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Metodou impedan ní spektroskopie ze skupiny metod Nedestruktivního 
testování byly charakterizovány vzorky betonu a sledovány zm!ny ve spektru p#i jeho
hydrataci. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tan $(f) a Im Z(f) resp. Re Z(f) u vzork" a 
popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Z výsledk" lze o ekávat
korelaci mezi  n-faktorem metodou impedan ní spektroskopie a dobou tuhnutí betonu. 

Úvod

Impedan"ní spektroskopie je nedestruktivní testovací metoda, využívající frekven"ní

závislost impedan"ních charakteristik k analýze vlastností látky. Experimentální uspo!ádání

m#!ené soustavy je: kov-m#!ený materiál-kov, které ur"uje omezení metody impedan"ní

spektroskopie. Metodu nelze aplikovat u tlustovrstvých materiál$ nízké vodivosti. P!íkladem

mohou být železobetonové výrobky. Podstatou zmi ované metody je sledování frekven"ní

závislosti dielektrických ztrát, které mohou nabývat n#kolikanásobn# vyšších hodnot u 

kompozitních materiál$ a plast$, než u v#tšiny materiál$ používaných ve stavebnictví.

Obrázek 1. Detailní zapojení p!ístroj$ (zdroj st!ídavého nap#tí, testovaný vzorek, 

dvoukanálový osciloskop )[3] 

Frekven"ní závislost veli"in vyhodnocovaných p!i impedan"ní spektroskopii je 

zjiš%ována z pom#ru nap#tí (UB/UA) a fázového posuvu (&%) mezi signály A,B 

dvoukanálového osciloskopu. 
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P esné hodnoty paralelní kombinace CB a RB jsou ur!eny vstupní kapacitou a vstupním 

odporem kanálu B (v!etn" p ívodních vodi!# s BNC konektory). Není tedy nutné p ed azovat

jinou p esnou paralelní kombinaci C a R p ed vstup B. Celkovou impedanci paralelní 

kombinace CB a RB ozna!me ZB a jí odpovídající fázi  B (!-úhlová frekvence). 
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Popis m !eného materiálu

Vzorky betonu 100 mm x 100 mm x 400 mm byly pro m" ení impedan!ní

spektroskopií rozd"leny na tlouš$ku 10 mm tj. 100 mm x 100 mm x 10 mm. Složení vzork# je 

podle receptury viz. tab. 1: 

C 30/37 XF4, S4, plocha NH

1 m
3

17 l

CEM I 42,5R 320 5,45 19,5

Struska 420 100 1,7 20,75

Voda 210 3,57

Spolostan 7L 4 68

Chrysoair 0,15 2,5

Halámky D5 0/4 800 13,6 13,6

Rejta 4/8 280 4,76 25,5

Rejta 8/16 500 8,5 34,0

Tabulka 1. Procentuální podíl materiálového složení betonu 



Obrázek 2. Dva vzorky betonu p i m! ení teploty, t!sn! po nalití do tráme"k#

Obrázek 3. Sledování pr#b!hu teploty uvnit  betonových vzork# b!hem tuhnutí 

Experiment

Základem experimentu bylo rozlišení impedan"ního spektra samozhutnitelného betonu 

p i tuhnutí. Vzorky byly postupn! vkládány mezi 2 elektrody (p itla"eny pomocí šroubového 

mechanismu) a podrobeny impedan"ní  analýze.



Výsledky m !ení

K pórovitosti resp. ur ení její míry se vztahuje závislost imaginární složky impedance

Im(Z) na reálné složce impedance Re(Z). Z této závislosti ur íme úhel, který svírá úse ka

(spojnice po átku oblouku s obloukovým st!edem) s reálnou osou impedance (viz. obr. 4 - 

úhel proložené p!ímky s reálnou osou). Podle uvedeného vzorce s dosazením daného úhlu (v 

radiánech) je možné vypo ítat hodnotu n faktoru, který charakterizuje míru pórovitosti 

vzorku.

