 neplatná.  

8.2.1. Princip metody měření elektrodového potenciálu 

Při styku elektrody a elektrolytu má kov elektrody větší či menší snahu se rozpouštět a 
uvolňovat kationty do roztoku elektrolytu, který se však brání vnikání těchto kationtů a 
usazuje ionty z roztoku na elektrodu v závislosti na osmotickém tlaku.  

Elektroda se nabíjí záporně, když kationty kovu přecházejí z elektrody do elektrolytu, nebo 
se nabíjí kladně, pokud se kationty kovu z roztoku na elektrodě usazují. Záporná elektroda 
pak k sobě přitahuje kladně nabité ionty elektrolytu a kladná elektroda přitahuje záporně 
nabité ionty – vznikají elektrické dvojvrstvy.  

Elektrodový potenciál neboli elektrické napětí poločlánku je dáno rozdílem elektrického 
potenciálu elektrody (vrstvy nábojů na povrchu elektrody) a elektrického potenciálu 
elektrolytu (vrstvy nábojů v elektrolytu těsně u povrchu elektrody). Pokud vložíme kov do 
roztoku jeho soli, tak mezi kovem a roztokem jeho soli tyto děje probíhají, dokud nenastane 
rovnováha. [7] 

Absolutní hodnotu elektrodového potenciálu nelze přímo měřit, je to měřitelná veličina 
pouze proti srovnávací (referenční) elektrodě, kdy lze jednotlivé elektrody (poločlánky) 
navzájem porovnávat. Pro toto měření musí být vytvořen elektrický kontakt (můstek) mezi 
poločlánky, který přenosem iontů brání ustanovení rovnováhy kovu a roztoku jeho soli a tedy 
vzniku elektrické neutrality poločlánku. Tento můstek je tvořen vodivým médiem, které však 
zabraňuje promísení jednotlivých roztoků.  

Na elektrodě, ze které přecházejí ionty do elektrolytu, se vytvoří záporný náboj – tedy 
anoda (dochází k anodické reakci – oxidaci) a na elektrodě, která přitahuje volné elektrony, se 
vytvoří kladný náboj – tedy katoda (probíhá katodická reakce - redukce). Po uzavření 
elektrického okruhu mohou elektrony volně protékat. [4]  

 

 

 

 Obr. 8.2 Schéma elektrochemického článku.  
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8.2.2. Měření elektrodového potenciálu pro zjišťování stavu koroze 

Při zjišťování stavu koroze touto metodou využíváme poločlánek (elektrodu) tvořený 
ocelovou výztuží v pórovém roztoku její soli nacházejícího se v betonu. Ke vzniku tohoto 
roztoku je nutná vysoká vlhkost krycí vrstvy betonu, která umožňuje uvolňování iontů železa.  

Jako referenční elektroda je používaná měděná elektroda tvořená mědí a roztokem soli 
síranu měďnatého (dle normy ASTM C 876-91), ale také bývá použito elektrody vyrobené ze 
slitiny stříbro – chlorid stříbra (firma JEKU, s.r.o.) či kalomelové elektrody (rtuť pokrytá 
vrstvou Hg2Cl2 v roztoku KCl). Protože je referenční elektroda tvořena kovem s vyšší 
elektrochemickou ušlechtilostí, tvoří katodu a poločlánek tvořen výztuží je pak anodou. 

Funkci vodivého můstku plní vlhká houbička, která zajišťuje přenos iontů, a při uzavření 
elektrického okruhu rozdíl elektrických potenciálu způsobuje průchod proudu. Pro 
vyhodnocení měříme pomocí voltmetru elektrické napětí, tedy rozdíl těchto potenciálů. 

 

 

 

 Obr. 8.3 Schéma principu měření rozdílu elektrodových potenciálů. [4]  

Hodnocení stavu koroze pomocí této metody vychází z předpokladu, že velikost 
elektrického napětí se mění spolu s elektrochemickým napětím kovu. Elektrochemické napětí 
je na referenční elektrodě stálé a proto bude probíhat pouze na straně oceli. 

V případě, že je ocelová výztuž permanentně chráněna betonem s pH vyšším než 12, je 
naměřené napětí odpovídající vzniku pasivační vrstvy na oceli. Pokud však dojde ke korozi 
ocele, dojde také ke změně elektrického napětí mezi oběma poločlánky.  

Při měření touto metodou nerozhoduje velikost korodující plochy, a proto lze při jejím 
použití sledovat již velmi malé změny probíhající na ocelové výztuži. Omezení však přináší 
vliv teploty, velikost tloušťky krycí vrstvy, nízká vlhkost betonu či vliv bludných proudů.  

8.3. Sledování povrchu pomocí konfokálního mikroskopu 
Konfokální mikroskop je druh optického mikroskopu, který skenuje sledovaný povrch 

pomocí laserového paprsku pouze z ohniskové roviny mikroskopu. Konfokální mikroskop 
nabízí nestandardní způsob zobrazení povlaků, spojů a struktur rozličných materiálů. Použití 
konfokálního laserového rastrovacího měřícího mikroskopu umožňuje přesné trojrozměrné 
měření při vysokém rozlišovacím zobrazení.  
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8.3.1. Princip rastrovacího konfokálního mikroskopu 

Konfokální rastrovací mikroskop je založen na zobrazení pomocí řádkování, kdy obraz 
není tvořen v celku, ale po jednotlivých bodech. V  rovině dané jednou definovanou hloubkou 
jsou snímány optické body, které tvoří jednotlivé optické řezy. Takto vytvořené konfokální 
obrazy jsou vždy zaostřené a jejich počítačovým zpracováním získáváme celkový 
trojrozměrný obraz, který je složen z desítek až stovek optických řezů.  

Konfokální mikroskop používá laserového paprsku (intenzivního bodového zdroje světla) 
společně s tradičními technikami mikroskopování. Tato skutečnost tak umožňuje pozorování 
povrchů ve skutečných barvách, čehož je využíváno zvláště pro zvýraznění změn v textuře 
povrchů. 

 

 

 

 Obr. 8.4 Princip konfokálního mikroskopu.  

8.3.2. Použití konfokálního mikroskopu 

Konfokální mikroskop jako nástroj pro nedestruktivní testování se s úspěchem uplatňuje 
při přísné kontrole rozměrů při výrobě komponentů, které mají jen velmi malé tolerance 
v nepřesnosti. Je využíván ke kontrole drsnosti, pro měření profilů a pro objemovou analýzu 
3D zobrazení. S výhodou je používán pro nově vznikající odvětví mikro a nanotechnologie, 
kdy jsou kladeny vysoké nároky na nestandardní způsoby bezkontaktního měření a kontrolu 
materiálů. 

Jeho zobrazovací schopnosti umožňují spolehlivou detekci vad a poruch, které díky vysoké 
přesnosti trojrozměrného měření dokážeme důkladně analyzovat a monitorovat jejich 
postupný vývoj během degradačního procesu. 
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 Obr. 8.1 Schéma pracovního postupu.  

Studium teoretických poznatků dané problematiky
- koroze ocelové výztuže v železobetonových prvcích

- akustické metody nedestruktivního testování
- běžně používané metody pro sledování koroze 

Příprava vzorků a zajištění měřících zařízení
- příprava výztuže

- výroba betonových trámců
- zajištění zařízení pro cykly zrychlené degradace korozí 

- příprava měřící aparatury pro metodu impact-echo

Vstupní měření
- měření metodou impact-echo

- měření metodou nelineární akustické spektroskopie
- měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou

- sledování stavu povrchu vzorků konfokálním mikroskopem
- měření průměru výztuže a hmotnosti vzorků

- měření elektrického odporu výztuže
- měření elektrodového potenciálu

Cyklování vzorků v degradačním prostředí
- zrychlená degradace korozí 

(střídavé namáčení do 5% vodného roztoku NaCl a sušení při teplotě vzduchu 40°C )

Průběžné měření
- měření metodou impact-echo

- měření metodou Nelineární akustické spektroskopie
- měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou

- sledování stavu povrchu vzorků konfokálním mikroskopem
- měření průměru výztuže a hmotnosti vzorků

- měření elektrického odporu výztuže
- měření elektrodového potenciálu

Střídání  degradačních cyklů a průběžného měření
(po 20 cyklech) 

Ověření stavu výztuže
- měření metodou akustické emise

Výhodnocení měření
- porovnání výsledků získaných z jednotlivých metod

- vyhodnocení použitelnosti akustických metod pro monitorování a analýzu koroze výztužné 
oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích
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9. Příprava vzorků a zrychlená degradace 

Pro potřeby výzkumu byly vyrobeny tři sady betonový trámců s označením KN0, KNC a 
KNN o rozměrech 50 x 50 x 330 mm.  

V každé sadě byla polovina těchto trámců vyztužena v podélné ose jednou hladkou 
betonářskou výztuží délky 400 mm o průměru 10 mm. Pro srovnávací měření pak byla 
polovina těchto trámců bez výztuže. Dále byla připravena sada nezabudované výztuže v délce 
400 mm o stejném průměru 10 mm. Rozměry zkoušených vzorků byly zvoleny z důvodu 
požadavku na dostatečné krytí výztuže betonovou vrstvou a také pro snadnou manipulaci 
v laboratorních podmínkách. 

Pro výrobu trámců první (KN0) a druhé sady (KNC) byla použita stejná betonová směs a 
to ve složení 300 kg cementu CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R, 1350 kg písku Žabčice s podílem 
kameniva frakce 0 - 4 mm a 225 l vody. Vysoký vodní součinitel w = 0,75 byl zvolen 
z důvodu urychlení následného pronikání látek způsobující korozi. Pro třetí sadu vzorků 
(KNN) byla použita obdobná směs, avšak místo čisté záměsové vody bylo použito 5% 
vodného roztoku soli.  

Pro vyztužení trámců byla použita tyč kruhová hladká pro výztuž do betonu, třídy 10 216.0 
o průměru 10 mm. Do formy pro výrobu vzorků délky 400 mm a průřezu 50 x 50 mm byly do 
krajů vloženy distanční prvky, které zajišťovaly centrální umístění výztuže, čímž se však 
délkový rozměr betonového trámce zkrátil na 330 mm, viz Obr. 9.1. 

 

 

 

 Obr. 9.1 Forma pro výrobu vzorků.  

Betonová směs byla uložena do formy a po 24 hodinách byly trámce odbedněny a volné 
konce výztuže byly opatřeny plastovou návlečkou vyplněnou vazelínou, viz Obr. 9.2. Vzorky 
byly umístěny do vody po dobu dalších 27 dnů a po uplynutí této doby byly samovolně 
vysušeny při pokojové teplotě.  

 

 

 

 Obr. 9.2 Zkušební vzorek – podélně vyztužený betonový trámec.  
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Ještě před začátkem degradace byla provedena sada měření, zjištující počáteční hodnoty 
nezkorodovaných vzorků. 

Vzorky z druhé sady (KNC) byly následně po dobu 60 dnů vystaveny působení oxidu 
uhličitého CO2. Jednalo se o komoru s 20% koncentrací CO2 při teplotě 26 °C a relativní 
vlhkosti 80%. U těchto vzorků došlo ke karbonataci betonu, což bylo ověřeno 
fenolftaleinovým testem, viz Obr. 9.3. Jedná se o jednoduchý chemický test, kdy povrch 
betonu ihned po rozříznutí zkušebního vzorku byl nastříkán 1% roztok fenolftaleinu 
rozpuštěného v etylalkoholu. Pokud se povrch betonu zbarví fialovou barvou, má beton pH 
vyšší než 9,5 a není zkarbonatován a jedná se tedy o zdravý beton. Pokud se však povrch 
betonu nezbarví, beton má hodnotu pH nižší než 9,5, tak test ukazuje na pokročilou degradaci 
betonu, který ztrácí funkci pasivní ochrany výztuže proti korozi.  

 

 

 

 Obr. 9.3 Průběh karbonatace.  

Následně byly vzorky ze všech tří sad i samostatná výztuž podrobeny zrychlené degradaci 
korozí. Jedná se o střídavé namáčení do 5% vodného roztoku chloridu sodného po dobu 16 
hodin a sušení při teplotě vzduchu 40°C po dobu 8 hodin, Obr. 9.4. Průběžné měření 
zvolenými metodami bylo prováděno po 20 cyklech. 

 

 

 

 Obr. 9.4 Zrychlená degradace korozí.  
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• Označení sad vzorků 

Vzorky KN0: betonová směs s vodním součinitelem w = 0,75, zrychlená degradace korozí 
Vzorky KNC: betonová směs s vodním součinitelem w = 0,75, karbonatace, zrychlená 

degradace korozí  
Vzorky KNN: betonová směs s vodním součinitelem w = 0,75, záměsová voda z 5% vodného 

roztoku soli, zrychlená degradace korozí 

10. Metoda impact-echo (IE) 

Princip metody impact-echo byl již popsán výše. Tato metoda je založena na analýze 
odezvy mechanického impulzu, který vybudí ve zkoumaném prvku harmonické vlnění na 
vlastní frekvenci a na vyšších harmonických frekvencích.   

Použitý mechanický impulz, který byl přiveden na povrch zkoumaného vzorku, byl 
vyvolán úderem kladívka. K tomu bylo využito zavěšeného ocelového kladívka o hmotnosti 
12 g. Pro potřeby měření, kdy je ocelové kladívko spouštěno z předem stanovené výšky, byla 
sestavena aparatura, která umožňuje zachování stejné výšky spouštění a tedy stále stejných 
podmínek buzení tohoto impulzu, viz Obr. 10.1. Tento ráz má za následek vznik 
nízkofrekvenční napěťové vlny, která se dále šíří strukturou materiálu a odráží se od vnitřních 
vad a vnějších povrchů. Výsledná odezva ve formě povrchových vln byla snímána 
piezoelektrickým snímačem typu MIDI. Tento snímač byl pomocí včelího vosku upevněn ke 
zkoumanému vzorku. Snímání výsledné odezvy probíhalo přes dvoukanálový osciloskop 
TiePie engineering Handy scope HS3 s rozlišením 16 bitů. Takto zaznamenaný signál byl 
následně digitalizován, uložen a zpracován pomocí řídícího počítače a softwarového balíčku.  

Úder byl proveden buď přímo na obnaženou výztuž, nebo na některou ze stran trámce. 
Následná odezva pak byla snímána opět buď přímo na obnažené výztuži, nebo na betonovém 
trámci. Byla tedy sledována odezva vzorku s podélným i příčným budícím impulzem. Měření 
bylo prováděno také na nezabudovaných ocelových tyčích a na srovnávacích trámcích bez 
výztuže. Zaznamenaný časový průběh signálu byl pomocí Rychlé Fourierovy transformace 
(FFT) převeden do podoby frekvenčního spektra. 

 

 

 

 Obr. 10.1 Měřící aparatura pro metodu impact-echo.  
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• Piezoelektrický snímač MIDI 

Snímač DAKEL MIDI-04 (viz Obr. 10.4 Osciloskop Handy scope HS3Obr. 10.2) je 
piezoelektrický snímač (jeho princip byl popsán výše), který je složen z piezoelektrického 
jádra vyrobeného ze sloučeniny olova, zirkonu a titanu (nazývaná jako PZT) a z pouzdra 
z nerezové oceli s dotykovou plochou o průměru 5 mm také z nerezové oceli. Tento snímač je 
díky nízké hodnotě šumu vhodný pro měření akustické emise a nízkošumových měření. [39] 

 

 

 

 Obr. 10.2 Piezoelektrický snímač typu MIDI.  

 

 

 

 

 Obr. 10.3 Frekvenční charakteristika snímače typu MIDI. [39]  

• Osciloskop Handy scope HS3 

Jedná se o multifunkční osciloskop od firmy TiePie engineering s dvěma měřícími kanály, 
s rozlišením 12, 14 nebo 16 bitů a rozsahem 200 mV až 80 V (viz Obr. 10.4). 

Osciloskop je k řídícímu počítači připojen přes USB konektor a jeho ovládání probíhá přes 
software dodaný výrobcem. 
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 Obr. 10.4 Osciloskop Handy scope HS3.  

11. Metoda nelineární akustické spektroskopie (NAS) 

Pro měření pomocí metody nelineární akustické spektroskopie byla použita nerezonanční 
metoda s jedním budícím signálem. Tato varianta byla zvolena s ohledem na vlastnosti 
materiálu zkoušeného vzorku a zakládá se na vyhodnocování parametrů procházejícího 
akustického signálu, který je ovlivněn nelinearitami způsobenými poškozením struktury 
matriálu. 

Měřící aparatura byla tvořena vysílací a přijímací větví. Vysílací část tvořil generátor 
harmonického signálu Agilent 33220A, výkonový zesilovač WPD100 a piezoelektrický budič 
(atypický, vyroben pro dané měření). Přijímací část měřící aparatury byla složena 
z piezoelektrického snímače typu MIDI, paměťového osciloskopu TiePie engineering 
Handyscope HS3 s rozlišením 16 bitů a řídícího počítače se softwarovým balíčkem.  

Střídavé připevnění snímače a budiče k obnažené části výztuže a na strany betonového 
trámce tvořilo kombinace měření, pomocí kterého bylo sledováno chování vzorků v průběhu 
degradačních cyklů. K upevnění snímače a budiče bylo použito včelího vosku, kdy byl budič 
(snímač) umístěn v podélném směru v ose výztuže, či na čelo betonového trámce. 

