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HODNOCENÍ POŠKOZENÍ BETONU ZMRAZOVACÍMI 
A ROZMRAZOVACÍMI CYKLY POMOCÍ DETAILNÍ 
ANALÝZY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE
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Článek se zabývá využitím metody akustické emise při posuzování míry poškození betonu během zmrazova-
cích a rozmrazovacích cyklů. Při zkoušce mrazuvzdornosti betonu byla kromě standardních metod – sledování 
poklesu pevnosti v tahu ohybem či dynamických modulů pružnosti – využita metoda akustické emise. Měření 
akustické emise probíhalo přímo během zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Výsledky ukazují, že přestože 
mechanické vlastnosti použitého betonu se během zatěžování zmrazovacími a rozmrazovacími cykly téměř ne-
mění, akustická emise jednoznačně odhaluje změny a porušení ve vnitřní struktuře betonu.

DETERMINATION OF THE DEGREE OF DAMAGE TO CONCRETE BY FREEZE-THAW CYCLES USING DETAILED 
ANALYSIS OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS
The paper deals with the use of the acoustic emission method to assess the degree of damage to concrete dur-
ing freeze-thaw cycles. Testing of frost resistance included not only standard methods – decrease of flexural  
strength or dynamic modulus of elasticity – but also the acoustic emission method. The acoustic emission  
measurement was conducted during the freeze-thaw cycles. The results indicate that while the mechanical prop- 
 erties of concrete remain almost unaffected during the exposure to freeze-thaw cycles, the acoustic emission 
clearly reveals changes and damage in the internal structure.
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Betonové konstrukce jsou v průběhu 
své životnosti vystaveny různým de
gradačním faktorům, jako jsou mecha
nické a chemické vlivy, rychlé změny 
teplot apod. Znalost vlivu teplotních 
změn na kvalitu betonu v průběhu jeho 
životnosti je nezbytná, a to jak z hledis
ka vědeckého, tak i z hlediska staveb
ní praxe. Vedle degradačních procesů 
způsobených vysokými teplotami je 
střídání kladných a záporných teplot 
jedním z nejničivějších provozních fak
torů pro mnoho betonových výrob
ků [1], [2]. Zmrazovací a rozmrazova
cí (anglicky freezethaw, dále též FT) 
cykly mohou velmi nepříznivě a také 
velmi rychle ovlivnit trvanlivost beto

nových konstrukcí. Z hlediska výzkumu 
je vhodné sledovat chování betonu již 
v průběhu vlastního zatěžování FT cyk
ly [4], [3], [5].

V případě betonu, který je v kontaktu 
s vodou (příkladem takových konstruk
cí mohou být kolejové pražce, silniční 
panely, vodní nádrže, cementobetono
vé kryty apod.), se vlivem kapilarity do
stane voda do pórové struktury betonu. 
Při záporných teplotách okolního pro
středí se voda začne měnit na ledovou 
tříšť a poté na led, který má větší objem 
než voda o přibližně 9 %. Toto nabývá
ní vody uvnitř struktury betonu vytváří 
tlaky, které mohou beton výrazně a ne
vratně poškodit [6].

Posuzování odolnosti betonu proti 
zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům 
je obvykle založeno pouze na sledová
ní určitých mechanických vlastností, 
jako jsou pevnosti, moduly pružnos
ti apod. Tyto vlastnosti jsou získávány 
po uplynutí určitého počtu FT cyklů 
destruktivními nebo nedestruktivními 
metodami. Následně je vyhodnocena 
jejich změna (často pokles) vzhledem 
k hodnotám zjištěným před zmrazová
ním [7]. U destruktivních zkoušek tedy 
není monitorován vzorek kontinuálně, 
ale chování betonu se posuzuje na zá
kladě výsledků jednotlivých zkušebních 
těles. Přestože zkušební tělesa tvoří jed
nu sadu stejně vyrobených těles ze stej
ného betonu, může to vést k nepřes
ným závěrům. Odhad chování betonu 
je totiž vytvořen pomocí statistické in
terpretace výsledků podobných, ale ne 
zcela stejných těles. Při použití metod 
nedestruktivního testování [8] až [11] 
je sledování stavu vzorku betonu pro
váděno na týchž tělesech – změna zjiš
ťované vlastnosti je zaznamenávána na 
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jednotlivých tělesech v průběhu zkouš
ky v diskrétních časových intervalech 
(vždy po určitém počtu provedených 
FT cyklů). Jedná se o proces zatížený 
menší chybou, než jsou destruktivní 
způsoby zkoušení. Ideální je však sle
dovat zkušební tělesa kontinuálně i bě
hem zmrazovacích a rozmrazovacích 
cyklů, tedy v průběhu celého testování. 
Tento přístup umožňuje metoda akus
tické emise. Analýzu zaznamenaných 
signálů akustické emise lze úspěšně vy
užít pro detailnější hodnocení chování 
zkoušených materiálů [12], [13].

