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Abstract

Nondestructive diagnostics of concrete materials and non-cement-based materials is the 
subject of current research for developed methods of testing building materials. Behavior 
of concrete components in the early stages of solidification also gives information about 
future product qualities of concrete. Common methods include monitoring the volume change 
components, thermal characteristics and approaches to the study of electrical properties. 
Our comprehensive measurements carried out continuously and at 28 days. The values 
of electrical quantities of material during solidification and possible association with stress 
in the material are correlated. Electrical parameters are evaluated: in particular, capacity, 
resistance and loss factor at frequency of alternating electric field. During hardening of the 
concrete panel is an internal tension, which is trying to describe by mentioned electric 
quantities.

Key words: impedance spectroscopy, dielectric losses, loss factor, conductivity losses, 
polarization losses

Abstrakt

Nedestruktivní diagnostika betonových materiál  na cementové i bezcementové bázi je 
p edm tem sou asného výzkumu v oblasti rozvíjených testovacích metod stavebních 
materiál . Chování betonového dílce v prvních fázích tuhnutí dává informace také 
o budoucích kvalitách betonového výrobku. Mezi b žné metody pat í sledování objemových 
zm n dílce, teplotních charakteristik a p istupuje se ke zkoumání elektrických vlastností 
materiálu. Naše komplexní m ení probíhají kontinuáln  až v délce 28 dní a dále. 
Do vzájemných souvislostí jsou položeny hodnoty elektrických veli in materiálu v pr b hu 
tuhnutí a možná souvislost s nap tím v materiálu. Vyhodnocovanými elektrickými veli inami 
jsou zejména kapacita, rezistence a ztrátový initel p i st ídavé frekvenci elektrického pole. 
B hem tuhnutí betonového dílce dochází k vnit nímu pnutí, které se snažíme postihnout 
práv  zmín nými elektrickými veli inami. 

Klí ová slova:  impedan ní spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový initel, vodivostní 
ztráty, polariza ní ztráty 
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1. Úvod
Kvalita betonu závisí na tuhnutí a tvrdnutí. Sledování tohoto d je je možné n kterými
metodami nedestruktivního testování. Metodou impedan ní spektroskopie, která pat í
do 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 C(t), resp. R(T) u vzork  a popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících
v materiálu. 

Zm na elektrických veli in je zp sobena chemickým procesem a s tím spojenými
aspekty jako je nap íklad pnutí v materiálu nebo tvorba pórovité struktury. P ítomnost
zám sové vody p i tvorb  betonové sm si ovliv uje jakost materiálu v podob
výsledné tahové a tlakové pevnosti, ovliv uje pórovitost. 

Práv  póry a jejich tvorba poskytují zdroj informací o mnohých vlastnostech látky [1]. 
Informují o deformacích struktury, stupni mechanických nap tí a o technologických 
d sledcích pórovité látky (pevnost, vodot snost, mrazuvzdornost, smršt ní aj.).

Pórovitost cementového kamene je složena z pór  jednak vzniklých v erstvém
betonu (a které z staly i ve ztvrdlém betonu), a jednak z pór  vzniklých p i hydrataci
cementu. Póry lze rozd lit na makropóry (pr m r d > 1 µm, technologické PT

a provzduš ovací PP) a na mikropóry s pr m rem do 1 µm (n kte í auto i uvádí až 
10 µm), které jsou dále rozd leny na gelové PG, hydrata ní PH a kapilární PK.

Celková pórovitost cementového kamene PCK  je sou tem [1]: 

KHGPTCK PPPPPP   (1) 

2. Popis m eného materiálu a elektrod 
Elektrody (Fig. 1) byly vyrobeny dvojího typu. První z mosazného plechu tlouš ky
1 mm a plošných rozm rech 25x40 mm. Druhé z hlazené oceli o pr m ru 6 mm
a délce 75 mm (zapušt ná délka 65 mm). Zapušt né elektrody (Fig. 2) jsou 
zapušt né za pomoci teflonové desky, která zaru uje meziosovou vzdálenost
elektrod 3 cm a jejich rovnob žnost.

