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MECHANICZNIE PŁYTY STALOWEJ
W przypadku konstrukcji budowlanych niezbędna jest wiedza o stanie ich poszczególnych elementów, w szczególności w miejscach narażonych duże obciążenia. Znajomość
tego stanu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tychże. Powyższy
powód jest przyczynkiem do opracowywania nowych i udoskonalania istniejących metod
diagnostycznych. Szczególnie wartościowe są te metody, które pozwalają na wykonanie
diagnostyki w sposób bezinwazyjny (nie wymagający wyłączenia obiektu z użytku na
czas pomiaru).
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwościami wykorzystania
metody akustycznej w analizie stanu metalowych konstrukcji budowlanych. Przedstawiono koncepcję pomiarową, zbudowane stanowisko pomiarowe oraz sposób prowadzenia
pomiarów. Ponadto zaprezentowano wyniki badań wstępnych, mających na celu wskazanie w widmie zarejestrowanych sygnałów częstotliwości dominujących. Zbadano wpływ
podłoża, na którym umieszczano płytę oraz liczbę i rodzaj uszkodzeń na widmo zarejestrowanych sygnałów akustycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: badania nieniszczące, diagnostyka konstrukcji budowlanych,
metoda emisji akustycznej, transformata Fouriera.

1. WPROWADZENIE
Świadomość potrzeby monitorowania konstrukcji (SHM – structural health
monitoring) i wykrywaniu uszkodzeń w jak najwcześniejszym stadium jest
zagadnieniem obecnym w środowiskach inżynierów różnych specjalności. Metody identyfikacji uszkodzeń rozwijano przez wiele lat. W ostatnim okresie
znacząco wzrosła rola metod nieniszczących (NDT – nondestructive testing).
Istotą NDT jest zlokalizowanie uszkodzenia w elemencie konstrukcyjnym bez
zmiany jego własności i funkcjonalności. Wykrycie uszkodzenia jest pierwszym
poziomem bardziej ogólnego problemu jakim jest identyfikacja defektu. Dalsza
analiza i wynikające z niej stopnie identyfikacji zawierają: klasyfikację
i powagę uszkodzenia, określenie jego położenia, prognozę prawdopodobień-
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stwa zniszczenia elementu lub całej konstrukcji oraz oszacowanie pozostałego
możliwego czasu użytkowania konstrukcji.
Najprostszą metodą oceny stanu konstrukcji są badania wizualne. Celem badań jest głównie ocena stanu powierzchni (np. zmiany korozyjne czy erozyjne,
pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, połączeń (zwłaszcza spawanych),
wreszcie kontroli obiektu po jego naprawie. Badania radiograficzne [20] są
uważane za metodę badań nieniszczących o bardzo dużej wiarygodności. Dziedzinami jej stosowania są praktycznie wszystkie procesy wytwarzania i eksploatacji urządzeń przemysłowych. Należy również wspomnieć o metodach opartych na działaniu pola magnetycznego [15], czy też prądów wirowych [6], które
polegają na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym
materiale i odbieraniu jego reakcji przez sondę badawczą i defektoskop prądowirowy. Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz
przesunięcia fazowego napięcia i natężenia pozwala na bardzo precyzyjną ocenę stanu badanego materiału. Należy jednak zaznaczyć, że jest to metoda powierzchniowa i badane mogą być tylko wyroby metalowe na głębokość od kilku
do kilkunastu milimetrów. Metody termowizyjne bazują na analizie rozkładu
pola temperatury na powierzchni badanych obiektów. W zagadnienia związane
z termowizją w bardzo przystępny sposób wprowadza pozycja [17]. Monografia
zawiera opis stanu wiedzy w zakresie teorii, narzędzi, metod pomiaru temperatury i sposobów jej dalszej obróbki oraz przykłady praktycznego wykorzystania
termowizji w różnych dziedzinach nauki i techniki. Zagadnienia związane
z detekcją uszkodzeń za pomocą dyskretnej transformacji falkowej pola temperatury na powierzchni ciała podczas procesów stacjonarnego i niestacjonarnego
przepływu ciepła przedstawiono w [22].
Istotną rolę w monitorowaniu konstrukcji i wykrywaniu uszkodzeń mają metody
oparte na analizie modalnej. Wykorzystują one charakterystyki dynamiczne
konstrukcji takie jak częstości i postaci drgań własnych, lub wielkości tłumienia.
Pojawienie się defektu w konstrukcji skutkuje redukcją sztywności i wzrostem
