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ABSTRAKT 

Cílem této práce je optimalizace akustické nedestruktivní metody (NDT) Impact-

Echo (IE) jako doplňujícího diagnostického nástroje pro posuzování betonových 

konstrukcí vystavených vysokým teplotám. Běžně používané diagnostické postupy 

v případě betonové konstrukce zasažené požárem se nejčastěji omezují na odebírání 

jádrových vývrtů in-situ a následné zkoušení takto odebraných vývrtů pomocí 

destruktivních zkoušek. Metoda Impact-Echo dovoluje nedestruktivní zkoušení 

různě degradovaných zkušebních těles a betonových konstrukcí, nicméně její využití 

pro posuzování teplotně degradovaných cementových kompozitů není v praxi téměř 

vůbec používané. Mnohé studie přitom naznačují, že právě metoda Impact-Echo 

je jedna z nejvhodnějších nedestruktivních metod pro posuzování míry degradace 

zvýšenou teplotou. Experimentální část práce se skládá ze tří hlavních etap, kdy 

první etapa se věnuje výrobě zkušebních těles různých receptur a jejich následné 

degradaci zvýšenou teplotou a zkoušení metodou IE a referenčními destruktivními 

a nedestruktivními metodami. Druhá etapa se skládá z výroby železobetonového 

elementu se zabudovanými termočlánky a jeho následnou nehomogenní degradací 

lokálním zdrojem zvýšené teploty. Takto připravený řízeně degradovaný prvek 

obsahuje všechny stupně teplotně degradovaného betonu, testovaného v první etapě. 

Následné testování se skládá z ověření standardních postupů v oblasti akustického 

NDT se současným využitím postupů měření experimentální modální analýzy. 

V rámci třetí etapy je cílem interpretace měřených dat z obou předešlých částí, 

ověření, zda lze v rámci uzavřeného prvku mezi sebou rozlišit teplotně degradované 

oblasti, popřípadě míru tepelné degradace betonu. Na základě těchto výsledků byl 

stanoven optimální postup testování a byly stanoveny základní předpoklady pro 

vytvoření stupňů poškození betonu zvýšenou teplotou. 
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1 Teoretická část 
Beton je celosvětově nejvíce používaným stavebním konstrukčním materiálem [1; 2; 3; 

4]. Tuto pozici má díky své bohaté variabilitě užitných vlastností, které lze díky vhodné 

volbě použitých vstupních surovin navrhovat pro široké spektrum stavebních aplikací. 

Z pohledu fyzikálně-mechanických vlastností se jedná o velice odolný uměle vyrobený 

kompozit, schopný odolávat přírodním i antropogenním podmínkám, přenášet značné 

tlakové napětí. Díky široké paletě pojiv, plniv, příměsí, přísad a vláken se dá navíc 

navrhnout jeho složení pro různé stupně vlivu prostředí, čímž je tento konstrukční 

materiál přizpůsobován své aplikaci, způsobu zpracování a navržené zátěži. Jeho 

pevnosti v tahu dosahují přibližně 10 % pevností v tlaku [5], proto se betonové 

konstrukce vyztužují betonářskou výztuží. Zásaditý charakter betonu zároveň 

umožňuje alkalicky pasivovat ocelovou výztuž a chránit ji tak proti vnějším vlivům jako 

je vliv vlhkosti, chloridů apod. Betonářskou výztuž lze rozdělit na výztuž konstrukční, 

která pouze pomáhá formovat výsledný tvar a směřuje hlavní výztuž, která má statickou 

funkci a přenáší tahové síly, a je tedy schopná pokrýt tento nedostatek prostého betonu.  

Kvalitně provedená, únosná a v čase odolná konstrukce, je výsledkem souhry 

materiálového inženýrství, projekce a správné realizace. Právě samotná realizace 

a projekce jsou z celého řetězce výroby navrhnuté konstrukce nejrizikovějšími částmi. 

Pro následné opravy, udržování a prodlužování životnosti stavebních konstrukcí je 

klíčovým prvkem diagnostika. Jedná se o soubor metodických kroků, které vedou 

k detekci vady či poruchy. Na základě provedené diagnostiky, kdy je definována vada, 

porucha či míra degradace, lze stanovit její vliv na celou konstrukci [6; 7]. 

Tato práce se zaměřuje na posouzení teplotně degradovaného betonu pomocí 

akustických nedestruktivních metod, čímž spadá do oblasti nedestruktivního testování 

materiálů a konstrukcí. Akustické metody testování zároveň poskytují neinvazivní 

způsob testování, který lze relativně spolehlivě použít i v oblasti stavební diagnostiky.  

1.1 Degradace betonu vysokým teplotami 
Beton je pevný nespalitelný materiál s relativně vysokou tepelně akumulační schopností 

(měrná tepelná kapacita c standardního prostého betonu je 1020 J∙kg-1∙K-1). Pokud není 

vyplněn hořlavými příměsemi, vlákny, neprodukuje při zvýšené teplotě kouř, ale 

dochází v něm k fyzikálně mechanickým a fyzikálně chemickým změnám.Tyto změny 

pak v průběhu zvyšování teploty různou měrou ovlivňují materiálové vlastnosti betonu 

a různými způsoby snižují jeho únosnost. Odolnost betonu vůči této degradaci je dána 

složením zatěžovaného betonu, hutností a homogenitou betonu, a rovněž intenzitou 

tepelné expozice během požáru. 

Rozsah teplot, které mohou poškodit betonovou strukturu, lze stanovit pomocí Tab. 

1. První výrazné změny se projevují při teplotách 100 °C, kdy dochází k odpařování 

fyzikálně vázané vody. Zároveň dochází k rozpadu různých druhů hydrátů, kdy se 

voda při této teplotě začíná uvolňovat ze struktury [8]. Zároveň se začíná projevovat 

první část rozkladu CSH gelů a sádrovce.  

Navzdory těmto počátečním změnám z pohledu mechanických vlastností nedochází 

k tak výraznému poklesu např. pevnosti v tlaku, či pevnosti v tahu nebo statického 

modulu. Výraznější pokles fyzikálně-mechanických vlastností nastává převážně od 

teplot 400 °C [9]. Tato změna souvisí s intenzivnějším rozkladem jednotlivých 

komponent a také s nárůstem tlaku vodní páry uvnitř struktury betonu.  
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Tab. 1: Přehled změn v mikrostruktuře, které se projevují při teplotní zátěži [10] 

Teplota Změny 

20–200 °C Ztráta fyzikálně vázané a volné vody a snížení soudržných sil v důsledku 

expanze vlhkosti. Počátek dehydratace CSH gelu. 

- 80–150 °C dehydratace ettringitu.  

- 150–170 °C rozklad sádrovce CaSO4∙2H2O. 

300–400 °C Praskání křemičitého plniva (350 °C). Kritická teplota vody (374 °C) – po 

této teplotě, nemůže být v konstrukci voda již obsažena.  

400–500 °C Rozklad portlanditu Ca(OH)2 → CaO + H2O. 

500–600 °C Modifikační přeměna křemene z β fáze do α fáze při 573 °C. 

600–800 °C Druhá fáze rozkladu CSH gelů a produkce β-C2S. 

800–1000 °C Počátek vzniku keramických vazeb, které nahrazují hydraulické vazby 

doprovázené tvorbou CO2. 

- Rozklad dolomitického vápence při 840 °C. 

- Rozklad kalcitu CaCO3 → CaO + CO2 při 930–960 °C. 

1000–1200 °C Tvorba Wollastonitu β (CaO∙SiO2); Tavení SiO2 začíná při 1050 °C. 

≥ 1300 °C Úplná degradace betonu, ztráta mechanických vlastností. Některé složky 

přechází do taveniny a začíná částečné slinování.  
 

Další vývoj degradace cementových kompozitů se již může lišit a uvedená Tab. 1 pak 

nemusí striktně platit pro všechny typy cementových klompozitů. Hlavní rozdíl lze 

spatřit v tom, jak jednotlivé kameniva a pojiva reagují na zvýšenou teplotu. 