Akustická emise (AE) je metoda ne
destruktivního testování v reálném ča
se, kterou lze použít ke sledování vzniku 
trhlin v betonu [14]. Signály AE odpoví
dají zvukovým vlnám, které vznikají při 
tvorbě trhlin v materiálu. Když se v be
tonu vytvoří trhlina, uvolní se energie 
a část této energie se rozptýlí jako akus
tická vlna [15], [16]. Akustické vlny a od
povídající energie jsou tedy uvolňovány 
i při vzniku poškození materiálu v dů
sledku FT cyklů [3], [17], [18]. Parametry 
AE signálů (např. počet překmitů, ampli
tuda, frekvence a další) mohou poskyt
nout účinný způsob, jak určit míru po
rušení materiálu při FT cyklech [19]. 
Obecně platí, že síla AE signálů a jejich 
parametry závisí na množství uvolněné 
energie, zdroji, vzdálenosti a orientaci 
zdroje vzhledem k umístění AE sníma
čů [20]. Zkoušení metodou AE spočívá 
v tom, že snímače AE nepřetržitě snímají 
AE signály, které jsou generované tvor
bou porušení materiálu během jeho 
namáhání (např. FT cykly). V kompo
zitních materiálech na bázi cementu se 
může zdroj aktivit AE nacházet buď v ce
mentovém pojivu, anebo v mezifázové 
přechodové zóně (ITZ) [20].

Primárním cílem tohoto příspěv
ku je porovnání chování různě velkých 
zkušebních těles (vyrobených z jádro
vých vývrtů odebraných z betonového 
bloku) v průběhu zmrazování a rozmra
zování. Interpretace odolnosti betonu 
proti působení mrazu bude provede
na pomocí výstupů metody akustické 
emise, resp. pomocí analýzy AE signálů 
generovaných v průběhu 100 FT cyklů. 
Pro srovnání budou uvedeny i výsledky 
tradičních nedestruktivních i destruktiv
ních zkoušek, které byly provedeny po 
každém 25. FT cyklu. Jedním ze sekun
dárních cílů popisovaného experimentu 
bylo stanovit, jakým způsobem lze za
znamenat první změny v kvalitě betonu  
či první náznaky porušení vnitřní struk
tury betonu při jeho namáhání zmrazo
vacími a rozmrazovacími cykly.

Popis a nastavení experimentu
Pro experimentální práce byl zvolen 
provzdušněný beton, u kterého byl 
předpoklad, že se bude porušovat vli
vem FT cyklů pouze minimálně a pře
devším velmi pozvolna. Složení použi
tého betonu je uvedeno v tab. 1. Vodní 
součinitel betonu měl hodnotu 0,46. 
U čerstvého betonu byly stanoveny zá
kladní vlastnosti: objemová hmotnost 
dle [21] byla 2 290 kg/m3, rozlití dle 
[22] bylo 460 mm, sednutí dle [23] bylo 
180 mm, obsah vzduchu dle [24] byl 5 % 
a teplota čerstvého betonu byla 28 °C.

Z provzdušněného betonu byl v ex
teriéru na volném prostranství vyroben 
betonový blok výšky 2,4 m o půdorys
ných rozměrech 1,8 × 0,45 m (obr. 1). Be
tonáž byla provedena ve svislém směru 
do stěnového bednění a beton byl hut
něn pomocí ponorného vibrátoru. Po 
betonáži byl blok přikryt vlhkou tkani

nou a následně PE fólií. Během prvních 
dvou dnů po betonáži byla tkanina pod 
PE fólií pravidelně zvlhčována. Betono
vý blok byl v bednění ponechán jeden 
týden, poté bylo bednění odstraněno 
a beton bloku nebyl dále nijak ošetřo
ván. Jádrové vývrty, z nichž byla připra
vena zkušební tělesa, byly odebrány při
bližně dva měsíce po betonáži (obr. 2).