Měření bylo provedeno na nepoškozených vzorcích ještě před zahájením degradačních 
cyklů a následně průběžně vždy po uplynutí stanovené doby degradace. Analýza naměřených 
dat byla provedena z frekvenčního spektra získaného pomocí Rychlé Fourierovy 
transformace. 

 

 

 

 Obr. 11.1 Měřící aparatura pro metodu nelineární akustické spektroskopie.  
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12. Metoda akustické emise (AE) 

K posouzení stavu výztuže bylo použito také metody akustické emise (AE), která 
zachycuje pouze aktivní děje uvnitř sledované struktury. Při monitorování metodou AE bylo 
využito vzniku a šíření trhliny při mechanickém namáhání. Při mechanickém namáhání 
vznikají vratné i nevratné deformace ve struktuře materiálu. Vznik trhliny má za následek 
impulsní dynamické uvolnění mechanického napětí z lokálního zdroje uvnitř materiálu, které 
se dále šíří zkoumaným materiálem či strukturou ve formě elastických napěťových vln, což je 
zdroj AE. 

Měření signálů AE bylo provedeno jak na vzorcích s výztuží tak také na vzorcích bez 
výztuže. Zkoumané vzorky byly zatěžovány tříbodovým ohybem v hydraulickém lisu Heckert 
FPZ 100/1 a pomocí měřícího zařízení pro záznam AE byl kontinuálně sledován celý průběh 
zatěžování až do vzniku první viditelné povrchové trhliny. Měření AE bylo provedeno měřící 
aparaturou Dakel XEDO a pro zachycení emisní události šířící se z místa aktivní trhliny bylo 
použito piezoelektrických snímačů typu IDK 09, viz Obr. 12.1. 

Pro vyhodnocení záznamu AE bylo využito počtu překmitů signálu AE přes nastavenou 
prahovou úroveň (200 mV). Vyhodnocení zaznamenaných signálů bylo provedeno pomocí 
časového zobrazení signálu, kdy byl sledován kumulativní počet překmitů a tedy nárůst 
emisní aktivity. Také bylo provedeno vyhodnocení závislosti kumulativního počtu překmitů 
na zatěžovací síle, kvůli přehlednějšímu porovnání jednotlivých vzorků. Získané hodnoty 
jednotlivých naměřených parametrů na daných vzorcích byly vzájemně porovnány. Na 
vzorcích byly určeny základní pevnostní charakteristiky. 

 

 

 

 Obr. 12.1 Měření akustické emise.  

13. Ultrazvuková průchodová pulzní metoda 

Měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou spočívá v určení doby přenosu 
krátkého ultrazvukového vysokofrekvenčního pulzu skrz testovaný vzorek. 

K měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou byl použit přístroj Pundit Plus, který 
umožňuje měření různých druhů materiálů. Pundit Plus je vybaven dvěma 54 kHz sondami, 
kdy jedna je sondou vysílací a druhá sondou přijímací, viz Obr. 13.1. 

Při měření je nutné použití vazebního prostředku, který zajistí lepší přenos signálu mezi 
sondou a povrchem testovaného vzorku. V našem případě bylo použito vodivého kontaktního 
vodou rozpustitelného gelu, jenž byl aplikován na povrch vzorku i na obě sondy.  
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Sondy byly přikládány na povrch vzorku v předem definované vzdálenosti (280 mm) od 
sebe a byl měřen čas průchodu podélné ultrazvukové vlny o frekvenci 54 kHz skrz tento 
vzorek. 

 

 

 

 Obr. 13.1 Měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou.  

14. Sledování povrchu pomocí konfokálního mikroskopu 

Povrch vzorků byl sledován pomocí konfokálního laserového rastrovacího mikroskopu 
Olympus LEXT 3100, Obr. 14.1, který umožňuje zobrazení povrchů materiálů s vysokou 
rozlišovací schopností a s rozsahem zvětšení 120krát až 14400krát. 

Tento konfokální mikroskop využívá laserový svazek o vlnové délce 408 nm s optickými 
prvky uzpůsobenými pro tuto krátkou vlnovou délku tak, aby se optimalizovala kvalita 
zobrazení a omezily se případné odchylky. Ovládání mikroskopu je zajištěno softwarem s 
pokročilou analýzou obrazu a tak umožňuje velmi přesné nastavení požadovaného místa 
pozorování. 

 

 

 

 Obr. 14.1 Konfokální mikroskop.  
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15. Měření průměru výztuže a sledování změn hmotnosti 

Průběh koroze je u samostatné korodované ocelové výztuže také monitorován pomocí 
změn průměru, kdy dochází k objemovým změnám materiálu výztuže v důsledku vzniku 
korozních zplodin a následného „odlupování“ těchto vrstev. 

U všech vzorků výztuže byl změřen průměr výztuže s přesností na 0,01 mm a byla zjištěna 
jeho počáteční hmotnost s přesností na 0,001 g. Po uplynutí stanovené doby degradačních 
cyklů jsou na vzorcích prováděný opakované kontrolní měření, které statisticky vypovídají o 
stavu a průběhu koroze. 

16. Měření elektrického odporu výztuže 

Při měření elektrického odporu výztuže vycházíme z předpokladu, že vlivem koroze 
dochází k úbytku materiálu ocelové výztuže a tedy ke změnám účinného průřezu a tím ke 
změně elektrického odporu podle Ohmova zákona.  

Pro zjištění odporu používáme měřicí přístroj TESLA RLCG BM 595, který je řízený 
automatickým mikroprocesorem a je vhodný pro přesná a rychlá měření. Při měření odporu 
využívá principu Thomsonova dvojitého můstku a tedy čtyřsvorkového zapojení, kdy je 
minimalizován vliv přechodových odporů a odporů propojovacích vodičů a díky tomu je 
vhodný pro měření velmi malých odporů. Most TESLA BM 595 může pracovat v režimu 
zvýšené rozlišovací schopnosti a výsledek měření je aritmetický průměr výsledků deseti 
pozorování se základní chybou 0,1 %. 

Pro další minimalizaci přechodového odporu byly do výztuže předem vyvrtány pomocné 
otvory, jejichž průměr je odpovídající průměru měřících elektrod. K získání ještě přesnějších 
výsledků a odstranění rušivých vlivů elektromagnetického pole působících při měření bylo 
použito stínícího krytu a uzemnění, viz Obr. 16.1. Měření je prováděno jak na výztuži 
zabetonované do betonových nosníků, tak na volné výztuži a je opakováno po každé sadě 
degradačních cyklů. 

 

 

 

 Obr. 16.1 Měřící aparatura pro měření elektrického odporu výztuže.  
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17. Měření elektrodového potenciálu 

Metoda měření elektrodového potenciálu je založena na principu elektrochemického 
článku, kdy zjišťujeme elektrodový potenciál (neboli elektrické napětí) poločlánku, který je 
tvořený ocelovou výztuží v pórovém roztoku její soli nacházejícího se v betonu ve srovnání 
s referenční elektrodou. 

Při zjišťování stavu koroze na zkoumaných vzorcích touto metodou je použito přístroje 
CANIN Corrosion Analysing Instrument s tyčovou elektrodou. Tato elektroda se skládá 
z duté trubice naplněné nasyceným roztokem síranu měďnatého CuSO4 a měděné elektrody. 
Z jedné strany je odnímatelný díl, pomocí kterého doplňujeme do trubice daný roztok, a ze 
strany druhé je pórová zátka a pórová kontaktní houbička, která plní funkci můstku mezi 
elektrodami. Samotný přístroj pracuje na principu voltmetru, který je napojen pomocí 
zemnícího kabelu a svorky na výztuž a je tedy součástí uzavřeného elektrického okruhu, 
kterým probíhá proud.  

Měření probíhá na povrchu vzorku tak, že necháme pórovou houbičku předem nasáknout 
vodou a následně ji přiložíme na betonový povrch. Centrální měřící jednotka je zapojena do 
okruhu pomocí zemnícího kabelu, který je svorkou připevněn k obnažené a předem očištěné 
části výztuže. Měření bylo prováděno přiložením houbičky na několika místech a při různých 
vlhkostech vzorků, tím byl ověřen vliv vlhkosti, viz Obr. 17.1. 

Protože se naměřené elektrické napětí mění spolu s elektrochemickým napětím 
zabudované výztuže v důsledku vlivu procesů probíhajících při korozi, porovnáním 
jednotlivých měření opakovaných před degradací a po degradačních cyklech je posuzován 
průběh koroze těchto železobetonových vzorků.  

 

 

 

 Obr. 17.1 Měření elektrodového potenciálu.  
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
Výsledky měření jsou získány především pomocí akustických metod, které jsou schopny 

průběžně monitorovat vlastnosti zkoumaných prvků a jsou vhodné pro zkoušení daného 
materiálu s jeho specifickými vlastnostmi. Pro srovnání bylo provedeno také měření pomocí 
dalších vybraných metod, které měly za úkol zhodnotit stav koroze v železobetonových 
prvcích tradičními postupy. 

Úkolem všech těchto metod bylo monitorování vlivu zvolených degradačních postupů na 
průběh koroze a jejího vlivu na beton. Měření probíhalo na třech sadách vzorků s označením 
KN0, KNC a KNN. Tyto sady se mírně lišily ve způsobu dosažení korozního stavu, viz 
odstavec 9. Příprava vzorků a zrychlená degradace. 

18. Výsledky získané metodou impact-echo 

Měření metodou impact-echo bylo prováděno vždy za stejných podmínek, vzorky měly 
přirozenou vlhkost a pokojovou teplotu. 

Byl zaznamenán časový průběh odezvy budícího signálu, který byl pomocí Rychlé 
Fourierovy transformace převeden na frekvenční spektrum. 

18.1. Vzorky sady KN0 
Na Obr. 18.1, Obr. 18.2 a Obr. 18.3 jsou uvedeny příklady frekvenčního spektra získaného 

ze vzorku č. 106 bez výztuže ze sady KN0, který byl namáhán zrychlenou degradací korozí. 
Měření bylo prováděno v podélném směru, což znamená, že snímač byl pomocí včelího vosku 
umístěn na konci betonového trámce a úder ocelovým kladívkem byl proveden na protilehlé 
straně tohoto trámce, také do betonu. Obr. 18.1 ukazuje frekvenční spektrum získané před 
degradací vzorku, kdy byla dominantní frekvence na pozici 5,35 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.1 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 bez výztuže před degradací (podélný budící impulz). 
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Na Obr. 18.2 je frekvenční spektrum stejného vzorku po 160 cyklech zrychlené degradace 
korozí, kde je vidět sledovaná frekvence na hodnotě 5,59 kHz, což činí posun o 0,24 kHz 
směrem k vyšším frekvencím. 

 

 

 

 Obr. 18.2 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 bez výztuže po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

Obr. 18.3 pak zobrazuje frekvenční spektrum na tomto vzorku získané měřením po 200 
cyklech zrychlené degradace korozí. Sledovaná frekvence se posunula na pozici 5,58 kHz, 
což je o 0,01 kHz oproti frekvenci získané po 160 cyklech směrem zpět k nižším frekvencím. 

 

 

 

 Obr. 18.3 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 bez výztuže po 200 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 2 4 6 8 10 12 14

R
e

la
ti

vn
í a

m
p

li
tu

d
a

Frekvence / kHz

5,59 kHz

-0,6

-0,2

0,2

0,6

0,00 0,05 0,10

N
ap

ět
í /

 V

Čas / s

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 2 4 6 8 10 12 14

R
e

la
ti

vn
í a

m
p

li
tu

d
a

Frekvence / kHz

5,58 kHz

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

0,00 0,05 0,10

N
ap

ět
í /

 V

Čas / s



VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

- 80 - 

Obr. 18.4, Obr. 18.5 a Obr. 18.6 ukazuje frekvenční spektra získaná na vzorku č. 111 
s výztuží ze sady KN0. Měření probíhalo obdobně jako u předchozího vzorku, tedy 
v podélném směru, kdy snímač byl na tomto vzorku umístěn na konci podélné strany na 
betonu a úder byl proveden na opačném konci také do betonu. 

Obr. 18.4 zobrazuje frekvenční spektrum získané před zrychlenou degradací korozí. 
Dominantní frekvence byla zaznamenána na 5,21 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.4 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží před degradací (podélný budící impulz). 

 

 

Na Obr. 18.5 je frekvenční spektrum vzorku po 160 cyklech zrychlené degradace korozí. 
Dominantní frekvence má hodnotu 5,68 kHz a posun k vyšším frekvencím je tedy o 0,47 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.5 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 
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Frekvenční spektrum stejného vzorku po 200 cyklech zrychlené degradace korozí je pak na 
Obr. 18.6. Sledovaná frekvence se posouvá zpět k nižším hodnotám a to na pozici 5,28 kHz, 
což znamená posun o 0,40 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.6 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží po 200 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

Tabulka 18.1 je souhrnem hodnot sledované frekvence měřené v podélném směru na 
vzorcích bez výztuže ze sady KN0. Pro zvýrazněné hodnoty byly v předchozích obrázcích 
ukázány jednotlivá vybraná naměřená frekvenční spektra, která názorně reprezentují posuny 
sledované frekvence v průběhu degradace. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

101 102 103 104 105 106 

0 5 254 5 272 5 251 5 326 5 329 5 347 

20 5 287 5 320 5 305 5 376 5 385 5 394 

40 5 373 5 400 5 391 5 466 5 472 5 472 

60 5 442 5 472 5 469 5 531 5 534 5 528 

80 5 487 5 516 5 516 5 585 5 591 5 591 

100 5 460 5 481 5 481 5 546 5 546 5 542 

120 5 493 5 513 5 507 5 582 5 588 5 579 

140 5 501 5 528 5 507 5 591 5 597 5 594 

160 5 484 5 516 5 469 5 581 5 597 5 594 

180 5 436 5 496 5 364 5 558 5 594 5 597 

200 5 457 5 498 5 418 5 567 5 588 5 579 

Tabulka 18.1 Sledovaná frekvence pro vzorky KN0 bez výztuže  
(podélný budící impulz). 
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Tabulka 18.2 pak uvádí hodnoty sledované frekvence získané na vzorcích s výztuží ze sady 
KN0, kdy měření probíhalo obdobně jako v předchozím případě, tzn. na betonu v podélném 
směru. Zvýrazněné hodnoty ukazují sledované frekvence na předchozích obrázcích. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

107 108 109 110 111 112 

0 5 364 5 412 5 427 5 293 5 212 4 864 

20 5 570 5 427 5 579 5 347 5 424 5 266 

40 5 659 5 633 5 662 5 499 5 504 5 406 

60 5 704 5 665 5 704 5 463 5 567 5 370 

80 5 749 5 731 5 758 5 534 5 600 5 421 

100 5 716 5 716 5 740 5 612 5 588 5 606 

120 5 743 5 740 5 725 5 642 5 615 5 627 

140 5 752 5 752 5 749 5 654 5 618 5 633 

160 5 755 5 737 5 749 5 639 5 576 5 615 

180 5 740 5 677 5 719 5 567 5 263 5 266 

200 5 716 5 677 5 668 5 600 5 278 5 198 

Tabulka 18.2 Sledovaná frekvence pro vzorky KN0 s výztuží  
(podélný budící impulz). 

Graf na Obr. 18.7 je souhrnem zaznamenaných sledovaných frekvencí zobrazených 
v relativních jednotkách a ukazuje jejich vývoj v průběhu 200 degradačních cyklů. Jak vzorky 
bez výztuže tak i vzorky s výztuží na začátku vykazují posun sledované dominantní frekvence 
do vyšších hodnot. Tento jev připisujeme dodatečné hydrataci cementu v betonu, tím že 
vzorky byly opakovaně ponořeny do vodného roztoku během zrychlené degradace korozí. 
Vzorky bez výztuže se ale následně držely na stejné úrovni, avšak frekvence vzorků s 
korodující výztuží v době mezi 160 a 180 cykly výrazně poklesla. Tento výrazný pokles 
koresponduje se vznikem prvních mikrotrhlin v betonu. Další pokles již není tak výrazný. 

 

 

 

 Obr. 18.7 Změna relativní frekvence pro vzorky KN0 bez výztuže a s výztuží 
(podélný budící impulz). 

 

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

R
el

at
iv

n
í f

re
kv

en
ce

Počet degradačních cyklů

bez výztuže s výztuží



VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

- 83 - 

Následující grafy jsou ukázkou frekvenčního spektra pro vzorky ze sady KN0, které byly 
testovány v příčném směru, kdy byl snímač upevněn pomocí včelího vosku ve středu podélné 
strany vzorku a úder byl proveden na protilehlou stranu, také na střed. 

Graf na obrázku Obr. 18.8 je zobrazením signálu a frekvenčního spektra získaného na 
vzorku č. 106 před degradací na vzorku bez výztuže. Dominantní frekvence byla v tomto 
případě nalezena na pozici 6,57 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.8 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 bez výztuže před degradací (příčný budící impulz). 

