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Abstrakt 

Disertační práce s názvem „Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí 

metodou elektrické impedanční spektrometrie“ představuje nepřímou elektrickou měřicí 

metodu elektrickou impedanční spektrometrii (EIS) a testovanou aparaturu s přístrojem  

Z-metr III pro využití ve vodohospodářské praxi a v materiálovém inženýrství. Široké 

spektrum pórovitých prostředí v oblasti vodního hospodářství bylo v rámci zpracování 

disertační práce zúženo na dostupné vzorky převážně písčitých zemin a v materiálovém 

inženýrství na typické stavební materiály, kterými stále zůstávají plná pálená cihla a dřevo. 

Měření probíhalo v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb  

a laboratoři Ústavu stavebních hmot a dílců Fakulty stavební Vysokého učení technického 

v Brně, v laboratoři mechaniky zemin společnosti GEOtest, a. s. a v laboratoři zahraniční 

university KU Leuven, KHBO ve městě Oostende, Belgie. Provedené experimenty si 

vyžádaly nejen výrobu speciálních konstrukcí měřicích sond a jejich zapojení, ale také 

úpravy stanovišť, kde měření probíhalo. 

Předloženou doktorskou disertační práci je možné použít jako metodický návod 

aplikace měřicí aparatury založené na metodě EIS při sledování změn obsahu vody ve 

vybraných pórovitých prostředích vlivem jejich hydrodynamického namáhání. 

 

Klíčová slova 

Metoda elektrické impedanční spektrometrie, sonda, elektrická rezistivita, vlhkost, 

pórovité prostředí, laboratorní experimenty. 

 

Abstract 

This doctoral thesis with the title “Possibilities of Detecting the Water Content in  

a Porous Medium Using the Method of Electrical Impedance Spectrometryˮ introduces 

electrical impedance spectrometry (EIS) as an indirect electrical method of measurement 

and a tested apparatus for application in water management practice and in material 

engineering. A wide range of porous media in the area of water management have been 

narrowed within the preparation of this dissertation thesis to available samples of chiefly 

sandy soils and in material engineering to typical building materials, which are still solid 

burnt brick and timber. 

Measurement took place in the Laboratory of Water Management Research of the 

Department of Water Structures and in the Laboratory of the Department of Building 

Materials and Components at the Faculty of Civil Engineering of Brno University of 

Technology, in the Laboratory of Soil Mechanics of the company GEOtest, a.s. and in the 

Laboratory of the foreign university KU Leuven, KHBO in the City of Oostende, Belgium. 

The experiments performed required not only the production of special constructions of 

measuring probes and their connection, but also modifications of stations at which 

measurement was carried out. 

It is possible to use this doctoral dissertation thesis as a methodological manual of how 

to apply the measuring apparatus based on the EIS method in monitoring changes in the 

water content in selected porous media due to hydrodynamic stress imposed on it. 

 

Keywords 

Electrical impedance spectrometry method, probe, electrical resistivity, humidity, 

porous environment, laboratory tests.  
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Seznam symbolů a označení 

Symbol název        jednotka 

 

a  hmotnost frakce      [kg] 

A  plocha        [m2] 

b  celková hmotnost vzorku     [kg] 

Cc  číslo křivosti       [-] 

Cu  číslo nestejnozrnitosti      [-] 

d  průměr zrn       [m] 

d10  velikost zrn při 10 % propadu    [m] 

d30  velikost zrn při 30 % propadu    [m] 

d60  velikost zrn při 60 % propadu    [m] 

D  délka elektrody      [m] 

D(R) rozptyl hodnot elektrického odporu    [Ω] 

D(X) rozptyl  hodnot reaktance     [Ω] 

e  číslo pórovitosti      [-] 

f  frekvence       [Hz] 

g  tíhové zrychlení      [m·s-2] 

G  elektrická vodivost      [S] 

h  hloubka       [m] 

ha  výška na rozhraní fází     [m] 

hc  kapilární výška      [m] 

hr  střední hloubka ponoření hustoměru    [m] 

hw  výška vyplněných pórů     [m] 

I  fázor elektrického proudu     [A] 

k  hydraulická vodivost      [m·s-1] 

L  délka        [m] 

l  vzájemná vzdálenost elektrod    [m] 

m  hmotnost       [kg] 

md  hmotnost vzorku po vysušení     [kg] 

mk  hmotnost kapaliny      [kg] 

mw  hmotnost vlhkého materiálu     [kg] 

n  pórovitost       [-] 

na  aktivní pórovitost      [-] 

nef  efektivní pórovitost      [-] 

