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Περίληψη
Η επιφανειακή βλάβη είναι ο πιο κοινός τύπος βλάβης σε σκυρόδεµα. Στην
περίπτωση της υποεπιφανειακής βλάβης αυξάνεται η δυσκολία χαρακτηρισµού αφού
δεν υπάρχει οπτική ένδειξη της ρωγµής. Το στρώµα του υλικού κοντά στην επιφάνεια
που παραµένει άθικτο και η ευαισθησία της ταχύτητας διαµήκους κύµατος (η οποία
µετράται τυπικά είναι µετρήσιµη σε ελέγχους), είναι αµφισβητήσιµα. Στην παρούσα
έρευνα, οι ρωγµές δηµιουργήθηκαν από κάµψη τεσσάρων σηµείων σε ινοπλισµένα
δοκίµια σκυροδέµατος. Τα χαρακτηριστικά του κύµατος µετρήθηκαν στις άθικτες
επιφάνειες (πλευρά θλίψης) µε χρήση κοινών αισθητήρων ακουστικής εκποµπής.
Παρότι δεν υπήρχε καµία οπτική ένδειξη της ρωγµής, οι ταχύτητες επιφανειακού
καθώς και διαµήκους κύµατος επηρεάστηκαν παρουσιάζοντας σαφή µείωση σε
σύγκριση µε το υγιές υλικό. Επιπλέον άλλες παράµετροι όπως το εύρος ή η ενέργεια
των κυµάτων ήταν πιο ευαίσθητες στη βλάβη. Για την καλύτερη κατανόηση της
διάδοσης σε υλικό µε υποεπιφανειακή βλάβη, έγινε αριθµητική προσοµοίωση
κάνοντας µια παραµετρική µελέτη µεταξύ του βάθους του υγιούς στρώµατος, του
µήκους κύµατος και των µετρήσιµων κυµατικών παραµέτρων. Συµπεραίνεται ότι
σαρώνοντας µια επιφάνεια µε απλές ακουστικές µετρήσεις από την υγιή πλευρά του
υλικού, ο προσδιορισµός της θέσης της υποεπιφανειακής βλάβης είναι εφικτός ενώ τα
χαρακτηριστικά διάδοσης παρέχουν πληροφορίες για τη µορφή και το βάθος της
ρωγµής.
ABSTRACT
Surface deterioration is the most common type of concrete damage. In the case of
subsurface damage the difficulty of characterization increases as there is no visual
evidence of the crack. Additionally since the close to surface layer of the material is
intact, the sensitivity of the longitudinal wave velocity, which is typically measured
for inspection purposes, is questionable. In the present paper, cracks were created in
steel fiber reinforced concrete specimens by four point bending. Wave characteristics
were then measured on the intact surfaces (compression side) using common acoustic
emission transducers. It was seen that although there was no visual sign of the crack,
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Rayleigh as well as longitudinal wave velocities were influenced showing clear
decrease relatively to the sound material. Additionally other parameters such as the
amplitude or energy of the waves were much more sensitive to damage. In order to
explain the results, numerical simulations were conducted making a parametric study
between the depth of the sound layer, the propagating wavelength and the measured
wave parameters. It is concluded that by scanning a surface with simple acoustic one
sided measurements, the identification of the location of the subsurface damage is
possible, while the propagating wave gives information about the form and depth of
the crack.