 

 

Obr. 18.9 ukazuje frekvenční spektrum pro stejný vzorek po 160 degradačních cyklech. 
Sledovaná frekvence je na pozici 6,95 kHz, což je posun o 0,38 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.9 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 bez výztuže po 160 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 
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Na grafu na Obr. 18.10 je pak pro tento vzorek frekvenční spektrum po 200 degradačních 
cyklech. Vidíme opět jen malou změnu, kdy se dominantní frekvence posunula na hodnotu 
6,93 kHz, což činí změnu o 0,02 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.10 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 bez výztuže po 200 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 

 

 

Na dalších třech obrázcích je ukázka vývoje sledované frekvence pro vzorek č. 111 stejné 
sady KN0 s výztuží. Měření probíhalo obdobně, tzn. úder byl prováděn na střed podélné 
strany vzorku a snímač byl umístěn na straně protilehlé. Na Obr. 18.11 je ukázka 
frekvenčního spektra získaného před degradací. Sledovaná frekvence je na hodnotě 6,43 kHz.  

 

 

 

 Obr. 18.11 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží před degradací (příčný budící impulz). 
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Graf na Obr. 18.12 ukazuje frekvenční spektrum stejného vzorku po 160 cyklech 
degradace. Je zde vidět posun sledovaného píku do vyšších frekvencí a to na hodnou 7,05 kHz 
a jedná se tedy o posun o 0,62 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.12 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží po 160 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 

 

 

Na Obr. 18.13 pak můžeme pozorovat změnu po dalších 40 cyklech zrychlené degradace 
korozí zpět k nižším frekvencím a to o 0,34 kHz na pozici 6,71 kHz, která byla naměřena po 
200 degradačních cyklech.  

 

 

 

 Obr. 18.13 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží po 200 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 
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Tabulka 18.3 obsahuje hodnoty všech sledovaných dominantních frekvencí pro vzorky 
sady KN0, které byly získány měřením vzorků bez výztuže v příčném směru, kdy budící 
impulz (úder) byl aplikován na střed podélné strany daného měřeného vzorku a 
piezoelektrický snímač byl umístěn na protilehlé straně také ve středu této strany. Zvýrazněné 
hodnoty odpovídají hodnotám sledovaných frekvencí ukázaných na grafech frekvenčních 
spekter na předchozích obrázcích. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

101 102 103 104 105 106 

0 6 407 6 428 6 410 6 482 6 554 6 565 

20 6 410 6 479 6 473 6 601 6 610 6 631 

40 6 554 6 601 6 601 6 381 6 741 6 732 

60 6 682 6 726 6 738 6 822 6 852 6 825 

80 6 777 6 819 6 834 6 625 6 941 6 932 

100 6 747 6 780 6 810 6 875 6 899 6 863 

120 6 810 6 840 6 869 6 935 6 962 6 926 

140 6 837 6 860 6 896 6 953 6 971 6 941 

160 6 828 6 869 6 875 6 959 6 992 6 953 

180 6 816 6 869 6 843 6 953 6 995 6 959 

200 6 831 6 875 6 858 6 962 6 983 6 935 

Tabulka 18.3 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KN0 bez výztuže 
(příčný budící impulz). 

 

Následující Tabulka 18.4 je souhrnem hodnot sledovaných dominantních frekvencí pro 
vzorky KN0, které však byly v podélném směru vyztuženy betonářskou výztuží. Měření 
v tomto případě probíhalo obdobně jako u vzorků bez výztuže, tedy v příčném směru, kdy 
byla sledována odezva příčných napěťových vln. Hodnoty z předchozích grafů jsou v tabulce 
zvýrazněny. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

107 108 109 110 111 112 

0 6 706 6 592 6 691 6 503 6 428 6 455 

20 7 066 6 965 7 027 6 786 6 768 6 834 

40 7 188 7 078 7 138 7 007 6 854 6 977 

60 7 257 7 141 7 200 7 036 6 983 7 039 

80 7 319 7 206 7 272 7 135 7 069 7 120 

100 7 287 7 197 7 236 7 188 7 051 7156 

120 7 314 7 218 7 260 7 236 7 075 7 191 

140 7 337 7 236 7 272 7 275 7 093 7 096 

160 7 325 7 224 7 278 7 254 7 051 7 182 

180 7 325 7 191 7 191 7 194 6 688 6 586 

200 7 304 7 167 7 135 7 230 6 708 6 238 

Tabulka 18.4 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KN0 s výztuží 
(příčný budící impulz). 
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Graf na Obr. 18.14 zobrazuje v relativních jednotkách vývoj sledovaných frekvencí 
získaných v průběhu 200 degradačních cyklů zrychlené degradace korozí na vzorcích ze sady 
KN0 měřených v příčném směru. Stejně jako u směru podélného je zde během prvních 80 
cyklů vidět rychlý nárůst dominantních frekvencí do vyšších hodnot, ke kterému dochází 
v důsledku dodatečné hydratace cementového tmelu. Následující měření ukazují relativní 
ustálení hodnot dominantních frekvencí a to jak u vzorků bez výztuže tak u vzorků s výztuží. 
U vzorků s výztuží však mezi 160 a 180 cykly dochází k náhlému poklesu dominantních 
frekvencí, kdy dochází ke vzniku podélných mikrotrhlin v důsledku rozpínání se korozních 
zplodin. Tento pokles je patrný pouze u vzorků s výztuží, kdy je nejvíc zřetelný právě hned po 
vzniku těchto trhlin. Další pokles mezi 180 a 200 cykly je už mírnější. Frekvence pro vzorky 
bez výztuže zůstává na ustálené hodnotě a její další změna je zanedbatelná. 

 

 

 

 

 Obr. 18.14 Změna sledované frekvence pro vzorky KN0 bez výztuže a s výztuží 
(příčný budící impulz). 

 

 

 
V následujících grafech jsou názorné ukázky frekvenčních spekter a časových průběhů 

signálu získaných měřením na samostatné výztuži v porovnání s výztuží zabudovanou do 
betonových vzorků. Měření v tomto případě probíhalo v podélném směru, kdy byl úder 
prováděn na konec výztuže ve směru podélné osy vzorku a snímač byl umístěn na opačném 
konci také ve směru podélné osy a to jak na samostatné výztuži, tak na odhalených koncích 
výztuže zabudované v betonových vzorcích. Vzorky samostatné výztuže byly stejně jako 
železobetonové vzorky podrobeny zrychlené degradaci korozí, kdy byly střídavě namáčeny 
do 5% vodného roztoku NaCl po dobu 16 hodin a následně byly vysušeny při teplotě vzduchu 
40°C po dobu 8 hodin.  
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Graf na Obr. 18.15 je ukázka frekvenčního spektra získaného měřením vzorku č. 005 
samostatné výztuže před degradací. Jsou zde patrné harmonické frekvence vznikající 
rezonancí vzorku. Pro názornost byla sledována druhá harmonická frekvence, která byla 
dominantní také u vzorků se zabudovanou výztuží. Sledovaná frekvence se v tomto případě 
nacházela na pozici 13,28 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.15 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro samostatnou výztuž před degradací (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

Po 160 cyklech degradace došlo k mírnému posunu sledované frekvence na hodnotu 
13,07 kHz (viz Obr. 18.16), což činí změnu o 0,21 kHz.  

 

 

 

 
Obr. 18.16 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro samostatnou výztuž po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
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U měření po 200 cyklech degradace je vidět stále stejná tendence poklesu sledované 
frekvence do nižších hodnot. Druhá harmonická frekvence se u měřeného vzorku pohybovala 
na hodnotě 13,00 kHz a posunula se tedy o pouhých 0,03 kHz. 

 

 

 

 
Obr. 18.17 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro samostatnou výztuž po 200 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
 

 

Pro vzorky sady KN0 s výztuží, které byly měřeny stejným způsobem jako vzorky 
samostatné výztuže, tedy v podélném směru, kdy úder i snímač byly na výztuži, je před 
degradací pro vzorek č. 109 na Obr. 18.18 patrná dominantní frekvence na pozici 10,91 kHz.  

 

 

 

 Obr. 18.18 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KN0 s výztuží před degradací (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 4 8 12 16 20 24

R
e

la
ti

vn
í a

m
p

li
tu

d
a

Frekvence / kHz

13,00 kHz
-0,6

-0,2

0,2

0,6

0,00 0,05 0,10

N
a

p
ě

tí
 /

 V

Čas / s

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 4 8 12 16 20 24

R
e

la
ti

vn
í a

m
p

li
tu

d
a

Frekvence / kHz

10,91 kHz

-0,6

-0,2

0,2

0,6

0,00 0,05 0,10

N
ap

ě
tí

 /
 V

Čas / s



VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

- 90 - 

Frekvenční spektrum na Obr. 18.19 je získáno měřením na stejném vzorku po 160 
degradačních cyklech. Hodnota dominantní frekvence je 11,50 kHz, došlo tedy k jejímu 
posunu o 0,59 kHz do vyšších frekvencí.  

 

 

 

 
Obr. 18.19 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro vzorky KN0 s výztuží po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
 

 

Obr. 18.20 je ukázkou frekvenčního spektra stejného vzorku získaného měřením po 200 
degradačních cyklech. Sledovaná dominantní frekvence však již vykazuje pokles k nižším 
hodnotám, kdy byla její pozice nalezena na hodnotě 11,34 kHz a pokles oproti měření po 160 
cyklech je tedy o 0,16 kHz.  

 

 

 

 
Obr. 18.20 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro vzorky KN0 s výztuží po 200 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
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Následující Tabulka 18.5 je výčtem jednotlivých hodnot sledované dominantní frekvence, 
které byly naměřeny na samostatné výztuži v podélném směru po dobu 200 cyklů, kdy byly 
vzorky výztuže obdobně jako vzorky železobetonu podrobeny zrychlené degradaci korozí.  

Hodnoty sledovaných frekvencí zobrazených na předchozích grafech s ukázkami 
frekvenčních spekter jsou v tabulce zvýrazněny.  

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

001 002 003 004 005 006 

0 13 274 13 295 13 283 13 277 13 280 13 283 

20 13 253 13 268 13 262 13 256 13 271 13 271 

40 13 244 13 283 13 241 13 268 13 292 13 280 

60 13 241 13 247 13 235 13 250 13 256 13 244 

80 13 176 13 191 13 173 13 191 13 196 13 169 

100 13 098 13 107 13 095 13 146 13 131 13 086 

120 12 994 13 006 13 024 13 062 13 065 12 955 

140 13 053 13 044 13 086 13 113 13 062 13 035 

160 13 003 13 053 13 068 13 089 13 065 13 009 

180 12 898 12 994 12 988 13 003 13 012 12 931 

200 12 910 12 985 12 988 12 999 12 997 12 934 

Tabulka 18.5 Sledovaná frekvence v Hz pro samostatnou výztuž 
(podélný budící impulz na výztuž). 

Tabulka 18.6 je pak souhrnem hodnot naměřených na vzorcích se zabudovanou výztuží. 
Měření probíhalo obdobně jako u vzorků samostatné výztuže, kdy byl snímač umístěn na 
volný konec této zabudované výztuže ve směru podélné osy a úder byl prováděn na 
protilehlém konci výztuže také ve směru podélné osy vzorku.  

Hodnoty, které jsou v tabulce zvýrazněny, jsou hodnoty sledovaných dominantních 
frekvencí na grafech zobrazených v předchozí části textu. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

107 108 109 110 111 112 

0 10 777 10 830 10 905 10 535 10 398 9 799 

20 11 164 11 063 11 203 10 505 10 821 10 401 

40 11 331 11 298 11 361 10 863 10 988 10 735 

60 11 423 11 379 11 441 10 741 11 116 10 639 

80 11 507 11 480 11 533 10 914 11 176 10 765 

100 11 447 11 429 11 468 11 149 11 167 11 170 

120 11 498 11 474 11 495 11 215 11 215 11 212 

140 11 516 11 489 11 501 11 244 11 215 11 215 

160 11 516 11 465 11 495 11 209 11 119 11 173 

180 11 483 11 382 11 438 11 009 10 398 10 485 

200 11 453 11 346 11 343 11 128 10 476 10 309 

Tabulka 18.6 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KN0 s výztuží 
(podélný budící impulz na výztuž). 
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Graf na Obr. 18.21 zobrazuje v relativních jednotkách průběžnou změnu sledované 
frekvence během 200 degradačních cyklů zrychlené degradace korozí pro vzorky samostatné 
výztuže v porovnání s železobetonovými vzorky, které měly ve svém středu zabudovaný 
jeden prut betonářské výztuže, která byla na koncích vzorku odhalena. Měření probíhalo 
v podélném směru na výztuži. Vzorky korodující samostatné výztuže v podstatě po celou 
dobu degradace vykazují stejnou tendenci poklesu sledované frekvence. K tomuto poklesu 
dochází díky narušování povrchu výztuže důlkovou korozí a oslabování průřezu této výztuže 
díky odpadávání vznikajících korozních zplodin. Vzorky ze sady KN0 s výztuží po prvních 
100 cyklech naopak vykazují posun dominantních frekvencí do vyšších hodnot, kdy následně 
přichází relativní ustálení na dané hodnotě a následný prudký pokles těchto frekvencí v době 
mezi 160 a 180 cykly, kdy dochází ve vzorcích ke vzniku mikrotrhlin a rozrušování betonové 
matrice. Pokles mezi 180 a 200 cykly není již tak výrazný. 

  

  

 

 Obr. 18.21 Změna sledované frekvence pro samostatnou výztuž a vzorky KN0 
s výztuží (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

 
Stejně jako v předchozích měřeních v podélném směru na betonu nebo v příčném směru na 

betonu, vykazuje i měření železobetonových vzorků v podélném směru na výztuži obdobný 
průběh změn dominantních frekvencí oproti samostatné korodující výztuži. Z tohoto můžeme 
usoudit, že zjištěné změny dominantních frekvencí na železobetonových a betonových 
vzorcích souvisí především se změnami v betonové matrici. Dodatečné hydrataci zdravého 
betonu připisujeme počáteční nárůst sledované frekvence. S tvorbou korozních zplodin a 
jejich vlivu na betonovou matrici, které mají za následek její rozrušování a vznik trhlin, však 
dochází k výraznému poklesu těchto frekvencí. Dále z naměřených dat vyplívá, že 
k největším změnám dochází právě při vzniku těchto trhlin, ale samotné další rozpínání již 
vzniklých trhlin nemá na dominantní frekvenci rozhodující vliv. 
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18.2. Vzorky sady KNC 
Grafy v následujících odstavcích reprezentují měření na vzorcích ze sady KNC, která byla 

vystavena působení oxidu uhličitého CO2, což vedlo ke karbonataci betonu těchto vzorků. 
Tyto vzorky byly také následně podrobeny zrychlené degradaci korozí. Frekvenční spektrum 
na Obr. 18.22 pro vzorek č. 202 bez výztuže měřený v podélném směru na betonu (obdobně 
jako u sady KN0), má před degradací dominantní frekvenci na pozici 4,67 kHz.  

 

 

 

 Obr. 18.22 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC bez výztuže před degradací (podélný budící impulz). 

 

 

Po 40 cyklech degradace je u frekvenčního spektra dominantní frekvence na hodnotě 
4,65 kHz, což je změna o 0,02 kHz 

 

 

 

 Obr. 18.23 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC bez výztuže po 40 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 
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Po dalších 100 degradačních cyklech je v získaném frekvenčním spektru na Obr. 18.24 
dominantní frekvence nalezena na pozici 4,69 kHz, což ční rozdíl 0,04 kHz oproti hodnotě 
získané po 40 cyklech degradace. 

 

 

 

 Obr. 18.24 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC bez výztuže po 140 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

Grafy na Obr. 18.25, Obr. 18.26 a Obr. 18.27 jsou ukázkami frekvenčních spekter 
získaných na vzorcích stejné sady KNC, které jsou ve svém středu vyztuženy ocelovou 
výztuží a měřeny jsou v podélném směru na betonu. Konkrétně se jedná o data naměřená na 
vzorku č. 207. Na Obr. 18.25 je frekvenční spektrum získané měřením před degradací, kdy se 
dominantní frekvence nachází na hodnotě 5,09 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.25 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží před degradací (podélný budící impulz). 
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Frekvenční spektrum na Obr. 18.26 po 40 cyklech zrychlené degradace korozí ukazuje 
posun dominantní frekvence směrem k nižším hodnotám a to na hodnotu 4,98 kHz, jedná se 
tedy o změnu o 0,11 kHz oproti stavu před degradací.  

 

 

 

 Obr. 18.26 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží po 40 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

Další změna frekvenčního spektra pro stejný vzorek je vidět na grafu na Obr. 18.27, kdy je 
dominantní frekvence zobrazeného spektra nalezena na hodnotě 4,86 kHz. Došlo tedy 
k posunu dominantní frekvence o dalších 0,12 kHz směrem k nižším hodnotám.  

 

 

 

 Obr. 18.27 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží po 140 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 
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Tabulka 18.7 je souhrnem hodnot dominantních frekvencí získaných během degradace ze 
vzorků sady KNC bez výztuže, které byly měřeny v podélném směru, kdy byl snímač umístěn 
na konci betonového vzorku a úder byl proveden na opačném konci tohoto vzorku také ve 
směru podélné osy. Vzorky sady KNC byly prvně vystaveny působení oxidu uhličitého CO2, 
kdy došlo ke karbonataci a následně byly podrobeny zrychlené degradaci korozí. 