Ns  navážka zeminy      [kg] 

p  tlak        [Pa] 

pa  atmosférický tlak      [Pa] 

pc  kapilární tlak       [Pa] 

P  propad        [%] 

q  specifický průtok      [m2·s-1]  

Q  průtok        [m3·s-1] 

R  elektrický odpor      [Ω] 

R2  koeficient determinace     [-] 

SI  tvarový index       [-] 

š  šířka        [m] 

t  teplota        [°C] 

T  čas        [s] 
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u  okamžitá rychlost      [m·s-1] 

U  fázor elektrického napětí     [V] 

v  průřezová rychlost      [m·s-1] 

v  výška        [m] 

V  objem        [m3] 

Vcelk celkový objem      [m3] 

Vcv  objem pórů       [m3] 

Vd  objem suché zeminy      [m3] 

Vh  objem pevné fáze zeminy     [m3] 

Vpa  objem vody vyteklé z pórů     [m3] 

Vw  objem volné kapaliny      [m3] 

w  vlhkost       [%] 

wh  hmotnostní vlhkost      [%] 

wv  objemová vlhkost      [%] 

W  nasákavost       [%] 

Wh  hmotnostní nasákavost     [%] 

X  % zrn na jednotlivých sítech     [%] 

X  reaktance       [Ω] 

XC  kapacitance       [Ω] 

XL  induktance       [Ω] 

Z  fázor elektrické impedance     [Ω] 

Z   modul elektrické impedance     [Ω] 

  konduktivita       [S·m-1] 

µ  dynamická viskozita      [N·s·m-2] 

ν  kinematická viskozita      [m2·s-1] 

ρ  hustota        [kg∙m-3] 

ρ  měrný elektrický odpor     [Ω·m] 

ρd  hustota zeminy po vysušení     [kg∙m-3] 

ρk  hustota pomocné kapaliny     [kg∙m-3] 

ρs  měrná hmotnost zeminy     [kg∙m-3] 

ρw  hustota vody       [kg∙m-3] 

ρ2  hustota tekutiny (pomocné)     [kg∙m-3] 

  fáze (fázový posuv)      [rad] 

Σ%  kumulativní procento zrn     [%] 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN  Česká státní norma 

ČGÚ  Český geologický ústav 

DDP  Doktorská disertační práce 

DPZ  Dálkový průzkum Země 

EIS   Elektrická impedanční spektrometrie 

FAST  Fakulta stavební 

GIS  Geografický informační systém 

KHBO  Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 

LCD  Liquid Crystal Display 

LVV  Laboratoř vodohospodářského výzkumu 

PC   Personal Computer 

SD karta  Secure Digital karta 

ÚVST  Ústav vodních staveb 

ÚTHD  Ústav technologie stavebních hmot a dílců 

VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně 
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1 Úvod 

Voda, sumárním vzorcem H2O, systematický název oxidan (wikipedia.org), je chemická 

sloučenina kyslíku a vodíku. Je obsažena v organických i anorganických látkách. Spolu se 

zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi a je významnou 

surovinou průmyslových odvětví. Za normálního tlaku a teploty je to bezbarvá, čirá kapalina 

bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se obecně vyskytuje ve třech skupenstvích 

– pevném, kapalném a plynném. 

Voda má výrazný vliv na inženýrské stavby, a to jak z hlediska krátkodobého, tak  

i dlouhodobého. S ohledem na případná rizika pro stavbu je nezbytné popsat např. úroveň 

hladiny vody v lokalitě, směr proudění, stupeň nasycení a další parametry. Sledování 

hydrogeologických poměrů je proto důležitou částí inženýrsko-geologického průzkumu. 

Např. povodně a sucho, představují na území České republiky největší přímá nebezpečí 

v oblasti přírodních katastrof včetně dopadu na stavby. Obecně vzniku přírodních katastrof 

zabránit nelze, ale lze zmírnit jejich dopad na životy obyvatel a materiální ztráty, čemuž 

napomáhá znalost aktuální úrovně hladiny povrchové a podpovrchové vody. Nezanedbatelnou 

součástí hodnocení je i voda atmosférická. 