Z betonového bloku byly mimo jiné 
odebrány jádrové vývrty průměru 100 
a 150 mm, všechny s jednotnou délkou 
450 mm (šířka bloku). Z nich byla vyro
bena řezáním na diamantové okružní 
pile za stálého chlazení vodou zkušební 
tělesa tvaru válců i hranolů. Pro popiso
vaný experiment byly připraveny čtyři 
sady zkušebních těles – válce průměru 
i délky 100 mm (označeny CS100), vál
ce průměru i délky 150 mm (označeny 
CS150), válce průměru 100 mm a délky 
400 mm (označeny C400) a také hranoly 
95 × 95 × 380 mm (vyřezány z jádrové
ho vývrtu průměru 150 mm, označeny 
P95). Každá sada byla tvořena devíti ku
sy zkušebních těles, které byly rozděle
ny do tří skupin po třech. První skupina 
byla tělesa referenční, ta nebyla pod
robena zmrazování a rozmrazování. 
Druhá skupina těles byla zatížena po
mocí 50 FT cyklů a poslední, třetí sku
pina těles byla zatížena pomocí 100 FT 
cyklů. U jednotlivých sad zkušebních 
těles byly sledovány různé parametry 
a jejich vývoj vzhledem k počtu prove
dených FT cyklů. U sad CS100 a CS150 
byla zjišťována pevnost v příčném tahu 
dle [25] a na těchto tělesech bylo také 
aplikováno měření pomocí metody AE 
v průběhu FT cyklů. U sad C400 a P95 
byl určován relativní dynamický modul 
pružnosti (RDM) pomocí ultrazvukové 
impulzové metody a pomocí rezonan

Složka
Množství

[kg / 1 m3 čerstvého 
betonu]

cement CEM I 42,5 R 390

jemné kamenivo 0–4 mm 810

hrubé kamenivo 4–8 mm 160

hrubé kamenivo 8–16 mm 760

voda 185

superplastifikační přísada 1,0

provzdušňovací přísada 0,6
plastifikační a stabilizační 
přísada 1,6

Tab. 1 Teoretické složení betonu
Tab. 1 Theoretical composition of the concrete
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ční metody dle [26], [27]. U sady P95 by
la také zjišťována pevnost v tahu ohy
bem dle [28].

Zkouška mrazuvzdornosti betonu 
byla prováděna podle normy [29]. Pro 
zkoušku bylo použito zařízení KD20, 
které umožňuje nastavit potřebné ča
sové intervaly zmrazování a rozmrazo
vání a zkouška probíhá automaticky. 
Jeden FT cyklus je tvořen zmrazová
ním na vzduchu na teplotu 15 až 20 °C 
a rozmrazováním ve vodní lázni o tep
lotě +20 °C. Zmrazování na požadova
nou teplotu trvá 0,5 h a poté je záporná 
teplota držena 3,5 h. Ohřívání ve vodní 
lázni trvá 2 h. Celkový čas jednoho FT 
cyklu je tedy 6 h + přibližně 15 min (na
pouštění a vypouštění vody do prostoru 
přístroje KD20, ve kterém se nacházejí 
zkušební tělesa). Po každých 25 FT cyk
lech, což trvá přibližně jeden týden, by
la zkouška přerušena – na příslušných 
tělesech byl určen RDM, příp. pevnost 
v příčném tahu a v tahu ohybem (po 
50 a 100 FT cyklech) a také byla ulože
na naměřená data a znovu spuštěn zá
znam měření akustické emise.

Měření metodou AE bylo prováděno 
kontinuálně během cyklování. Na hor
ní podstavu dvou zkušebních těles sady 
CS100 a dvou těles sady CS150 byl přile
pen jeden snímač AE (obr. 3). Přilepení 
snímačů bylo po každých 25 FT cyklech 
kontrolováno.

Aktivita AE byla generována vznikem 
poškození materiálu během FT cyklů. 
Sledování aktivity AE bylo provedeno 
vícekanálovou jednotkou DAKEL XEDO 
[30] s těmito vstupními parametry: 
prahová hodnota pro překmity byla 

namickou veličinou je v tomto případě 
buď rychlost šíření ultrazvukového vlně
ní (UPV) [km/s], anebo vlastní frekvence 
podélného kmitání fL [kHz]. Pro určení 
UPV byl použit přístroj Pundit PL200 
[31] se sondami s frekvencí 150 kHz. 
Kaž dé zkušební těleso bylo změřeno ve 
třech podélných liniích a UPV byla ur
čena jako průměrná hodnota těchto tří 
měření. Pro určení fL  byl použit oscilo
skop Handyscope HS4 [32].