Hodnoty, které jsou v tabulce zvýrazněny, byly dominantními frekvencemi frekvenčních 
spekter vzorku č. 202 ukázaných v předchozích grafech. Jedná se o měření před započetím 
degradací korozí, po 40 cyklech této degradace a dále po 140 cyklech degradace korozí. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

201 202 203 204 205 

0 4 771 4 673 4 745 4 691 4 727 

20 4 748 4 652 4 736 4 673 4 721 

40 4 742 4 646 4 727 4 667 4 724 

60 4 679 4 566 4 667 4 604 4 664 

80 4 724 4 610 4 703 4 643 4 703 

100 4 718 4 613 4 703 4 649 4 709 

120 4 765 4 670 4 774 4 712 4 765 

140 4 780 4 691 4 756 4 709 4 753 

Tabulka 18.7 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNC bez výztuže 
(podélný budící impulz). 

 
Následující Tabulka 18.8 je stejně tak souhrnem hodnot sledovaných dominantních 

frekvencí naměřených na vzorcích stejné sady KNC, které však byly ve středu podélné osy 
vyztuženy jednou betonářskou výztuží o průměru 10 mm. I v případě těchto vzorků, bylo 
měření prováděno v podélném směru, kdy byl snímač pomocí včelího vosku upevněn na 
betonový konec vzorku a úder byl prováděn na opačném konci, také na beton. 

Hodnoty dominantních frekvencí pro vzorek č. 207 ukázaných v předchozích grafech 
v době před degradací, po 40 cyklech a po 140 cyklech degradace jsou v tabulce zvýrazněny.  

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

206 207 208 209 210 211 

0 4 569 5 090 5 025 4 941 4 682 4 595 

20 4 661 5 043 4 980 4 727 4 777 4 753 

40 4 577 4 980 4 923 4 650 4 536 4 559 

60 4 616 4 902 4 840 4 619 4 634 4 634 

80 4 631 4 960 4 899 4 616 4 595 4 584 

100 4 709 4 983 4 869 4 604 4 494 4 604 

120 4 712 4 947 4 897 4 566 4 445 4 503 

140 4 551 4 864 4 813 4 386 4 445 4 503 

Tabulka 18.8 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNC s výztuží 
(podélný budící impulz). 
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Celkový průběh vývoje sledovaných dominantních frekvencí v relativních jednotkách pro 
vzorky sady KNC naměřených v podélném směru na betonu po dobu 140 cyklů zrychlené 
degradace korozí jak pro vzorky s výztuží, tak pro vzorky bez výztuže je zobrazen v grafu na 
Obr. 18.28. U vzorků s výztuží je patrný pokles dominantních frekvencí v době mezi 20 a 40 
cykly. Tento jev koresponduje se vznikem prvních mikrotrhlin v betonu. Dále je u vzorků 
s výztuží patrný další pokles v době po 100 cyklech, kdy docházelo k dalšímu rozrušování 
betonové matrice. U vzorků bez výztuže je průběh vývoje sledovaných dominantních 
frekvencí zcela odlišný. Dominantní frekvence u těchto vzorků v průběhu degradačních cyklů 
kolísají kolem původní hodnoty. U těchto vzorků nedocházelo ke vzniku trhlin, beton zůstal 
celistvý.  

 

 

 

 

 Obr. 18.28 Změna sledované frekvence pro vzorky KNC bez výztuže a s výztuží 
(podélný budící impulz). 

 

 

 

Další grafy jsou vyjádřením frekvenčních spekter, které vznikly na vzorcích stejné sady 
KNC, ale byly tentokráte měřeny v příčném směru. Přesněji se jednalo o měření, kdy byl 
snímač umístěn ve středu podélné strany vzorku a úder by proveden na straně protilehlé, také 
ve středu. 
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Na Obr. 18.29 je ukázka frekvenčního spektra získaného měřením na vzorku č. 202 bez 
výztuže před degradací. Dominantní frekvence se nachází na pozici s hodnotou 5,78 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.29 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC bez výztuže před degradací (příčný budící impulz). 

 

 

Po 40 cyklech degradace zrychlenou korozí je na Obr. 18.30 vidět, že u stejného vzorku 
nedošlo k výrazným změnám frekvenčního spektra a sledovaná frekvence je na pozici 
5,75 kHz, což je posun o pouhých 0,03 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.30 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC bez výztuže po 40 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 
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Během dalších 100 cyklů degradace je posun dominantní frekvence na stejném vzorku bez 
výztuže o 0,11 kHz směrem k nižším frekvencím, tedy na hodnotu 5,64 kHz, viz Obr. 18.31. 

 

 

 

 Obr. 18.31 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC bez výztuže po 140 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 

 

 

Následující grafy patří vzorkům stejné sady KNC, které jsou ale ve svém středu vyztuženy 
jednou hladkou betonářskou výztuží. Měření na těchto vzorcích probíhalo obdobně jako u 
předchozích vzorků, tzn. v příčném směru, kdy bylo snímání i úder prováděn na podélné 
straně betonového vzorku. 

Na Obr. 18.32 je frekvenční spektrum pro vzorek č. 206 před degradací a dominantní 
frekvence je na hodnotě 5,54 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.32 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží před degradací (příčný budící impulz). 
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Graf na Obr. 18.33 zobrazuje frekvenční spektrum pro stejný vzorek měřený v příčném 
směru po 40 cyklech zrychlené degradace korozí. Je zde vidět stejně jako u vzorků měřených 
ve směru podélném, že došlo k posunu sledované frekvence směrem k nižším hodnotám. 
Dominantní frekvence byla v tomto případě nalezena na pozici 5,02 kHz, došlo tedy k posunu 
o 0,49 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.33 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží po 40 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 

 

 

Při měření po 40 cyklech degradace bylo zjištěno, že došlo k dalšímu posunu sledované 
dominantní frekvence do nižších hodnot a to na pozici 4,08 kHz, což činí změnu o 0,94 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.34 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží po 140 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 
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Tabulka 18.9 uvádí jednotlivé hodnoty pro všechny vzorky bez výztuže, které byly ze sady 
KNC a byly měřeny v příčném směru, tzn., piezoelektrický snímač byl včelím voskem 
připevněn k betonové matrici ve středu podélné strany vzorku a úder byl prováděn na straně 
protilehlé také ve středu této strany. 

Hodnoty, které jsou v tabulce patrně vyznačeny, odpovídají dominantním frekvencím, 
které byly získány z frekvenčních spekter pro vzorek č. 202, zobrazených na předchozích 
grafech. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

201 202 203 204 205 

0 5 960 5 776 5 877 5 805 5 895 

20 5 940 5 755 5 546 5 788 5 889 

40 5 928 5 752 5 555 5 585 5 901 

60 5 838 5 662 5 779 5 701 5 814 

80 5 913 5 725 5 832 5 764 5 880 

100 5 925 5 722 5 841 5 585 5 785 

120 5 978 5 832 5 934 5 853 5 963 

140 5 999 5 639 5 940 5 859 5 946 

Tabulka 18.9 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNC bez výztuže 
(příčný budící impulz). 

 
Následující Tabulka 18.10 je opět výčtem hodnot získaných na měřených vzorcích, které 

ale byly ve svém středu v podélné ose vyztuženy jednou hladkou betonářskou výztuží o 
průměru 10 mm. Stejně jako vzorky bez výztuže byly i tyto vzorky měřeny příčně, kdy byl 
snímač umístěn ve středu podélné strany vzorku a úder byl prováděn na protilehlé straně. 

Zvýrazněné hodnoty v tabulce odpovídají dominantním frekvencím z frekvenčních spekter 
pro vzorek č. 206, které byly ukázány v předchozích grafech.  

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

206 207 208 209 210 

0 5 543 6 276 6 041 6 038 5 805 

20 5 484 6 461 6 208 6 190 6 118 

40 5 019 6 184 5 984 5 981 5 758 

60 5 093 6 294 5 972 5 951 5 966 

80 5 046 6 336 5 925 5 939 5 874 

100 4 965 6 369 5 847 5 960 5 743 

120 4 166 6 214 5 472 5 797 5 466 

140 4 077 6 032 5 335 5 591 5 138 

Tabulka 18.10 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNC s výztuží 
(příčný budící impulz). 
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Graf na Obr. 18.35 ukazuje vývoj sledovaných dominantních frekvencí v relativních 
jednotkách pro vzorky bez výztuže i s výztuží, jenž patří do sady KNC a jsou měřeny 
v příčném směru. Vzorky z této sady byly nejprve vystaveny působení oxidu uhličitého CO2, 
až do doby kdy došlo k úplné karbonataci betonu a dále byly degradovány korozí, kdy byly 
střídavě namáčeny do 5% vodného roztoku chloridu sodného NaCl po dobu 16 hodin a 
následně sušeny při teplotě vzduchu 40°C po dobu 8 hodin. Vzorky byly při stejných 
laboratorních podmínkách testovány po 20 cyklech degradace. Měření probíhalo tak, že 
snímač byl umístěn a připevněn na střed podélné betonové strany vzorku a úder byl prováděn 
také do středu na protilehlé straně zkušebního tělesa. Vývoj dominantních frekvencí pro 
vzorky bez výztuže je během měření bez výrazných změn a průměrná hodnota se pohybuje 
okolo výchozí hodnoty, mezi jednotlivými měřeními nedochází k výrazným změnám. U 
vzorků s výztuží během prvních 20 cyklů došlo k mírnému posunu dominantních frekvencí do 
vyšších hodnot, ale dále již docházelo k poklesu. První pokles mezi 20 a 40 cykly odpovídal 
době vzniku prvních mikrotrhlin. Další výrazný pokles frekvencí nastal po 100 cyklech 
degradace, kdy začalo také docházet ke vzniku dalších mikrotrhlin, které se následně dále 
rozšiřovaly. Pokles frekvencí tedy koreloval se vznikem těchto trhlin. 

 

 

 

 

 Obr. 18.35 Změna sledované frekvence pro vzorky KNC bez výztuže a s výztuží 
(příčný budící impulz). 

 

 

 
Betonové vzorky sady KNC byly také srovnávány se samostatnou výztuží, která byla 

vystavena působení koroze. Měření na samostatné výztuži i na betonových vzorcích se 
zabudovanou výztuží probíhalo obdobně, tzn. úder byl prováděn na konce výztuže ve směru 
jejich podélné osy a snímač byl upevněn na opačném konci výztuže také v podélném směru. 
Ukázky získaných grafů jsou na následujících obrázcích. 
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Obr. 18.36 je ukázkou frekvenčního spektra získaného měřením na samostatné výztuži 

č. 005 před započetím degradačních cyklů. Sledovaná frekvence měla hodnotu 13,28 kHz.  

 

 

 

 Obr. 18.36 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro samostatnou výztuž před degradací (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

Na Obr. 18.37 je frekvenční spektrum získané měřením na stejném vzorku č. 005, ale po 40 
degradačních cyklech zrychlenou korozí. Sledovaná frekvence byla na pozici 13,29 kHz, což 
je jen nepatrný posun o 0,01 kHz. 

 

 

 

 
Obr. 18.37 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro samostatnou výztuž po 40 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
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Frekvenční spektrum pro daný vzorek samostatné výztuže po dalších 100 cyklech 
zrychlené degradace korozí je ukázáno na Obr. 18.38. Posun sledované frekvence proběhl 
směrem do nižších frekvencí a po 140 cyklech degradace byla tato frekvence na pozici 
13,06 kHz, tzn. posun o 0,23 kHz. 

 

 

 

 
Obr. 18.38 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro samostatnou výztuž po 140 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
 

 

Následující grafy reprezentují výsledky vzorků sady KNC se zabudovanou výztuží, které 
byly měřeny obdobným způsobem jako samostatná výztuž tedy v podélném směru na výztuži. 

Frekvenční spektrum na Obr. 18.39 je získáno měřením na vzorku ze sady KNC č. 208 
ještě před degradací. Sledovaná dominantní frekvence byla na hodnotě 10,04 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.39 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNC s výztuží před degradací (podélný budící impulz na výztuž). 
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Na Obr. 18.40 je uveden příklad frekvenčního spektra stejného vzorku po 40 cyklech 
střídavého namáčení do vodného roztoku soli a následného vysoušení. Sledovaná frekvence 
se z původní hodnoty posunula směrem k nižším frekvencím na pozici 9,90 kHz a posun byl 
tedy o 0,14 kHz. 

 

 

 

 
Obr. 18.40 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro vzorky KNC s výztuží po 40 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
 

 

Po 140 cyklech zrychlené degradace korozí došlo k dalšímu posunu sledované dominantní 
frekvence od nižších hodnot. Graf na Obr. 18.41 pro vzorek č. 208 ukazuje dominantní 
frekvenci na pozici 9,68 kHz. Zmíněný posun tedy činí 0,22 kHz po dalších 100 degradačních 
cyklech. 

 

 

 

 
Obr. 18.41 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro vzorky KNC s výztuží po 140 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
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Tabulka 18.11 ukazuje jednotlivé hodnoty sledovaných dominantních frekvencí získaných 
měřením samostatné výztuže, která byla vystavena působení vodného roztoku soli, kdy 
docházelo k postupné korozi této výztuže. Měření probíhalo v podélném směru. Mechanický 
budící impulz v podobě úderu ocelovým kladívkem byl aplikován na jeden konec výztuže 
vždy ve směru podélné osy této výztuže a snímač byl pomocí včelího vosku upevněn na 
opačný konec této výztuže také ve směru podélné osy. 

Hodnoty, které jsou v tabulce zvýrazněny, reprezentují výsledky z grafů pro vzorek č. 005 
uvedené výše. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

001 002 003 004 005 006 

0 13 274 13 295 13 283 13 277 13 280 13 283 

20 13 253 13 268 13 262 13 256 13 271 13 271 

40 13 244 13 283 13 241 13 268 13 292 13 280 

60 13 241 13 247 13 235 13 250 13 256 13 244 

80 13 176 13 191 13 173 13 191 13 196 13 169 

100 13 098 13 107 13 095 13 146 13 131 13 086 

120 12 994 13 006 13 024 13 062 13 065 12 955 

140 13 053 13 044 13 086 13 113 13 062 13 035 

Tabulka 18.11 Sledovaná frekvence v Hz pro samostatnou výztuž 
(podélný budící impulz na výztuž). 

 
Hodnoty z následující tabulky (Tabulka 18.12) jsou získány ze vzorku sady KNC se 

zabudovanou hladkou betonářskou výztuží v podélné ose vzorků. Tyto vzorky byly nejprve 
degradovány pomocí oxidu uhličitého CO2, jehož působením došlo ke karbonataci betonové 
matrice. Následně byly tyto vzorky degradovány zrychlenou korozí. Měření probíhalo 
obdobně jako u vzorků samostatné výztuže, tzn. v podélném směru na odhalených koncích 
výztuže. 

Zvýrazněné hodnoty jsou sledovanými frekvencemi z frekvenčních spekter pro vzorek 
č. 208, které byly zobrazeny v předchozích grafech. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

206 207 208 209 210 211 

0 9 471 10 157 10 037 9 936 9 912 9 882 

20 9 498 10 064 9 960 9 736 9 829 9 784 

40 9 319 9 927 9 903 9 552 9 558 9 739 

60 9 543 9 802 9 772 9 447 9 540 9 632 

80 9 367 9 912 9 871 9 471 9 578 9 739 

100 9 564 9 951 9 781 9 450 9 671 9 713 

120 9 206 9 885 9 820 9 137 9 367 9 697 

140 9 128 9 698 9 677 8 610 9 048 9 578 

Tabulka 18.12 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNC s výztuží 
(podélný budící impulz na výztuž). 
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Graf na Obr. 18.42 je zobrazením naměřených hodnot v relativních jednotkách pro 
betonové vzorky s výztuží ze sady KNC ve srovnání se vzorky samostatné výztuže, které byly 
měřeny v podélném směru na výztuži. Jak vzorky se zabudovanou výztuží, tak vzorky 
samostatné výztuže byly podrobeny zrychlené degradaci korozí, kdy betonové vzorky byly 
ještě před tím vystaveny působení CO2, jenž způsobil karbonataci betonu těchto vzorků. Na 
průběhu křivky vzorků s výztuží zabudovanou v betonové matrici je vidět první výrazný 
pokles frekvencí v době mezi 20 a 40 degradačními cykly. Tento pokles je odrazem vzniku 
prvních mikrotrhlin. Další rozšiřování trhlin, nemá na posun frekvencí výrazný vliv, avšak 
vznik nových trhlin v době mezi 100 a 140 cykly koresponduje s dalším poklesem 
sledovaných dominantních frekvencí. U samostatné výztuže sice v konečném důsledku došlo 
také k mírnému poklesu frekvencí, avšak průběh je víceméně lineární a ve srovnání se 
zabudovanou výztuží minimální, což ukazuje, že metoda impact-echo reaguje citlivěji na 
vznik trhlin v betonu než na vlastní korozi výztuže. 

