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1  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. 

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. 

 
2  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 
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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. 

 
3  METODIKA PRÁCE 

3.1 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 třídy 10 216.0 
délky 400 mm o průměru 10 mm. Pro srovnávací měření pak byla polovina těchto 
trámců bez výztuže. 

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. Vzorky z druhé sady (KNC) 
byly dále 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. 

Následně byly vzorky ze všech tří sad 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. Průběžné měření 
zvolenými metodami bylo prováděno po 20 cyklech. 

 
3.2 METODA IMPACT-ECHO (IE) 

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. [1], [2], [3] 

Použitý mechanický impulz, který byl přiveden na povrch zkoumaného vzorku, 
byl vyvolán úderem zavěšeného kladívka o hmotnosti 12 g. Pro potřeby měření, kdy 
je kladívko spouštěno z předem stanovené výšky, byla sestavena aparatura, která 
umožňuje zachování stejné výšky spouštění a tedy stále stejných podmínek buzení 
tohoto impulzu. 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.  
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Byla sledována odezva vzorku s podélným i příčným budícím impulzem. 
Zaznamenaný časový průběh signálu byl pomocí rychlé Fourierovy transformace 
(FFT) převeden do podoby frekvenčního spektra. 

 
3.3 METODA NELINEÁRNÍ AKUSTICKÉ SPEKTROSKOPIE (NAS) 

Metoda nelineární akustické spektroskopie se zabývá studiem nelineárních efektů, 
vnikajících při šíření elastických vln. Nelineární odezva materiálu je velmi citlivá na 
přítomnost strukturních poruch a tak umožňuje jejich detekci. [4], [5], [6] 

Pro měření pomocí metody nelineární akustické spektroskopie byla použita 
nerezonanční metoda s jedním budícím signálem, která se zakládá 
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. 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. Analýza naměřených dat byla provedena z frekvenčního 
spektra získaného pomocí rychlé Fourierovy transformace. 

 
3.4 METODA AKUSTICKÉ EMISE (AE) 

Metoda 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. [4], [7], [8] 

Při monitorování metodou AE bylo využito vzniku a šíření trhliny při 
mechanickém namáhání. 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 emisních událostí bylo použito piezoelektrických snímačů typu IDK 09. 

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. 
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3.5 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.[1] 

K měření ultrazvukovou průchodovou pulzní metodou byl použit přístroj Pundit 
Plus, který je vybaven dvěma 54 kHz sondami, kdy jedna je sondou vysílací a druhá 
sondou přijímací. 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. 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. 

 
4  VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

4.1 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU IMPACT-ECHO 

Graf na Obr. 1 je souhrnem zaznamenaných sledovaných frekvencí zobrazených 
pro vzorky sady KN0 měřených v podélném směru. Vzorky 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. 
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 Obr. 1  Změna relativní frekvence pro vzorky KN0 bez výztuže a s výztuží (podélný budící impulz).  

Graf na Obr. 2 zobrazuje vývoj frekvencí získaných na vzorcích ze sady KN0 
měřených v příčném směru. Během prvních 80 cyklů je vidět rychlý nárůst 
dominantních frekvencí do vyšších hodnot, ke kterému dochází v důsledku 
dodatečné hydratace cementového tmelu. Následující měření ukazují relativní 
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ustálení hodnot dominantních frekvencí. U vzorků s výztuží však mezi 160 a 180 
cykly dochází k náhlému poklesu, kdy dochází ke vzniku podélných mikrotrhlin. 
Tento pokles je patrný pouze u vzorků s výztuží, kdy je nejvíc zřetelný právě hned 
po vzniku těchto trhlin. Frekvence pro vzorky bez výztuže zůstává ustálená. 
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 Obr. 2  Změna sledované frekvence pro vzorky KN0 bez výztuže a s výztuží (příčný budící impulz).  