Před zahájením zmrazování a roz
mrazování, po 50. a poté po 100. FT 
cyklu byla na třech zkušebních těle
sech z každé sady stanovena pevnost – 
buď pevnost v příčném tahu (CS100 
a CS150), anebo pevnost v tahu ohy
bem (P95). Z výsledků byla vypočtena 
relativní pevnost (RS) analogickým způ
sobem k RDM:

RS =   ⸻   ∙ 100 %,                             (2)

kde RS je relativní pevnost [%], fN prů
měrná pevnost (v příčném tahu nebo 
v tahu ohybem) po N provedených FT 
cyklech [N/mm2] a f0 stejná průměrná 
pevnost zjištěná na třech referenčních 
(nezmrazovaných) tělesech [N/mm2]. 
Relativní pevnost v tahu ohybem RS(F) 
je hlavní kritérium pro hodnocení odol
nosti betonu proti FT cyklům v normě 
[29]. Pevnostní zkoušky probíhaly ve 
zkušebním lisu DELTA 6300 [33].

Signály AE se vyhodnocují např. 
podle překmitů, velikosti amplitudy, 
frekvence atd. Nejjednodušší je sčítat 
počty překmitů přes prahovou úroveň. 
Tato úroveň je nastavitelná, čímž lze ří
dit minimální hladinu, při jejímž překro
čení, tzn. překmitu, dojde k vytvarování 
jednoho impulsu, který čítač započítá. 
Jedna AE událost může vytvořit několik 
překmitů, jejichž počet závisí na nasta

fN

f0

Pevnost - sada těles
počet F-T cyklů

0 (REF) 50 100
fct - CS100 3,55 3,45 3,60

fct - CS150 3,20 3,25 3,25

fcf - P95 5,1 4,6 4,3

Tab. 2 Průměrné pevnosti v příčném tahu fct a v tahu ohybem fcf na 
zkušebních tělesech po 0, 50 a po 100 FT cyklech [N/mm2]
Tab. 2 Average tensile splitting fct and flexural fcf strengths of the test 
specimens after 0, 50 and 100 FT cycles [N/mm2]

RS/RDM - sada těles
počet F-T cyklů

25 50 75 100

RS(TS) - CS100 - 97,2 - 101,4

RS(TS) - CS150 - 101,6 - 101,6

RS(F) - P95 - 91,7 - 85,3

RDM(U) - P95 99,5 100,3 100,3 101,8

RDM(U) - C200 99,3 100,9 101,8 102,2

RDM(FF) - P95 98,1 97,1 97,8 98,4

RDM(FF) - C200 98,2 98,8 99,3 99,9

Tab. 3 Relativní vývoj sledovaných pevností (RS) a modulů pružnosti 
betonu (RDM) v závislosti na počtu FT cyklů [%]
Tab. 3 Relative development of the monitored strengths and modulus  
of elasticity of concrete in relation to the number of FT cycles [%]

200 mV, pro jednotlivé AE události pak 
400 mV, vzorkování AE událostí bylo na
staveno na 4 MHz, frekvenční rozsah od 
10 do 2 000 kHz. Použité snímače jsou 
hermeticky uzavřené a mají stupeň kry
tí IP68 se zvýšenou odolností proti mra
zu. Snímače mají integrovaný předze
silovač a celkové zesílení bylo 65 dB. 
V průběhu zkoušky byly použity dva 
hlídací snímače, které byly umístěny 
na materiálech, jejichž struktura není 
ovlivněna FT cykly. Tyto hlídací sníma
če sloužily k odfiltrování falešných sig
nálu z okolí během postprocessingu. 
Tímto způsobem byly získány čisté sig
nály z jednotlivých zkušebních těles. 
Senzory AE byly ke vzorkům připev
něny lepidlem na bázi ethylu – jedná 
se o pryží plněný, pružný výrobek se 
zvýšenou pružností a odolností proti 
odlupování, s odolností proti vlhkos
ti a teplotním rozsahem pro použití od 
40 °C do +100 °C. Během experimentu 
nastal problém s vnitřní pamětí počí
tače. Přestože to vypadalo, že vše pro
bíhá korektně a záznam se ukládá, ve 
skutečnosti tomu tak nebylo. Nepoda
řilo se bohužel zachránit data z obdo
bí mezi 25. a 50. FT cyklem – data byla 
nepoužitelná.