 

 

 

 

 Obr. 18.42 Změna sledované frekvence pro samostatnou výztuž a vzorky KNC 
s výztuží (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

U vzorků sady KNC došlo k výrazné změně již při karbonataci betonu. Počáteční 
dominantní frekvence před karbonatací odpovídala stejným počátečním hodnotám jako u sady 
KN0. Po karbonataci však došlo ke změnám v betonové matrici, což mělo za následek pokles 
dominantních frekvencí ještě před započetím zrychlené degradace korozí. Předpokládáme, že 
dodatečná hydratace betonu mohla proběhnout již v CO2 komoře, kde byla relativní vlhkost 
80%, a tak na rozdíl od sady KN0 není již tento jev v grafech zaznamenán. Další vývoj 
dominantních frekvencí již koresponduje s průběhem zaznamenaným také na vzorcích sady 
KN0, u nichž ke karbonataci betonu nedošlo. Poklesy dominantních frekvencí odpovídají 
vzniku mikrotrhlin v betonu, avšak jejich vlastní rozšiřování a vývoj metoda impact-echo 
neukazuje. Tento jev je patrný ve všech typech měření a to jak v příčném tak v podélném 
směru.  
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18.3. Vzorky sady KNN 
Vzorky této sady KNN byly vyrobeny z betonové směsi, kdy byla záměsová voda tvořena 

5% vodným roztokem soli. Tyto vzorky byly dále namáhány zrychlenou degradací korozí 
stejně jako vzorky předchozích sad. Obr. 18.43 zobrazuje frekvenční spektrum před degradací 
pro vzorek č. 301 bez výztuže, který byl měřen v podélném směru. Dominantní frekvence 
byla nalezena na hodnotě 4,93 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.43 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN bez výztuže před degradací (podélný budící impulz). 

 

 

Po 100 cyklech degradace korozí došlo u stejného vzorku k posunu sledované frekvence o 
0,36 kHz do vyšších frekvencí na hodnotu 5,29 kHz, viz Obr. 18.44. 

 

 

 

 Obr. 18.44 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN bez výztuže po 100 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 
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Graf na Obr. 18.45 je ukázkou frekvenčního spektra po 160 cyklech zrychlené degradace 
korozí u stejného vzorku. Dominantní frekvence má při tomto měření hodnotu 4,67 kHz, což 
ukazuje na posun zpět k nižším frekvencím a to o 0,62 kHz.  

 

 

 

 Obr. 18.45 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN bez výztuže po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

Pro vzorky se zabudovanou výztuží měřené opět v podélném směru na betonu jsou 
reprezentující následné grafy. Na Obr. 18.46 je ukázka frekvenčního spektra získaného 
měřením před započetím degradačních cyklů na vzorku č. 309. Dominantní frekvence se 
v tomto případě nachází na hodnotě 4,57 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.46 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží před degradací (podélný budící impulz). 
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Po 100 degradačních cyklech se dominantní frekvence u stejného vzorku posunula na vyšší 
frekvenci 5,45 kHz, což je změna o 0,88 kHz, viz Obr. 18.47. 

 

 

 

 Obr. 18.47 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží po 100 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 

 

 

Na Obr. 18.48 je ukázka grafu stejného vzorku získaného po dalších 60 cyklech. 
Dominantní frekvence byla u tohoto grafu jasně patrná na hodnotě 4,87 kHz. Posun tedy 
proběhl tentokráte do nižších frekvencí a činí rozdíl 0,58 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.48 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz). 
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Tabulka 18.13 je souhrnem hodnot získaných při měření na betonových vzorcích sady 
KNN, které nebyly vyztuženy. Měření probíhalo v podélném směru na betonu, což znamená, 
že úder byl prováděn na konci vzorku ve směru podélné osy a snímač byl připevněn na konci 
opačném, také ve směru podélné osy vzorku. 

Hodnoty, které jsou v tabulce zvýrazněny, reprezentují výsledky z měření, které byly 
ukázány v předchozích grafech. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

301 302 303 304 305 306 

0 4 926 4 911 4 926 4 879 4 882 4 882 

20 5 129 5 114 5 141 5 102 5 105 5 114 

40 5 245 4 941 5 254 5 224 5 224 5 233 

60 5 293 5 281 5 293 5 281 5 290 5 302 

80 5 317 5 311 5 328 5 290 5 293 5 308 

100 5 290 5 263 5 314 5 284 5 299 5 314 

120 5 129 5 087 5 143 5 099 5 126 5 194 

140 4 830 4 813 4 867 4 819 4 840 4 947 

160 4 673 4 685 4 703 4 717 4 762 4 804 

Tabulka 18.13 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNN bez výztuže 
(podélný budící impulz). 

 
Následující Tabulka 18.14 ukazuje jednotlivé hodnoty sledovaných dominantních 

frekvencí získaných při měření vzorků stejné sady KNN, které však byly ve svém středu 
vyztuženy jednou hladkou betonářskou výztuží o průměru 10 mm. Měření probíhalo obdobně 
v podélném směru na betonu, kdy byl budící impulz na konci vzorku generován úderem na 
beton vedeným ve směru podélné osy vzorku. Snímač byl umístěn na protilehlé straně vzorku 
také ve směru podélné osy.  

Zvýrazněné hodnoty odpovídají dominantním frekvencím, které byly ukázány 
v předchozích grafech. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

307 308 309 310 311 312 

0 3 925 4 360 4 566 4 548 4 554 4 530 

20 4 339 4 786 5 075 4 998 5 075 4 983 

40 4 712 4 983 5 254 5 162 5 266 5 123 

60 4 801 5 072 5 308 5 212 5 308 5 147 

80 5 346 5 403 5 448 5 382 5 451 5 394 

100 5 284 5 409 5 451 5 355 5 451 5 385 

120 5 320 5 397 5 421 5 349 5 409 5 326 

140 4 938 5 051 5 049 5 028 5 037 4 914 

160 4 804 4 825 4 873 4 861 4 837 4 673 

Tabulka 18.14 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNN s výztuží 
(podélný budící impulz). 
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Graf na následujícím Obr. 18.49 ukazuje postupný vývoj dominantních frekvencí jak pro 
vzorky bez výztuže, tak pro vzorky s výztuží po dobu 160 cyklů zrychlené degradace korozí. 
U vzorků s výztuží můžeme říct, že průběh vývoje sledované dominantní frekvence je 
obdobný jako při měření u sady KN0. Do 80 cyklů zrychlené degradace korozí vidíme nárůst 
dominantních frekvencí. Tento posun do vyšších frekvencí připisujeme dodatečné hydrataci 
betonu způsobené vystavením vzorků vodnému roztoku. Po určitém ustálení hodnoty dochází 
k výraznému poklesu těchto frekvencí mezi 120 a 140 cykly degradace, který následně 
pokračuje také mezi 140 a 160 cykly. Tento pokles koresponduje s rozrušováním 
cementového tmele a vzniku mikrotrhlin v důsledku působení korozních zplodin vznikajících 
při korozi výztuže, které zvětšují svůj objem. Na první pohled je ale v tomto grafu, ve 
srovnání s grafem získaným při měření na vzorcích sady KN0, rozdíl v chování vzorků, které 
nebyly vyztuženy. Vzorky bez výztuže vykazují menší nárůst dominantní frekvence při 
dodatečné hydrataci a po 100 cyklech u nich také dochází k mírnému postupnému poklesu 
sledované frekvence. Mírnější nárůst i následný pokles by se dal přisoudit vlivu krystalizace 
solí. Při odpaření vody z nasyceného roztoku během vysoušení dochází ke krystalizaci soli a 
při následném namáčení dochází k jejímu opětovnému rozpouštění. V dalším cyklu dochází 
k nové rekrystalizaci, která je spojena se změnou objemu a projevuje se tlakem na stěny pórů, 
ve kterých krystaly vznikly. Tlakem pak může dojít k rozrušování cementového tmelu a 
betonové matrice. Tento děj se stále opakuje a dochází k další degradaci. [40] 

 

 

 

 

 Obr. 18.49 Změna sledované frekvence pro vzorky KNN bez výztuže a s výztuží 
(podélný budící impulz). 

 

 

 
Další grafy vznikly měřením vzorků s výztuží i bez výztuže sady KNN, které byly 

tentokráte měřeny v příčném směru na betonu, tzn. úder byl prováděn na střed podélné strany 
betonového vzorku a snímán byl pomocí snímače umístěného na protější straně také ve 
středu. 
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Obr. 18.50 je příkladem frekvenčního spektra získaného měřením vzorku č. 303 bez 
výztuže ještě před započetím degradačních cyklů. Sledovaná frekvence má v tomto případě 
hodnotu 5,89 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.50 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN bez výztuže před degradací (příčný budící impulz). 

 

 

Po 100 degradačních cyklech zrychlenou korozí došlo ke změně sledované dominantní 
frekvence na hodnotu 6,50 kHz, tzn., že proběhl posun o 0,61 kHz směrem k vyšším 
hodnotám, jak je vidět na Obr. 18.51. 

 

 

 

 Obr. 18.51 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN bez výztuže po 100 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 
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Po dalších 60 cyklech, tj. celkově po 160 cyklech degradace dochází k opačnému jevu a 
tedy k poklesu dominantní frekvence. Na Obr. 18.52 je vidět sledovaná frekvence na pozici 
6,25 kHz, což je posun o 0,25 kHz směrem k nižším frekvencím. 

 

 

 

 Obr. 18.52 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN bez výztuže po 160 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 

 

 

Stejně jako v předchozích grafech byly ukázky frekvenčních spekter pro vzorky bez 
výztuže, následující grafy ukazují frekvenční spektra pro vzorky stejné sady, ale s výztuží. 
Měření však probíhalo obdobně, tj. v příčném směru na betonu. 

Odpovídající sledovaná frekvence z frekvenčního spektra na Obr. 18.53 byla pro vzorek 
s výztuží č. 309 nalezena na pozici 5,96 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.53 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží před degradací (příčný budící impulz). 
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Obr. 18.54 ukazuje u stejného vzorku změnu frekvenčního spektra po 100 cyklech 
degradace. Sledovaná frekvence má hodnotu 6,95 kHz, což ukazuje na posun o 0,99 kHz 
směrem k vyšším hodnotám. 

 

 

 

 Obr. 18.54 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží po 100 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 

 

 

Na Obr. 18.55 je pak graf frekvenčního spektra po 160 cyklech, který byl získán měřením 
na stejném vzorku. Sledovaná frekvence se posunula zpět k nižším frekvencím a její hodnota 
je 6,19 kHz. Posun je tady o 0,76 kHz oproti předchozímu grafu. 

 

 

 

 Obr. 18.55 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží po 160 degradačních cyklech (příčný budící impulz). 
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Tabulka 18.15 uvádí jednotlivé hodnoty sledovaných frekvencí pro vzorky sady KNN bez 
výztuže, které měly záměsovou vodu nahrazenou 5% roztokem soli a dále byly podrobeny 
zrychlené degradaci korozí. Měření probíhalo v příčném směru, kdy byl na povrch vzorku 
přiveden budící impulz ve formě úderu ocelovým kladívkem. Tento úder byl aplikován na 
střed podélné strany betonového vzorku. Na protilehlé straně byl umístěn snímač, který 
odezvu úderu zaznamenal. 

Zvýrazněné hodnoty pro vzorek č. 303 jsou sledované frekvence z grafů, které byly 
zobrazeny na předchozích obrázcích. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

301 302 303 304 305 306 

0 5 419 5 904 5 889 5 877 5 874 5 895 

20 6 172 6 154 6 160 6 139 6 136 6 184 

40 6 360 6 366 6 345 6 327 6 327 6 369 

60 6 485 6 488 6 461 6 461 6 458 6 488 

80 6 479 6 497 6 455 6 446 6 449 6 494 

100 6 503 6 509 6 500 6 485 6 476 6 553 

120 6 458 6 452 6 351 6 428 6 422 6 521 

140 6 256 6 264 6 163 6 187 6 163 6 387 

160 6 151 6 184 6 247 6 136 6 136 6 202 

Tabulka 18.15 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNN bez výztuže 
(příčný budící impulz). 

 
Další tabulka, Tabulka 18.16, je souhrnem hodnot získaných měřením vzorků stejné sady 

KNN, které však byly tentokráte ve své podélné ose vyztuženy jednou hladkou betonářskou 
výztuží. Stejně jako vzorky bez výztuže byly i tyto vzorky měřeny v příčném směru na 
betonu, tzn., že úder byl proveden na střed podélné strany vzorku a snímač, který zaznamenal 
odezvu tohoto impulzu, byl upevněn pomocí včelího vosku na straně protilehlé.  

Hodnoty, které jsou v tabulce zvýrazněny, odpovídají hodnotám sledovaných frekvencí 
získaných z grafů uvedených výše. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

307 308 309 310 311 312 

0 5 710 5 859 5 958 5 901 6 032 5 826 

20 6 288 6 551 6 512 6 393 6 551 6 318 

40 6 536 6 762 6 759 6 598 6 649 6 509 

60 6 634 6 881 6 875 6 705 6 861 6 667 

80 6 813 6 995 6 947 6 822 6 866 6 890 

100 6 765 6 917 6 950 6 786 6 848 6 899 

120 6 831 6977 6 956 6 735 6 840 6 884 

140 6 509 6 545 6 458 6 336 6 405 6 324 

160 6 300 6 199 6 190 6 193 6 963 6 023 

Tabulka 18.16 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNN s výztuží 
(příčný budící impulz). 
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Graf na Obr. 18.56 zobrazuje vývoj sledovaných frekvencí v relativních jednotkách po 
dobu 160 cyklů zrychlené degradace korozí, která byla prováděna na vzorcích sady KNN. 
U této sady vzorků byla záměsová vody nahrazena 5% roztokem soli. Jak vzorky s výztuží, 
tak vzorky bez výztuže byly měřeny v příčném směru na betonu. Průběh křivek je obdobný 
jako u měření v podélném směru na betonu, který byl zobrazen výše. Jak vzorky s výztuží, tak 
vzorky bez výztuže vykazují do doby 80 cyklů degradace nárůst sledovaných dominantních 
frekvencí a následné ustálení mezi 80 a 120 cykly degradace. Nárůst frekvence připisujeme 
zlepšení vlastností betonu v důsledku dodatečné hydratace, která proběhla během namáčení 
do vodného roztoku. U vzorků s výztuží došlo po ustálení hodnot k rychlému poklesu 
sledovaných frekvencí mezi 120 a 140 cykly degradace, což korespondovalo se vznikem 
patrných podélných mikrotrhlin v betonové matrici vznikajících v důsledku rozpínání 
korozních zplodin z výztuže. Mírnější pokles však nastal i u vzorků bez výztuže. Jak již bylo 
popsáno výše, u měření v podélném směru, domníváme se, že změny v betonové matrici 
způsobila rekrystalizace solí, která měla za následek rozrušovaní cementového tmele.  

 

 

 

 

 Obr. 18.56 Změna sledované frekvence pro vzorky KNN bez výztuže a s výztuží 
(příčný budící impulz). 

 

 

 
 
Grafy na dalších obrázcích jsou získány měřením na samostatné výztuži ve srovnání 

s měřením na betonových vzorcích, které jsou v podélné ose vyztuženy jednou betonářskou 
výztuží. Měření probíhalo, tak že na konec odhalené výztuže byl ve směru podélné osy 
upevněn snímač a na opačném konci byl pomocí ocelového kladívka vyvolán mechanický 
impulz, jehož odezvu snímač zaznamenal. Měření tedy probíhalo v podélném směru na 
výztuži.  
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Na Obr. 18.57 je ukázka frekvenčního spektra pro vzorek č. 005 před degradací. Jedná se 
o samostatnou výztuž. Odezva budícího impulzu zaznamenaná snímačem po Fourierově 
transformaci ukazuje frekvenční spektrum, kde sledovaná frekvence je na hodnotě 13,28 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.57 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro samostatnou výztuž před degradací (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

Vývoj frekvenčního spektra po 100 cyklech zrychlené degradace korozí ukazuje posun 
sledované frekvence na pozici 13,13 kHz. Jedná se tedy o nepatrnou změnu směrem k nižším 
frekvencím, výsledný posun je o 0,15 kHz, viz Obr. 18.58. 

 

 

 

 
Obr. 18.58 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro samostatnou výztuž po 100 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
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Graf na Obr. 18.59 ukazuje frekvenční spektrum získané měřením na stejném vzorku po 
160 cyklech zrychlené degradace korozí. Frekvence, jenž byla sledována i v předchozích 
grafech, je tentokráte na pozici 13,07 kHz, což je posun o 0,06 kHz směrem k nižším 
hodnotám během 60 cyklů degradace. 

 

 

 

 
Obr. 18.59 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro samostatnou výztuž po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
 

 

U betonových vzorků, které byly ve svém středu vyztuženy, bylo provedeno obdobné 
měření v podélném směru na výztuži. Dominantní frekvence z frekvenčního spektra na Obr. 
18.60 pro vzorek č. 310 před degradací je nalezena na pozici 9,36 kHz. 

 

 

 

 Obr. 18.60 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 
pro vzorky KNN s výztuží před degradací (podélný budící impulz na výztuž). 
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Jak je patrné na Obr. 18.61, sledovaná dominantní frekvence po 100 cyklech degradace 
změnila svou polohu na hodnotu 10,83 kHz. Oproti měření před degradací se jedná o posun o 
1,47 kHz do vyšších hodnot. 