1. Εισαγωγή
Η βλάβη του σκυροδέµατος λόγω της διάβρωσης του οπλισµού είναι ένα κρίσιµο
πρόβληµα στις ενισχυµένες δοµές. Οι ρωγµές αναπτύσσονται από τις ράβδους
χάλυβα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, αλλά συνήθως το πρόβληµα προσδιορίζεται
αφότου παρατηρηθούν οι ρωγµές και η σκουριά στην επιφάνεια. Συνεπώς η ανάπτυξη
τεχνικών Μη Καταστροφικού Ελέγχου (ΜΚΕ) που µπορούν να αξιολογήσουν τα
αρχικά στάδια της βλάβης, είναι επιθυµητή.1 Το κίνητρο αυτής της µελέτης
προέρχεται από έλεγχο γέφυρας. Η δραστηριότητα της ακουστικής εκποµπής (ΑΕ)
υπέδειξε ζώνες αµφισβητήσιµης ποιότητας.2 Οι ελαστικές µετρήσεις κυµάτων σε
εκείνα τα τµήµατα της επιφάνειας αποκάλυψαν πραγµατικά τη χαµηλή ταχύτητα
παλµού. Εντούτοις, δεν υπήρξε καµία οπτική ένδειξη της ζηµίας. Κατά συνέπεια,
είναι λογικό ότι κάτω από την επιφάνεια είχε αναπτυχθεί βλάβη λόγω διάβρωσης του
οπλισµού που είχε ενσωµατωθεί 50-60 χιλ. κάτω από την επιφάνεια.
Όταν οι ρωγµές διαδίδονται προς την επιφάνεια, αν και δεν δίνουν κανένα οπτικό
σηµάδι, µπορούν να επιφέρουν µείωση στην ταχύτητα των επιφανειακών κυµάτων.
∆εδοµένου ότι τα επιφανειακά κύµατα διαδίδονται κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια, η
χρήση τους είναι κατάλληλη για έλεγχο επιφανειακής και υποεπιφανειακής βλάβης.
Κατά συνέπεια, οι µελέτες αλληλεπίδρασης µεταξύ επιφανειακών κυµάτων και
υποεπιφανειακών ρωγµών είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον ΜΚΕ3 . Όσον
αφορά τον επιφανειακό τύπο κυµάτων, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διάδοσή τους
πραγµατοποιείται σε ένα στρώµα µε βάθος περίπου ίσου µε το µήκος κύµατός τους.4
Εποµένως, η ταχύτητα του επιφανειακού κύµατος που µετράται είναι χαρακτηριστική
του στρώµατος αυτού. Εντούτοις, όσον αφορά στα διαµήκη κύµατα που διαδίδονται
στην επιφάνεια, το πάχος του στρώµατος που χαρακτηρίζεται από την µετρούµενη
ταχύτητα παλµού, δεν είναι διαθέσιµο. Ο λόγος είναι ότι ακόµη και ένα πολύ λεπτό
στρώµα του άθικτου υλικού µπορεί να παρέχει µια συµπαγή ζώνη για τη διάδοση του
κύµατος.
Στη παρούσα µελέτη τα πρισµατικά δοκίµια ήταν ενισχυµένα από ίνες χάλυβα και
είχαν υποβληθεί σε δοκιµή κάµψης τεσσάρων σηµείων. Οι ρωγµές αναπτύχθηκαν
από την εφελκυόµενη προς την συµπιεζόµενη επιφάνεια, χωρίς το δείγµα να σπάσει
σε κοµµάτια, γεγονός που οφείλετε στη δράση των ινών. Μετά το τέλος της δοκιµής
κάµψης τα δοκίµια χρησιµοποιήθηκαν για µετρήσεις υπερήχων από την άθικτη
πλευρά, προκειµένου να εξετασθεί εάν τα ελαστικά κύµατα είναι ευαίσθητα στην
υποεπιφανειακή βλάβη. Το ινοπλισµένο σκυρόδεµα είναι κατάλληλο για µία τέτοια
µελέτη γιατί µπορούν να αναπτυχθούν ρωγµές στο µέσο του δοκιµίου χωρίς αυτό να
χωριστεί σε δύο κοµµάτια, επιτρέποντας την τοποθέτηση των αισθητήρων
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εκατέρωθεν της ρωγµής. Επιπλέον, ένας άλλος στόχος ήταν να δούµε εάν σκυρόδεµα
µε χαλύβδινες ίνες και άρα µε αυξηµένη ανοµοιογένεια µπορούν να αξιολογηθεί από
τις συµβατικές µεθόδους υπερήχων, που χρησιµοποιούνται για το άοπλο σκυρόδεµα.
Επιφάνεια σκυροδέµατος
Ρωγµές

