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IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE BETONU 
S P ECHODOVOU VRSTVOU SODNÉHO VODNÍHO SKLA

Ivo Kusák, Miroslav Lu ák, Luboš Pazdera, Pavel Schauer 
Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké u ení technické v Brn

Abstract: The impedance spectroscopy method, one of the non-destructive testing 

methods, has been applied to characterize concrete specimens and track the changes in the 

frequency spectra before and after a sodium water-glass layer has been spread over its 

surface. Variations in the tan (f) and Im Z(f) or Re Z(f) plots have been observed and the 

specimen quality has been described using the predominant loss kind in the material in 

question. Our results appear to indicate a possible correlation between the n-factor obtained 

by this method and the specimen porosity. They can also indicate electric conductivity

variances in the frequency spectra of the material under investigation.

1. 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.

Obr..1: Detailní zapojení p ístroj  (zdroj st ídavého nap tí, testovaný vzorek, 
dvoukanálový osciloskop )[3]
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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.
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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2. Popis m eného materiálu 
Vzorky betonu byly pro m ení impedan ní spektroskopií rozd leny na tlouš ku 10 mm tj. 
40 mm x 100 mm x 10 mm. Složení vzork  je podle receptury viz. tab. 1:
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Tab.1: Složky a parametry vzork  betonu 

Složky Parametry Množství Velikost Jednotka
CEM I 42,5R 
Hranice

420 kg/m3

písek 0/4 mm 
Brat ice

1667 kg/m3

voda 260 kg/m3

vodní sou initel 0,62 –
Zpracovatelnost erstvého betonu 
Hm 

140 mm

Konzistence sednutím kužele dle 
Abramse 

40 mm

Objemová hmotnost 2040 kg/m3

Pevnost v tlaku 25 MPa

Vodní sklo - pro druhou fázi srovnávacího m ení bylo použito sodné vodní sklo Na2SiO3
se silikátovým modulem 1,6 a hustot  1560 kg/m3 (KOMA a.s.), kterým byl pot en povrch 
m ených vzork .
3. Experiment 
Základem experimentu bylo rozlišení impedan ního spektra samozhutnitelného betonu a 
charakteristika elektrické vodivosti p ed a po nat ení vrstvy sodného vodního skla. Vzorky 
byly postupn  vkládány mezi 2 elektrody (p itla eny pomocí šroubového mechanismu) a 
podrobeny impedan ní  analýze. M ené spektrum se pohybuje mezi frekvencemi 
40 Hz - 1 MHz. 
4. Výsledky m ení
Amorfní p ídavek ve form  sodného vodního skla vypl uje povrchové póry základního 
materiálu a znemož uje vytvo ení elektrických dipól -ztrátový initel se tedy snižuje. 
P echodová vrstva vytvo ená práv  tímto amorfním p ídavkem má proto z hlediska 
stavebního (snižuje se elektrická vodivost v celém frekven ním spektru) výhodn jší 
vlastnosti. Otázkou z stává zda m ený materiál neztrácí s tímto p ídavkem i pevnost resp. se 
nezvyšuje k ehkost. Polariza ní mechanismy (rostoucí hodnota ztrátového initele) se v obou 
fázích m ení projevují do frekvence 500 Hz (obecn  polariza ní mechanizmy charakterizují 
v materiále vlhkost, zm nu pružnosti, vadu a jiné). 
Následuje pokles ztrátového initel, což odpovídá dominanci vodivostních ztrát v materiále. 
Rozdíl ztrátových initel  tan pro frekvenci 500 Hz je  0,2. Tento rozdíl se sice pro vyšší 
frekvence snižuje, nicmén  z stává jasn  patrný a to až do frekvence 1 MHz.
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Obr.2: Graf závislosti ztrátového initele na frekvenci u vzorku betonu p ed a po nat ení
povrchu sodným vodním sklem (osa frekvence v log sou adnicích)

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.

/21n .

Obr.3: Ilustrativní graf závislosti imaginární složky impedance Im(Z) na reálné složce
impedance Re(Z)
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Tento p edpoklad ovšem platí máme-li 2 vzorky r zné pórovitosti. Pokud ovšem pono íme
vzorek stejného materiálu a stejné pórovitosti nap . do amorfního sodného vodního skla, tak 
se jednozna n  zm ní jeho imaginární a reálná složka impedance. Polom r kružnice se tedy 
m ní v závislosti na t chto dvou složkách impedance. Souvislost s pórovitostí nelze v tomto
p ípad  užít. M žeme íci, že Im(Z)=Xc, kde Xc je kapacitance m eného vzorku, kterou 
vypo teme:

Cj
X c

1
,

kde C je kapacita vzorku, kterou vypo ítáme:

L

S
C ro .

S-plocha elektrody a L-vzdálenost elektrod jsou bu  známé parametry nebo je není nap . u 
závislosti tan (f) t eba v bec znát (nebo  je dán ztrátový initel podílem složek m rné
impedance, kde se rozm rové charakteristiky nevyskytují). Potom dle p edchozího vzorce je 
kapacita závislá pouze na relativní permitivit , která bude p edm tem zkoumání.
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Obr.4: Graf závislosti imaginární složky impedance Im(Z) na reálné složce impedance Re(Z)
5. Záv r
Metodou impedan ní spektroskopie byla provedena charakterizace betonu p ed a po nat ení
vrstvou sodného vodního skla. 
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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