U teploty nad 1000 °C může docházet v betonu k částečnému slinováním minerálních 

složek kameniva a cementového tmele. Do této doby byla pevnost mezi kamenivem 

a cementovým temelem dána hydraulickými vazbami, které jsou od této teploty 

postupně doplněny vznikem keramické vazby, doprovázené vznikem nových fází 

například Wollastonitu. Při srovnání reakce různých cementových kompozitů však 

tento trend neplatí všude. V rámci publikovaných výsledků zaměřených na teplotní 

degradaci cementových malt [11; 12; 13] dochází k dosažení lokálního minima fyzikálně 

mechanických vlastností při 800−900 °C a následné slinování pokračuje do teplot 

1000−1100 °C. Po této teplotě již tento typ kompozitu většinou přechází do stavu 

taveniny a dochází k plastické deformaci vlivem vlastní tíhy [14]. 

Naproti tomu, publikace popisující teplotní degradaci betonu [15; 16] převážně 

označují za lokální minimum právě 1000 °C, přičemž částečné slinování nastává až po 

teplotě 1100 °C. V těchto případech tedy Tab. 1 platí a lze se podle ní orientovat. 

Jedná se o synergický efekt mnoha faktorů, jejichž společným působením dochází 

k oslabování betonové struktury a k jejímu rozpadu. V této oblasti byl proces teplotní 

degradace silikátových kompozitů popsán v pracích I. Hager a kolektiv [10; 17; 18] 

a jedná se o problematiku, která je hojně publikována.  

1.2 Vliv způsobu teplotního zatěžování 
Na chování konkrétní konstrukce při zvýšené teplotě má vliv jak prostředí, tak původce 

požáru, kvalita provedení betonových konstrukcí i způsob zahřívání. Míra těchto změn 

je dána okrajovými podmínkami působení zvýšené teploty: dobou vystavení zvýšené 

teplotě, rychlostí nárůstu zvýšené teploty, rozložením tepelného zatížení, tvarem 

a umístěním betonového prvku vzhledem k zdroji, přitížením během teplotního 

zatěžování – projev jevu částečného tečení [19; 20] a rychlostí a způsobem následného 

chlazení. 

Každá z těchto okrajových podmínek ovlivní změny a jejich intenzitu 

v posuzovaném prvku a tedy i jeho reziduální fyzikálně mechanické vlastnosti po 
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tepelném zatěžování a vychladnutí. Teplotně zátěžové zkoušky, tzv. požární zkoušky se 

běžně používají, např. Stanovení požární odolnosti betonových konstrukcí podle ČSN 

EN 1992-1-2, které v závislosti na rozměru konstrukce a vrstvě krytí dovoluje posuzovat: 

železobetonové sloupy, nosné železobetonové stěny, betonové nenosné stěny s výztuží 

i bez ní, prostě podepřené nosníky a spojité nosníky z ŽB a předepjatého betonu [21]. 

Samotný jev zvýšené teploty, (požáru) je velice neřízený proces, který  

je ovlivněn přísunem vzduchu, odvětráváním kouře, zdrojem požáru apod. Při 

požárních zkouškách je tento proces simulován v laboratorním prostředí. Nárůst teploty 

je definován pomocí stanovených požárních křivek. Nejpoužívanější je normová 

teplotní časová křivka (dle ISO 834, Obr. 1), tzv. uhlovodíková křivka, křivka vnějšího 

požáru, křivka pomalého zahřívání, tunelová křivka RABT a tunelová křivka 

Rijkswaterstaat₋T. Tyto křivky popisují předpokládaný nárůst teploty v čase [22]. 
 

 
Obr. 1: Požární scénáře pozvolného dlouho trvajícího požáru [23] 

 

Normová teplotní křivka (ISO křivka nebo ISO 834), odpovídá tzv. celulózovému 

hoření (hoření dřeva, papíru, oděvů apod.) a je nejčastěji využívána. Vztahuje se k ní 

většina dostupných výsledků zkoušek a výpočtů. Účinky požárů definovaných jinými 

křivkami se obvykle provádějí právě na účinek požáru podle normové teplotní křivky, 

která je dána rovnicí [24]: 

𝜃𝑔 = 20 + 345 ∙ log10(8 ∙ 𝑡 + 1) (1) 

kde: 𝜃𝑔 … je teplota plynů v požárním úseku [°C], 

t … je čas trvání požáru v [min]. 

1.3 Diagnostika po požáru 
U betonové konstrukce poškozené zvýšenými teplotami, může dojít k rozsáhlému 

poškození konstrukce a následně až ke kolapsu. Zásadními parametry při požáru je 

maximální dosažená teplota a výdrž na této teplotě. Tyto rozhodující parametry však 

většinou po požáru nejsou známé, proto je nutná diagnostika zasažené ŽB konstrukce. 

Na základě provedené diagnostiky se určí rozsah poškození vyšetřované konstrukce 

a navrhne se způsob opravy – sanace. Rychlost a účelnost sanace poškozené konstrukce 

a následné obnovení provozu je důležitým hlediskem pro minimalizaci ekonomických 
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ztrát v důsledku požáru. Opravit danou konstrukci zasaženou požárem je samozřejmě 

výrazně ekonomicky výhodnější než případná demolice a opětovná výstavba [25]. 

Z fyzikálně-mechanických vlastností lze pevnost v tahu povrchových vrstev betonu 

označit za nejdůležitější část, která také nejvíce vypovídá o intenzitě požáru. Působení 

vysokých teplot totiž mnohem výrazněji ovlivňuje tahové pevnosti betonu oproti 

tlakovým. Důvodem je vznik mikrotrhlin v cementové matrici, a především vznik 

poruch v oblasti tranzitní zóny kameniva. Stanovení pevnosti v tahu povrchových 

vrstev betonu se však omezuje pouze na povrch hodnocené konstrukce, proto je vhodné 

tento parametr doplnit stanovením pevnosti betonu v prostém tahu na odebraných 

jádrových vývrtech. Důležitou součástí souboru zkoušek prováděných v rámci stavebně 

technického průzkumu betonové konstrukce zasažené požárem jsou fyzikálně – 

chemické analýzy, jejichž pomocí se dá zjistit míra narušení cementové matrice betonu, 

resp. stavu kameniva v betonu. Na základě mineralogického rozboru cementové matrice 

betonu lze například blíže specifikovat teplotu, která působila na konstrukci 

a predikovat tak změnu pevnostních parametrů konstrukce [25]. 

Při monitorování stavu železobetonové konstrukce po zasažení požárem  

se prostřednictvím stavebně technického průzkumu sledují následující charakteristiky: 
 

Fyzikálně – mechanické parametry betonu: 

- Vizuální kontrola – nejpřímější metoda posouzení, beton degradován na vyšší 

teplotu mění svou barvu, známky trhlin, odprýskávání a odhalené výztuže, 

- pevnost betonu v tlaku – destruktivně na jádrových vývrtech, nedestruktivně 

pomocí Schmidtova tvrdoměru, 

- pevnost betonu v prostém tahu – destruktivně na jádrových vývrtech, 

- pevnost v tahu povrchových vrstev betonu – odtrhovou zkouškou na konstrukci, 

- modul pružnosti – nedestruktivně ultrazvukovou impulzovou metodou  

na konstrukci, destruktivně na jádrových vývrtech, 

- tahové zkoušky na vyzískané ocelové výztuži. 
 

Fyzikálně – chemické analýzy: 

- rentgenová difrakční analýza – kvalitativní analýza, cílem je stanovení 

mineralogického složení, 

- diferenční termická analýza – kvantitativní analýza, cílem je kvantifikovat obsah 

fází tvořících matrici betonu.
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2 Cíle práce 
Při zatěžování betonových a železobetonových konstrukcí vysokými teplotami dochází 

k fyzikálně-mechanickým a fyzikálně-chemickým změnám, které se podílejí na 

postupném snižování únosnosti konstrukce. Ze statického pohledu klesá pevnost 

v tlaku i pevnost v tahu. Únosnost se snižuje až do stavu meze přetvoření a meze 

porušení. Únosnost konstrukce se může snižovat až do překročení meze použitelnosti 

nebo dokonce meze únosnosti. Potom vlivem aktuálního zatížení může dojít k destrukci 

prvku. 

Degradace vysokou teplotou, například od požáru, exploze nebo chemické reakce, 

nevzniká v diskrétním místě, ale má spojitou formu gradientu. Na konstrukci vzniká 

teplotně zatížené místo, kde směrem od zdroje zvýšené teploty klesá působící teplota, 

v důsledku čehož se snižuje i míra degradace konstrukce v závislosti na délce expozice. 