Χάλυβας
Σχήµα 1. Ανάπτυξη υποεπιφανειακής ρωγµής λόγω διάβρωσης οπλισµού

2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Το Σχήµα 2α δείχνει την πειραµατική διάταξη για µετρήσεις ελαστικών κυµάτων. Οι
δύο αισθητήρες ήταν Physical Acoustics, PAC R6, µε ονοµαστική ευαισθησία
περίπου στα 60 kHz. Η απόσταση µεταξύ των αισθητήρων ήταν 70 mm. Η διέγερση
έγινε µε σπάσιµο µύτης µηχανικού µολυβιού ΗΒ 0.5 που απείχε 10 mm από τον
πρώτο αισθητήρα. Η διέγερση αυτή εισάγει συχνότητες 100 kHz περίπου, ενώ η
συχνότητα δειγµατοληψίας ορίστηκε στα 5 MHz. Το Σχήµα 2β παρουσιάζει ένα
στιγµιότυπο κατά τη διάρκεια της δοκιµής κάµψης τεσσάρων σηµείων για την
κατανόηση του τρόπου δηµιουργίας ρωγµών στο δοκίµιο. Η ανάπτυξη της ρωγµής
ξεκινά από την κάτω επιφάνεια του δοκιµίου και διαδίδεται προς την κορυφή. Η
δοκιµή κάµψης σταµατά όταν η κεντρική βύθιση των δοκιµίων φτάσει στα 2 mm. Η
δραστηριότητα της ακουστικής εκποµπής κατά τη διάρκεια του πειράµατος
καταγράφηκε και παρουσιάζεται αλλού.5 Χρησιµοποιήθηκαν δοκίµια µε ποσοστά
ινών 0.5%, 1% και 1.5% κ.ο. σκυροδέµατος. Παράλληλα, έγιναν µετρήσεις και σε
άοπλο δοκίµιο. Όσον αφορά τα άοπλα δοκίµια γενικά αστόχησαν σε δύο κοµµάτια.
Ωστόσο ένα υπέστη την επιβαλλόµενη βύθιση χωρίς να αστοχήσει σε δύο µέρη και
άρα ήταν εφικτή η εξέτασή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν τα πειράµατα κάµψης, οι
µετρήσεις υπερήχων έγιναν πρώτα στα υγιή δοκίµια ώστε να καταγραφεί η ταχύτητα
και το εύρος κύµατος αναφοράς.
70 mm
(α)
Έως 2 mm

(β)
∆ιαµήκες

??
Rayleigh

Σχήµα 2. (α) Πειραµατική διάταξη υπερήχων κατά την επιφάνεια. (β) Ανάπτυξη και διάδοση
της ρωγµής από την κάτω επιφάνεια του δοκιµίου σκυροδέµατος προς την κορυφή κατά τη
διάρκεια της δοκιµής κάµψης.
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Τυπικές κυµατοµορφές που καταγράφηκαν από τους δύο αισθητήρες που ήταν
τοποθετηµένοι στο υγιές υλικό απεικονίζονται στο Σχήµα 3α. Η ταχύτητα µετρήθηκε
από τον χρόνο καθυστέρησης ανάµεσα στην πρώτη διαταραχή που κατέγραφαν οι
δύο αισθητήρες. Αντιστοιχεί στα διαµήκη κύµατα που είναι τα ταχύτερα. Η ταχύτητα
επιφανειακού κύµατος µετρήθηκε από µια χαρακτηριστική κορυφή της
κυµατοµορφής. Στα υγιή δοκίµια η κορυφή του επιφανειακού κύµατος ήταν
ευδιάκριτη, επειδή µετέφεραν µεγάλα ποσά ενέργειας; ενώ στα ρηγµατωµένα
δοκίµια, η ρωγµή επιφέρει µεγάλη εξασθένιση του κύµατος. Το Σχήµα 3β
παρουσιάζει τυπικές κυµατοµορφές για την περίπτωση υποεπιφανειακής ρωγµής σε
δοκίµιο µε ποσοστό ινών 1.5% κ.ο. σκυροδέµατος. Η κυµατοµορφή του πρώτου
αισθητήρα είναι παρόµοια µε την προηγούµενη περίπτωση; ωστόσο, το εύρος που
καταγράφεται από το δεύτερο αισθητήρα είναι πολύ χαµηλότερο (το σχήµα έχει
µεγεθυνθεί κατά 4 φορές). Σε µερικές περιπτώσεις ρηγµατωµένων δοκιµίων ήταν
αδύνατον να ξεχωρίσει η χαρακτηριστική κορυφή και έτσι η ταχύτητα του
επιφανειακού κύµατος δεν µπορούσε να µετρηθεί. Οι µετρήσεις επαναλήφθηκαν
είκοσι φορές µετακινώντας ελαφρώς τους αισθητήρες για να έχουµε πιο
αντιπροσωπευτικές πληροφορίες για το υλικό, ενώ σε κάθε περίπτωση η ρωγµή
βρισκόταν ανάµεσα από τους αισθητήρες.
(α)