Vývoj sledovaných dominantních frekvencí pro vzorky sady KNC naměřených 
v podélném směru je zobrazen v grafu na Obr. 3. U těchto vzorků byla již počáteční 
frekvence po karbonataci betonu odlišná než u vzorků, u kterých ke karbonataci 
nedošlo. 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 dominantní 
frekvence v průběhu degradačních cyklů kolísají kolem původní hodnoty. U těchto 
vzorků nedocházelo ke vzniku trhlin, beton zůstal celistvý.  
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 Obr. 3  Změna sledované frekvence pro vzorky KNC bez výztuže a s výztuží (podélný budící impulz).  
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Graf na Obr. 4 ukazuje vývoj sledovaných dominantních frekvencí pro vzorky, 
jenž patří do sady KNC a jsou měřeny v příčném směru. I zde byla počáteční 
dominantní frekvence podstatně nižší než u vzorků, kde ke karbonataci nedošlo. 
Další vývoj dominantních frekvencí pro vzorky bez výztuže je během měření bez 
výrazných změn a průměrná hodnota se pohybuje okolo výchozí hodnoty. U vzorků 
s výztuží během prvních 20 cyklů došlo k mírnému posunu 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. 
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 Obr. 4  Změna sledované frekvence pro vzorky KNC bez výztuže a s výztuží (příčný budící impulz).  

Graf na následujícím Obr. 5 ukazuje postupný vývoj dominantních frekvencí pro 
vzorky sady KNN po dobu 160 cyklů zrychlené degradace korozí. 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. Na první pohled je ale v tomto grafu, ve srovnání s grafem získaným 
při měření na vzorcích sady KN0, rozdíl v chování vzorků bez vyztuže. Tyto vzorky 
vykazují menší nárůst dominantní frekvence při dodatečné hydrataci a po 100 
cyklech u nich také dochází k mírnému postupnému poklesu sledované frekvence. 
Tento jev 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. 
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 Obr. 5  Změna sledované frekvence pro vzorky KNN bez výztuže a s výztuží (podélný budící impulz).  

Graf na Obr. 6 zobrazuje vývoj sledovaných frekvencí po dobu 160 cyklů 
zrychlené degradace korozí, která byla prováděna na vzorcích sady KNN, které byly 
měřeny v příčném směru na betonu. 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.  
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 Obr. 6  Změna sledované frekvence pro vzorky KNN bez výztuže a s výztuží (příčný budící impulz).  
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4.2 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU NELINEÁRNÍ AKUSTICKÉ 
SPEKTROSKOPIE 

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. 

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. 

Na Obr. 7 a Obr. 8 jsou ukázky frekvenčních spekter vzorku ze sady KN0 bez 
výztuže před degradací a po 200 cyklech zrychlené degradace korozí. 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. 
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Obr. 7  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 bez 

výztuže před degradací. 

Obr. 8  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 bez 

výztuže po 200 degradačních cyklech. 

Frekvenční spektra na Obr. 9 a Obr. 10 jsou příklady frekvenčních spekter pro 
vzorek sady KN0 s výztuží. 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. 
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Obr. 9  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 

s výztuží před degradací. 

Obr. 10  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KN0 

s výztuží po 200 degradačních cyklech. 

Grafy na Obr. 11 a Obr. 12 reprezentují výsledky získané měřením na vzorcích 
sady KNC bez výztuže. 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. 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. 
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Obr. 11  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC bez 

výztuže před degradací. 

Obr. 12  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC bez 

výztuže po 140 degradačních cyklech. 

Na grafu na Obr. 13 před degradací je vidět postupný pokles vyšších 
harmonických frekvencí a také občasný výskyt neharmonických složek související 
s karbonatací betonu. U grafu na Obr. 14 je po 140 cyklech zrychlené degradace 
korozí již vidět typické potlačení amplitud vyšších harmonických frekvencí, které je 
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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. 
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Obr. 13  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC 

s výztuží před degradací. 

Obr. 14  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNC 

s výztuží po 140 degradačních cyklech. 