tłumienia. Redukcja sztywności z kolei powoduje zmniejszenie częstości drgań
własnych i zmianę postaci drgań własnych. Już 70 lat temu opisano związek
między częstością drgań własnych a wprowadzeniem rysy w belce stalowej [7].
Zatem stosunkowo proste pomiary drgań konstrukcji in situ i uzyskanie informacji o częstości drgań własnych, tłumienia i postaciach drgań własnych umożliwiają detekcję defektu.
Obszernego przeglądu literatury z ostatnich 30 lat dotyczącego detekcji, lokalizacji i charakterystyki uszkodzenia konstrukcji metodami wykorzystującymi
zmiany drgań w pomierzonych odpowiedziach konstrukcji podjęli się Doebling
et al. [5]. Problem detekcji uszkodzeń w belkach metodami wibracyjnymi podjęto między innymi w [13], w płytach w [18], a w ramach w [12].
Globalna dynamiczna odpowiedź konstrukcji bywa mało wrażliwa na lokalne,
małe zmiany wywołane przez defekty, podjęto zatem próby zwiększenia wraż-
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liwości metod wibracyjnych. W pracy [1] wprowadzono do konstrukcji dodatkowy parametr w postaci sprężystej lub sztywnej podpory oraz masy, a w [10]
w celu ulepszenia eksperymentu wprowadzono do układu dodatkową masę skupioną z bezwładnością translacyjną oraz obrotową. Odpowiedź konstrukcji dla
różnych postaci drgań własnych w postaci wektora przemieszczeń, kątów obrotu
i krzywizn poddawano transformacji falkowej. Transformacja falkowa pozwala
efektywnie analizować sygnały niestacjonarne [2,3,4] . Dzięki możliwości wielorozdzielczej dekompozycji (MRA – multiresolution analysis) [16] bardzo dobrze wydobywa, nawet małe, lokalne zaburzenia z sygnału globalnej odpowiedzi
konstrukcji, co często wiąże się z ogromną liczbą danych. Jest zatem obiecującym narzędziem do identyfikacji konstrukcji każdego typu: belki [9], płyty [8],
czy kratownicy [11]. Ponadto, jeśli analizę falkową zastosuje się do identyfikacji
defektu, wystarczy przetworzyć dane uzyskane z konstrukcji uszkodzonej bez
potrzeby porównywania z sygnałem konstrukcji nieuszkodzonej. Jest to podstawowa zaleta tej metody, ponieważ w rzeczywistych eksperymentach sygnał
odpowiedzi konstrukcji nieuszkodzonej jest zwykle niedostępny, a model numeryczny może nie odwzorowywać precyzyjnie rzeczywistości.
Przez wiele lat rozwijano analityczne metody wykorzystujące zjawisko propagacji fal, wykorzystując znany fakt, że nieciągłości materiału zaburzają rozchodzenie się fal sprężystych w ciałach stałych. Zmiany w propagacji fal sprężystych zaobserwowane w elemencie konstrukcyjnym mogą być pomocne
w wykrywaniu uszkodzeń lub identyfikacji parametrów materiałowych tego
elementu, np. w pracy [14] zaprezentowano zastosowanie metody elementów
spektralnych do problemów rozchodzenia się fal sprężystych w konstrukcjach
jednowymiarowych.
Badania ultradźwiękowe [21] pozwalają wykryć pęknięcia, rozwarstwienia,
porowatości i inne nieciągłości wewnątrz elementów poprzez pomiar prędkości
rozchodzenia się fali ultradźwiękowej (akustycznej o wysokiej częstotliwości)
w danej strukturze. Metody oparte na emisji akustycznej [19] stosuje się często
do monitorowania konstrukcji już na etapie eksploatacji. Każdy element o homogenicznej strukturze posiada własne częstotliwości rezonansowe. Poprzez
wprowadzenie impulsowego wzbudzenia mechanicznego i przeanalizowanie
struktury częstotliwościowej sygnału emisji akustycznej można wykryć defekty
analizując zmiany częstotliwości rezonansowych obiektu.
W pracy przedstawiono wyniki analizy częstotliwościowej sygnałów akustycznych płyty stalowej bez uszkodzenia i z uszkodzeniem umieszczanej na
różnych rodzajach podłoża.
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2. METODA BADAWCZA
2.1. Generacja, pomiar i rejestracja sygnałów
Badania wpływu podłoża i rodzaju wzbudnika, a następnie rodzaju uszkodzenia na widmo zarejestrowanych sygnałów przeprowadzano z wykorzystaniem stanowiska badawczego pokazanego na rys.1.
W skład tego stanowiska wchodzą: badana płyta stalowa, warstwa podłoża
(w wymiarach znacznie większych od wymiarów próbki), wzbudnik (pręt stalowy o średnicy 6 mm – niesprężysty, albo owalny element z PCV pokryty gumą), przetwornik akustoelektryczny, przedwzmacniacz z filtrem i wzmacniacz,
karta pomiarowa, komputer przenośny.