(β)
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Σχήµα 3. Τυπικές κυµατοµορφές για (α) υγιές υλικό και (β) υλικό µε υποεπιφανειακή βλάβη.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 ∆ιαµήκη κύµατα
Στο Σχήµα 4α απεικονίζεται η ταχύτητα διαµήκους κύµατος για διαφορετικά ποσοστά
ινών. Όπως φαίνεται στο άοπλο δοκίµιο σκυροδέµατος η ταχύτητα κυµαίνεται
περίπου στα 4300 m/s, ενώ καθώς αυξάνεται το ποσοστό ενίσχυσης του
σκυροδέµατος, η ταχύτητα αυξάνεται πέραν των 4500 m/s. Θα ήταν λογικό να
αναµένουµε ότι οποιοδήποτε ποσοστό ινών θα προκαλούσε αύξηση ταχύτητας.
Όµως, για ποσοστά ινών 0.5% και 1% η ταχύτητα µειώνεται ελαφρώς (περίπου στα
4200 m/s) συγκριτικά µε το άοπλο δοκίµιο. Παρόµοια φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί
στη βιβλιογραφία όπου η φάση ενίσχυσης σε µία χαµηλής ελαστικότητας µήτρα δεν
αυξάνει απαραίτητα τις τιµές της ταχύτητας και το γεγονός αυτό αποδίδεται σε
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φαινόµενα σκέδασης6,7. Παρότι το φαινόµενο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον δεν
εµπίπτει στο αντικείµενο µελέτης αυτής της έρευνας και θα µελετηθεί χωριστά.

30

5000

(α)

4500

(β)

25

4000

COV (%)

Longitudinal wave velocity (m/s)
_

Όταν υπάρχει υποεπιφανειακή βλάβη, η ταχύτητα παρουσιάζει εµφανή µείωση για
όλα τα ποσοστά ενίσχυσης. Η µείωση που σηµειώνεται ξεπερνά τα 1000 m/s, εκτός
από την περίπτωση 1.5% , που η µείωση είναι περίπου 500 m/s, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 4α. Η µικρή µείωση ταχύτητας στα πολύ ενισχυµένα δοκίµια οφείλεται στη
γεφύρωση της ρωγµής από τις ίνες. Οι ίνες λειτουργούν ως µονοπάτια που
επιτρέπουν σε ποσά ενέργειας να διαδίδονται και να φτάνουν στο δέκτη. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η ταχύτητα δεν επηρεάζεται κατά πολύ, ενώ η ρωγµή βρίσκεται πολύ λίγα
χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια του δοκιµίου. Συνεπώς, στην περίπτωση όπου το
ποσοστό ινών είναι µεγάλο, η παράµετρος της ταχύτητας δεν επιφέρει αξιόπιστα
συµπεράσµατα. Το πρόβληµα αυτό παρουσιάζεται και σε ρωγµές ανοιχτές στην
επιφάνεια και οποιαδήποτε γεφύρωση (ενίσχυσης, νερού, σκόνης) καθιστά
προβληµατικές τις µετρήσεις από µία µόνο πλευρά.8,9
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Σχήµα 4. (α) Τιµές ταχύτητας για υγιή και ρηγµατωµένα δοκίµια για διαφορετικά ποσοστά
ινών. (β) Πειραµατική διασπορά (COV) των αποτελεσµάτων της γραφικής συνάρτησης (α).