Jak již bylo uvedeno, po každém 25. 
FT cyklu byl určen RDM dle vztahu:

RDM =   ⸻   ∙ 100 %,                          (1)

kde RDM je relativní modul pružnos
ti betonu [%], XN příslušná dynamická 
veličina po N provedených FT cyklech 
a X0 stejná veličina na stejném zkušeb
ním tělese před zahájením zkoušky. Dy

Sada těles
F-T cykly

0-25 25-50 50-75 75-100
CS100 540 / 0,922 - 1622 / 0,998 3086 / 0,947

CS150 433 / 0,997 - 2768 / 0,999 2070 / 0,996

Tab. 4 Směrnice kumulativních překmitů AE v průběhu zmrazovacích 
cyklů (za lomítkem je koeficient determinace R2)
Tab. 4 Slope of the line interpolated with cumulative AE counts during 
FT cycles (the number after the slash represents the coefficient of 
determination R2)

X2
N

X2
0
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vení prahové úrovně [34]. Při započítání 
AE události je nutné vysokofrekvenční 
impuls události usměrnit a odfiltrovat. 
Počet překmitů je tzv. kumulativní pa
rametr, z něhož jsou získány kumula
tivní křivky. Frekvenční i amplitudové 
pásmo akustické emise je rozsáhlé, od 
jednotek Hz po vysoké ultrazvukové 
frekvence v MHz [35]. Tvar pulsu a po
kles amplitudy záleží na geometrii zku
šebního tělesa a na jeho materiálových 
vlastnostech, popř. na úrovni poškoze
ní materiálu. Pro určení příčiny vzniku 
AE události je nutno provést frekvenční 
analýzu spektra snímaného signálu AE. 
Snímače akustické emise jsou uzpůso
beny pro příjem povrchových vln, které 
následně převádějí na elektrické signá
ly. Tyto signály jsou zesíleny, filtrovány 
a uloženy. Měřicí proces systému akus
tické emise začíná okamžikem, kdy 
hodnota zesíleného a filtrovaného ana
logového signálu přesáhne nastavenou 
prahovou úroveň.

Výsledky
Výsledky pevností v příčném tahu a ta
hu ohybem jsou uvedeny v tab. 2. V tab. 3 
je poté uvedeno relativní vyjádření 
nejen pevností (RS), ale též modulů 
pružnosti (RDM) v závislosti na počtu 
provedených FT cyklů. Mechanické 
vlastnosti, které jsou získány destruk
tivním způsobem (tedy na různých zku
šebních tělesech) pouze odhadují cho
vání betonu – rozhodně nereflektují 
chování jednotlivých zkušebních těles 
v průběhu zmrazování a rozmrazování. 
To může vést k nepřesným výstupům 
zkoušky. Z tab. 3 je vidět, že FT cykly 
neměly na pevnost betonu v příčném 
tahu v podstatě žádný vliv. Na pevnos
ti v tahu ohybem se zmrazování a roz
mrazování projevilo více, neboť po 
100 FT cyklech pevnost poklesla téměř 

na 85 % své původní hodnoty. Tento, 
oproti ostatním sledovaným vlastnos
tem betonu, významný pokles je však 
částečně zapříčiněn jedním zkušebním 
tělesem ze tří, které vykázalo nižší pev
nost. Může se proto jednat o již zmíně
nou nepřesnost v hodnocení betonu.

Relativní dynamické moduly pruž
nosti, jako příklad nedestruktivního 
zkoušení, naopak charakterizují chová
ní zkoušených těles v průběhu zkoušky 
mrazuvzdornosti betonu – nikoliv však 
kontinuálně, pouze v diskrétních časo
vých bodech (v okamžiku měření po 
N FT cyklech). Z výsledků v tab. 3 je vi
dět, že FT cykly se na betonu vzhledem 
k jeho dynamickému modulu pružnosti 
v podstatě neprojevily. Maximální za
znamenaný pokles nedosahoval ani  
3 procentních bodů.

Oproti výše uvedeným testům umož
ňuje metoda akustické emise zachycení 
aktuálního stavu každého zkoušeného 
tělesa v průběhu celé zkoušky. Meto
da AE nepřímo popisuje chování zku
šebních těles v průběhu FT cyklů. Pro 
vyhodnocení záznamů akustické emi
se byl v počátku vybrán počet překmi
tů (přes nastavenou prahovou úroveň) 
v jeho kumulativní podobě (AEcum) bě
hem zmrazovacích a rozmrazovacích 
cyklů v závislosti na čase (t). Průběh ku
mulativního počtu překmitů v čase uka
zuje aktivitu AE, přičemž vyšší aktivita 
AE odpovídá vyššímu poškození/poru
šení, jak je uvedeno např. v [36]. Graf na 
obr. 4 ukazuje velmi podobný charakter 
průběhů AEcum během prvních 25 FT 
cyklů u obou velikostí zkoušených tě
les. Ani v dalším průběhu FT cyklů se 
kumulativní křivky pro jednotlivá tělesa 
příliš neliší. I proto byly experimentálně 
zjištěnými daty kumulativních překmi
tů proloženy přímky. Směrnice přímek 
pro obě velikosti těles se během prv

ních 25 FT cyklů téměř neliší (tab. 4). 
Změna sklonů proložených přímek na
stává až v průběhu 50 až 75 FT cyklů, 
kdy je výrazně vyšší nárůst u větších tě
les CS150. Vzhledem k zachování me
chanických vlastností (tab. 3) lze usu
zovat na to, že se jedná o vznik malých 
porušení ve velkém množství (obr. 5). 
V poslední fázi zmrazovacích cyklů (od 
75 do 100 FT cyklů) mají naopak vyšší 
růst AE aktivity menší tělesa CS100, jak 
je vidět v tab. 4.