 

 

 

 
Obr. 18.61 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro vzorky KNN s výztuží po 100 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
 

 

Po dalších 60 cyklech zrychlené degradace korozí dochází u měřeného vzorku k opačnému 
jevu a sledovaná frekvence se posouvá zpět k nižším hodnotám a to na pozici 9,67 kHz, což 
činí posun o 1,16 kHz., viz Obr. 18.62. 

 

 

 

 
Obr. 18.62 Příklad frekvenčního spektra a časového průběhu výstupního signálu 

pro vzorky KNN s výztuží po 160 degradačních cyklech (podélný budící impulz na výztuž). 
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Tabulka 18.17 je souhrnem dat, které byly naměřeny na vzorcích samostatné výztuže, jenž 
byla stejně jako betonové vzorky podrobena zrychlené degradaci korozí. Tyto vzorky byly 
měřeny v podélném směru, kdy byl na konci výztuže proveden úder ve směru podélné osy. Na 
druhém konci měřené výztuže byl umístěn a pomocí včelího vozku upevněn snímač, který 
zaznamenal odezvu tohoto úderu.  

Hodnoty u vzorku č. 005 jsou dominantními frekvencemi z frekvenčních spekter 
zobrazených v grafech výše. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

001 002 003 004 005 006 

0 13 274 13 295 13 283 13 277 13 280 13 283 

20 13 253 13 268 13 262 13 256 13 271 13 271 

40 13 244 13283 13 241 13 268 13 292 13 280 

60 13 241 13 247 13 235 13 250 13 256 13 244 

80 13 176 13 191 13 173 13 191 13 196 13 169 

100 13 098 13 107 13 095 13 146 13 131 13 086 

120 12 994 13 006 13 024 13 062 13 065 12 955 

140 13 053 13 044 13 086 13 113 13 062 13 035 

160 13 003 13 053 13 068 13 089 13 065 13 009 

Tabulka 18.17 Sledovaná frekvence v Hz pro samostatnou výztuž 
(podélný budící impulz na výztuž). 

 
Hodnoty dominantních frekvencí pro vzorky sady KNN, jenž byly ve svém středu 

vyztuženy hladkou betonářskou výztuží, jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 18.18.) 
Stejně jako u vzorků samostatné výztuže i v tomto případě měření probíhalo v podélném 
směru na výztuži. Snímač byl umístěn na odhalený konec výztuže a úder byl proveden na 
opačném konci vzorku, také na odhalený konec výztuže. 

Data, která jsou v tabulce výraznějším písmem, jsou dominantní frekvence z frekvenčních 
spekter ukázaných na předchozích grafech. 

 

Počet 

cyklů 

Dominantní frekvence (Hz) 

307 308 309 310 311 312 

0 8 869 9 161 9 352 9 361 9 182 9 435 

20 9 668 9 954 10 299 10 213 10 300 10 309 

40 10 189 10 344 10 687 10 565 10 642 10 648 

60 10 318 10 482 10 771 10 666 10 711 10 645 

80 10 768 10 917 10 949 10 911 10 917 10 961 

100 10 738 10 943 10 970 10 830 10 875 10 985 

120 10 732 10 902 10 896 10 759 10 774 10 890 

140 9 918 10 189 10 109 9 972 9 960 10 005 

160 9 656 9 689 9 718 9 674 9 626 9 525 

Tabulka 18.18 Sledovaná frekvence v Hz pro vzorky KNN s výztuží  
(podélný budící impulz na výztuž). 
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Graf vývoje sledované dominantní frekvence v relativních jednotkách během 160 cyklů 
degradace na Obr. 18.63 ukazuje změny, které zaznamenala metoda impact-echo jak u 
samostatné výztuže, tak u vyztužených vzorků. Srovnání těchto křivek ukazuje značný rozdíl 
průběhu degradace. U samostatné výztuže dochází k téměř lineárnímu, ale celkem 
nepatrnému posunu dominantních frekvencí směrem k nižším hodnotám. Jak již bylo popsáno 
výše, tato změna souvisí s úbytkem materiálu v důsledku odpadávání vznikajících korozních 
zplodin a s narušením povrchu výztuže důlkovou korozí. Odlišný průběh ukazuje křivka pro 
betonové vzorky, které byly vyztuženy ocelovým prutem. Tento průběh však odpovídá jak 
měření v podélném, tak i v příčném směru na betonu u stejné sady vzorků KNN. Prvotní 
nárůst dominantní frekvence do 80 cyklů degradace připisujeme dodatečné hydrataci betonu 
ve vodném roztoku. Pokles mezi 120 a 140 cykly pak odpovídá vzniku podélných mikrotrhlin 
v betonové matrici. Nesmíme však ani tady opomenout jev, který je více patrný u vzorků bez 
výztuže, a to, že změny v betonové matrici mohla způsobit také rekrystalizace solí, která má 
za následek rozrušovaní cementového tmele. 

 

 

 

 

 Obr. 18.63 Změna sledované frekvence pro samostatnou výztuž a vzorky KNN 
s výztuží (podélný budící impulz na výztuž). 

 

 

Sada KNN svým chováním víceméně potvrzuje závěry získané z předchozích sad KN0 a 
KNC, avšak jev který je patrný u vzorků bez výztuže je trošku odlišný. U vzorků s výztuží, 
metoda impact-echo odhalila vznikající mikrotrhliny v důsledku koroze a rozpínání korozních 
zplodin, avšak u vzorků bez výztuže docházelo také k poškození, které s tímto jevem 
nesouviselo. Toto poškození přisuzujeme vlivu krystalizace solí, kdy při odpaření vody 
z nasyceného roztoku během vysoušení dochází ke krystalizaci soli a při následném namáčení 
dochází k jejímu opětovnému rozpouštění a následně další nové rekrystalizaci. Rekrystalizací 
dochází ke změně objemu a tlak působící na stěny pórů může způsobovat rozrušování 
cementového tmele a betonové matrice [40]. 
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19. Výsledky získané metodou nelineární akustické spektroskopie 

Při měření metodou nelineární akustické spektroskopie bylo využito nerezonanční metody 
s jedním budícím signálem. Měření bylo prováděno v podélném směru a k upevnění budiče i 
snímače bylo použito včelího vosku. 

U vzorků bez výztuže byl budič i snímač upevněn na čele betonového trámce. 
Při měření vzorků s výztuží byl budič umístěný na konci obnažené výztuže a snímač byl 

připevněn na čele betonového trámce. Toto uspořádání bylo zvoleno z důvodu 
nejprokazatelnějších výsledků, kdy u korodovaných vzorků docházelo v důsledku vzniku 
korozních zplodin k poškození na přechodu mezi betonem a ocelí. 

Měření ve stejné podobě probíhalo na vzorcích všech tří sad – KN0, KNC a KNN a to 
vždy na vzorcích bez výztuže a na vzorcích vyztužených jednou hladkou betonářskou výztuží, 
procházející podélnou osou vzorku. 

Naměřená data byla vyhodnocena srovnáním frekvenčních spekter získaných měřením 
před degradací zrychlenou korozí a po aplikaci degradačních cyklů. Následující grafy jsou 
ukázkou frekvenčních spekter konkrétních vzorků reprezentujících výsledky jednotlivých 
měření. 
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Na Obr. 19.1 a Obr. 19.2 jsou ukázky frekvenčních spekter vzorku č. 108 ze sady KN0 bez 
výztuže před degradací a po 200 cyklech zrychlené degradace korozí. Budící frekvence pro 
vzorek byla stanovena na hodnotu 26,0 kHz. 

Frekvenční spektrum získané před degradací i po 200 cyklech degradace vykazuje 
přirozený pokles amplitud 2 i 3 vyšší harmonické frekvence a větší amplitudy 
neharmonických frekvencí jsou ojedinělé. Z těchto měření vyplívá, že v důsledku střídavého 
namáčení do 5% vodného roztoku NaCl a následného sušení při teplotě 40°C u těchto vzorků 
nedochází k výraznému poškození. 

 

 

 

 Obr. 19.1 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 bez výztuže 
před degradací. 

 

 

 

 

 

 Obr. 19.2 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 bez výztuže  
po 200 degradačních cyklech. 
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Frekvenční spektra na Obr. 19.3 a Obr. 19.4 jsou příklady frekvenčních spekter pro vzorek 
č. 110 sady KN0 s výztuží. Frekvence budícího signálu byl stanovena na hodnotě 25,9 kHz. 

Před zrychlenou degradací korozí je na frekvenčním spektru pro tento vzorek opět vidět 
přirozený postupný pokles amplitud vyšších harmonických frekvencí a čisté šumové pozadí. 

Po 200 cyklech degradace, kdy došlo u vzorků k patrnému poškození, dochází k určitému 
útlumu druhé harmonické frekvence a k silnému zvýraznění šumového pozadí, což 
připisujeme vzniku nelinearit v důsledku výskytu mikrotrhlin. 

 

 

 

 Obr. 19.3 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 s výztuží 
před degradací. 

 

 

 

 

 

 Obr. 19.4 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 s výztuží 
po 200 degradačních cyklech. 
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Grafy na Obr. 19.5 a Obr. 19.6 reprezentují výsledky získané měřením na vzorcích sady 
KNC bez výztuže, jenž byly ještě před degradací korozí vystaveny působení oxidu uhličitého. 

Budící signál pro vzorek č. 201 bez výztuže měl kmitočet stanoven na frekvenci 25,9 kHz. 
Frekvenční spektra před degradací i po 140 cyklech mají podobný průběh. Amplitudy vyšších 
harmonických signálů nevykazují typický přirozený pokles a krom harmonických frekvencí 
dochází také k občasnému výskytu neharmonických složek, které však nejsou příliš výrazné. 
Z naměřených dat usuzujeme, že vlivem karbonatace došlo ke změně struktury, která je 
příčinou takového průběhu frekvenčních spekter, avšak vliv degradačních cyklů mezi 
měřením před degradací a po degradaci nebyl potvrzen, nedocházelo ke vzniku mikrotrhlin. 

 

 

 

 Obr. 19.5 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC bez výztuže 
před degradací. 

 

 

 

 

 

 Obr. 19.6 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC bez výztuže 
po 140 degradačních cyklech. 
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Signál použitý k buzení u vzorku č. 211 s výztuží ze sady KNC měl frekvenci 27,4 kHz. 
Na Obr. 19.7 před degradací korozí je průběh frekvenčního spektra podobný jako u vzorků 
bez výztuže na předchozích grafech. Na grafu je vidět postupný pokles vyšších harmonických 
frekvencí a také občasný výskyt neharmonických složek související s karbonatací betonu. 

U grafu na Obr. 19.8 je po 140 cyklech zrychlené degradace korozí již vidět typické 
potlačení amplitud vyšších harmonických frekvencí, které je doprovázeno nárůstem 
neharmonických frekvencí. Amplitudy neharmonických frekvencí jsou téměř stejně vysoké 
jako amplitudy vyšších harmonických frekvencí. Průběh frekvenčního spektra odpovídá 
poškození vlivem mikrotrhlin, které byly již patrné i vizuálně. 

 

 

 

 Obr. 19.7 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC s výztuží 
před degradací. 

 

 

 

 

 

 Obr. 19.8 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC s výztuží 
po 140 degradačních cyklech. 
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Obr. 19.9 a Obr. 19.10 jsou příklady frekvenčního spektra reprezentující vzorky bez 
výztuže ze sady KNN, kdy bylo při výrobě použito 5% vodného roztoku soli. 

Budící frekvence pro vzorek č. 305 byla stanovena na hodnotu 24,2 kHz. Z frekvenčního 
spektra získaného před degradací korozí je s rostoucím číslem n patrný přirozený pokles 
amplitud až do čtvrté harmonické frekvence. U stejného vzorku je po 160 cyklech střídavého 
namáčení do vodného roztoku soli vidět mírný pokles druhé harmonické frekvence, která 
dosahuje nižších hodnot než třetí harmonická. U vzorku však nedochází k významnému 
nárůstu neharmonických frekvencí. Tento průběh připisujeme vlivu rekrystalizace solí, která 
může způsobovat rozrušování cementového tmele a betonové matrice [40]. 

 

 

 

 Obr. 19.9 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN bez výztuže 
před degradací. 

 

 

 

 

 

 Obr. 19.10 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN bez výztuže 
po 160 degradačních cyklech. 
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Frekvenční spektra na Obr. 19.11 a Obr. 19.12 naměřená na vzorku č. 307 reprezentují 
data pro sadu KNN získané na vzorcích s výztuží před degradací a po 160 cyklech degradace 
korozí. Pro tento vzorek byla určena budící frekvence na hodnotu 27,8 kHz. 

Před degradací je průběh frekvenčního spektra bez významného šumového pozadí a 
s přirozeným poklesem harmonických frekvencí. Není zde patrný projev nelinearit 
naznačující poškození vzorku. Avšak po 160 cyklech degradace je frekvenční spektrum 
odlišné. Vyšší harmonické frekvence jsou potlačeny a dochází k většímu výskytu 
neharmonických složek. Tento průběh odpovídá poškození, které souvisí se vznikem 
mikrotrhlin v důsledku rozpínání se korozních zplodin při korozi zabudované výztuže. 

 

 

 

 Obr. 19.11 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN s výztuží 
před degradací. 

 

 

 

  

 

 Obr. 19.12 Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN s výztuží 
po 160 degradačních cyklech. 
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20. Výsledky získané metodou akustické emise 

Měření bylo prováděno na lisu Heckert FPZ 100/1 s rozsahem 0-10 kN v laboratoři Ústavu 
stavebního zkušebnictví. Daný rozsah byl zvolen vzhledem k neznámé pevnosti vzorků při 
tříbodovém ohybu. Současně rozsah nebyl zvolen úplně ideálně vzhledem k následným 
výsledným silám u konkrétních sad vzorků, kdy se výsledná síla pohybovala na hranici chyby 
měření, proto i rozdíl pevností jednotlivých vzorků bez výztuže a s výztuží, kdy je rozdíl do 
asi 0,5 kN, by se dal spíše přisoudit chybě měření než vlivu výztuže. 

Z mnoha parametrů, které nám může dát signál AE, byl vybrán ten nejčastěji používaný a 
to počet překmitů (Counts) přes danou prahovou úroveň, která byla nastavena na hodnotu 
400 mV. Tato hodnota prahové úrovně byla zvolena kvůli dostatečnému odstupu signálu od 
šumu pozadí. 
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Následující grafy ukazují závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu překmitů 
akustické emise v závislosti na čase.  

Na Obr. 20.1 je vyjádřena tato závislost pro vzorek bez výztuže namáhaný pouze 
zrychlenou degradací (KN0). Je zde patrný okamžik zlomu, kdy náhle padá zatěžovací síla a 
naopak ve stejném okamžiku dochází k nárůstu akustické emise.  

 

 

 

 Obr. 20.1 Závislost zatěžovací síly a kumulativního početu překmitů na čase 
pro vzorky KN0 bez výztuže. 

 

 

U grafu na Obr. 20.2 je zobrazena závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu 
překmitů pro vzorek ze stejné sady (KN0), ale tentokráte s výztuží. Je zde vidět mnohem 
pomalejší nárůst akustické emise oproti vzorku bez výztuže. Vlastní prasknutí betonu 
způsobené zatížením není tak patrné a nastává v čase 500 s od začátku zatěžování. 

 

 

 

 Obr. 20.2 Závislost zatěžovací síly a kumulativního početu překmitů na čase 
pro vzorky KN0 s výztuží. 
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Obr. 20.3 a Obr. 20.4 ukazuje závislost síly a akustické emise pro vzorky ze sady, kdy 
došlo nejprve ke karbonataci jednotlivých vzorků a následně k zrychlené degradaci korozí 
(KNC).  

U vzorku bez výztuže je opět jasně vidět okamžik zlomu a rychlý nárůst akustické emise 
(viz Obr. 20.3). Maximální síla je o přibližně 0,2 kN nižší než u vzorků nezkarbonatovaných. 

 

 

 

 Obr. 20.3 Závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu překmitů na čase 
pro vzorky KNC bez výztuže. 

 

 

U vzorku s výztuží (viz Obr. 20.4) je opět vidět mnohem pomalejší nárůst akustické emise 
oproti vzorku bez výztuže. K prasknutí betonu došlo přibližně 340 s po začátku zatěžování. 

 

 

 

 Obr. 20.4 Závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu překmitů na čase 
pro vzorky KNC s výztuží. 
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Podobný průběh vykazují také vzorky sady KNN, kdy bylo místo čisté záměsové vody do 
směsi betonu použito 5% roztoku soli. Vzorky následně dále byly vystaveny zrychlené 
degradaci korozí. 

Průběh zatěžování a nárůstu akustické emise pro vzorek bez výztuže je na Obr. 20.5. Opět 
je maximální síla kolem hodnoty 1,6 kN. 

 

 

 

 Obr. 20.5 Závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu překmitů na čase 
pro vzorky KNN bez výztuže. 

 

 

Graf na Obr. 20.6 ukazuje průběh zatěžování pro vzorek s výztuží. Zde je opět patrné 
zlomení betonu v čase přibližně 525 s od začátku zatěžování. 

 

 

 

 Obr. 20.6 Závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu překmitů na čase 
pro vzorky KNN s výztuží. 
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Na dalších grafech (viz Obr. 20.7, Obr. 20.8, Obr. 20.9) je vyjádřena závislost 
kumulativního počtu překmitů (počet daných emisních událostí) na zatěžovací síle pro 
jednotlivé sady trámců. 