Το Σχήµα 4β δείχνει το συντελεστή διασποράς (coefficient of variation - COV) όλων
των µετρήσεων (τυπική απόκλιση προς τη µέση τιµή των µετρήσεων). Για τα υγιή
δοκίµια η διακύµανση του COV ήταν πολύ χαµηλή (1-2%). Αυτή η τιµή αντιστοιχεί
σε πιθανές πειραµατικές αποκλίσεις, καθώς και στην ανοµοιογένεια του
σκυροδέµατος, γεγονός που καθιστά κάθε διαδροµή του κύµατος διαφορετική από
κάθε άλλη. Ωστόσο οι διακυµάνσεις στα ρηγµατωµένα δοκίµια είναι πολύ
υψηλότερες, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4β. O COV αυξάνεται σε 5% εώς 25%.
Συνεπάγεται ότι ο συντελεστής διασποράς, αποτελεί µία επιπλέον παράµετρο που
βοήθα στο καλύτερο χαρακτηρισµό του υλικού. Στην πραγµατικότητα ο συντελεστής
διασποράς επαρκών µετρήσεων έχει συσχετισθεί µε τη βλάβη σε επιφανειακές
µετρήσεις υλικών.10,11 Ο λόγος είναι η αλλαγή της θέσης των αισθητήρων, γεγονός
που αλλάζει επίσης τη θέση και τον προσανατολισµό της ρωγµής σε σχέση µε τη
διεύθυνση του κύµατος. Συνεπώς, κάθε κυµατοµορφή θα είναι διαφορετική καθώς το
κύµα διαδίδεται σε διαδροµή µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα είναι λογικό να
λαµβάνεται πληθυσµός µετρήσεων και τα χαρακτηριστικά του δείγµατος να
συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα υγιών δοκιµίων.
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3.2 Επιφανειακά κύµατα
Η ταχύτητα επιφανειακών κυµάτων δείχνει παρόµοια αποτελέσµατα µε την ταχύτητα
των διαµηκών κυµάτων. Σε ποσοστά ινών 1.5% κ.ο έχουµε την υψηλότερη ταχύτητα
(µεγαλύτερη από 2300 m/s), ενώ σε ποσοστό ινών 0.5% έχουµε τη χαµηλότερη (2150
m/s) όπως φαίνεται στο Σχήµα 5α. Στα ρηγµατωµένα δοκίµια η µείωση είναι φανερή
και κυµαίνεται από 300 m/s (για ποσοστό ινών 1.5% κ.ο) εώς 500 m/s (για ποσοστό
ινών 1% κ.ο). Επίσης ο COV για υγιή δοκίµια είναι περίπου 2% αλλά αυξάνεται στο
8-20% όπως φαίνεται στο Σχήµα 5β στην περίπτωση δοκιµίων µε υποεπιφανειακή
βλάβη. Τόσο στα διαµήκη όσο και στα επιφανειακά κύµατα είναι εµφανές ότι η
ταχύτητα µειώνεται περίπου στο 20-25% συγκριτικά µε τα υγιή δοκίµια. Ωστόσο η
στατιστική απόκλιση ενός αριθµού µετρήσεων αυξάνεται τουλάχιστον 3 εώς 13
φορές γεγονός που καθιστά το COV πιο ευαίσθητο µέγεθος κατά την ύπαρξη ρωγµής.
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Σχήµα 5. (α) Ταχύτητα επιφανειακού κύµατος για υγιή και ρηγµατωµένα δοκίµια σε
διαφορετικά ποσοστά ινών. (b) COV των αποτελεσµάτων της γραφικής συνάρτησης (a).

3.3 Εύρος
Είναι γνωστό ότι η ενέργεια του κύµατος είναι πιο ευαίσθητη στην ύπαρξη ρωγµών
από την ταχύτητα. Ακόµη και λίγο πριν την τελική θραύση, η ταχύτητα µειώνεται
µόνο κατά 10-20%.12-14 Ωστόσο, παράµετροι, όπως η ενέργεια ή το εύρος, µειώνονται
ακόµη και στα πρώτα στάδια φόρτισης. Σε αυτή τη περίπτωση το µέγιστο εύρος του
δεύτερου δέκτη (σε απόλυτη τιµή) συγκρίθηκε µε το εύρος του πρώτου δέκτη.
Μηχανισµοί εξασθένισης είναι ενεργοί ακόµα και σε υγιές υλικό λόγω απόσβεσης και
γεωµετρικής διάχυσης της δέσµης. Καθώς αυξάνεται η ανοµοιογένεια, η σκέδαση
γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντικός µηχανισµός.15 Στη συγκεκριµένη περίπτωση
η ανάκλαση ενός µεγάλου τµήµατος ενέργειας λόγω της υποεπιφανειακής βλάβης
συµβάλλει στη µεγάλη µείωση του λαµβανόµενου εύρος του δεύτερου αισθητήρα.
Για το υγιές δοκίµιο, ο δεύτερος δέκτης είχε περίπου το 30-37% από το εύρος του
πρώτου δέκτη (βλέπε Σχήµα 6a) για οποιοδήποτε δοκίµιο σκυροδέµατος. Αυτό
δείχνει ότι οποιαδήποτε διαφορά στη «συµπεριφορά» του κύµατος που οφείλεται στις
ίνες δεν είναι σηµαντική, και η επίδραση της ρωγµής πρέπει να είναι εύκολα
αναγνωρίσιµη. Στη περίπτωση που η υποεπιφανειακή βλάβη είναι παρούσα το
υπολειπόµενο εύρος εξασθενεί στο 3-11% του πρώτου δέκτη. Τα δοκίµια
σκυροδέµατος µε υψηλά ποσοστά ενίσχυσης επιδεικνύουν το υψηλότερο εύρος
ακόµη σε κατάσταση ρωγµής λόγω της γεφύρωσης της ρωγµής από τις ίνες. Σε
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οποιαδήποτε περίπτωση το εύρος αποδεικνύεται πιο αξιόπιστη παράµετρος από την
ταχύτητα καθώς παρουσιάζει µείωση της τάξεως του 90% σε σύγκριση µε τα υγιή
δοκίµια, ενώ η ταχύτητα σηµειώνει µείωση περίπου στο 20%, όπως προαναφέρθηκε.
Η εγγενής ανοµοιογένεια του σκυροδέµατος, πού περιλαµβάνει πορώδες, φυσαλίδες
αέρα, άµµο, χονδρά αδρανή και χαλύβδινες ίνες, αυξάνει το COV των µετρήσεων του
εύρους ακόµα και σε υγιές υλικό. Γι’αυτό το λόγο, στην συγκεκριµένη περίπτωση, η
παράµετρος αυτή δεν εµφάνισε συστηµατική µεταβολή για τα ρηγµατωµένα δοκίµια.
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Σχήµα 6. (α) Κυµατοσυνάρτηση εύρους για υγιή και ρηγµατωµένα δοκίµια σε διαφορετικά
ποσοστά ινών. (β) COV των αποτελεσµάτων της γραφικής συνάρτησης (α).