Rys.1 Schemat układu pomiarowego

Generowane sygnały mierzone przez przetwornik były wzmacniane i filtrowane w przedwzmacniaczu. Następnie sygnał był wzmacniany i rejestrowany
w postaci binarnej za pomocą karty pomiarowej w pamięci komputera.
Pomiary wykonywano w trzech seriach po pięć wzbudzeń dla różnych odległości od przetwornika. Tak przeprowadzany pomiar pozwala wyznaczyć
uśrednione widmo sygnału – stanowiące podstawę do identyfikacji częstotliwości dominujących w sygnale. Ponadto użycie dwóch elementów wzbudzających
o różnych właściwościach mechanicznych (sprężystość, tłumienność) ma na
celu wskazanie, jakiego tupu wzbudzenie wyraźniej zaznaczy pasmo dominujące. Próby te wykonano najpierw dla płyty nieuszkodzonej, a następnie powtarzano dla każdego rodzaju uszkodzenia: niewielkiego zagłębienia, dużego zagłębienia, otworu, dwóch otworów.
Celem wykonania powyższych badań była weryfikacja czy rodzaj wzbudzenia oraz rodzaj uszkodzenia mogą wpływać na widmo fal sprężystych rozchodzących się w strukturze metalu.

2.2. Sposób analizy zarejestrowanych sygnałów
Dla celów przeprowadzenia analizy wykorzystano opracowaną w środowisku Matlab procedurę składającą się z następujących etapów: weryfikacja po-
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prawności zapisu i poobranie danyych pomiarow
wych z plikuu, usuwanie, z wykorzystaniem
m transform
macji falkoweej, szumów z analizowaanego sygnaału [2, 4],
obliczeniee dyskretnej transformatyy Fouriera (D
DFT) i wykrreślenie widm
ma amplitudowegoo.
Ze wzzględu na pootencjalnie niskie składow
we widma, często porów
wnywalne
z widmem
m szumów [33], dokonanoo również rejjestracji i wyykreślono wiidmo szumów związanych z przypadkowy
p
ymi sygnałam
mi pochodząącymi z otocczenia lub
a
generowaanych przez aparaturę.

3. PRZ
ZYKŁADOW
WE WYNIIKI POMIA
ARÓW
W
podłłoża na widm
mo częstotliw
wościowe zaarejestrowan
nych
3.1. Wpływ
sygnałów
Na ryss. 2-8 przedsstawione są uśrednione
u
widma
w
zarejeestrowanych sygnałów
dla różnyych podłoży oraz dla obuu zastosowan
nych wzbudnników dla sttanu płyty
nieuszkoddzonej. Celem
m odniesieniia, na rys. 2 przedstawioono zarejestroowane tło
pomiarow
we, na które składają
s
się przypadkow
p
we sygnały poochodzące z otoczenia
oraz szum
my wywołanne niedoskonałością apaaratury. Ryss. 3 pokazujje widmo
zarejestroowane w przyypadku umieeszczenia pró
óbki bezpośrrednio na stoole laboratoryjnym.. Kolejne ryssunki (4-8) przedstawiaj
p
ą odpowiednnio widma zzarejestrowane poddczas wzbuudzania płytyy umieszczo
onej na podłożach wyykonanych
z: płyty budowlanej
b
O
OSB,
wełny mineralnej, styropianu ekstrudowannego, wysklejki.
kładziny podłogowej,
p