Klasickým způsobem testování únosnosti stavební konstrukce jsou destruktivní 

zkoušky, chemická analýza, diferenčně termická analýza nebo rentgenová difrakční 

analýza. Pro tyto zkoušky je potřeba odebrat vzorek, nejčastěji jádrovým vývrtem. Jedná 

se o invazivní zásah, který je nákladný na čas a práci. Na základě výsledků ze 

zkušebních těles lze posoudit konstrukci pouze v daných bodech. 

Dle současného stavu poznání je zřejmé, že akustické nedestruktivní metody jsou 

obecně považovány za vhodný nástroj pro stanovení míry degradace či lokalizaci 

lokálního strukturního poškození a mohou tedy pokrýt nedostatky výše uvedených 

metod. 

Na základě současného poznání tedy lze navrhnout vhodné cíle, které respektují 

dílčí závěry vědeckých publikací:  

1) Ověření použitelnosti akustických NDT metod pro stanovení míry poškození 

betonu různého složení vysokými teplotami. 

2) Srovnání akustických metod s konvenčními metodami testování a posouzení 

jejich použitelnosti pro posuzování teplotně degradovaného betonu. 

3) Posouzení vlivu složení betonu na průběh teplotní degradace. 

4) Optimalizace akustické nedestruktivní metody Impact-Echo jako doplňujícího 

diagnostického nástroje pro posuzování betonových konstrukcí vystavených 

vysokým teplotám. 

5) Ověření použitelnosti akustických metod při testování železobetonového 

prvku. 
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3 Experimentální část 

3.1 Plán zkoušení a etapy výzkumu 
Návrh výzkumu se skládá ze tří etap (Obr. 2). V první etapě bylo navrženo pět 

zkušebních receptur různých pevnostních tříd. Na těchto směsích byly provedeny 

vybrané zkoušky z oblasti nedestruktivního a destruktivního testování. Vybrané směsi 

byly posouzeny difrakčně rentgenovou analýzou pro posouzení změn v oblasti 

mineralogického složení a fázových změn.  Tímto byly ověřeny poznatky z literatury 

o možných fázových změnách v betonu za vysokých teplot [26; 22]. Tato první etapa 

byla zároveň charakteristická homogenní teplotní zátěží zkušebních těles. Tímto byl 

získán materiál degradovaný v celém objemu konkrétní teplotou a tyto výsledky tak 

umožnily provést kalibraci nedestruktivně měřených parametrů s výsledky 

destruktivních zkoušek. Získaná data byla využita ve druhé etapě, kdy byl vyroben 

plošný ŽB prvek, který byl testován a posouzen akustickými nedestruktivními 

metodami. 

Druhá zkušební etapa ověřila použitelnost jednotlivých nedestruktivních metod na 

ŽB plošném prvku. Ve většině publikací v oblasti posouzení teplotně degradovaného 

betonu [27; 28; 29] jsou testy prováděny na zkušebních tělesech krychlí či trámců 

z prostého betonu. V oblasti stavebních konstrukcí se však prostý beton používá pouze 

v omezené míře, a to často pouze v nenosných prvcích. Dále jsou tyto prvky často 

degradované v celém svém objemu umístěním do pece. V takovém případě se zkušební 

těleso skládá pouze z degradovaného materiálu.  

 
Obr. 2: Schéma testování materiálů v rámci disertační práce 

 

Součástí etapy č. 2 bylo vytvoření teplotního gradientu uvnitř plošně vyztuženého 

železobetonového zkušebního tělesa, kdy byla vysoké teplotě vystavena pouze omezená 

část tělesa. Tím byl v rámci jednoho zkušebního tělesa přítomen degradovaný materiál, 

který byl již diskrétně analyzován v etapě č. 1. Tímto způsobem byla možná aplikace 

dříve provedené kalibrace a její zpřesnění v rámci složitějšího prvku. V rámci této etapy 

byla navázána spolupráce s laboratoří přenosu tepla pod fakultou strojní VUT [30]. Tato 

laboratoř je vybavena vertikální pecí s jeřábem a možností softwarově regulovat výkon 

pece a záznamu teplot v měřených prvcích. V rámci tohoto měření bylo provedeno 

měření i v průběhu výpalu zkušební desky, jak je vidět na schématu měření na Obr. 3.  
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Testování plošného železobetonového prvku proběhlo ve třech fázích, testování před 

výpalem, monitorování v průběhu výpalu a testování po výpalu. Tímto způsobem byly 

zaznamenány všechny fáze řízené teplotní degradace zkušební desky. 
 

 
Obr. 3: Schéma testování ŽB plošného elementu 

Poslední třetí etapa byla zaměřena na zpracování naměřených dat a jejich 

interpretaci. Součástí této etapy bylo též vyjádření vzájemné korelace jednotlivých 

zkušebních metod. Tímto způsobem byla posouzena schopnost jednotlivých metod 

stanovit míru tepelné degradace, a to jak v případě zkušebních těles prostého betonu, 

tak v případě plošného železobetonového prvku. 

3.2 Použité metody pro testování 
Na Obr. 4 jsou uvedené všechny zkušební metody, které byly v průběhu měření použity 

a jejichž výsledky byly mezi sebou posuzovány.  

 
Obr. 4: Schéma všech použitých metod 
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Majoritní část použitých metod tvoří metody akustické. Pro jejich srovnání s dalšími 

metodami byla vybrána tvrdoměrná metoda, měření pomocí georadaru a impedanční 

spektroskopie. Pro posouzení změn v materiálu po fyzikálně-chemické stránce byla 

zvolena rentgenová difrakční analýza a rtuťová porozimetre. Jak bylo prokázáno 

v zahraničních pramenech i z výsledků této práce, s rostoucí teplotní degradací dochází 

k nárůstu pórovitosti testovaného materiálu, zvyšování vodní absorbance, poklesu 

objemové hmotnosti a také k fázovým změnám jednotlivých přítomných minerálů. Tyto 

metody mají tedy za účel doplnit provedené zkoušky a pomoci porozumět, čím jsou 

způsobené jednotlivé změny. 

3.3 Testy na prostém betonu 
Zkušební tělesa z každé receptury byla rozdělena do několika teplotních sad – na 

referenční sadu, a pak na jednotlivé zatěžované sady. Z každé sady byla po provedení 

nedestruktivního zkoušení metodou Impact-Echo, rychlosti průchodu ultrazvuku a 

MLS vybrána sada zkušebních těles, které byly otestovány destruktivními zkouškami.  

Pro účely této práce byly navrhnuty rozličné receptury, které svými parametry mají 

zaručit dostatečnou různorodost zkušebních těles, a tedy stanovit mezní stavy, které 

dovolí interpolaci měřených dat. Navrhnuté receptury lze rozdělit do dvou skupin. 

Schéma uvedené na Obr. 5 znázorňuje jaké parametry se v jednotlivých recepturách 

měnily. 

 
Obr. 5: Návrh testovaných receptur prostého betonu 

 

První skupina, která zahrnuje receptury A, B a C se zaměřuje na vliv použitého 

hrubého kameniva na výsledky z měření metodou Impact-Echo po teplotním 

zatěžování. Tyto receptury byly navrhnuty v rámci projektu GAČR No.1602261S. 

Záměrem bylo navrhnout receptury, které se mezi sebou budou lišit kvalitou 

a výslednými materiálovými vlastnostmi. Zatímco vliv kompozice kameniva upravuje 

výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti jako jsou pevnosti a objemová hmotnost, typ 

použitého pojiva ovlivňuje reakci kompozitu na vysoké teploty. 

Pro první etapu zkoušení byl zvolen zkušební trámec 100x100x400 mm. Zkušební 

tělesa byla den od výroby uložena ve vodním prostředí, a to po dobu 28 dní. Po této 

době byla vytažena na vzduch a ponechána týden na vyschnutí na vzduchu. Poté byla 

všechna tělesa zvážena a vysušena na 105 °C po dobu 72 hodin v sušící peci. Tímto 

krokem byla odstraněna většina fyzikálně volné a vázané vody, čímž se předešlo 

nárůstu tlaku vodní páry během výpalu v pórech, a snížilo se tím riziko, že během 

výpalu nastane explozivní odprýskávání.  
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Zkušební tělesa byla rozdělena do několika sad podle teplotního zatěžování. První 

skupina byla referenční, nebyla tedy nijak tepelně namáhána. Dále byly sady rozděleny 

podle teploty výpalu na 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200 °C. Výpal probíhal v keramické 

peci Rhode KE 130B, rychlost nárůstu teploty byla nastavena na 5 °C/min. Na cílové 

teplotě byla zkušební tělesa ponechána po dobu 60 minut, a dále byla samovolně 

chlazena v peci. Kvůli manipulaci se vzorky musela jejich teplota klesnout pod 80 °C. 