Účinky vody se obecně projevují na fyzikálních, chemických a mechanických 

vlastnostech látek, z nichž jsou inženýrské stavby realizovány. Obsah vody tedy 

charakterizuje některé jejich vlastnosti. V případě hydrotechnických staveb se při úpravách 

toků, realizaci zemních hrází, obnově rybníků apod. jedná o vliv vody na zeminy a horniny, 

kdy dochází především ke změně jejich konzistence a pevnosti. V rámci projektování  

a výstavby objektů je však vedle obsahu vody v zemině dále důležitá struktura zemin, 

pórovitost, propustnost, soudržnost resp. nesoudržnost atd. Součástí řešení inženýrských 

staveb je i problematika působení vody na samotné objekty staveb, např. objekty na vodních 

cestách, nábřežní zdi, objekty související s využitím vodní energie, na funkční objekty 

přehrad a další. Látky, na něž či v nichž voda v uvedených případech působí, lze 

charakterizovat jako pórovité prostředí. 

Procesy, které probíhají ve velmi komplikovaném pórovitém prostředí v souvislosti 

s proměnným obsahem vody, lze formulovat matematicky (Říha, 1997), avšak nezastupitelné 

místo má jejich monitorování. 

Metody zjišťování vybraných vlastností pórovitých prostředí se dělí na destruktivní  

a nedestruktivní. Destruktivní metody jsou takové, kdy se ze zájmového pórovitého prostředí 

odebere vzorek a zpravidla v laboratorních podmínkách se stanovují jeho vlastnosti. Zatímco 

nedestruktivní metody zkoumané pórovité prostředí nepoškodí. Zpravidla se jedná  

o bezkontaktní měřicí metody. Například v materiálovém inženýrství si nedestruktivní 

zkoušení (nondestructive testing NDT) materiálů (U.S. Department of Defense, 1988) klade 

za cíl vyhledat povrchové, případně vnitřní vady (diskontinuity), zpravidla trhliny v materiálu, 

aniž by došlo k poškození výrobku. Obecně je pro tuto činnost užívaný výraz defektoskopie 

(Obraz, 1984), (Krautkrӓmer, 1983), (Wada, 1987), (www.technamagazin.cz). Pro analýzu 

přírodní sféry včetně rizikových procesů typu již zmíněných povodní a sucha jsou aplikovány 

např. metody dálkového průzkumu Země (DPZ), které společně s využitím prvků GIS tvoří 

nástroj pro mapování rizikových procesů a odhad případných rizikových procesů (Brivio, 

2002), (Gorelits, 2005), (Smith, 2002), (Townsend, 1998). Při zpracování distančních dat 

zjištěných metodami DPZ jsou podstatné čtyři základní parametry, a to velikost snímané 

plochy, prostorové rozlišení, časové rozlišení, vymezení a počet spektrálních pásem. Již např. 

velikost snímané plochy je ovlivněna vlastní konstrukcí snímacího zařízení a výškou snímání 

nad zemským povrchem. Rovněž hraje roli, zda k snímání dochází záznamem jednotlivých 

snímků, nebo kontinuálním skenováním zemského povrchu v letovém pásu. Velikost 
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snímaného území se pohybuje od několika ha (letecké snímky) po milióny km2 v případě 

globálního snímání, z čehož je zřejmé, že se zvětšující se velikostí záběru zájmového území 

se zpravidla snižuje prostorové rozlišení pořizovaných dat. Stejně tak u zbývajících parametrů 

lze definovat podmínky, za nichž je možno obdržet informace v kvalitě odpovídající 

sledovanému procesu. Využití nedestruktivních metod je výhodné, avšak ne vždy je 

jednoduše proveditelné, dostatečně přesné či finančně dostupné. 

V rámci zpracování doktorské disertační práce (DDP) byla pro detekci obsahu vody 

v pórovitém prostředí použita nedestruktivní nepřímá kontaktní měřicí metoda elektrické 

impedanční spektrometrie (EIS) (Polydorides, 2002), (Dehghani, 2005), (La Mantia, 2008), 

(Lvovich, 2012), která je rozvíjena a využívána v Laboratoři vodohospodářského výzkumu 

Ústavu vodních staveb (LVV ÚVST) Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně). 

Aplikace měřicí aparatury je vůči sledovanému pórovitému prostředí možná jak invazivní, 

kdy snímače metody EIS zasahují do měřeného profilu, tak neinvazivní, tj. snímače 

nezasahují do měřeného profilu a neovlivňují jej. 