4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Για τις πειραµατικές περιπτώσεις, οι ρωγµές σχεδόν αγγίζουν την επιφάνεια και
επιφέρουν σαφή µεταβολή στις κυµατικές παραµέτρους. Προκειµένου να εξετασθούν
διαφορετικές περιπτώσεις βάθους ρωγµής και για να αυξηθεί η κατανόηση ούτως
ώστε να βοηθηθεί η έρευνα για εύρεση παραµέτρων πιο ευαίσθητων στη βλάβη από
ότι είναι η ταχύτητα, πραγµατοποιήθηκε αριθµητική προσοµοίωση. Για το σκοπό
αυτό έγινε χρήση εµπορικού λογισµικού.16 Η λειτουργία του προγράµµατος βασίζεται
στην επίλυση δισδιάστατης, ακουστικής κυµατικής εξίσωσης, µε τη µέθοδο των
πεπερασµένων διαφορών και έχει χρησιµοποιηθεί πρόσφατα για κυµατική διάδοση σε
ανοµοιογενές σκυρόδεµα.17 Τα υλικά, που περιλαµβάνονται εξετάστηκαν ως
ελαστικά, παραλείποντας τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες τους. Οι σταθερές Lame που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν λ= 12 GPa και µ= 16.5 GPa, µε πυκνότητα ίση µε 2400
kg/m3, οδηγώντας σε ταχύτητα διαµηκών κυµάτων ίση µε 4300 m/s. Η γεωµετρία
του δείγµατος ήταν ορθογωνική µε πάχος 100 mm (όπως και το πραγµατικό δοκίµιο,
βλέπε Σχήµα 7α). Το βήµα υπολογισµού στο χώρο (spacing resolution) ορίστηκε στα
0.2 mm πολύ µικρότερο από το µήκος κύµατος του διαµήκους κύµατος και του
επιφανειακού κύµατος (43 mm και 24 mm αντίστοιχα).
Προκειµένου να µειωθεί ο χρόνος υπολογισµού, εξετάστηκε η περιοχή στο κέντρο
του δοκιµίου µήκους 200 mm και τέθηκαν συνοριακές συνθήκες άπειρου µέσου στις
απέναντι πλευρές για να µην παρουσιαστούν φαινόµενα ανάκλασης. Οι δέκτες της
αριθµητικής προσοµοίωσης είχαν µήκος 15 mm για να µοιάζουν µε τους
πραγµατικούς δέκτες, τοποθετήθηκαν στην κορυφή του δοκιµίου και η µεταξύ τους
απόσταση ήταν 70 mm, όµοια µε του πειράµατος. Οι δέκτες υπολογίζουν τον µέσο
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όρο της πλευρικής µετατόπισης σε όλο τους το µήκος. ∆ιαφορετικά δείγµατα
εξετάστηκαν µε αριθµητική προσοµοίωση, όπως άοπλο και δείγµατα µε
υποεπιφανειακή βλάβη βάθους 10 mm, 8 mm, 5 mm, 3 mm και 1 mm κάτω από την
επιφάνεια του δείγµατος. Το Σχήµα 7α δείχνει ένα στιγµιότυπο του πεδίου
µετατοπίσεων για την περίπτωση του δοκιµίου χωρίς υποεπιφανειακή βλάβη και το
Σχήµα 7β δείχνει τις κυµατοµορφές που λαµβάνονται σε αυτή την περίπτωση. Η
χαρακτηριστική κορυφή του επιφανειακού κύµατος µπορεί εύκολα να αναγνωριστεί
στις κυµατοµορφές και των δύο αισθητήρων, καθώς η ενέργεια µπορεί να διαδοθεί
χωρίς καµία παρεµπόδιση. Στο Σχήµα 7γ απεικονίζεται η περίπτωση µε βάθος
ρωγµής 1 mm , ενώ η αντίστοιχη κυµατοµορφή φαίνεται στο Σχήµα 7δ. Η ρωγµή έχει
πάχος 1 mm. Όσο η ρωγµή πλησιάζει την επιφάνεια λιγότερη ενέργεια µπορεί να
περάσει από το δεύτερο µισό του δείγµατος προς το δεύτερο δέκτη. Το πεδίο
µετατόπισης είναι ισχυρά σκεδασµένο και η κυµατοµορφή του δεύτερου αισθητήρα
είναι πολύ µικρότερη σε εύρος. Το επιφανειακό κύµα µπορεί ακόµη να διακριθεί
(Σχήµα 7δ), και η ταχύτητα µπορεί να µετρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Οι
µεγαλύτερες κορυφές που παρατηρούνται στη κυµατοµορφή του πρώτου δέκτη µετά
από 30 µs οφείλονται στην ανάκλαση από τη ρωγµή διότι ένα µεγάλο τµήµα της
ενέργειας ανακλάται από τη ρωγµή. Αντίστοιχα το εύρος στο δεύτερο δέκτη
µειώνεται, όσο περισσότερη ενέργεια ανακλάται.
∆έκτης 2