Poté byla tělesa zvážena, a byl zaznamenán hmotnostní úbytek. Následně byla tělesa 

přemístěna do laboratoře, kde započalo samotné měření pomocí nedestruktivních 

metod. Měření na trámcích probíhalo za laboratorní teploty 21 °C ± 1 °C. 

3.4 Korelace měřených hodnot 
Pro posouzení jednotlivých metod použitých v této práci byla zpracována korelační 

tabulka, která mezi sebou porovnává všechny zkušební metody, které se shodovaly pro 

všechny receptury. Dílčí výsledky teplotních sad lze vyjádřit jedním číslem. Není zde 

proto zahrnuto měření rentgenové difrakční analýzy. 

V Tab. 2 jsou uvedeny jednotlivé koeficienty korelace R2 u receptury B, která byla 

testována všemi použitými metodami. Každý koeficient vyjadřuje korelaci mezi všemi 

teplotními sadami dané receptury. Jsou porovnávány metody a korelace jejich měřených 

výsledků mezi sebou navzájem. Ze všech měření jsou pak vyznačeny významné 

korelace mezi výsledky destruktivních zkoušek a nedestruktivního testování a jakož 

izměny materiálových vlastností jako jsou objemová hmotnost D či vodní absorbance A. 

Některé korelační koeficienty dosahují velmi nízkých hodnot, například korelace 

mezi vodní absorbancí A a měrnou elektrickou vodivostí σ-1, která dosahuje hodnoty 

0,03. Výsledky těchto dvou metod nejsou na sobě závislé v případě měření teplotní 

degradace betonu. Opačným příkladem je korelace mezi časem signálu akustické emise 

tAE a relativní permitivitou ε-1, která dosahuje velmi vysoké korelace 0,951. Podobných 

zajímavých zjištění je napříč provedenými měřeními celá řada. 

Z pohledu technické diagnostiky je potřeba definovat, jaký parametr u daného 

materiálu či konstrukce je potřeba sledovat, což je dáno i celým účelem a cílem dané 

diagnostiky. 

Měřené pevnosti v tlaku fc a v tahu fct vykazují velice dobrou korelaci (>0,9) pro 

výsledky měření metody IE ve všech posuzovaných frekvencích (fL, ft,1 ft,2 ft), akustickou 

impedancí ZUZ, dynamickým modulem pružnosti ECU. Pro účely materiálového testování 

je to poměrně dobrý důvod, proč považovat tyto akustické metody za vhodný nástroj 

pro popis míry degradace zkušebních těles. V případě, že však bude potřeba posuzovat 

zkušební těleso odebrané z konstrukce, která byla degradována neznámou teplotou, 

nastává problém při posuzování teplotního poškození v oblasti 800-1200 °C z důvodu 

možnosti záměny jejich měřených parametrů. Zároveň v oblasti 400-800 °C vykazují 

jednotlivé metody relativně vysoký rozptyl měřených veličin, což může dále 

znesnadňovat zatřiďování neznámého vzorku do příslušného stupně teplotního 

poškození. 
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Tab. 2: Korelační koeficienty Rcor2 mezi jednotlivými měřeními, vždy pro celou teplotní sadu receptury B 

- T ΔD A D VL fL ft,1 ft,2 ft ECU ZUZ fct fc Rbe tAE AEenergie ε-1 σ-1 ∫VP 

T 1,000 0,871 0,013 0,883 0,861 0,902 0,912 0,901 0,883 0,884 0,886 0,883 0,965 0,689 0,797 0,698 0,831 0,647 0,555 

ΔD 0,871 1,000 0,028 0,839 0,769 0,803 0,806 0,806 0,736 0,852 0,811 0,860 0,832 0,524 0,788 0,924 0,878 0,914 0,199 

A 0,013 0,028 1,000 0,033 0,160 0,135 0,134 0,143 0,160 0,096 0,137 0,098 0,066 0,355 0,232 0,043 0,164 0,03 0,189 

D 0,883 0,839 0,033 1,000 0,599 0,653 0,662 0,649 0,604 0,684 0,645 0,674 0,776 0,361 0,570 0,701 0,653 0,694 0,665 

VL 0,861 0,769 0,160 0,599 1,000 0,994 0,989 0,993 0,985 0,976 0,997 0,944 0,901 0,849 0,800 0,688 0,794 0,536 0,210 

fL 0,902 0,803 0,135 0,653 0,994 1,000 0,999 1,000 0,990 0,972 0,996 0,949 0,929 0,853 0,827 0,701 0,835 0,575 0,209 

ft,1 0,912 0,806 0,134 0,662 0,989 0,999 1,000 0,999 0,992 0,963 0,991 0,943 0,941 0,865 0,845 0,695 0,851 0,581 0,442 

ft,2 0,901 0,806 0,143 0,649 0,993 1,000 0,999 1,000 0,990 0,970 0,995 0,950 0,933 0,861 0,841 0,701 0,846 0,58 0,247 

ft 0,883 0,736 0,160 0,604 0,985 0,990 0,992 0,990 1,000 0,937 0,979 0,910 0,933 0,905 0,836 0,624 0,813 0,5 0,267 

ECU 0,884 0,852 0,096 0,684 0,976 0,972 0,963 0,970 0,937 1,000 0,987 0,975 0,889 0,732 0,765 0,783 0,789 0,626 0,242 

ZUZ 0,886 0,811 0,137 0,645 0,997 0,996 0,991 0,995 0,979 0,987 1,000 0,957 0,915 0,824 0,812 0,730 0,816 0,584 0,263 

fct 0,883 0,860 0,098 0,674 0,944 0,949 0,943 0,950 0,910 0,975 0,957 1,000 0,868 0,723 0,770 0,736 0,816 0,636 0,134 

fc 0,965 0,832 0,066 0,776 0,901 0,929 0,941 0,933 0,933 0,889 0,915 0,868 1,000 0,799 0,893 0,690 0,864 0,613 0,251 

Rbe 0,689 0,524 0,355 0,361 0,849 0,853 0,865 0,861 0,905 0,732 0,824 0,723 0,799 1,000 0,832 0,411 0,762 0,346 0,214 

tAE 0,797 0,788 0,232 0,570 0,800 0,827 0,845 0,841 0,836 0,765 0,812 0,770 0,893 0,832 1,000 0,677 0,951 0,68 0,214 

AEenergie 0,698 0,924 0,043 0,701 0,688 0,701 0,695 0,701 0,624 0,783 0,730 0,736 0,690 0,411 0,677 1,000 0,75 0,911 0,141 

ε-1 0,831 0,878 0,164 0,653 0,794 0,835 0,851 0,846 0,813 0,789 0,816 0,816 0,864 0,762 0,951 0,750 1,000 0,804 0,255 

σ-1 0,647 0,914 0,03 0,694 0,536 0,575 0,581 0,58 0,5 0,626 0,584 0,636 0,613 0,346 0,68 0,911 0,804 1,000 0,541 

∫VP 0,555 0,199 0,189 0,665 0,210 0,209 0,442 0,247 0,267 0,242 0,263 0,134 0,251 0,214 0,214 0,141 0,255 0,541 1,000 
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3.4.1 Korelační diagramy 
Právě pro účely posouzení rozlišovací schopnosti jednotlivých metod při diagnostice 

vzorků degradovaných neznámou teplotou je vhodné vyjádřit korelační diagramy mezi 

zmíněnými metodami. Korelační graf na Obr. 6 dokumentuje vybrané závislosti mezi 

pevností v tahu fct za ohybu a akustické impedance ZUZ. 

Každá teplotní sada jedné receptury je reprezentována jedním bodem, jehož 

souřadnice jsou průměrné hodnoty obou parametrů na ose x a y. Barvy bodů určují, na 

jakou teplotu byla daná série degradována. Pro přehlednost jsou srovnány všechny 

receptury bez rozlišení jednotlivých receptur. Každá datová sada je poté proložena 

regresní funkcí polynomu druhého řádu s 95% intervalovým odhadem 

(u polynomického stupně druhého řádu bylo dosaženo nejvyšší hodnoty stupně 

spolehlivosti R pro jednotlivé vybrané korelace). 
 