Moje DDP je zaměřena experimentálně, výzkum jsem realizovala laboratorních 

podmínkách, které v práci uvádím, při respektování zavedených pravidel manipulace se 

vzorky pórovitého prostředí a jejich popisu a dále pravidel bezpečnosti práce. Pro stanovení 

závislosti složek elektrické impedance a z nich vyplývající elektrické charakteristiky na 

obsahu vody v pórovitém prostředí jsem zkouškám podrobila odlišné typy pórovitého 

prostředí – zemina, plná pálená cihla, plná pálená cihla s omítkou, dřevo.  

Pro řešení DDP jsem vypracovala postup realizace jednotlivých experimentů  

a souvisejících přípravných prací, jako byl rozbor zkoušeného vzorku, granulometrické 

složení, měření obsahu vody, hustota, teplota, vlhkost, snímání foto- či videozáznamu aj. Na 

připraveném vzorku jsem zahájila měření složek elektrické impedance přístrojem Z-metr III 

(Pařílková, 2010). Na základě vyhodnocení naměřených dat jsem koncipovala další 

experimenty či náměty na další navazující práce a směry navazujícího výzkumu. 

2 Cíl doktorské disertační práce a metodika řešení 

2.1 Cíl doktorské disertační práce 

Předkládaná doktorská disertační práce si klade za cíl studium charakteristik vybraných 

pórovitých prostředí ve vazbě na obsah vody nepřímou měřicí metodou – elektrickou 

impedanční spektrometrií. Pórovitá prostředí jsem volila v závislosti na jejich využívání ve 

stavebnictví. Pro oblast vodního hospodářství jsem se zabývala studiem charakteristik zemin  

a dále pórovitými stavebními materiály – plná pálená cihla, dřevo. Detailně jsem pozornost 

zaměřila na aplikaci speciální měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III.  

Hlavním cílem DDP je přispět ke zkvalitnění poznatků a postupů používaných při měření 

charakteristik pórovitých prostředí včetně snahy o sestavení vlastních výrazů mezi měřenou 

elektrickou veličinou a veličinou popisující zkoumaný jev (teplota, vlhkost).  

Postup řešení mojí DDP a její výsledky navazují na mezinárodní projekty E!4981  

a E!7614 programu EUREKA a jsou součástí řešení projektů OE 10002 a LF 13019 českého 

partnera (řešitel Ing. Jiří Pavlík, CSc., GEOtest, a.s.). Jedná se o projekty aplikovaného 

výzkumu v oblasti životního prostředí. Dalšími navazujícími projekty byly projekt MPO TIP: 

FR-TI1/253 (řešitel Ing. Zdenek Stříbrný, TexColor Ostrava, spol. s r.o.), belgická část 

evropského projektu BLAST-project (Bringing Land And Sea Together, řešitel dílčího úkolu 

Dr. Ir. Bjӧrn Van de Walle) mezinárodního projektu Covimon-project řešeného do roku 2050, 

české projekty MPO TIP: FR-TI1/253 (řešitel Ing. Zdenek Stříbrný, TexColor Ostrava, spol. 

s r.o.), FRVŠ IS 12214000/1103, 2012 (řešitelka Ing. Marie Fejfarová) a juniorské projekty 
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specifického výzkumu FAST-J-13-2007, 2013 (řešitelka Ing. Marie Fejfarová) a FAST-J-12-

44/1740, 2012 (řešitelka Ing. Marie Fejfarová). 

 

2.2 Metodika řešení doktorské disertační práce 

Při příležitosti složení státní doktorské zkoušky dne 6. 6. 2012 jsem předložila své 

představy o budoucím výzkumu problematiky monitorování pórovitého prostředí a na 

doporučení zkušební komise bylo upřesněno téma mého studia na výše uvedený název. Na 

doporučení zkušební komise bylo široké spektrum pórovitých materiálů zúženo v oblasti 

vodního hospodářství na dostupné vzorky převážně písčitých zemin a v materiálovém 

inženýrství bylo konstatováno ověřit aplikovatelnost metody EIS pro již zmíněné typické 

stavební materiály (pálená cihla, dřevo). Poněvadž oborem, v němž předkládám svou DDP je 

stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, je teoretická část práce orientována 

na uvedenou oblast, praktická část je rozšířena o realizované experimenty z oboru 

materiálového inženýrství. 