Rys. 2. Widmo
W
tła pom
miarowego

a)
b)
u
badanej próbki bbezpośrednio
Rys. 3. Widdmo sygnału zarrejestrowanegoo w przypadku umieszczenia
na stole pomiaarowym, przy wzbudzeniu:
w
meetalowym – a) gumowym
g
– b)
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b)
Rys. 4. Widmo
W
sygnału zarejestrowaneg
z
go w przypadku
u umieszczeniaa badanej próbkki na płycie
OSB, przy wzbudzenniu: metalowym
m – a) gumowym
m – b)

a)
b)
b
próbki nna warstwie
Rys. 5. Widdmo sygnału zaarejestrowanegoo w przypadku umieszczenia badanej
wełny mineralnej, przy wzzbudzeniu: metaalowym – a) guumowym – b)

a)
b)
Rys. 6. Widdmo sygnału zaarejestrowanegoo w przypadku umieszczenia badanej
b
próbki nna warstwie
styyropianu ekstruudowanego, przzy wzbudzeniu: metalowym – a) gumowym – b)

a)
b)
b
próbki nna warstwie
Rys. 7. Widdmo sygnału zaarejestrowanegoo w przypadku umieszczenia badanej
wykładziiny, przy wzbuddzeniu: metalow
wym – a) gumoowym – b)
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a)
b)
Rys. 8. Widdmo sygnału zaarejestrowanegoo w przypadku umieszczenia badanej
b
próbki nna warstwie
sklejkii, przy wzbudzeeniu: metalowy
ym – a) gumowyym – b)

Analizzując powyżssze wyniki można
m
zaobseerwować:
‒ pomijaalnie mały wpływ
w
podłłoża na wid
dmo w przyypadku wykoorzystania
sztywnnego pręta jaako wzbudzeenia płyty i wyraźnie zaaznaczone paasmo częstotliw
wości dominuujących w syygnałach (w przybliżeniu
p
15-70 kHz),,
‒ wyraźnny wpływ podłoża
p
na widmo
w
w prrzypadku stoosowania wzzbudzenia
elastyccznego.
Wynikki te pozwalaają wskazać jako odporn
niejsze na waarunki środoowiskowe,
zastosowaanie wzbudzenia z pręta stalowego.
s

3.2. Wpłływ uszkod
dzeń na wid
dmo częstottliwościowee zarejestroowanych
sygnałów
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wiązane z wpływem
w
poddłoża na widdmo rejestrowanycch sygnałów
w, badania wpływu
w
rodzaaju uszkodzeeń na widm
mo zostaną
zaprezentowane dla przypadku,
p
gdy płytę wzbudzano
w
p
prętem
stalow
wym. Do
badań wyybrano czteryy, różniące się przypadki uszkodzeń:
‒ płytkiee (1 mm) zaggłębienie o śrrednicy 5,5 mm,
m
‒ zagłębbienie o średnnicy 9,5 mm,,
‒ otwór o średnicy 9,5 mm,
‒ dwa ottwory o średnnicy 9,5 mm
m.
Dla kaażdego z przzypadków wykonano
w
po
omiary jak dla
d prób dottyczących
badania wpływu
w
podłłoża, tj. wykkonano 25 wzzbudzeń w odległościach
o
h od 5 do
25 cm od czujnika z krokiem
k
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m. Na rysunk
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mplitudowe zarejestrowa
z
anych sygnałłów dla poszzczególnych rodzajów
widma am
uszkodzeńń.
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Rys. 9. Widmo
W
sygnału zarejestrowaneego w przypadku uszkodzenia płyty
p
w postacii płytkiego
zagłębienia (ook. 1 mm) o śreednicy 5,5 mm