Obr. 1  Typy elektrod zapoušt ných do betonu 

Fig. 1 Type of electrodes sunk into concrete 
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Receptura betonu 1 m3 Mechanické
vlastnosti

Vodní sou initel 0,33 Zpracovatelnost F4

CEM I 42,5 R Mokrá 420 fc1 [MPa] 48,4

Metakaolin Mefisto K05 35 E1 [GPa] 29,0

Voda 150 fc2 [MPa] 60,5

Superplastifikátor 7,5 E2,rh=95 [GPa] -

Písek 0/4 Kinsky 625 E2,rh=60 [GPa] 30,4

Dr  4/8 Litice 245 fc28 [MPa] 105,1

Dr  8/16 Litice 975 E28,rh=95 [GPa] 40,5

E28,rh=60 [GPa] 37,3

Tab. 1 Receptura betonu a jeho mechanické vlastnosti 

Tab. 1 Recipe of concrete and its mechanical properties 

Obr. 2 Zobrazení pracovišt  (betonové vzorky, p ístroje a 
zapušt né elektrody). Vzorek vpravo ozna en íslo 1, vzorek 

vlevo ozna en íslo 2 a v pr b hu experimentu obalen 
smrš ovací folií 

Fig. 2 Display of work place (concrete samples, devices and 
embedded electrodes). Sample No. 1 is labeled on the right, left 
sample is labeled number 2 during the experiment wrapped in 

shrink foil 

Beton byl míchán v laboratorní mícha ce v množství 35 l. Pro m ení pevnosti v tlaku 
fc byly zhotoveny krychle o hran  150 mm a pro m ení metodou impedan ní
spektroskopie a pro m ení statických modul  pružnosti E hranoly o rozm rech
100x100x400 mm. První hodnoty pevností a modul  pružností byly m eny ve stá í
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24-26 hodin, další ve stá í 2 dny a 28 dní, obojí na vzorcích uložených ve vlhkém
uložení (r.h. 95 %) a na vzduchu v laborato i (r.h. 60 %).

Elektrody byly do m ené sm si vloženy za cca 15 minut od namíchání, p i emž
vlastní m ení zapo alo po 1,5 hodin .

U této sm si s vodním sou initelem 0.33 je patrné, že statické moduly pružnosti 
a pevnosti v tlaku se se stá ím zvyšují. Svoji roli zde patrn  hraje voda ve struktu e
a utvá ení výše zmín né pórovité struktury. 

3. Výsledky 
Realizovaná kontinuální m ení v rozsahu až 1080 hodin poskytla adu asových
závislostí elektrických veli in. K analýze byly zvoleny níže prezentované závislosti. 

Graf na obrázku 3 srovnává elektrickou kapacitu vzorku v oblasti elektrod p i
frekvenci elektrického pole 1 kHz. Kapacita se mírn  liší pro plošné elektrody
a trubi kové elektrody. Je to zp sobeno tvarem elektrod, jejich plochou, vzdáleností
elektrod a vlivem orientace elektrod vzhledem ke kovové form  pro výrobu 
experimentálního vzorku. Není naším zám rem srovnávat absolutní hodnoty
elektrické kapacity mezi rozdílnými elektrodami.
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Obr. 3 Kapacita vzorku za použití dvou 
typ  elektrod, f=1 kHz 

Fig. 3 El. capacity of sample for two 
different type of electrodes, f=1 kHz 

Obr. 4 Elektrický odpor vzorku za použití 
dvou typ  elektrod, f=1 kHz 

Fig. 4 El. rezistance of sample for two 
different type of electrodes, f=1 kHz 

V obrázku 3 pozorujeme v prvních hodin  minimální nár st kapacity u obou 
použitých elektrod, po první hodin  od zapo etí m ení, což odpovídá p ibližn
1,5 hodiny od namíchání, dochází k poklesu kapacity o jeden ád. Krátce p ed
10 hodinou pozorujeme u plošných elektrod nár st kapacity, který m že být 
zp soben p echodem mezi m ícími rozsahy použitého RLCG mostu, ale také 
možnou manipulací se vzorkem p i aplikaci idel metody akustické emise. Podstatný
je však nár st hodnot kapacity u plošných elektrod po 10 hodin , u hodnot kapacity
válcových elektrod k nár stu nedochází, pouze se zvol uje klesání hodnoty kapacity. 
Zám sová voda dosud zapl uje prostor mezi ásticemi sm si, vzorek je dosud
plastický a nap tí ve vzorku je minimální, je kompenzováno transportem vody 
a zm nou polohy n kterých ástic. Voda se stále více váže na ástice pojiva. 
Pórovitost roste. 
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Po 15 hodin  však kapacita vzorku u plošných elektrod op t klesá. Po 23,5 hodin
nastává u obou k ivek výrazn jší pokles, k ivka však naváže na p vodní trend 
poklesu ve 35. hodin . Zbývající zám sová voda p ipomínající nyní spíše elektrolyt 
s permitivitou vyšší než permitivita vzduchu se navazuje na pojivo a mizí 
z makropór . V materiálu klesá permitivita a tím elektrická kapacita. Lze se 
domnívat, že ve vzorku nar stá výrazn  pnutí, vzorek p estává být plastický, roste 
etnost mikrotrhlin. 