∆έκτης 1
70 mm

∆ιέγερση
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Σχήµα 7. (α) και (γ) Στιγµιότυπο του πεδίου µετατόπισης για δείγµα χωρίς ρωγµή και για
δείγµα µε βάθος ρωγµής 1 mm αντίστοιχα, (β) και (δ) Κυµατοµορφές που λήφθηκαν κατά
την προσοµοίωση των (α) και (γ) αντίστοιχα. Η συχνότητα είναι 100 kHz.

Εκτός από τα διαφορετικά βάθη ρωγµής, στην προσοµοίωση µεταβλήθηκε και η
συχνότητα. Πέραν από τη συχνότητα των 100 kHz, που ήταν περίπου η συχνότητα
που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος, οι συχνότητες των 200 kHz
και των 20 kHz εφαρµόστηκαν επίσης για την εξέταση του αν η αλλαγή της
συχνότητας βοηθάει στο χαρακτηρισµό, αλλάζοντας το βάθος διείσδυσης του
κύµατος.
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Όσον αφορά τα διαµήκη κύµατα η ταχύτητα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την
υποεπιφανειακή βλάβη. Για βάθος ρωγµής 1 mm η ταχύτητα µειώνεται µόνο 1% για
τις συχνότητες 100 και 200 kHz, ενώ στα 20 kHz µειώνεται στα 2%, όπως δείχνει το
Σχήµα 8α. Για βάθος ρωγµής µεγαλύτερο από 3 mm η ταχύτητα δεν επηρεάζεται,
ακόµη και όταν το µήκος κύµατος είναι µεγάλο (216 mm για 20 kHz). Το λεπτό
στρώµα επιφάνειας είναι αρκετό για να διαδοθεί το διαµήκες κύµα.
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Ταχύτητα Rayleigh