Vzorek sady KN0 bez výztuže vykazuje do okamžiku lomu podstatně více překmitů než 
vzorek s výztuží. Maximální dosažená síla, kdy dochází k prasknutí betonu, je v rámci chyby 
měření lisu stejná tedy asi 1,7 kN. Méně překmitů signálů akustické emise pravděpodobně 
znamená i méně vznikajících mikrotrhlin ve vzorku v průběhu zatěžování, viz Obr. 20.7. 

 

 

 

 Obr. 20.7 Závislost kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle  
pro vzorky KN0. 
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Graf na Obr. 20.8 ukazuje závislost kumulativního počtu překmitů na síle pro sadu vzorků 
KNC. I v tomto grafu vzorek bez výztuže vykazuje vyšší akusticko-emisní aktivitu v průběhu 
zatěžování než vzorek s výztuží, ale rozdíl již není tak patrný. Aktivita u vzorku s výztuží by 
se dala přisoudit brzkému prasknutí betonu a následnému posouvání betonu po výztuži. Proto 
po prasknutí betonu aktivita akustické emise roste strměji než v předchozí části nebo u 
ostatních vyztužených vzorků, což může být způsobeno korozivním porušením výztuže. 

 

 

 

 Obr. 20.8 Závislost kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle  
pro vzorky KNC. 

 

Obr. 20.9 je ukázkou závislosti kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle pro sadu 
vzorků, u kterých bylo v betonové směsi místo čisté záměsové vody použito 5% vodného 
roztoku soli (KNN). U těchto vzorků docházelo obecně k nižší aktivitě akustické emise, než u 
předchozích sad, patrně to bylo způsobeno kompletním rozpraskáním vzorků, kde se v 
průběhu zatěžování moc nových trhlin neobjevovalo, ale spíše se rozevíraly ty stávající. Opět 
došlo k prasknutí betonu přibližně při síle 1,7 kN. 

 

 

 

 Obr. 20.9 Závislost kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle  
pro vzorky KNN. 
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Graf srovnání výsledků závislosti kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle 
zobrazuje Obr. 20.10. U srovnání výsledků tříbodového ohybu pomocí akustické emise u 
vzorků s výztuží, je nejpatrnější a asi nejzásadnější rozdíl mezi zkarbonatovanými a 
nezkrabonatovanými vzorky. 

 

 

 

 Obr. 20.10 Srovnání závislosti kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle  
pro vzorky s výztuží. 
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Ze vzorků bez výztuže byly dále připraveny kostky o rozměrech 50x50x50 mm na nichž 
byla provedena zkouška pevnosti v tlaku, kdy výsledná pevnost je dána vztahem (20.1), 

 #� � �%� (20.1)

kde #� je pevnost v tlaku, � je maximální zatížení při porušení, %� je průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku. 
 
Srovnání pevností v tlaku jednotlivých sad vzorků na Obr. 20.11 koresponduje s daty 

naměřenými také předchozími akustickými metodami. 
Vzorky sady KNC, které byly podrobeny nejprve karbonataci vykazují nejnižší pevnost 

v tlaku zkoušenou na zlomcích, která byla ovlivněna právě touto karbonatací. 
U vzorků KNN byla pevnost nejspíše ovlivněna poškozením, ke kterému mohlo dojít 

vlivem rekrystalizace solí při střídavém vysoušení, kdy docházelo k odpaření vody 
z nasyceného roztoku a krystalizaci, a následném namáčení vzorků, kdy docházelo 
k opětovnému rozpouštění krystalů. Při tomto ději dochází ke změně objemu, což vyvolává 
tlak působící na stěny pórů, který může způsobovat rozrušování cementového tmele a 
betonové matrice [40]. 

 

 

 

 Obr. 20.11 Srovnání pevností v tlaku pro jednotlivé sady vzorků.  
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21. Výsledky získané ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou 

Další akustická metoda, která byla použita pro stanovení stavu železobetonových vzorků, 
které byly vystaveny působení koroze, byla ultrazvuková průchodová pulzní metoda. 

Měření, které bylo prováděno na vzorcích všech tří sad – KN0, KNC a KNN, spočívalo 
v určení doby přenosu krátkého vysokofrekvenčního pulzu o frekvenci 54 kHz skrz testovaný 
vzorek. Jako vazebního prostředku bylo použito vodivého kontaktního vodou rozpustitelného 
gelu, jenž byl aplikován na povrch vzorku i na obě sondy. Sondy byly přikládány na povrch 
vzorku vždy ve stejné vzdálenosti na jednu stranu vzorku a byl měřen čas průchodu podélné 
ultrazvukové vlny skrz daný vzorek. Měření na jednom vzorku bylo vždy opakováno třikrát. 

 
Na Obr. 21.1 je srovnání vzorků ze sady KN0, která byla podrobena zrychlené degradaci 

korozí střídavým namáčením do 5% roztoku NaCl a následném sušení při teplotě 40°C. 
Graf ukazuje čas průchodu pro vzorky s výztuží a bez výztuže a to před degradací, po 100 

cyklech degradace a po 200 cyklech degradace. Při porovnání rozdílu během degradace je 
z grafu patrný vliv namáčení do vodného roztoku soli přímo na beton, kdy dochází 
k prodlužování doby průchodu i u vzorků bez výztuže. Dalším pozorovatelným jevem v grafu 
je narůstající rozdíl mezi vzorky s výztuží a bez výztuže při jednotlivých měřeních po stejném 
počtu degradačních cyklů. Narůstající čas průchodu podélné ultrazvukové vlny skrz daný 
vzorek připisujeme vzniku trhlin v betonu v důsledku koroze zabudované výztuže, které mají 
za následek prodlužování trasy ultrazvukové vlny z jedné sondy do druhé. 

 

 

 

 

 Obr. 21.1 Srovnání času průchodu vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky KN0. 
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Následující graf na Obr. 21.2 je srovnáním času průchodu krátkého vysokofrekvenčního 
pulzu při měření na povrchu vzorků ze sady KNC. Tyto vzorky byly nejprve vystaveny 
působení oxidu uhličitého CO2, což mělo za následek karbonataci betonu. Dále byly tyto 
vzorky podrobeny zrychlené degradaci korozí. 

V grafu je srovnání vzorků s výztuží a bez výztuže a to vždy před degradací, po 60 cyklech 
degradace a po 140 cyklech degradace korozí. Podobně jako u vzorků z předchozí sady, 
předpokládáme, že na dobu průchodu podélné ultrazvukové vlny skrz daný vzorek mělo vliv 
samotné namáčení do vodného roztoku soli, protože jak vzorky s výztuží, tak vzorky bez 
výztuže vykazují před degradací kratší dobu průchodu impulzů, než vzorky které byly 
vystaveny působení vodného roztoku soli. S přibývajícími cykly degradace je však patrný 
narůstající rozdíl mezi vzorky bez výztuže a s výztuží, u kterých docházelo k prodlužování 
doby průchodu ultrazvukových vln v důsledku vzniku trhlin v betonu. 

 

  

 Obr. 21.2 Srovnání času průchodu vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky KNC. 
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Graf na Obr. 21.3 ukazuje doby přenosu krátkého vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky 
sady KNN. Vzorky z této sady byly vyrobeny z betonové směsi, ve které bylo místo čisté 
záměsové vody použito 5% vodného roztoku NaCl. Dále byly vzorky degradovány 
zrychlenou korozí – střídavým namáčením do 5% vodného roztoku soli po dobu 8 hodin a 
sušením při teplotě 40°C po dobu 16 hodin. 

Při srovnání vzorků před degradací a dále během degradace po 80 a 160 cyklech je vidět 
opět prodloužení doby průchodu měřeného impulzu. Protože je tato změna patrná také u 
vzorků bez výztuže, vypovídá o určitém vlivu namáčení ve vodném roztoku. Podstatnou 
změnou během degradačních cyklů je však narůstající rozdíl mezi vzorky s výztuží a vzorky 
bez výztuže. Prodlužující se doba průchodu podélné vlny skrz vzorek koresponduje se 
vznikem mikrotrhlin v betonu, které vznikaly v důsledku rozpínání korozních zplodin na 
výztuži.  

 

 

 

 

 Obr. 21.3 Srovnání času průchodu vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky KNN. 
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22. Výsledky ze sledování povrchu pomocí konfokálního 
mikroskopu 

Povrch vyztužených betonových vzorků byl sledován pomocí konfokálního mikroskopu 
Olympus LEXT 3100, kdy je obraz tvořen po jednotlivých bodech, které tvoří optické řezy, 
jejichž složením získáváme celkový trojrozměrný obraz.  

Následující obrázky ukazují postupný vývoj mikrotrhlin v betonu u vzorků ze sady KN0, 
KNC a KNN. Jednalo se o podélné trhliny, které vznikaly v průběhu zrychlené degradace 
korozí výztuže, kdy docházelo k rozpínání korozních zplodin a následnému rozrušování 
betonové matrice. Získané trojrozměrné modely názorně ukazují, jak docházelo k postupnému 
rozšiřování mikrotrhlin u jednotlivých vzorků. 

Pro zobrazení bylo použito pěti násobné zvětšení. 
Na Obr. 22.1 a Obr. 22.2 je vidět vznik trhliny po 180 cyklech zrychlené degradace korozí 

a její následné rozšiřování po dalších 20 degradačních cyklech pro vzorek č. 108 s výztuží ze 
sady KN0. 

 

 

 

 Obr. 22.1 Trhlina po 180 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 108 KN0. 

Obr. 22.2 Trhlina po 200 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 108 KN0. 

 

Podobný jev je zachycen také na Obr. 22.3 a Obr. 22.4, kde je vidět rozšiřování a 
prohlubování trhliny pro vzorek č. 110 ze stejné sady KN0, která byla vystavena působení 
chloridu sodného. Ke vzniku trhliny došlo po 180 cyklech zrychlené degradace korozí. 

 

 

 

 Obr. 22.3 Trhlina po 180 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 110 KN0. 

Obr. 22.4 Trhlina po 200 degradačních 
cyklech pro vzorek č.110 KN0. 
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Obdobný vývoj mikrotrhliny v průběhu zrychlené degradace korozí vzorku č. 111 ze stejné 
sady KN0 je možné pozorovat na Obr. 22.5 a Obr. 22.6. 

 

 

 

 Obr. 22.5 Trhlina po 180 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 111 KN0. 

Obr. 22.6 Trhlina po 200 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 111 KN0. 

 

Také u vyztužených vzorků ze sady KNC byl pozorován povrch pomocí konfokálního 
mikroskopu. U těchto vzorků došlo prvně ke karbonataci betonu a následně ke zrychlené 
degradaci korozí. Na Obr. 22.7 až Obr. 22.10 je zachycen průběh rozšiřování trhliny u vzorku 
č. 207 od jejího vzniku po 40 cyklech degradace až po 120 cyklů degradace korozí. 

 

 

 

 Obr. 22.7 Trhlina po 40 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 207 KNC. 

Obr. 22.8 Trhlina po 80 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 207 KNC. 

 

 

 

 

 Obr. 22.9 Trhlina po 100 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 207 KNC. 

Obr. 22.10 Trhlina po 120 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 207 KNC. 
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Stejně tak Obr. 22.11 až Obr. 22.14 ukazují podélnou trhlinu na vzorku č. 208 s výztuží ze 
stejné sady KNC. Je zde vidět, jak se trhlina od svého vzniku po 40 cyklech zrychlené 
degradace korozí dále rozšiřovala a prohlubovala. 

 

 

 

 Obr. 22.11 Trhlina po 40 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 208 KNC.  

Obr. 22.12 Trhlina po 80 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 208 KNC. 

 

 

 

 

 Obr. 22.13 Trhlina po 100 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 208 KNC. 

Obr. 22.14 Trhlina po 120 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 208 KNC. 

 

Také trhlina na vzorku č. 211 na Obr. 22.15 až Obr. 22.18 vykazuje obdobný vývoj a 
jednotlivé snímky zachycují její zvětšování vždy po 40, 80, 100 a 120 cyklech degradace. 

 

 

 

 Obr. 22.15 Trhlina po 40 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 211 KNC. 

Obr. 22.16 Trhlina po 80 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 211 KNC. 
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 Obr. 22.17 Trhlina po 100 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 211 KNC. 

Obr. 22.18 Trhlina po 120 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 211 KNC. 

 

Nakonec také u degradovaných vzorků s výztuží sady KNN, kdy bylo při výrobě použito 
jako záměsové vody 5% roztoku NaCl, docházelo ke vzniku mikrotrhlin, které se dále 
rozšiřovaly. Obr. 22.19 ukazuje vznikající trhlinu u vzorku č. 307 po 140 cyklech degradace a 
dále na Obr. 22.20 po 160 cyklech, kdy došlo k jejímu prohloubení a rozšíření. 

 

 

 

 Obr. 22.19 Trhlina po 140 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 307 KNN. 

Obr. 22.20 Trhlina po 160 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 307 KNN. 

 

Obr. 22.21 a Obr. 22.22 obdobně ukazuje vývoj trhliny na vzorku č. 309 sady KNN. 

 

 

 

 Obr. 22.21 Trhlina po 140 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 309 KNN. 

Obr. 22.22 Trhlina po 160 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 309 KNN. 
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Stejně tak Obr. 22.23 a Obr. 22.24. Zde je ukázka trhliny na vzorku s výztuží č. 312 sady 
KNN po 140 cyklech zrychlené degradace korozí a následně po 160 cyklech degradace. 

 

 

 

 Obr. 22.23 Trhlina po 140 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 312 KNN. 

Obr. 22.24 Trhlina po 160 degradačních 
cyklech pro vzorek č. 312 KNN. 

 

 
Snímky získané z konfokálního mikroskopu ukazují vznik podélných mikrotrhlin 

v důsledku narůstání objemu korozních zplodin při korozi ocele v betonových vzorcích a dále 
sledují jejich vývoj. S přibývajícím počtem degradačních cyklů dále docházelo k růstu již 
vzniklých trhlin. Tyto obrázky vizuálně potvrzují data získané akustickými metodami.  
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23. Hodnoty měření průměru výztuže a sledování změn hmotnosti 

U vzorků samostatné výztuže byl také kontrolním měřením sledován průměr výztuže a její 
hmotnost v průběhu 200 cyklů zrychlené degradace korozí, která spočívala ve střídavém 
namáčení do 5% vodného roztoku NaCl po dobu 16 hodin a následném sušení při teplotě 
40°C po dobu 8 hodin, viz Tabulka 23.1 

 

Průměr výztuže 

(mm) 

Hmotnost výztuže 

(kg) 

0 9,879 0,239 

20 9,914 0,238 

40 9,871 0,235 

60 9,706 0,230 

80 9,746 0,227 

100 9,782 0,227 

120 9,665 0,227 

140 9,205 0,213 

160 9,122 0,208 

180 8,922 0,205 

200 8,812 0,202 

Tabulka 23.1 Průměrné hodnoty průměru a hmotnosti samostatné výztuže. 

Graf na Obr. 23.1 ukazuje vývoj průměru samostatné výztuže. Měření bylo prováděno 
10 krát vždy na několika místech korodující výztuže. V průběhu degradace došlo ke zmenšení 
průměru výztuže v průměru o 1,067 mm. K tomuto zmenšení docházelo v důsledku 
odlupování se vznikajících korozních zplodin. Občasný nárůst průměru odpovídal zvětšení 
objemu korozních zplodin, které se ještě neoddělily od povrchu výztuže. 

 

 

 

 Obr. 23.1 Vývoj průměru samostatné výztuže v průběhu degradace.  
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Při sledování hmotnosti výztuže v průběhu degradace došlo k průměrnému poklesu její 
hmotnosti o 37 g během 200 degradačních cyklů. Průběh vývoje hmotnosti na Obr. 23.2 
koresponduje s vývojem jejího průměru. 

 

 

 

 Obr. 23.2 Vývoj hmotnosti samostatné výztuže v průběhu degradace. 
 

 

Sledování průměru a hmotnosti samostatné výztuže dokresluje její změny v průběhu 
degradace korozí a koresponduje s poznatky získanými během měření akustickými metodami.  

Vznik korozních zplodin, které navyšují objem, způsobuje v případě zabetonované výztuže 
tlak, jehož důsledkem dochází k praskání a vzniku trhlin v betonové matrici vzorků. 
Odlupování těchto zplodin narušuje spojení mezi betonem a výztuží, což má za následek 
snížení pevnosti těchto prvků. 
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24. Výsledky měření elektrického odporu výztuže 

K měření elektrického odporu výztuže byl použit měřicí přístroj TESLA RLCG BM 595, 
který využívá principu Thomsonova dvojitého můstku a tedy čtyřsvorkového zapojení. Pro 
měření byly do výztuže předem připraveny otvory, do kterých byly zapojeny měřící 
elektrody. Průměr otvorů odpovídal průměru měřících elektrod, což vedlo k minimalizaci 
přechodových odporů. 

Měření probíhalo na vzorcích s výztuží sady KN0, KNC, KNN a také na samostatné volné 
výztuži o průměru cca 10 mm a to vždy před degradací a po každých 20 cyklech zrychlené 
degradace korozí. Tabulka 24.1 ukazuje průměrné hodnoty elektrického odporu získané 
opakovaným měřením těchto vzorků.  