Po p ibližn  100 hodinách m ení nabývají hodnoty kapacit srovnatelných hodnot 
a po zbytek doby zrání betonu se hodnoty výrazn  neliší. Tvar k ivek 
v logaritmických sou adnicích na obou osách v ase od 10. hodiny není 
v celém intervalu p ímkový, nelze použít aproximaci logC=k*logT + q, kde k a q jsou 
koeficienty, proto zm ny elektrické kapacity neprobíhají exponenciáln  v celé zbylé 
ásti intervalu.

V grafu logaritmické závislosti elektrického odporu na logaritmu asu log R(log t) 
srovnáváme elektrický odpor p i frekvenci budícího elektrického pole 1 kHz obou 
typ  použitých elektrod. Op t nelze porovnávat hodnoty m ené veli iny, pouze 
zm ny ve spektru a trendy. Op t pozorujeme srovnatelný tvar spektra u obou typ
elektrod do doby 8 hodin. Následuje nár st a na n kolik hodin pokles u k ivky
elektrického odporu ur eného pomocí válcových elektrod, zatímco hodnoty odporu 
u druhé k ivky neklesají. Nap tí v betonovém dílci je malé, je kompenzováno 
plasti ností materiálu. Od 10 hodiny drží ob  k ivky stejný trend. Roste elektrický 
odpor, roste pórovitost a nap tí v materiálu. Po 13 hodin  až do doby 100 hodin jsou 
hodnoty elektrického odporu srovnatelné. Hodnoty elektrického odporu m eného
deskovými elektrodami rostou více prudce než u válcových elektrod. V záv ru 
intervalu pozorujeme hodnoty 6000  a 3500 .

P i pohledu na celá spektra op t nelze nahradit pr b h zm n elektrického odporu p i
hydrataci p esn  exponenciální závislostí, m žeme zatím íci, že nejblíže 
k exponenciálnímu pr b hu je k ivka odporu betonu u válcových elektrod od 
8. hodiny. P i hledání trendu u této k ivky docházíme k tvaru pomyslné obálky k ivky
v podob : logR = +0.832log T +0.971. po odlogaritmování: R=9.4*(T^0.8). 
Nejpodstatn jší je parametr exponentu 0.8, který se ukazuje velmi podobný i u jiných 
cementových sm sí.

V grafu na obrázku 4 pozorujeme od p ibližn  páté hodiny hydratace exponenciální 
nár st elektrického odporu vzorku. P edpokládá se úzká souvislost s nár stem
pórovitosti, ke kterému dochází p ítomností gelových pór , hydrata ních pór
a kapilární pórovitosti. Za využití Fagerlundova empirického vztahu pro stupe
hydratace cementu bude hledán podíl druh  pór  na celkové pórovitosti a její 
závislost na ase hydratace. 

Velmi zajímavými a komplexními jsou spektra ztrátového initele tan  na frekvenci 
pro celé období hydratace. Na obrázcích 5 a 6 jsou znázorn na spektra u válcových 
elektrod.
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Obr. 5 Ztrátový initel v ase - vzorek .1,
m eno válcovými elektrodami, pohled 1 

Fig. 5 Dielectric loss factor at time
dependency - sample no.1, cylindrical 

electrodes measured, face 1 

Obr. 6 Ztrátový initel v ase - vzorek .1,
m eno válcovými elektrodami, pohled 2 

Fig. 6 Dielectric loss factor at time
dependency - sample no.1, cylindrical 

electrodes measured, face 2 

Po desáté hodin  se hodnoty zvyšují, to odpovídá nár stu pevnosti v tlaku, nap tí
ve vzorku narostlo. Odtud se objevené maximum plochy p esunuje s asem k nižším 
ástem spektra a jeho absolutní hodnota klesá. P ítomnost obloukového tvaru k ivky

sv d í o dominujících polariza ních ztrátách p ed vodivostními. 