 
Obr. 6: Korelace mezi akustickou impedancí a pevností v tahu za ohybu 

 

Pokud vyjádříme procentuální změnu u každé použité metody, vztaženou 

k referenčnímu nedegradovanému stavu, získáme graf znázorněný na Obr. 7, který 

popisuje schopnost stanovit pokles daného parametru pro teplotně degradovaná 

zkušební tělesa. Lze tedy rozeznat charakter jednotlivých metod a jejich citlivost na 

teplotní degradaci betonu. Ideální citlivost by byla vyjádřena lineární závislostí, ke které 

se některé vybrané metody opravdu blíží. 

Metody o vysoké vzájemné korelaci se překrývají, jako například akustická 

impedance a rezonanční frekvence podélného kmitání. Metody u veličin, jako jsou 

měrná elektrická vodivost, energie signálu akustické emise či nezaručená pevnost 

v tlaku, jsou z tohoto pohledu nevhodnými nástroji, kde jednotlivé stavy teplotní 

degradace mají mezi sebou malé rozdíly a může tedy snáze dojít k záměně při zatřízení 

do konkrétní teplotní oblasti. 
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Obr. 7: Průnik relativní změnou měřených veličinu všech testovaných receptur 

3.5 Typy testování plošného prvku 
Klasické testování zkušebních těles pro zjištění jejich rezonančních frekvencí 

v podélném, příčném či kroutivém směru je v podstatě jednoduchá modální analýza, 

kdy se využívá pouze prvních dvou až tří rezonančních módu kmitání. Zkušební tělesa 

musí být umístěna na pružnou podložku, a snímač a místo úderu jsou předem dané 

vzhledem k rozměrům a typu zkušebního tělesa a použité normy pro testování. 

Modální analýza je podstatně sofistikovanější metoda, která umožňuje posuzovat 

více frekvenčních módů, útlum na jednotlivých frekvencí a deformační módy dané 

konstrukce. Díky její robustnosti ji lze použít i na podstatně komplikovanější 

geometrické struktury. Klasická rezonanční kladívková metoda není příliš vhodná na 

posuzování složitějších struktur [17]. 

Pomocí modální analýzy tak lze vytvořit geometrický model testované struktury, 

skládající se z matice zkušebních bodů a poté posuzovat kmitání, útlum a deformaci 

každého zvoleného bodu zkušební matice ideálně ve všech osách x, y a z. Tento postup 

je vyjádřen na Obr. 8. Pro účely této práce bylo použito jednoosých piezoelektrických 

snímačů zrychlení a je tedy posuzováno kmitání pouze v dominantním směru z. V praxi 

se častěji využívají tříosé širokopásmové snímače. 

Při takovém testování je pozice snímače odezvy tělesa na statickém bodě, který je 

vyčleněn ze zvolené sítě zkušebních bodů. Pro buzení vlastních frekvencí je použito 

kladívka s vestavěným silovým snímačem, a každý zkušební bod je buzen celkem třemi 

po sobě jdoucími údery. Tento postup je znázorněn na Obr. 9 (b). Tímto testováním lze 
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reprezentovat zkušební desku jako celek, a lze tak velmi přesně změřit jednotlivé vlastní 

frekvence, její harmonické složky, útlum a deformační módy. 

Vybízí se tedy využít funkci FRF (funkce frekvenční odezvy z ang. „frequency 

response function“) pro posouzení lokální změny materiálových vlastností zkušební 

desky a zvýšit tak rozlišovací schopnosti standardní metody IE. Tento postup je 

znázorněn na Obr. 9 (a), kdy se snímač přesouvá přes jednotlivé body zkušební matice 

a místo buzení je vždy o 1 sloupec doprava čili v kladném směru x. Vzdálenost budiče 

a snímače je tedy navrhnuta na 6 cm, a toto umístění odpovídá doporučené sestavě 

uvedené v normě ASTM C1383-15 [31] použitelné například pro lokalizaci defektů 

a nehomogenit v CBK. 

Cílem měření, je využít odezvy v konkrétním bodu zkušební matice i měřený signál 

z kladívka a pomocí FRF analyzovat lokální odezvu v každém bodě desky. Tento nástroj 

nabízí přesněji rozlišovat vlastní frekvence. 

 
Obr. 8: Schéma postupu při měření modální analýzy a pseudo-modální analýzy 

 

 
Obr. 9: Schéma zkoušení plošného prvku: a) Testování pomocí metody IE v konkrétních bodech; b) 

testování pomocí modální analýzy 

Schéma na Obr. 10 popisuje postup měření pro pseudo-modální analýzu navrženou 

v této práci. Tato sestava je v první fázi podobná Obr. 8 s rozdílem v umístění snímače 

odezvy zkušebního tělesa a koncovým vyhodnocením. To se skládá z výběru 

průměrných stabilních frekvencí v každém měřícím bodě za podmínky, že jednotlivé 

sousední n hodnoty daného průměru nesmí mít větší rozdíl jak 3 Hz a každá průměrná 

stabilní frekvence musí být tvořena aspoň čtyřmi hodnotami. Toto nastavení je 

výsledkem testování a kalibrace celého navrženého vyhodnocovacího skriptu. Jejich 

podrobnější variací a úpravou by bylo možné docílit vyšší přesnosti či správnosti 

výsledků, nicméně pro účely této práce je toto nastavení postačující. 
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Obr. 10: Způsoby zpracování dat měřenými pomocí pseudo-modální analýzy 

Tímto postupem je tedy umožněno odfiltrovat osamocené frekvence, které se 

nepodílejí na jednotlivých rezonančních módech a pochází od parazitních faktorů. 

Výsledkem posouzení je srovnání jednotlivých průměrných frekvencí v každém bodě 

pomocí 3D grafu, kde v ose x a y je rozměr zkušební sítě bodů desky a v ose z jsou 

jednotlivé stabilní frekvence.  

Tento postup je vhodný pro zvolené posouzení pouze v jedné dominantní ose z. 

V případě složitějšího geometrického tělesa, nebo při použití víceosého snímače, by byla 

potřeba využít ještě další rozhodovací algoritmus. Příkladem v této oblasti lze uvést 

článek popisující ověření tuhosti ŽB kontejneru určeného pro uchování vyhořelého 

radioaktivního paliva [32]. Tato publikace popisuje použití modální analýzy na stěnách 

kontejneru před a po zatížení, a následné srovnávání deformačních módů s MKP 

(metoda konečných prvků) modelem pro odhad poškození konstrukce. Podobným 

způsobem lze očekávat i možnost vytvoření modelu pro odhadování reziduálních 

mechanických vlastností v závislosti na změně rezonanční frekvence způsobené 

rozličnými degradačními faktory. 

3.6 Testy na plošně vyztuženém železobetonovém prvku 
Teplotní degradace zkušebních těles v laboratorní peci umožňuje simulovat teplotní 

degradaci za jasně stanovených okrajových podmínek. Celý postup je však do jisté míry 

zjednodušen oproti praktické situaci. V laboratorní peci dochází k prohřívání 

zkušebních těles ze všech stran a jedná se o relativně rovnoměrný proces, kdy je 

zkušební těleso naráz zahříváno neboli, těleso je homogenně teplotně degradováno a ve 

všech bodech vystaveno stejnému namáhání. Díky součiniteli tepelné vodivosti betonu 

(pro hutný železobeton se běžně uvádí rozpětí λm= 1,43-1,74 W·m-1·K-1) tento proces 

v reálu rovnoměrný není. Povrchové a vnější vrstvy jsou degradovány více než jádro 

zkušebních těles, ale tento fakt je většinou autorů zanedbán a uvažuje se o rovnoměrně 

degradovaném objemu.  

Při teplotní degradaci reálné konstrukce však dochází ke vzniku gradientů 

poškození, kdy části nebližší ke zdroji tepla jsou nejvíce degradované, a od zdroje je 

intenzita teplotní degradace nižší až do stavu nedegradovaného. V závislosti na zdroji 

zvýšené teploty (např. požár) však dochází k postupnému rozšiřování degradovaných 
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oblastí. Reálná teplotně degradovaná konstrukce se v praxi skládá z materiálu různě 

teplotně degradovaných. Pro tento stav je již podstatě složitější nalézt vhodný 

diagnostický postup, který by umožnil detekovat rozložení poškození v konstrukci. 