 !"# /21$%n .

Obrázek 4. Ilustrativní graf závislosti imaginární složky impedance Im(Z) na reálné složce 

impedance Re(Z)

V následující tabulce (za použití Mathcadu) jsou vypo ítané n-faktory pro r"zná stádia

hydratace braná z reálné a imaginární  ásti impedance:

Datum m !ení "as tuhnutí (dny) 

30.3. 1 0,618

2.4. 3 0,899

3.4. 4 0,908

4.4. 5 0,930

5.4. 6 0,932

6.4. 7 0,933

Tabulka 2. Výpo et n-faktoru v pr"b#hu hydratace betonu vyrobeného 29.3.

Je jasn# patrné, že n-faktor s dobou hydratace roste. Ke konci týdenního cyklu se již

tém#! nem#ní. Výchozími k!ivkami k výpo tu n-faktoru byly pr"b#hy na obrázku 5. 

Nevýhodou sledování charakteristik na obrázku 5 je, že musí mít nad#lené vzorky 

stejnou tlouš$ku. Z tohoto ohledu je výhodn#jší závislost ztrátového  initele (tan  ) na

frekvenci (f) (osa frekvence grafu na obrázku 6 je pro lepší názornost zobrazena 



v logaritmických sou adnicích). Ztrátový !initel jako parametr je !ist" materiálová konstanta, 

která nesouvisí ani s geometrií, ani s rozm"ry vzorku [4]. 

 Odstup#ování hodnot na obrázku 5 odpovídá m" ení po jednom dni hydratace. K ivka

zjišt"ná po prvním dni hydratace (30.3.2007) dosahuje v porovnání s ostatními o n"kolik  ád$

nižších hodnot, proto je z grafu velmi špatn" patrná. 

Obrázek 5. Graf závislosti imaginární složky impedance Im(Z) na reálné složce impedance

Re(Z)

Obrázek 6. Graf závislosti ztrátového !initele na frekvenci u vzorku betonu (osa frekvence 

v log sou adnicích)



Z grafu na obrázku 6 je jasn  patrná dominance vodivostních ztrát (klesající charakter 

ztrátového !initele tan  ) a to ve všech fázích hydratace betonu. "ím déle materiál hydratoval, 

tím menší hodnoty ztrátových !initel# byly zjišt ny (tém $ v celém frekven!ním spektru). 

Nap$íklad pro frekvenci 1 kHz je rozdíl tan   po šestém a prvním dnu hydratace   2,5. 

Materiál se tedy stával mén  elektricky vodivým. Dalo by se p$edpokládat, že !ím v tší je 

materiál izolant (díky vzniklým kapilárním pór#m), tím nižších ztrátových index# je dosaženo 

k daným frekvencím, ale o hodnot  ztrátového !initele rozhoduje také permitivita materiálu. 

Z fázorového diagramu ImZ(ReZ) vyplývá že s klesající reálnou složkou impedance klesá i 

imaginární složka impedance. To koresponduje s rostoucím ztrátovým !initelem. Dominance 

polariza!ních ztrát (rostoucí charakter tan  ) se projevila jen po prvním dni hydratace a to do 

frekvence   500 Hz. S rostoucí vlhkostí roste též ztrátový !initel materiálu. Obecn 

polariza!ní mechanizmy charakterizují v materiále vlhkost, zm nu pružnosti, vadu a jiné. 

Záv r

Metodou impedan!ní spektroskopie byla provedena charakterizace betonu ve stádiu 

hydratace.

 Zm na frekven!ních charakteristik odpovídá p$edpoklad#m, že se zm nou fyzikálních 

vlastností dochází ke zm n  impedan!ního ztrátového !initele. Byly popsány dielektrické 

ztráty. Charakteristiky v úzkých !asových intervalech byly reprodukovatelné. 
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