Elektrický odpor (mΩ) 

  KN0 KNC KNN Samostatná výztuž 

0 5,0640 5,2028 5,0529 5,0019 

20 5,0607 5,2137 5,0644 5,1048 

40 5,0650 5,2478 5,0654 5,1337 

60 5,0512 5,2745 5,0977 5,4088 

80 5,0842 5,2652 5,0874 5,4851 

100 5,0869 5,2742 5,1056 5,6875 

120 5,1013 5,3116 5,1094 5,6575 

140 5,1650 5,3175 5,1520 5,9505 

160 5,1484 5,1568 6,0356 

180 5,1901 6,0488 

200 5,2047 6,1872 

Tabulka 24.1 Průměrné hodnoty elektrického odporu výztuže. 

Graf na Obr. 24.1 ukazuje průměrnou změnu elektrického odporu během 200 degradačních 
cyklů u vzorků sady KN0. Průměrná změna odporu činila 0,1407 mΩ. 

 

 

 

 Obr. 24.1 Změna elektrického odporu výztuže během degradace pro vzorky KN0.  
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Na Obr. 24.2 je graf průměrné změny elektrického odporu získaného měřením na vzorcích 
sady KNC během 140 cyklů zrychlené degradace korozí. Je zde vidět nárůst elektrického 
odporu o 0,1147 mΩ. 

  

 Obr. 24.2 Změna elektrického odporu výztuže během degradace pro vzorky KNC.  

 
U vzorků sady KNN byl elektrický odpor měřen po dobu 160 cyklů. Obr. 24.3 ukazuje 

jeho průměrné změny, kdy během těchto cyklů došlo k nárůstu o 0,1039 mΩ. 

  

 Obr. 24.3 Změna elektrického odporu výztuže během degradace pro vzorky KNN.  

 
 

5,15

5,20

5,25

5,30

5,35

0 20 40 60 80 100 120 140

El
ek

tr
ic

ký
 o

d
p

o
r 

/
m
Ω

Počet degradačních cyklů

5,00

5,05

5,10

5,15

5,20

0 20 40 60 80 100 120 140 160

El
ek

tr
ic

ký
 o

d
p

o
r 

/
m
Ω

Počet degradačních cyklů



VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

- 150 - 

Samostatná volná výztuž byla měřena pod dobu 200 cyklů. Graf na Obr. 24.4 je 
zobrazením průměrných změn elektrického odporu naměřeného na těchto vzorcích. Celková 
změna elektrického odporu je zde o 1,1853 mΩ. 

  

 Obr. 24.4 Změna elektrického odporu výztuže během degradace 
pro samosatanou výztuž. 

 

 
Jak je vidět z předchozích grafů, tak výsledky, podle Ohmova zákona, ukazují na 

zmenšování účinného průřezu a nárůstu elektrického odporu v důsledku působení degradace 
při zrychlené degradaci korozí. Měřené odpory jsou však při téhle délce a zvoleném průměru 
výztuže tak malé, že jejich hodnoty se často pohybovaly na hranici chyby měření, což je 
vyjádřeno pomocí chybových úseček v grafech. I přesto je zde vidět postupující koroze, což 
potvrzuje výsledky získané z akustických metod. 
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25. Výsledky z měření elektrodového potenciálu 

K měření elektrodového potenciálu bylo použito přístroje CANIN Corrosion Analysing 
Instrument s tyčovou elektrodou, která se skládá z duté trubice naplněné nasyceným roztokem 
síranu měďnatého CuSO4 a měděné elektrody. 

Měření probíhalo na vzorcích s výztuží sady KN0, KNC a KNN při různých relativních 
vlhkostech, od vysušených vzorků po plně nasycené vzorky.  

Tabulka 25.1 vypisuje průměrné hodnoty elektrodového potenciálu pro vzorky sady KN0, 
KNC a KNN v závislosti na vlhkosti.  

změna vlhkosti (%)  0,00 2,55 3,90 4,63 4,81 4,92 5,10 

  Napětí (mV) 

KN0 
před degradací 34 -169 -247 -269 -321 -345 -614 

po degradaci -439 -567 -568 -598 -607 -615 -484 

KNC 
před degradací -22 -571 -664 -699 -710 -722 -726 

po degradaci -385 -467 -501 -563 -659 -663 -676 

KNN 
před degradací -405 -580 -591 -592 -596 -630 -752 

po degradaci -303 -570 -584 -627 -655 -683 -701 

Tabulka 25.1 Průměrné hodnoty elektrodového potenciálu. 

Graf na Obr. 25.1 ukazuje elektrodový potenciál před degradací a po 200 cyklech 
zrychlené degradace korozí pro vzorky KN0 při různých vlhkostech. Vliv vlhkosti je patrný 
hlavně u vzorků před degradací. Hodnoty byly touto vlhkostí silně ovlivněny. 

  

 Obr. 25.1 Změna elektrodového potenciálu před a po degradaci 
v závislosti na vlhkosti pro vzorky KN0. 
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Změna elektrodového potenciálu před degradací a po 140 cyklech zrychlené degradace 
korozí u vzorků sady KNC, které byly nejprve podrobeny karbonataci, při různých vlhkostech 
je patrná na Obr. 25.2. I zde je vidět příliš značný vliv vlhkosti vzorků při měření. 

 

 

 

 Obr. 25.2 Změna elektrodového potenciálu před a po degradaci 
v závislosti na vlhkosti pro vzorky KNC. 

 

 
Výsledky měření před degradací a po 160 cyklech zrychlené degradace korozí u sady 

vzorků KNN, kde bylo při výrobě použito záměsové vody z 5% roztoku NaCl, jsou zobrazeny 
v grafu na Obr. 25.3, kde jsou uvedeny výsledky při různých vlhkostech. I zde je vidět vliv 
vlhkosti na získané hodnoty. 

 

 

 

 Obr. 25.3 Změna elektrodového potenciálu před a po degradaci 
v závislosti na vlhkosti pro vzorky KNN. 
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Měřené elektrické napětí se mění spolu s elektrochemickým napětím zabudované výztuže 
v důsledku vlivu procesů probíhajících při korozi výztuže a porovnáním jednotlivých měření 
před degradací a po zrychlené degradaci korozí měla být koroze výztuže odhalena. Měření 
tohoto elektrického napětí je však výrazně ovlivněno vlhkostí měřených prvků. Porovnání 
výsledků získaných při měření na jednotlivých sadách vzorků ukazuje, že značný vliv na 
získané hodnoty může mít také přítomnost soli, která byla použita pro urychlení koroze 
výztuže. 

Výsledky získané měřením na vzorcích sady KN0, KNC a KNN jsou v našem případě 
neprokazatelné a měření považujeme za neúspěšné. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a ověřit využití akustických metod jako nástroje 

pro monitorování a analýzu stavu koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích. Pro 
tento úkol byla vybrána metoda impact-echo, metoda nelineární akustické spektroskopie, 
metoda akustické emise a ultrazvuková průchodová pulzní metoda. 

Testování těchto metod bylo provedeno na betonových vzorcích vyztužených hladkou 
betonářskou výztuží a na kontrolních vzorcích bez výztuže, které byly podrobeny zrychlené 
degradaci korozí. Byly vyrobeny tři sady vzorků, kdy první sada KN0 byla pouze namáhána 
střídavým namáčením do 5% vodného roztoku chloridu sodného a sušením při teplotě 40°C. 
Druhá sada vzorků s označením KNC byla nejprve vystavena působení oxidu uhličitého, což 
mělo za následek karbonataci betonu, a následně působení chloridu sodného. Třetí sada KNN 
byla stejně jako dvě předchozí podrobena zrychlené degradaci korozí, ale již při výrobě bylo 
zajištěno působení chloridu sodného na výztuž tím, že bylo jako záměsové vody použito 5% 
vodného roztoku chloridu sodného. 

 
Měření metodou impact-echo bylo založeno na sledování vývoje dominantní frekvence 

získané rychlou Fourierovou transformací odezvy mechanického impulzu, který vybudil ve 
zkoumaném prvku harmonické vlnění. Průběžné monitorování vzorků během degradace 
umožnilo zachytit různé procesy ovlivňující kvalitu betonu během života vzorků. 

U vzorků sady KN0 byl náhlým poklesem sledovaných dominantních frekvencí zachycen 
vznik mikrotrhlin, které se vytvořily jako důsledek rozpínání korozních zplodin výztuže, což 
tuto korozi prokázalo. Dále byl také zachycen proces dodatečné hydratace zdravého betonu 
v důsledku namáčení do vodného roztoku, kterému připisujeme počáteční nárůst sledovaných 
frekvencí. 

Také u vzorků KNC byla prokázána koroze, při které v betonové matrici docházelo ke 
vzniku mikrotrhlin, jenž se projevil poklesem sledovaných dominantních frekvencí. U těchto 
vzorků však byla již počáteční frekvence po karbonataci betonu značně odlišná než u vzorků, 
u kterých ke karbonataci nedošlo, což ukazuje, že metoda impact-echo je citlivá také k tomuto 
procesu probíhajícího v betonu. 

Výsledky z měření vzorků sady KNN opět ukazují, že koroze ocelové výztuže 
v železobetonových prvcích spojená se vznikem mikrotrhlin v betonu má za následek pokles 
sledovaných dominantních frekvencí a je tedy metodou impact-echo odhalitelná. U těchto 
vzorků byl dále popsán jev spojený s rekrystalizací solí, kdy při odpaření vody z nasyceného 
roztoku během vysoušení dochází ke krystalizaci soli a při následném namáčení dochází k 
jejímu opětovnému rozpouštění a následně další nové rekrystalizaci, což má za následek 
změny objemu a rozrušování cementového tmele a betonové matrice. 

Bylo prokázáno, že parametr dominantní frekvence se jeví jako velmi citlivý na změny ve 
struktuře materiálu. Metoda impact-echo dokáže odhalit vznikající korozi ocelové výztuže 
v železobetonových prvcích a vznik mikrotrhlin v betonové matrici, které ovlivňují kvalitu 
betonu. Nevýhodou by mohlo být, že se jedná o metodu, která vyžaduje buď porovnání 
testovaných prvků se srovnávacím etalonem známých materiálových vlastností, nebo 
průběžné monitorování během života testované konstrukce.  
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Pro výzkum nelineární akustické spektroskopie bylo realizováno měření s jedním 
budícím harmonickým signálem. Měření probíhalo na vzorcích všech tří sad, kdy byly 
srovnávány frekvenční spektra naměřená před degradací zrychlenou korozí a po aplikaci 
degradačních cyklů. 

U vzorků sady KN0 s výztuží byly po degradaci zrychlenou korozí odhaleny nelinearity, 
které se ve frekvenčním spektru projevovaly určitým útlumem druhé harmonické frekvence a 
vznikem neharmonických frekvenčních složek. Tento jev připisujeme mikrotrhlinám, které ve 
struktuře začaly vznikat. 

Sada KNC již po karbonataci betonu vykazuje změny ve struktuře, které se projevují ve 
frekvenčním spektru občasným výskytem neharmonických složek, které však nejsou příliš 
výrazné. Další degradace vzorků zrychlenou korozí je však touto metodou bezpečně 
zachycena a na naměřených frekvenčních spektrech je vidět typické potlačení amplitud 
vyšších harmonických frekvencí, které je doprovázeno dalším nárůstem neharmonických 
frekvencí. I v tomto případě byl tento jev doprovázen vznikem viditelných mikrotrhlin 
v betonové matrici. 

Výsledky získané měřením vzorků sady KNN odhalily ve struktuře betonu jak 
nehomogenity v důsledku vzniku mikrotrhlin, tak také poškození betonu, které vzniklo jako 
důsledek rekrystalizace soli. 

Také metoda nelineární akustické spektroskopie ukázala schopnost odhalit defekty 
(mikrotrhliny) v betonové matrici, které vznikaly v důsledku koroze ocelové výztuže 
v betonových prvcích a měly vliv na kvalitu betonu. Její nespornou výhodou je, že není 
bezpodmínečně nutné výsledky srovnávat s předchozím měřením či etanolem a z naměřených 
dat lze přímo usoudit, zda se jedná o poškozený vzorek nebo ne. Samotné měření je však 
velmi citlivé na spojení mezi budičem či snímačem a měřeným vzorkem, které při špatném 
kontaktu zkreslovalo naměřená data.  

 
Metoda akustické emise byla také aplikována na vzorky všech tří sad (KN0, KNC a 

KNN), kdy bylo prováděno měření při mechanickém zatěžování vzorků pomocí tříbodového 
ohybu. Byla sledována závislost zatěžovací síly a kumulativního počtu překmitů akustické 
emise na čase a také závislost kumulativního počtu překmitů (počet daných emisních událostí) 
na zatěžovací síle. Metoda zaznamenala jak rozdíly mezi vzorky z jednotlivých sad, tak také 
rozdíly mezi vzorky s výztuží, které byly rozrušovány při rozpínání korozních zplodin, a 
vzorky bez výztuže.  

Při měření bylo zjištěno, že vzorky bez výztuže vykazují do okamžiku lomu podstatně více 
překmitů než vzorky s výztuží. Z tohoto jevu usuzujeme, že ve vzorcích bez výztuže při stejné 
síle docházelo při zatěžování ke vzniku většího počtu mikrotrhlin, kdežto u vzorků s výztuží, 
které byly poškozeny korozí, docházelo k rozevírání již vzniklých trhlin. 

Dále byly odhaleny rozdíly mezi jednotlivými sadami vzorků. U vzorků, které byly 
zkarbonátovány, bylo zjištěno, že aktivita akustické emise u vyztužených vzorků roste strměji 
než u ostatních sad. U vzorků, k jejichž výrobě bylo použito vodného roztoku soli jako 
záměsové vody, docházelo obecně k nižší akusticko-emisní aktivitě, než u jiných vzorků, což 
nejspíše vypovídá o kompletním rozpraskání vzorků, kdy v průběhu zatěžování již moc 
nových trhlin nevznikalo. 

Tato zjištění nás vedou k závěru, že také tato metoda dokáže odhalit nejen korozi výztuže 
v betonových vzorcích, ale také další strukturní změny, které probíhají v betonové matrici. 
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Problém při měření mohou činit rozdíly v chování vzorku s výztuží a bez výztuže při 
zatěžování, kdy u vzorků s výztuží i po prasknutí betonu dochází k další akusticko-emisní 
aktivitě při následném posouvání betonu po výztuži. Nevýhodou bylo také to, že se v tomto 
případě bohužel nejednalo o čistě nedestruktivní zkoušení. 

 
Poslední zvolenou akustickou metodou byla ultrazvuková průchodová pulzní metoda. 
Při měření touto metodou vzorky všech tří sad – KN0, KNC a KNN vykazovaly podobné 

chování. Jsou zde patrné rozdíly mezi vzorky bez výztuže a vzorky, které byly ve svém středu 
vyztuženy jednou hladkou betonářskou výztuží. U vzorků s výztuží docházelo v důsledku 
degradace korozí ke vzniku mikrotrhlin v betonu, což korelovalo s prodloužením doby 
průchodu ultrazvukových impulzů. 

Na dobu průchodu ultrazvukového pulzu skrz daný vzorek ale mělo vliv také samotné 
namáčení do vodného roztoku soli, kdy docházelo po namáčení do vodného roztoku NaCl 
k jejímu prodlužování, což může způsobovat zkreslení naměřených dat. 

 
Na základě výsledků získaných z analýzy realizovaných měření vyplívá, že všechny 

zvolené akustické metody mohou odhalit vznikající korozi ocelové výztuže zabudované 
v betonu a její vliv na kvalitu betonu, což bylo potvrzeno také pozorováním pomocí 
konfokálního mikroskopu a ověřením pomocí měření elektrického odporu výztuže. 

 
Jako nejvhodnější se jeví použití metody impact-echo, jejíž výsledky celkem jednoznačně 

vypovídají o procesech v betonu, ke kterým docházelo v průběhu degradačních cyklů. Také 
aplikace této metody je velmi rychlá a cenově dostupná a výsledky z měření jsou snadno 
vyhodnocovány a interpretovány, což ji činí jako vhodnou metodou pro rychlé zhodnocení 
stavu konstrukcí, které napomůže identifikovat vznikající poruchy a tím dosáhnout k 
odvrácení selhání či celkové destrukci železobetonových konstrukcí. 
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Zkratka Význam 

NDT   Nedestruktivní testování 

IE   Impact-echo 

NAS   Nelineární akustická spektroskopie 

NUS   Nelineární ultrazvuková spektroskopie 

AE   Akustická emise 

FFT   Rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier transform) 

ASTM Americká společnost pro zkoušení a materiály (American Society for Tesing 
and Materials) 

KN0 Označení sady zkušebních vzorků (betonová směs s vodním součinitelem 0,75, 
zrychlená degradace korozí) 

KNC Označení sady zkušebních vzorků (betonová směs s vodním součinitelem 0,75, 
karbonatace, zrychlená degradace korozí) 

KNN Označení sady zkušebních vzorků (betonová směs s vodním součinitelem 0,75, 
záměsová voda z 5% vodného roztoku soli, zrychlená degradace korozí) 