Z obr. 4 lze dále usuzovat, že u těles 
CS100 je charakter směrnice ze třetí sé
rie FT cyklů zachován i na počátku čtvr
té série FT cyklů, tj. nad 75 FT cyklů. 
Přibližně u 85. FT cyklu se směrnice ví
ce láme k vyšší hodnotě, než je uvedeno 
v tab. 4 (nejmenší hodnota koeficientu 
determinace u 75–100 FT cyklu).

Lze konstatovat, že obecně nejběž
něji užívaný AE parametr, čímž přek
mit AE bezpochyby je, v tomto případě 
ukázal pouze zlomové okamžiky probí
hajícího porušení materiálu. Bylo proto 
vhodné provést detailnější analýzu jed
notlivých AE událostí. Důraz byl kladen 
na velikost amplitudy, změnu pozice 
dominantní frekvence a na útlum spekt
rální hustoty jednotlivých AE událostí.

Amplituda zachycených AE udá
lostí vypovídá o velikosti vznikajícího 
poškození v materiálu. Významnější 
porucha struktury materiálu generuje 
větší hodnotu amplitudy signálu, jak 
je uvedeno např. v [37]. Velikost am
plitudy (obr. 5) ukazuje již významněj
ší rozdíly mezi jednotlivými velikost
mi zkoušených těles. Zatímco během 
prvních 25 FT cyklů jsou amplitudy 
v rámci chyby měření stejné, tak v ná
sledujících cyklech byla zaznamenána 
vyšší amplituda u těles CS100. Tento 
trend ukazuje na možnou větší míru 
poškození u těchto menších těles. Což 

FT [cykly]
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m
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]

4

4 Kumulativní 
počet překmitů AE 
během zmrazovacích 
a rozmrazovacích cyklů  
5 Průměrná velikost 
amplitudy v průběhu 
FT cyklů, chybové úsečky 
představují výběrovou 
směrodatnou odchylku
4 Cumulative number of AE 
counts during FT cycles  
5 Average amplitude height 
of AE hits during FT cycles, 
error bars represent sample 
standard deviations5
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v podstatě odpovídá změnám směrni
ce z tab. 4, resp. grafu na obr. 4.

Dalším parametrem, který lze z AE 
událostí analyzovat, je dominantní frek
vence, která je získána pomocí rychlé 
Fourierovy transformace (FFT) z časo
vého spektra, což je využito i v [38]. 

Z grafu na obr. 6 je patrné, jak se 
dominantní frekvence pro jednotli
vé zaznamenané AE události posouvá 
směrem k nízkým hodnotám. Tento 
posun je způsoben tím, že mechanická 
vlna prochází čím dál více porušeným 
prostředím [39], [40]. Opět je vidět, že 
zatímco během prvních 25 FT cyklů 
jsou dominantní frekvence na přibliž
ně podobných hodnotách, při zvyšu
jícím se počtu FT cyklů tato hodnota 
dominantní frekvence klesá. Pro těle
sa CS100 jsou to postupně průměrné 
hodnoty 194, 142 a 61 kHz a pro tělesa 
CS150 pak 199, 162 a 72 kHz.

V následující sérii vyhodnocení jsou 
zastoupeny typické události AE zachy
cené v jednotlivých fázích FT cyklů pro 
jednotlivé velikosti zkušebních těles. 
Časově frekvenční spektrum spektrální 
výkonové hustoty [41] (obr. 7 až 12) by
lo počítáno pomocí Short Time Fourier 
Transformation s oknem typu Kaiser. 
Graf na vodorovné ose ukazuje časové 
posunutí frekvence, která je promítnuta 
na svislé ose. Velikost spektrální výko
nové hustoty je určena barevným odstí
nem. Decibelová stupnice je v podstatě 
linearizace logaritmu, tedy:

χdB = 20 ∙ log (⸻ ),                          (3)

kde χdB je hodnota v decibelech, χV je 
hodnota (v tomto případě) ve voltech a χk 
je referenční hodnota také ve voltech.