Pro tento účel byl navržen experiment, který zahrnuje několik prvků, které přibližují 

celé měření reálné situaci. Byla navržena betonová deska jednoduše vyztužená kari sítí, 

která byla následně lokálně vystavena zdroji vysoké teploty. Tímto způsobem byl 

vytvořen gradient poškození uvnitř desky. Cílem následujícího testování bylo ověření 

schopnosti jednotlivých akustických metod detekovat takto vytvořené poškození 

a navrhnout vhodný postup měření, programové zpracování měřených dat a zvolit 

vhodný interpretační postup. 

3.6.1 Průběh experimentu 
Připravená deska byla po testování NDT metodami převezena na Fakultu strojní do 

Laboratoře přenosu tepla, kde byla upnuta nad pecí. Obr. 11 popisuje usazení zkušební 

desky na pojezdném rámu zkušební lavice. Deska byla ponechána dva dny nad pecí 

nastavenou na 100 °C, aby byl zajištěn nízký obsah volné vody. Stav vlhkosti v desce byl 

otestován vlhkostní sondou TESTO.  

K měření byla využita vlhkostní kalibrace (tato kapitola je uvedena v disertační práci 

pod kapitolou 4.1.2). Dle této kalibrace lze odhadnout množství zbytkové vlhkosti ve 

zkušební desce. Jakmile všechny hodnoty měřené vlhkosti 𝜙𝑇 nepřevyšovaly 7 % (které 

jsou ekvivalentní 2% hmotnostní vlhkosti 𝑢) byly zahájena příprava měření pro řízenou 

tepelnou degradaci. 

V rámci přípravy měření byla zkušební deska osazena dvěma snímači akustické 

emise a dvěma kapacitními úchylkoměry. Pro záznam průhybu desky byly využity 

kapacitní úchylkoměry a záznamová karta Quantum. Frekvence záznamu byla 

nastavena na 7 Hz, čímž bylo zajištěno vytvoření plynulé křivky deformace i v situaci, 

kdy dojde například k prasknutí, rozlomení či jiné rychlé deformaci desky. Oba 

úchylkoměry byly upnuty do magnetických držáků, které byly připevněny magnety 

k rámu zkušební lavice. 
 

 
Obr. 11: Detail umístění snímačů v průběhu výpal 

 

Akustická emise byla v průběhu výpalu snímána dvěma snímači umístěnými 

uprostřed každé z polovin zkušební desky. První snímač byl umístěn na kónickém 

vlnovodu zapuštěném 40 mm hluboko v desce. Druhý snímač akustické emise byl 

přilepen přímo na povrch desky pomocí sekundového lepidla.  
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Obr. 12: Uspořádání izolace, pece a zkušebního tělesa 

 

Ohřívaná strana desky byla zaizolována dvěma deskami z minerální tepelně izolační 

vlny SIBRAL s vyřezaným čtvercem o rozměrech 100×100 mm. Tímto byl zajištěn 

tepelný příkon v desce pouze v omezeném rozsahu přesně uprostřed desky. 

V první fázi výpalu bylo potřeba ověřit, že se v nastaveném teplotním nárůstu 

nepoškozuje deska způsobem, který by znemožnil další pokračování měření – například 

kdyby praskla v celém průřezu, nebo pokud by se projevil nějaký stupeň odprýskávání.  

 Na Obr. 13 je znázorněn záznam teplot ze všech 4 termočlánků uvnitř desky nad 

teplotně zatěžovanou plochou. Právě první „zub“ se objevil v přibližně 30 minutách 

experimentu, kdy proběhla kontrola povrchu desky.  

 
Obr. 13: Průběh teplot v jednotlivých termočláncích 

 

Kromě kondenzace vody na ohřívané straně desky blíže ke krajům se neprojevila 

žádná další známka poškození, které by bylo příčinou pro zastavení experimentu. 

Průhyb na desce byl stále přibližně lineární bez výrazných skoků, které by mohly 

signalizovat strukturní poškození typu vzniku praskliny, odlomení apod. 

Vývoj teplot uvnitř desky dokumentuje teplotní posun vzhledem k hloubce 

zabudovaných termočlánků. Vnější povrch desky, který nebyl zastíněn pecí s izolací byl 

snímán kamerou po celou dobu experimentu a průběžně byly pořízeny i termografické 

snímky. 
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3.7 Vyhodnocení IE testování 
Měření ŽB desky pomocí metody IE proběhlo dle schématu znázorněného na Obr. 10 

a poskytuje hned dvojí způsob interpretace měřených dat. První postup lze označit za 

ruční vyhodnocení, kdy každý signál odezvy před a po výpalu se posuzuje samostatně, 

a ručně se vybírá dominantní frekvence pro srovnávání. Součástí tohoto procesu je 

zároveň odečítání rozdílu v časech signálu snímače a budiče v každé měřící dvojici bodů 

ve stavu referenčním i degradovaném. Tento typ interpretace je ze všech nejednoduší 

a zároveň nevyžaduje složité posuzování se zahrnutím dat z modální analýzy. Pro 

zpracování frekvenčního spektra se využívá pouze signál ze snímače, a výsledné 

spektrum je tedy mírně odlišné ve srovnání s FRF. 

Druhý typ interpretace je pomocí pseudo-modální analýzy, kdy z každého signálu 

budiče a snímače je zpracována FRF a jsou odhadnuty vlastní frekvence. Tento postup 

je jednodušší a do jisté míry automatizovaný. Z pozice uživatele není potřeba ručně 

procházet všechna měřená frekvenční spektra, a je pouze potřeba rozhodnout, kterou 

frekvenční oblast je třeba znázornit a následně interpretovat. 

3.7.1 Standardní vyhodnocení IE 
Při ručním vyhodnocení je analyzována frekvenční oblast jak pomocí FFT, tak pomocí 

CWT (kontinuální transformace po vlnové délce, z ang. Continous wavelet 

transformation), a hledá se vlastní frekvence, která nejlépe koresponduje s fyzikálně 

mechanickým stavem desky. Tento postup je analogický i pro klasickou interpretaci 

měření pomocí IE. Jedná se o do jisté míry o subjektivní proces, kdy různí lidé mohou 

mít odlišný názor na to, které frekvence vybrat jako dominantní. Díky tomuto faktu je 

ruční vyhodnocení zatížené jistou neobjektivitou při interpretaci. 

Z jednotlivých měřících bodů bylo vybráno vždy prvních pět vlastních dominantních 

frekvencí, které byly následně aproximovány kubickou funkcí pro znázornění změny 

frekvence ve stavu před a po tepelné degradaci. Rozložení výsledně zvolené 4. frekvence 

f4 je znázorněno na Obr. 14-Obr. 15. Kromě kubické funkce jsou zde znázorněny i reálně 

měřené frekvence, které jsou vyznačeny černými tečkami. 

Ze zpracovaných rovin před a po výpalu lze rozpoznat frekvenční charakter obou 

stavů desky. Plastická rovina kubické aproximační funkce je obarvena v rozptylu od 

1000−1800 Hz. Osa z je zde převrácena, protože s rostoucí teplotní degradací dochází 

k poklesu měřené rezonanční frekvence. Chybějící oblast mezi 8. a 9. sloupcem je 

zapříčiněna charakterem testování, kdy v tomto posledním sloupci byl umístěn snímač 

a úder kladívka byl veden do bodů v sloupcích č. 8. 

Na první pohled jde rozpoznat tvar sopky v grafu znázorňující stav po výpalu. 

Kromě tohoto výrazného poklesu jsou přítomny další nižší poklesy ve frekvenci. Jinými 

slovy, buď výrazný rozdíl v materiálových vlastnostech nebo přítomnost praskliny 

jakožto strukturního poškození, mohou vést k lokálnímu snížení vlastní rezonanční 

frekvence. Lokalizace trhlin je přitom jedna z disciplín, na které je metoda IE vhodná 

a často využívaná [33; 34; 35]. 

Ve stavu před degradací je přítomná výrazná prohlubeň v 5. řadě a 6. -7. sloupci, zde 

se pravděpodobně jedná o odraz mechanické vlny od zadní strany zabudovaného 

vlnovodu, na který byla připevněna sonda akustické emise v průběhu výpalu. Vlnovod 

je opravdu v této oblasti desky přítomen z druhé teplotně neexponované strany. 
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Obr. 14: Srovnání sledované frekvence f4 před výpalem desky 

 
Obr. 15: Srovnání sledované frekvence f4 po výpalu desky 
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Pokud se podíváme na začátek prohlubně měřené frekvence, je pokles tvořen 

výrazným skokem, což lze vysvětlit tím, že změna proběhla na podstatně menší oblasti, 

než jak velká byla zvolena měřící síť.  