Pro splnění vytyčeného cíle jsem si vymezila zvládnutí následujících činností 

 v rámci rešeršní činnosti prostudovat problematiku určení elektrické impedance  

a podrobně se seznámit s principem jejího měření, 

 seznámit se s dosavadními poznatky a znalostmi v oborech, kde se s uvedenou 

nepřímou měřicí metodou pracuje s ohledem na možnost využití metody ve 

stavebnictví, především pak ve vodním hospodářství a materiálovém inženýrství, 

 na základě provedené rešerše v práci nastínit problematiku měření charakteristik 

zvolených pórovitých prostředí, 

 seznámit se s metodami a postupy mechaniky zemin a provést charakterizaci 

pórovitého prostředí, 

 z metrologického hlediska definovat zásady pro využití měřicí aparatury řešené 

projektem OE 10002 v laboratorních podmínkách a doložit je provedenými 

experimenty, 

 stanovit závislosti charakteristických veličin ovlivňujících pórovité prostředí (teplota, 

vlhkost) na elektrických veličinách měřených aparaturou s přístrojem Z-metr III, 

 s ohledem na požadavky aplikovatelnosti a citlivosti realizované měřicí aparatury, 

přesnost a opakovatelnost měření doporučit pravidla základní koncepce laboratorních 

experimentů (rozměry, uspořádání atd.) s případným dopadem na terénní měření,  

 posoudit vhodnost použití speciální měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III, který byl 

realizován řešením mezinárodního projektu E!4981 v zájmových oblastech. 
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3 Přehled o současném stavu problematiky 

Metoda elektrické impedanční spektrometrie (Barbiero, 2008), (Breitkopf, 2012) je 

používaná jak v oblasti elektrotechniky, tak např. v medicíně či archeologii. V poslední době 

vzhledem k projektům řešeným v programu EUREKA si získává své místo i v oblasti vodního 

hospodářství a stavebnictví. Metoda EIS (Obr. 1) zaujala přední místo při studiu fyzikálních  

a chemických vlastností organických i anorganických látek. Využita byla např. při zjišťování 

jejich chemické čistoty, obsahu vody, koncentrace roztoků, koroze, studiu patologických 

změn buněk, atd. Základní úvaha pro možnost aplikace metody EIS vychází z poznatku, že 

látku je možno charakterizovat elektrickým odporem. Elektrický odpor má i lidské tělo a jeho 

hodnota je ovlivněna mikroživinami, které se do lidského těla dostávají potravou. 

EIS je metoda založená na měření elektrické impedance v prostředí buzeném střídavým 

signálem definované frekvence či ve volitelném frekvenčním spektru. Měřicí aparatura 

s přístrojem Z-metr III (LVV ÚVST FAST VUT v Brně) umožňuje buzení elektrického pole 

střídavým signálem v definovaném frekvenčním rozsahu, čímž přesněji popisuje sledované 

pórovité prostředí. Dle uspořádání a konstrukčního řešení měřicích elektrod poskytuje 

informace o změně elektrické impedance (v komplexním tvaru) ve vertikální i horizontální 

rovině, max. počet měřicích míst je 128 (Pařílková & Pavlík, 2010). Obdobná realizovaná 

zařízení (impedanční spektrometry) se srovnatelnými technickými parametry, která jsou 

v současné době na trhu, jsou určena převážně pro využití v laboratorních podmínkách (např. 

Solartron Metrology) a jsou zpravidla řešena jako jednokanálová. Firmy zabývající se 

geofyzikálními měřeními (např. Eijkelkamp, Solinst, AGI, Inc., a další) nabízejí zařízení 

srovnatelných technických parametrů při měření změn elektrické vodivosti zemin, avšak 

cenově přibližně 3x náročnější a při nižším počtu měřicích míst. 
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Obr. 1 Analýza dle ISI Web of Knowledge z významných 49 položek podle států a podle oblastí  

(převzato z Barbiero, 2008) 
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3.1 EIS v medicíně, princip Coulter 

Wallace H. Coulter poprvé popsal a definoval metodu založenou na měření rezistance 

stanovovaných mikroskopických částic suspendovaných v kapalině a poté, co ji v roce 1953 

patentoval, začal s bratrem Josephem R. Coulterem výrobu částicového analyzátoru. 

V literatuře je možné pro tuto metodu najít i označení Coulter Principle či Electrical Sensing 

Zone Method (Levák, 2008). EIS se stala nedílnou součástí mnoha hematologických 

analyzátorů a tedy špičkovou metodou uznávanou a rozšířenou po celém světě. Mezi 

očekávané výhody, které měla nová a revoluční metoda přinést, měly patřit především 

rychlost a přesnost stanovení. Přijetí metody je dnes evidentní, a to především v oboru 

hematologie. Metoda je začleněna ve více než 98 % zařízeních určených ke stanovení počtu 

krevních elementů. 