Spektrum Short Time Fourier 
Transform (STFT) je definováno:

S(τ,f) = ∫∞
∞  χ(t)w(t-τ)e-i2πft dt,        (4)

kde w(τ) je funkce okna (v našem přípa
dě Kaiser), χ(t) sledovaná funkce, S(τ,f) 
výsledné komplexní spektrum, f frek
vence a τ časové posunutí (poloha).

Pro vyhodnocení se používá abso
lutní hodnota spektra:

|S(τ,f)| = S(τ,f)∙S(τ,f)*,                      (5)

kde S(τ,f)* je komplexní sdružená 
funkce.

Vybrané typické signály AE zachyce
né z těles CS100 jsou zobrazeny grafic
ky na obr. 7 až 9 (všechny uvedené grafy 
slouží pouze pro ilustraci a lepší pocho
pení pro čtenáře).

V sérii grafů na obr. 7 jsou maximál
ní hodnoty spektra na počátku signálu 
(frekvenční oblast 120 až 230 kHz) rela
tivně rychle utlumeny. Na nejvýznam
nější frekvenci 201 kHz je útlum spekt
rální hustoty 62 dB/(Hz∙ms). Nejdéle se 
v signálu vyskytuje frekvence 70 kHz, 
a to přibližně 1 ms.

V sérii grafů na obr. 8 se nacházejí vý
znamné hodnoty frekvenčního spektra 
ve frekvenčním rozsahu 50 až 350 kHz, 
avšak nejvýznamnější je oblast od 50 do 
220 kHz. Signál je na těchto frekvencích 
velmi pomalu utlumen. Na nejvýznam
nější frekvenci 184 kHz je útlum spekt
rální hustoty 11 dB/(Hz∙ms). Tedy nej
déle znějící signály jsou ve frekvenčním 
rozsahu 170 až 210 kHz, a to přibližně 
3 ms, a poté ve frekvenční oblasti kolem 
120 kHz, a to přibližně 2,5 ms.

Z časově frekvenčního spektra (série 
grafů na obr. 9) vyplývají dvě významná 
frekvenční pásma 50 až 100 kHz (utlu
mena po více jak 3 ms) a 170 až 220 kHz 
(utlumena lehce pod 3 ms). Na nejvý
znamnější frekvenci 66 kHz je útlum 
spektrální hustoty 4 dB/(Hz∙ms).

Vybrané typické signály AE zachyce
né z větších těles CS150 jsou zobrazeny 
graficky na obr. 10 až 12 (všechny uve
dené grafy opět slouží pouze pro ilustra
ci a lepší pochopení pro čtenáře).

Ze série grafů na obr. 10 vyplývá, 
že významná frekvenční oblast je 50 
až 300 kHz, z níž je oblast mezi 160 až 
250 kHz z hlediska amplitud extrémní. 
Zřetelně vyplývá, že útlum na vyšších 
frekvencích je větší než na frekvencích 
nižších. Na nejvýznamnější frekven
ci 185 kHz je útlum spektrální hustoty 

43 dB/(Hz∙ms). Délka signálu je relativ
ně krátká, přibližně do 1,5 ms.

Významné frekvenční spektrum (sé
rie grafů na obr. 11) je ve velmi úzkém 
pásmu 140 až 230 kHz, avšak má relativ
ně dlouhé trvání – více než 3 ms. Na nej
významnější frekvenci 171 kHz je útlum 
spektrální hustoty 6 dB/(Hz∙ms), avšak 
ze spektra je zřejmý rychlý útlum – 
přibližně 1 ms.

V sérii grafů na obr. 12 jsou zřetelné 
dva frekvenční balíky, ten významnější 
50 až 120 kHz a méně významný 120 až 
240 kHz. Maximální hodnota amplitud 
je až v čase 0,7 ms od počátku signálu. 
Od tohoto časového okamžiku lze ur
čit útlum na nejvýznamnější frekvenci 
(75 kHz) – útlum spektrální hustoty je 
6 dB/(Hz∙ms).

Typické signály AE pro obě velikos
ti zkoušených těles v průběhu celých 
100 FT cyklů (obr. 7 až 12) potvrzují zá
věry, které byly učiněny na základě gra
fů na obr. 5 a 6. Tedy to, že amplituda 
se zvyšujícím se počtem zmrazovacích 
cyklů klesá a dominantní frekvence se 
posunuje směrem k nižším hodnotám.