Při vyjádření rozdílu v měřené frekvenci před a po výpalu v relativním měřítku 

dostaneme podstatně srozumitelnější tvar kubické funkce, který je znázorněn na Obr. 16 

společně s fotkou degradované desky umístěné pod grafem. Kromě trendu prostřední 

části grafu je detekována druhá výrazná relativní změna v 3. řadě a 2. sloupci. 

Z konstrukčního hlediska je tato oblast desky stejná jako v ostatních bodech a je tedy 

pravděpodobné, že tato výrazná změna koresponduje s přítomností vnitřního defektu. 

 
Obr. 16: Rozdíl ve frekvenci f4 před a po výpalu v relativním měřítku 

3.7.2 Pseudo-modální analýza 
Standardní modální analýza umí stanovit vlastní frekvenční módy celého konstrukční 

prvku či části konstrukce [36]. Její dílčími nástroji jsou odhad vlastních frekvencí 

v konkrétním bodě, testovaní metodou špička-amplituda nebo hledání stabilních 

vlastních frekvencí pomocí stabilizačního diagramu. Tyto nástroje lze používat pro 

vyhledávání stabilních frekvencí ve spektru FRF. 

Návrh na testování pomocí pseudo-modální analýzy (dále PMA) je založen na 

využívání těchto nástrojů pro posouzení měřených dat získaných při klasickém 

testování IE, znázorněných na Obr. 10. Tento způsob zpracování dat je však plně 

automatizovaný na základě vstupních dat a nastavených parametrů. 

Tímto způsobem lze získat vlastní frekvence a jejich váhu v každém bodě zkušební 

matice. Tyto frekvence lze vizualizovat pomocí prostorového grafu znázorněného na 

Obr. 17. Pro tento účel byla navržena funkce SepNatFreq pro separaci vlastních 
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frekvencí z FRF spektra, která dovoluje filtrovat frekvence dle poměrného útlumu, počtu 

dílčích frekvencí, které daný mód tvoří a dalšími statistickými parametry. 

Pro názornost jsou jednotlivé frekvence obarvené světle zelenou barvou, aby šlo 

rozpoznat, které sloupce jsou uprostřed desky a které jsou pro krajích desky. Levý graf 

zobrazuje vybrané průměrné frekvence zkušební desky před tepelnou degradací, pravý 

graf zobrazuje stav po teplotní degradaci. 

Na první pohled je patrné, že v nedegradovaném stavu jsou odhadnuté průměrné 

frekvence velice shodné se stanovenými stabilními frekvenčními módy získanými 

klasickou modální analýzou. Je zde několik přítomných frekvencí tvořených 6-10 

hodnotami, ale jinak jsou hodnoty víceméně v jedné rovině. 

Po tepelné degradaci, se již situace mění a průměrné frekvence, které byly 

v nedegradovaném stavu stabilní a v jedné frekvenční hladině, jsou mírně rozházené 

a frekvenční odezva teplotně degradované desky již není homogenní ve všech bodech. 

Zároveň se objevuje mnoho průměrných frekvencí v nižší hladině, v závislosti na 

vzdálenosti k centru poškození desky vysokou teplotou. 

 
Obr. 17: Srovnání filtrovaných průměrných rezonančních frekvencí každého zkušebního bodu (světle 

zelené prostřední sloupec desky, tmavě zelené krajní levý a pravý sloupec desky) 
 

Tyto dva frekvenční stavy lze popsat pomocí kubické aproximační funkce, kde 

množství hodnot tvořících průměrnou frekvenci slouží jako váha každého bodu 

průměrné frekvence. Obr. 18 znázorňuje tuto interpretaci pro oba stavy desky. Pro 

ověření smysluplnosti tohoto znázornění se vybízí srovnat tento výstup se standardním 

měřením pomocí IE metody. Frekvenční rovina stavu před tepelnou degradací je 

v případě pseudo-modální analýzy více rovnoměrná a popisuje tedy skutečný první 

frekvenční mód desky. V obou případech, jak u IE tak u PMA, je přítomen lokální vrchol 

přibližně v 6. sloupci a ve 4. řadě, což se shoduje i s ručním vyhodnocení frekvencí v IE.  



Experimentální část 

24 

 

Frekvenční rovina degradovaného stavu má již tvar kopce, který dobře koresponduje 

s interpretačním grafem IE znázorněným na Obr. 16. Odlišně se chovají prostřední části 

krajů desky, které se nachází též v nižší frekvenční hladině. Toto chování lze přisoudit 

k vzniklým prasklinám na krajích desky. 

Pokud dojde k nestejnoměrné tepelné degradaci, je konstrukční prvek namáhán 

i napětím vzniklým od nesouměrné deformace způsobené teplotní roztažností. V desce 

tedy dochází ke vzniku konstrukčních prasklin, které mají též vliv na frekvenční odezvu. 

Tento fakt je jedním z hlavních důvodů, proč nelze jednoduše vytvořit přepočetní vztah 

mezi vlastní frekvencí v konkrétním inspekčním bodě desky a materiálovými 

vlastnostmi. 

 
Obr. 18: Změna první rezonanční frekvence každého bodu před a po výpalu vyjádřená pomocí kubické 

aproximační funkce 

Vytvořené frekvenční roviny jsou citlivé jak na změnu materiálu, tak na přítomnost 

prasklin. Dá se tedy říct, že metoda PMA je schopná popsat míru kumulativního 

poškození. Velkou výhodou oproti metodě IE je možnost nastavení citlivosti funkce 

SepNatFreq a rovněž možnost celkové automatizace posouzení každého inspekčního 

bodu. Výsledná interpretace je tak omezena až na komplexní informaci zobrazenou na 

Obr. 17 a Obr. 18.  

3.8 Kategorizace teplotní degradace 
Pro popis stavu tepelně degradovaného betonu bylo v této práci navrženo několik 

experimentů založených jak na testování zkušebních těles prostého betonu různých 

pevnostních tříd, tak na testování železobetonového plošného prvku. 

Z provedených měření na prostém betonu vyšlo najevo, že po tepelné degradaci 

různých pevnostních tříd betonu dochází k normalizaci fyzikálně-mechanických 

vlastností. Z relativního hlediska se po překročení teploty 400-600 °C jednotlivé druhy 

testovaných receptur chovají velmi podobně až po teplotu 1000 °C. Po překročení teploty 
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1200 °C dochází k částečnému slinování a mírnému zlepšení fyzikálně-mechanických 

vlastností oproti stavu degradovaném při 1000 °C. Pokud se podíváme na obdobné testy 

prováděné na maltách [37], může nastat dosažení lokálního minima už při 750 °C 

a zpevňování už při teplotě 1000 °C. Je tedy pravděpodobné, že lokální minimum 

fyzikálně-mechanických vlastností může v rámci různých typů betonů též nastat při 

jiných teplotách než 1000 °C. 

 
Obr. 19: Ilustrativní znázornění navržených stupňů teplotního poškození 

 

Na základě všech poznatků, které jsou shrnuty v disertační práci v kapitolách 3.3 

Testy na prostém betonu a 3.6 Testy na plošně vyztuženém železobetonovém prvku lze 

navrhnout stupně teplotního poškození obecně, které lze názorně dokumentovat 

pomocí Obr. 19. Pokud podobné zobrazení stupňů poškození betonu vysokou teplotou 

zobrazíme pomocí relativní změny vybraných měření s nejvyšší korelací, dostaneme 

graf znázorněný na Obr. 20. 

Jednotlivé fáze teplotně degradovaného betonu jsou rozděleny do 7 oblastí, a to jednu 

oblast nedegradovanou, s hodnotami nad 0,93 % referenční hodnoty, a do dalších 

6 oblastí, které deklarují 6 stupňů poškození betonu vysokou teplotou. Níže navržené 

stupně teplotního poškození berou v potaz reálné testování materiálů pěti receptur 

různých pevnostních tříd. Stupně zohledňují rozptyl měřených veličin v jednotlivých 

teplotních oblastech od 400 do 800 °C, kde byl rozptyl měřených hodnot nejvyšší. 