Ταχύτητα διαµηκών__

Αντίθετα, στα επιφανειακά κύµατα η ταχύτητα επηρεάζεται ακόµη και σε βάθος
ρωγµής 10 mm. Οι υψηλές συχνότητες δεν παράγουν µονότονη καµπύλη της µείωσης
ανάλογα µε το βάθος ρωγµής. (βλέπε Σχήµα 8β). Η χαµηλή συχνότητα των 20 kHz
παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα, µιας και η ταχύτητα µειώνεται ανάλογα µε το
πόσο η ρωγµή πλησιάζει την επιφάνεια του δείγµατος. Για τις περιπτώσεις που η
ρωγµή είναι βαθύτερη (10 mm κάτω από την επιφάνεια) η ταχύτητα του
επιφανειακού κύµατος µειώνεται κατά 2% και όσο η ρωγµή πλησιάζει την επιφάνεια
(1 mm) η µείωση της ταχύτητας επιφανειακού κύµατος φτάνει το 5%. Αυτό δείχνει
ότι µεγάλα µήκη κύµατος είναι πιο αξιόπιστα καθώς διαδίδονται σε βαθύτερα
στρώµατα. Είναι ενδεικτικό ότι βασιζόµενοι στην ταχύτητα των υψηλότερων
συχνοτήτων των 100 kHz και των 200 kHz δεν είµαστε σε θέση να διακρίνουµε
καθαρά ακόµη και τη βλάβη σε βάθος ρωγµής 1 mm. Η συχνότητα των 20 kHz όµως,
υφίσταται µεγαλύτερη µείωση ταχύτητας γεγονός που επιτρέπει πιο εύκολη
αξιολόγηση. Σε υψηλότερες συχνότητες, όσο η ρωγµή πλησιάζει την επιφάνεια, η
ταχύτητα µειώνεται µε εξαίρεση τη ρωγµή 1 mm κάτω από την επιφάνεια που
επιδεικνύει ταχύτητα όµοια µε του υγιούς δείγµατος. Αυτή η αύξηση φαίνεται
αντίθετη µε το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας ανακλάται. Ωστόσο,
υπενθυµίζεται ότι αν και το προσπίπτον κύµα Rayleigh ανακλάται, ένα νέο
επιφανειακό κύµα σχηµατίζεται λόγω της διάθλασης του διαµήκους και εγκάρσιου
κύµατος στην άκρη της ρωγµής.3 Η χαµηλότερη συχνότητα των 20 kHz δεν εµφανίζει
τέτοιου είδους φαινόµενα και συνεπώς φαίνεται πιο επαρκής για αυτή τη µελέτη.

20 kHz (216 mm)

0.94

0.98
0.97
0.96
200kHz (11.62 mm)

0.95

100kHz (23.24 mm)
20kHz (116.2 mm)
Χωρίς ρωγµή

0.94

Χωρίς ρωγµή
0.93

0.93

0

2

4

6

8

10

Βάθος υποεπιφανειακής ρωγµής (mm)

0

2

4

6

8

10

Βάθος υποεπιφανειακής ρωγµής (mm)

Σχήµα 8. Ταχύτητα προς βάθος υποεπιφανειακής ρωγµής, (α) διαµήκες, (β) επιφανειακό για
διαφορετικές συχνότητες. (Ο αριθµός στην παρένθεση αντιστοιχεί στο µήκος κύµατος).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα µελέτη αφορά το χαρακτηρισµό των υποεπιφανειακής βλάβης σε
σκυρόδεµα. Μετρήσεις ελαστικού κύµατος 100 kHz έγιναν από τη µία πλευρά ενώ οι
ρωγµές αναπτύχθηκαν από τη δοκιµή κάµψης τεσσάρων σηµείων και βρίσκονται
µερικά mm κάτω από την επιφάνεια. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα διαµήκους και
επιφανειακού κύµατος µειώθηκε περισσότερο από 20%. Ωστόσο, υψηλότερη
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ευαισθησία παρουσιάζει η στατιστική διασπορά των µετρήσεων λόγω της ύπαρξης
της ρωγµής στο υλικό, παράµετρος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έλεγχο επί
τόπου στο έργο. Το εύρος ή η ενέργεια της κυµατοµορφής είναι ακόµα µία
παράµετρος που αποδεικνύεται πολύ πιο ευαίσθητη από την ταχύτητα. Αριθµητική
προσοµοίωση έγινε για να εξεταστεί η επίδραση των διαφορετικών συχνοτήτων και
του βάθους ρωγµής στη διάδοση επιφανειακών κυµάτων. Προτείνεται ότι τα
επιφανειακά κύµατα χαµηλής συχνότητας είναι κατάλληλα για το χαρακτηρισµό
υποεπιφανειακών ρωγµών, αφού η ταχύτητα τους επηρεάζεται ακόµη και σε βάθος
ρωγµής 10 mm. Λαµβάνοντας υπόψην τον αργό ρυθµό ανάπτυξης της ρωγµής λόγω
διάβρωσης, γίνεται εκτίµηση µε βάση τις τιµές ταχύτητας του επιφανειακού κύµατος
πολύ νωρίτερα, από την παρατήρηση της πραγµατικής ρωγµής, µετά από το σπάσιµο
της επιφάνειας. Τέλος συχνότητες χαµηλότερες από 20 kHz, µε µεγαλύτερο βάθος
διείσδυσης, πρέπει να µελετηθούν για την αναγνώριση βλάβης λόγω διάβρωσης
οπλισµού σε πολύ αρχικό στάδιο µακριά από την επιφάνεια.
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