Obr. 7 Ztrátový initel v ase - vzorek .1,
m eno plošnými elektrodami, pohled 1 

Fig. 7 Dielectric loss factor at time
dependency - sample no.1, planar 

electrodes measured, face 1 

Obr. 8 Ztrátový initel v ase - vzorek .1,
m eno plošnými elektrodami, pohled 2 

Fig. 8 Dielectric loss factor at time
dependency - sample no.1, planar 

electrodes measured, face 2 

Na obrázcích 7 a 8 vidíme op t spektra ztrátového initele v plošném grafu pro 
m ení pomocí deskových elektrod, velmi podobného pr b hu i hodnotami 
p edchozímu p ípadu. Velmi znepokojivými jsou p ítomnosti úzkých extrém . První
se nachází p i první fázi tuhnutí pouze u nejvyšších frekvencí elektrického pole, které
však pouze ukazují na vliv tvaru elektrod na výsledek m ení. Daleko
komplikovan jší se jeví p ítomnost úzkého valu kolem 10 hodiny, který však za íná
d íve u nižších frekvencí a kon í pozd ji u vyšších frekvencí. Koresponduje 
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s pozorovanou anomálií u závislosti elektrické kapacity na ase ve stejném intervalu 
tuhnutí, stejn  jako s poklesem elektrické vodivosti v uvedeném intervalu.

Obr. 9 Ztrátový initel v ase - vzorek .2,
m eno válcovými elektrodami, pohled 1 

Fig. 9 Dielectric loss factor at time
dependency - sample no.2, cilindrical

electrodes measured, face 1 

Obr. 10 Ztrátový initel v ase - vzorek 
.2, m eno válcovými elektrodami, 

pohled 2 

Fig. 10 Dielectric loss factor at time 
dependency - sample no.2, cylindrical 

electrodes measured, face 2 

Obr. 11 Ztrátový initel v ase - vzorek 
.2, m eno plošnými elektrodami,

pohled 1 

Fig. 11 Dielectric loss factor at time 
dependency - sample no.2, planar 

electrodes measured, face 1 

Obr. 12 Ztrátový initel v ase - vzorek 
.2, m eno plošnými elektrodami, 

pohled 2 

Fig. 12 Dielectric loss factor at time 
dependency - sample no.2, planar 

electrodes measured, face 2 

V grafech na obrázcích 9 a 10 jsou vyjád ena spektra ztrátového initele m eného
za použití válcových elektrod, pro hydrataci vzorku .2, který byl v po celý as
experimentu obalen. Spektra mají op t hladkou návaznost, maximální hodnota, které 
dosáhnou je 166, která je srovnatelná s hodnotou u neobaleného vzorku .1, která 
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byla 140. U neobaleného vzorku ( .1) pozorujeme v prvních 10 hodinách hydratace 
p i nejvyšších použitých frekvencích vyšší hodnoty ztrátového initele a na konci 
m ení(doba t~1000h) je vid t rychlejší p esun maxima k ivek k nižším frekvencím, 
než u spekter pro obalený vzorek (v grafu to zna í užší oblast jediné barvy). 

U obaleného vzorku dochází pouze k autogennímu smrš ování, zatímco 
u neobaleného vzorku se projeví plastické smršt ní a smršt ní vysycháním. Každé 
smršt ní je d sledkem mimo jiné zm n kapilárního tlaku. Lze se domnívat, že vysoké 
hodnoty ztrátového initele u neobaleného vzorku, p i použití plošných elektrod 
k realizaci m ení, jsou projevem více druh  smrš ování a vyššího pnutí, kdežto u 
obaleného vzorku není dosahováno tak vysokých hodnot ztrátového initele a pnutí 
ve vzorku je nižší. 

4. Záv r
V pr b hu 45 dní byla sledována hydratace a tuhnutí betonu uvedeného složení, 
pomocí dvou typ  elektrod. Získané asové a frekven ní závislosti ukázaly n které
rozdíly ve spektrech elektrických veli in závislé na typu elektrod. B hem hydratace 
betonového vzorku nedocházelo v prvních hodinách k výrazným zm nám
v m ených elektrických veli inách, ke zm nám dochází v intervalu 4 až 50 hodin 
(p ibližn ). Zm na elektrického odporu a kapacity vzorku zna í zm ny nap tí
ve vzorku, které dosahují vyšší intenzity r zn  rychle. Odformování vzorku nem lo
zásadní vliv na pr b h hydratace. 

5. Pod kování 
Tento p ísp vek vznikl za podpory projekt  GA R Project No. 104/10/P012 
“Impedance spectroscopy of concrete featuring various capillary porosity levels” 
a 103/09/P263 “Concrete impedance spectroscopy model design and its 
interpretation”. Auto i p ísp vku za tuto podporu d kují.
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