Rys. 10. Widmo
W
sygnału zarejestrowaneg
z
go w przypadku
u uszkodzenia płyty
p
w postaci zagłębienie
(pozostaw
wiono ok. 1mm
m warstwę mateeriału) o średniccy 9,5 mm
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Rys. 11. Widmo
W
sygnałuu zarejestrowaneego w przypadk
ku uszkodzeniaa płyty w postacci otworu o
ś
średnicy
9,5 mm
m

Rys. 12. Widmo sygnałłu zarejestrowannego w przypad
dku uszkodzeniia płyty w postaaci dwóch
otworóów o średnicy 9,5
9 mm

Analizzując powyżssze widma, można
m
zauwaażyć stosunkkowo niewiellki wpływ
rodzaju usszkodzenia na
n rozkład czzęstotliwościi w sygnale.
Obecnność uszkodzzenia w postaaci zagłębien
nia nie powooduje zmian w widmie
(rys. 3a – widmo beez uszkodzeeń), a najwięększy udziałł mają częsttotliwości
z zakresu 15-40 kHz.. W pozostałłych przypad
dkach natom
miast, możnaa wskazać
relatywnyy wzrost udzziału w widdmie częstottliwości z prrzedziału 500-60 kHz.
Ponadto w przypadkuu pomiaru dlaa dwóch otw
worów pojaw
wiają się częsttotliwości
około 90 kHz,
k
jednakżże ich udziałł jest niewielki.
Wynikki te pozwalaają wysunąć przypuszczeenie, że wzroost liczby i roozległości
uszkodzeńń może być powiązany z pojawienieem się w syggnałach pom
miarowych
wyższychh częstotliwości.
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4. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania dotyczyły możliwości wykorzystania widma amplitudowego zarejestrowanych drgań struktury płyty stalowej do oceny jej stanu, tzn. do identyfikacji obecności uszkodzeń. Przebadano również wpływ podłoża i rodzaju wzbudzenia (elastyczne, sztywne) na zarejestrowane sygnały.
Wstępne wyniki pomiarów pozwalają uznać podjęty kierunek prac za słuszny
i mogący rozwinąć istotną gałąź diagnostyki jaką są badania nieniszczące.
Wykonane próby dowiodły, że wpływ podłoża, a pośrednio jego sprężystość
nie zmienia widma amplitudowego sygnałów diagnostycznych, pod warunkiem
wzbudzania płyty elementem niesprężystym.
Natomiast wpływ uszkodzeń na widmo jest stosunkowo niewielki i należy
wziąć pod uwagę możliwość, że w warunkach terenowych, gdzie udział zakłóceń będzie znacznie większy, identyfikacja defektu w oparciu o ten parametr
będzie utrudniona.
Podsumowując należy zauważyć, że przyjęta metoda, skuteczna w warunkach laboratoryjnych, wymaga dostosowania do warunków terenowych. Udoskonalanie powinno polegać na określeniu innych, precyzyjniejszych parametrów sygnału diagnostycznego, pozwalających na jednoznaczną identyfikację
defektu w typowych warunkach terenowych.
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FREQUENCY ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS
OF AN EXCITED STEEL PLATE

In the case of building structures, it is necessary to know the status of their individual elements, in particular in places subject to high loads. Knowledge of this state has
a direct impact on the safety of using these. The above reason is a contribution to developing new and improving existing diagnostic methods. The methods that allow noninvasive diagnostics (which does not require excluding the object from use during the
measurement period) are particularly valuable.
The article presents the results of preliminary research on the possibilities of using
the acoustic method in the analysis of the condition of metal building constructions. The
measurement concept, the built-in measuring stand and the way of carrying out the
measurements are presented. In addition, the results of preliminary tests to show the
recorded signals of dominant frequencies in the spectrum have been presented. The
influence of the substrate on which the plate was placed and the number and type of
damage to the spectrum of recorded acoustic signals were investigated.
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