Z časově frekvenčních výkonových 
spekter je pak ještě vidět postupný po
kles hodnot útlumu spektrální husto
ty, u těles CS100 je to postupně 62, 11 
a 4 dB/(Hz∙ms), u těles CS150 pak 43, 6 
a 6 dB/(Hz∙ms). Tento pokles útlumu 
je pravděpodobně způsoben zvyšují
cím se poškozením vnitřní struktury 
betonu, potažmo jeho cementové ma
trice, kdy porušené vazby matrice ne
jsou ochotny se po rozkmitání snadno 
a rychle utlumit. Ale tím, že jsou uvolně
ny, kmitají o něco déle než na počátku 
zkoušky mrazuvzdornosti. Taktéž do
chází k poklesu frekvence a amplitudy 
generovaných signálů AE. Tyto všechny 
jevy pak způsobují zvyšující se pokles 
hodnot útlumu spektrální hustoty.

χV
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6
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6 Krabicový graf 
vývoje hodnot 
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6 Box plot of 
development of 
dominant frequency 
values of AE hits 
during FT cycles
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Pro obr. 7 až 12 platí: a) časový průběh amplitudy, b) frekvenční spektrum, c) spektrogram STFT – 2D zobrazení, d) spektrogram STFT – 3D zobrazení  
7 Zobrazení zachyceného signálu AE během 025 FT cyklu z těles CS100 8 Zobrazení zachyceného signálu AE během 5075 FT cyklu z těles CS100  
9 Zobrazení zachyceného signálu AE během 75100 FT cyklu z těles CS100 10 Zobrazení zachyceného signálu AE během 025 FT cyklu z těles CS150  
11 Zobrazení zachyceného signálu AE během 5075 FT cyklu z těles CS150 12 Zobrazení zachyceného signálu AE během 75100 FT cyklu z těles CS150
For the fig. 7 to 12: a) time course of the amplitude, b) frequency spectrum, c) spectrogram STFT – 2D image, d) spectrogram STFT – 3D image  
7 Visualisation of the recorded AE signal during 025 FT cycles from specimens CS100 8 Visualisation of the recorded AE signal during 5075 FT cycles 
from specimens CS100 9 Visualisation of the recorded AE signal during 7510 FT cycles from specimens CS100 10 Visualisation of the recorded AE 
signal during 025 FT cycles from specimens CS150 11 Visualisation of the recorded AE signal during 5075 FT cycles from specimens CS150  
12 Visualisation of the recorded AE signal during 75100 FT cycles from specimens CS150
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Závěr
Z výše uvedených výsledků klasických zkušebních 
postupů vyplývá, že nebyla zaznamenána výraznější 
změna v kvalitě betonu po 100 FT cyklech. Dynamic
ký modul pružnosti vykázal maximální pokles necelé 
3 procentní body, po 100 FT cyklech dokonce jen 1,6 
procentního bodu. U pevnosti v příčném tahu také 
vlivem FT cyklů nedošlo k poklesu hodnot. Jediným 
standardním parametrem, který vykázal určitý pokles, 
byla pevnost v tahu ohybem. Zde je ovšem pokles na 
85,3 % původní hodnoty částečně způsoben jedním 
zkušebním tělesem ze tří, které vykázalo nižší pevnost.

Na základě analýzy klasických pevnostních či pruž
nostních parametrů se zkušební tělesa jeví jako téměř 
nepoškozená mrazem. Ani z klasicky uváděného ku
mulativního počtu překmitů AE není vidět výrazný roz
díl mezi menšími (CS100) a většími (CS150) zkušebními 
tělesy. Avšak při detailní analýze zachycených signálů 
AE, které byly vygenerovány přímo v průběhu FT cyklů 
ve zkušebních tělesech, je situace odlišná:
• je vidět pokles průměrné amplitudy v průběhu 

zmrazovacích cyklů u obou velikostí těles,
• je patrný rozdíl mezi většími a menšími tělesy ve ve

likosti amplitudy po 75 a 100 FT cyklech,
• je zřejmý posun hodnot dominantní frekvence 

k nižším hodnotám u obou velikostí těles,
• je patrný rozdíl mezi většími a menšími tělesy v po

sunu dominantní frek vence po 75 a 100 FT cyklech,
• je vidět pokles hodnot útlumu spektrální hustoty 

v průběhu FT cyklů, přičemž větší pokles byl zazna
menán u menších zkušebních těles CS100.
Ukazuje se, že i když běžné zkušební postupy ne

ukazují výrazné strukturální změny zkoušeného beto
nu ani po 100 FT cyklech, přesto se v mate riálu a je
ho struktuře odehrávají změny, které mohou následně 
vést k nevratnému poškození struktury materiálu. Pro
to je vhodné využívat nejen tradičních zkušebních po
stupů, ale i těch méně tradičních, jako je např. metoda 
AE, která dokáže počátek strukturálních změn betonu 
bezpečně odhalit.
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