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Impedan ní spektroskopie poskytuje obraz o elektrických a dielektrických
vlastnostech materiálu. Ve stavebnictví jsou  asto používány mikroskopicky nehomogenní
materiály. Impedan ní spektra betonu se odlišují od ideálních spekter elektrotechnických 
prvk". Na základ! Debyeovy teorie existují odvozené modely dielektrika, aplikovatelné na 
reálné materiály. Ur ení hodnot parametr" tohoto modelu není jednoduché a jednozna né.
P#ísp!vek uvádí hodnoty parametr" modelu pro pr"b!h hydratace betonu v  ase. Je nastín!na
možná souvislost vybraných parametr" s pórovitostí betonu. 

Úvod

Impedan!ní spektroskopie je výkonná metoda pro charakterizaci elektrických 

vlastností rozli!ných materiál". Omezením v jejím použití je aplikace elektrodového systému

na testovaný vzorek z tuhé látky, definované tlouš#ky, v podob$ mosazná elektroda – m$%ený

materiál – mosazná elektroda. Metoda není zatím aplikovatelná na tlustovrstvé materiály a 

materiály s nízkou vodivostí (ve stavebnictví nap%. stavební dílce, mostní konstrukce, apod.). 

Mezi standardní postupy p%i použití metody impedan!ní spektroskopie dnes pat%í

interpretace výsledk" model", aplikovaných na experimentální data. Zpravidla na základ$

Debyeovy teorie jsou vytvá%eny modely dielektrika, zahrnující modelové závislosti

komplexní relativní permitivity, kterými jsou fitovány pomocí matematického software

experimentální k%ivky složek komplexní relativní permitivity a analogicky nap%íklad spektra 

m$rné impedance materiálu, které však v tomto !lánku nebude v$nována pozornost. 

Základní model Debyeovy teorie dielektrika je popsán rovnicí 1, kde &* je komplexní

permitivita, $n –dynamická permitivita, $s –statická permitivita, % – nejpravd$podobn$jší

relaxa!ní doba, & –distribu!ní parametr, ' – úhlová frekvence. 
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M !ené materiály

Vzorky betonu o rozm rech 100 mm x 100 mm x 400 mm byly pro m !ení

impedan"ní spektroskopií rozd leny na dílce o tlouš#ce 10 mm tj. 100 mm x 100 mm x 10 

mm.

Vzorky betonu byly charakterizovány v pr$b hu hydratace po dobu 5 dn$.

Složení vzork$ je uvedeno v tabulce 1: 

C 30/37 XF4, S4, plocha NH

Hmotnost (kg) v 1 m
3

Hmotnost (kg) v 17 l

CEM I 42,5R 320 5,45

Struska 420 100 1,7

Voda 210 3,57

Spolostan 7L 4 0,8

Chrysoair 0,15 2,5

Halámky D5 0/4 800 13,6

Rejta 4/8 280 4,76

Rejta 8/16 500 8,5

Tabulka 1. Hmotnostní zastoupení složek betonu pro použité vzorky 

Výsledky modelování 

Obrázek 1. Hodnoty dynamické permitivity betonových vzork$ v pr$b hu hydratace 



Na obrázku 1 jsou vyzna eny hodnoty optické (dynamické) permitivity m!"eného

materiálu v pr#b!hu hydratace betonu. Pozorujeme nar#stání hodnoty  n, nelze však 

rozhodnout, zda je nar#stání lineární nebo exponenciální. Hodnoty uvedené permitivity

odpovídají hodnotám zjišt!ným orienta ním m!"ením kapacity elektrodového systému bez 

vzorku a se vzorkem. Blízkost hodnot dynamické permitivity v druhém a t"etím dnu 

nasv!d uje asymptotickému p"ibližování k hodnot! blízké 1 pro dobu jdoucí k po átku

hydratace.

Na Obrázku 2 vidíme hodnoty distribu ního parametru   v pr#b!hu hydratace. 

Spektrum  1 bylo získáno z proložení hodnot závislosti ztrátového  initele na frekvenci, 

druhé spektrum -  2 – ur eno ze spektra imaginární složky m!rné impedance v závislosti na 

reálné složce m!rné impedance. V prvním dnu hydratace byla ur ena vyšší hodnota pro první 

spektrum, ve t"etím dnu hydratace byly ur eny identické hodnoty distribu ního parametru.

Následující dny byly hodnoty distribu ního parametru vyšší pro spektrum  1 než pro 

spektrum  2. Nar#stající tendence v prvních dnech hydratace a klesající charakter spekter pro 

další dny hydratace od t"etího dne jsou spole né pro ob! spektra.

Koeficient stla ení sv!d í o mí"e rozptylu relaxa ních dob kolem nejpravd!podobn!jší

relaxa ní doby v celém frekven ním spektru a nep"ímoúm!rn! indikuje míru polariza ních

mechanism# v materiálu v pr#b!hu hydratace. 

Obrázek 2. Hodnoty distribu ního parametru v pr#b!hu hydratace.  1 – získáno ze spektra

ztrátového  initele v závislosti na frekvenci,  2 – ur eno ze spektra imaginární složky m!rné

impedance v závislosti na reálné složce m!rné impedance. 



Záv r

Všechny hodnoty parametr , prezentované v uvedených grafech (Obrázek 1 a 2), byly 

získány ze spektra ztrátového !initele v závislosti na frekvenci a ze spektra imaginární složky 

m"rné impedance v závislosti na reálné složce m"rné impedance. P#esnost hodnot parametr 

závisí na množství experimentálních dat, ale také na zkušenostech autora. 

Ve zjišt"ných spektrech byl pozorován trend. Nevýhodou byla volba velkých 

!asových odstup  mezi m"#eními. 
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