Horizontální rozhraní stupňů leží právě na těchto hranicích tak, aby možnost chybného 

zatřídění při opakovaném měření byla co nejmenší. 

Z tohoto pohledu je mírně problematický stupeň IV, V a VI vzhledem ke kryjícím se 

oblastem měřených veličin z pohledu osy y. Zde je potřeba zapojit další veličinu, která 

se lineárně mění s rostoucí teplotou degradace. Pro tento účel lze navrhnout měřené 

veličiny jako jsou změna objemové hmotnosti ΔD, integrovaná hodnota specifického 

objemu pórů či změna barevnosti vyjádřená v převrácené sumě bitů RGB složek fotky 

degradované oblasti.  
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Obr. 20: Rozdělení vybraných měření s nejvyšší korelací do stupňů poškození vysokou teplotou 

 

Právě změna barevnosti vyjádřená v převrácené sumě bitů RGB složek fotky 

degradované oblasti [38] se jeví jako poměrně jednoduchý způsob, jak rychle ale 

orientačně zatřídit míru tepelné degradace betonu pomocí vizuálního posouzení. 

V případě, že je daný povrch znečištěn například sazemi z kouře, je metoda méně účinná 

či přímo nepoužitelná. Pro laboratorní testování s ní však není problém. 
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4 Závěr 
Existuje celá řada diagnostických metod, které jsou schopné s různou přesností popsat 

stav betonových konstrukcí a stanovit jejich zbytkovou životnost v závislosti na typu 

konstrukce a požadovaných vlastností.  

Ve své disertační práci jsem se zaměřil na aplikaci akustických nedestruktivních 

metod pro stanovení míry poškození teplotně degradovaného prostého betonu 

a laboratorních zkušebních těles ze železobetonu. Dle současného stavu poznání je 

zřejmé, že akustické nedestruktivní metody jsou obecně považovány za vhodný nástroj 

pro stanovení míry degradace či lokalizaci strukturního poškození způsobeného 

zvýšenou teplotou. Jako příklad lze uvést publikační činnost Hager I. [17], Ghorbanpoor 

A. [34], Bodnárové L. [39], Rozsypalové I. [40] či Válka J. [25], kde všichni autoři napříč 

poslední dekádou vyzdvihují použitelnost akustických metod a jejich vhodnost pro 

tento typ poškození betonových konstrukcí. Z normativního hlediska však neexistuje 

použitelný postup pro testování akustickými metodami reálných konstrukcí in-situ bez 

nutnosti odebrání zkušebních těles přímo z konstrukce a následného laboratorního 

testování. 

Práci jsem rozdělil do tří etap, které se zároveň věnovaly řešení grantového projektu 

GAČR GA1602261S a tří juniorských projektů specifického výzkumu. V první etapě jsem 

se zaměřil na samotné zkušební metody a ověřil jejich použitelnost na pěti různých 

recepturách prostého betonu v teplotní zátěži 200 až 1200 °C. Na základě výsledků této 

první etapy jsem zpracoval vzájemné korelace mezi použitými metodami a popsal 

rozlišovací schopnost použitých metod a okrajové podmínky, které je potřeba zohlednit 

při posuzování teplotně degradovaného prostého betonu. Akustické metody zde 

dosahovaly hodnot korelace 0,90-0,98 s klasickými zkouškami jako je pevnost v tlaku či 

v tahu za ohybu. 

Druhá navržená etapa přispěla k porozumění vlivu delší teplotní výdrže prostého 

betonu na vývoj měřených akustických parametrů teplotně degradovaného betonu. 

Součástí této etapy byly též měření na zkušebních trámcích vyztužených v neutrální ose 

betonářskou výztuží. Tyto výsledky poukázaly na zajímavý vývoj vlastností při teplotní 

degradaci 600–1200 °C, kdy dochází k nižšímu poklesu rezonanční frekvence 

vyztužených trámců ve srovnání s trámci z prostého betonu. Tyto výsledky poukázaly 

na další možný směr testování.  

Ve třetí etapě jsem navrhl experiment, který spočíval ve vytvoření železobetonového 

panelu, který byl následně lokálně teplotně degradován. Cílem této třetí etapy bylo 

ověřit dosavadní předpoklady na relativně jednoduchém železobetonovém prvku, který 

byl degradován teplotním gradientem. Při testování v této etapě jsem navrhl postup 

testování pomocí pseudo-modální analýzy, která posuzuje vlastní frekvenční módy 

v diskrétní části zkušební desky. Výhoda této metody tkví převážně ve strojovém 

zpracování měřených dat a možnost analyticky zpracovat měření i celých úseků 

stavebních konstrukcí. 
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Veškeré zkušební postupy jsem navrhnul s důrazem na jednoduchost a univerzálnost 

použitých postupů a softwarových nástrojů. Měření samotné bylo založeno na využití 

běžných piezoelektrických snímačů, digitálního osciloskopu a zpracování dat bylo 

prováděno pomocí výpočetního programu Matlab, jehož licencí VUT a většina 

technických univerzit disponuje. Vědecký přínos lze doložit výsledky a publikacemi, 

nicméně pravý přínos spočívá ve sdílení výsledků a v motivaci k hledání nových 

nástrojů řešení mezi kolegy napříč vědeckou a technickou obcí. 

 

Přínos pro vědní obor a praxi 
Dle cílů stanovených v kapitole 2 mohu shrnout výsledky mé práce do následujících 

několika odstavců: 

1) Celkem jsem otestoval pět zkušebních receptur, složených ze sedmi teplotních sad, 

testovaných třinácti různými měřícími postupy. Na základě vyjádřené korelace se pro 

stanovení míry degradace betonu zvýšenou teplotou jeví jako nejvhodnější parametry 

vlastní rezonanční frekvence fL (potažmo i všechny ostatní měřené vlastní frekvence ft,1, 

ft,2 a ft), dynamický modul pružnosti ECU, akustická impedance ZUZ, pevnost v tlaku fc 

a pevnost v tahu fct. Integrovaný specifický poměr pórů ∫Vp dosahuje obecně nízké 

korelace s jednotlivými metodami, nicméně s rostoucí tepelnou degradací se tato 

veličina chová lineárně a může dobře posloužit jako indikátor teplotního poškození při 

teplotě ≥1000 °C. Tyto vyjmenované zkušební metody jsou dobře použitelné pro teplotně 

degradovaná zkušební tělesa. 
 

2) Definoval jsem koeficienty km zohledňující heterogenitu teplotně degradovaného 

betonu, které lze použít při výpočtu tloušťky zkoušeného prvku či jako přepočet mezi 

vlastní rezonanční frekvencí podélného vlnění fL a rychlosti P vlny CP. 
 

3) Zkušební metody, které dosahovaly vysoké hodnoty korelace jsem integroval do 

návrhu 7 stupňů teplotního poškození, které dovolují na základě relativní změny 

měřené veličiny stanovit teplotní oblast a stupeň degradace. 

Lze konstatovat, že jednotlivé navržené receptury se při překročení teploty 400 °C 

začaly chovat po mechanické stránce podobně, což se projevilo ve snížení rozptylu 

měřených parametrů pro všechny receptury při vyšších teplotách degradace. 
 

4) Z časového profilu změn teplot v železobetonového panelu při jeho tepelné 

degradaci jsem schopen nejen stanovit rozsah povrchového poškození, ale i odhadovat 

rozsah teplotní degradace do hloubky konstrukce.  
 

5) Pro účel testování železobetonových konstrukcí jsem v rámci pilotního 

experimentu navrhnul metodický postup měření, program a softwarové nástroje 

v prostředí Matlab pro interpretaci měřených dat. Jedná se o strojové zpracování 

měřených dat, které je možné použít i na složitější konstrukce, než jsou standardní 

zkušební tělesa. Po teplotní degradaci dochází ke vzniku nových frekvenčních módů 

v nižší frekvenční oblasti. Navržený analytický postup dovoluje vyjadřovat dominanci 

těchto nových módů v konstrukci, které zároveň umožňují určit stupeň poškození. 
 

6) Původní předpoklady byly potvrzeny reálným měřením, které díky automatizaci 

celého vyhodnocení umožňuje posuzovat i výrazně komplexnější konstrukce, než jsou 

zkušební tělesa prostého betonu. Tímto krokem bylo tedy umožněno reálně kalibrovat 

tuto metodiku a definovat požadavky pro širší využití. 
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