Obr. 15 a Obr. 16 jsou příklady frekvenčního spektra reprezentující vzorky bez 
výztuže ze sady KNN. 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. 
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Obr. 15  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN bez 

výztuže před degradací. 

Obr. 16  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN bez 

výztuže po 160 degradačních cyklech. 
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Frekvenční spektra na Obr. 17 a Obr. 18 naměřená na vzorku reprezentují data 
pro sadu KNN získané na vzorcích s výztuží před degradací a po 160 cyklech 
degradace korozí. 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. 
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Obr. 17  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN 

s výztuží před degradací. 

Obr. 18  Příklad frekvenčního spektra pro vzorky KNN 

s výztuží po 160 degradačních cyklech. 

4.3 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU AKUSTICKÉ EMISE 

Měření bylo prováděno na lisu s rozsahem 0-10 kN. 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. 

Pro posouzení koroze byl sledován 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. Na následujících 
grafech 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. 19. 
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 Obr. 19  Závislost kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle pro vzorky KN0.  

Graf na Obr. 20 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. 
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 Obr. 20  Závislost kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle pro vzorky KNC.  

Obr. 20 je ukázkou závislosti kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle pro 
sadu vzorků 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. 
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 Obr. 21  Závislost kumulativního počtu překmitů na zatěžovací síle pro vzorky KNN.  

4.4 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ ULTRAZVUKOVOU PRŮCHODOVOU 
PULZNÍ METODOU 

Další použitá akustická metoda byla ultrazvuková průchodová pulzní metoda.  
Na Obr. 22 je srovnání vzorků ze sady KN0. Graf ukazuje čas průchodu pro 

vzorky s výztuží a bez výztuže. Při porovnání rozdílu během degradace je patrný 
vliv namáčení do vodného roztoku soli přímo na beton, kdy dochází k prodlužování 
doby průchodu i u vzorků bez výztuže. Dalším pozorovatelným jevem je narůstající 
rozdíl mezi vzorky s výztuží a bez výztuže při jednotlivých měřeních po stejném 
počtu degradačních cyklů. Narůstající čas průchodu 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. 
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 Obr. 22  Srovnání času průchodu vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky KN0.  

Následující graf na Obr. 23 je srovnáním času průchodu krátkého 
vysokofrekvenčního pulzu při měření vzorků s výztuží a bez výztuže ze sady KNC. 
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Podobně jako u vzorků z předchozí sady 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. 
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 Obr. 23  Srovnání času průchodu vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky KNC.  

Graf na Obr. 24 ukazuje doby přenosu krátkého vysokofrekvenčního pulzu pro 
vzorky sady KNN. Při srovnání vzorků 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 koresponduje se vznikem mikrotrhlin v 
betonu, které vznikaly v důsledku rozpínání korozních zplodin na výztuži.  

 

40

60

80

100

120

140

160

0 80 160

Č
as

 /
 m

s

Počet degradačních cyklů / –

bez výztuže s výztuží

 

 

 Obr. 24  Srovnání času průchodu vysokofrekvenčního pulzu pro vzorky KNN.  
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5  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. 

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. 

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.  

Pro výzkum nelineární akustické spektroskopie bylo realizováno měření 
s jedním budícím harmonickým signálem, kdy byly srovnávány frekvenční spektra 
naměřená před degradací zrychlenou korozí a po aplikaci degradačních cyklů. 

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.  

Měření metodou akustické emise bylo prováděno při mechanickém zatěžování 
vzorků pomocí tříbodového ohybu. Byl sledován parametr kumulativního počtu 
překmitů akustické emise (počet daných emisních událostí).  

Naměřené výsledky 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, jako je karbonatace betonu. 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. Na dobu průchodu ultrazvukového pulzu skrz daný vzorek mělo vliv 
samotné namáčení do vodného roztoku soli, kdy docházelo k jejímu prodlužování, 
což může způsobovat zkreslení naměřených dat. 
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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. 

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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ABSTRACT 

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. 