Elektrická impedance tělesných tkání a orgánů závisí na jejich stavbě a složení. Nejlepším 

vodičem jsou tělesné tekutiny, nejhorším tuk, přičemž kosti a vzduch se nachází mezi těmito 

hranicemi. Elektrická bioimpedance se využívá při posouzení hydratace organismu nebo 

obsahu tělesného tuku. Je však možné také získat informace o pohybech tekutin, především  

o proudění krve v cévách. V současné době je nedílnou součástí měřicí techniky 

diagnostikující prostřednictvím elektrické vodivosti prokrvení končetin (profmartinik.cz), 

změny v buněčném složení kůže (fbmi.cvut.cz), glykémii (cscm.cz/lexikon), změny v průběhu 

srdečního rytmu, uplatňuje se při skenování plic atd. Výhodou je, že se jedná o jednoduchou, 

rychlou a neinvazivní metodu. 

V posledních letech se začala EIS využívat i ke studiu ostatních druhů buněk (např. 

bakterie, tukové buňky a jiné buněčné částice) a dokonce i různých částic (rozmezí velikosti 

0,4 m až 1200 m) v oblasti potravinářství (kontrola kvality spotřebního zboží jako je 

čokoláda či pivo), výrobě kosmetiky, sledování nehomogenit v kmenech stromů a dalších 

průmyslových oborech, např. ve výrobě cementu, tonerů (Kružík, 2006). Zajímavostí je, že 

princip Coulter byl použit i k analýze měsíčního prachu. 
 

   
Obr. 2 Skenování plic přístrojem OXBACT3 EIT (Universita Oxford Brooks, UK) 

3.2 EIS v elektrotechnice  

Jedním z možných využití metody EIS v elektrotechnice je měření přepětí na palivových 

článcích (Horák, 2005). Zde je proměnná frekvence střídavého proudu vedena palivovým 

článkem. Měří se elektrické napětí a počítá se elektrická impedance. Při vyšších frekvencích 

má kondenzátor v obvodu nižší elektrickou impedanci. Při stanovení závislosti elektrické 

impedance palivového článku na frekvenci elektrického proudu je možno nalézt hodnoty pro 

ekvivalentní elektrický obvod. Někdy je též možné odlišit ztráty na katodě a na anodě, a zjistit 

ztráty související s aktivačním přepětím a s přenosem hmoty. Příklad uvedeného typu 

experimentu aplikovaného na palivové články podal Wagner (Wagner, 1998). Protože 

kapacity jsou velké a elektrické impedance malé, jsou zapotřebí speciální generátory signálu  

a měřicí systémy, využívající frekvence i kolem 10 mHz, takže experimenty jsou velmi často 

zdlouhavé (Horák, 2005). 

Další uplatnění nalezla metoda EIS v rámci studia aprotických elektrolytů se zvýšenou 

bezpečností pro použití v lithno-iontových akumulátorech. Zvýšení bezpečnosti je stanoveno 
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pomocí bodu vzplanutí jednotlivých elektrolytů, současně jsou vyhodnocovány další 

parametry důležité pro použití v akumulátorech. Rozsah teplot a tím použitelnosti daných 

elektrolytů, je omezen bodem tuhnutí. Bod tuhnutí je měřen pomocí kryoskopie. 

Z elektrických vlastností je měřena konduktivita elektrolytu (Máca, 2011). 

Metoda EIS byla také využita při studiu problematiky sekundárních Li-ion článků  
a různých dostupných katodových materiálů. Byly připraveny vzorky LiFePO4 s přidáním 

různých druhů uhlíkových materiálů jako je Super P, vulcan a expandovaný grafit. Byl 

vytvořen vždy vzorek s a bez použití surfaktantu. Vytvořené vzorky byly porovnány měřicími 

elektrochemickými metodami (cyklická voltametrie, nabíjecí vybíjecí cykly a impedanční 

spektroskopie) a modelovány tříbodovou elektrochemickou celou pro měření elektrodových 

materiálů (Vilhelm, 2010). 
 

 
Obr. 3 Experiment s aprotickými elektrolyty (Barek, J. Opekar, F. Štulík, K., 2005) 

 

3.3 EIS ve stavebnictví 

Jak už bylo uvedeno, EIS je nedestruktivní měřicí metoda, využívající frekvenční závislost 

impedančních charakteristik k analýze látek a jejich vlastností. Experimentální uspořádání 

měřené soustavy kov – měřená látka – kov omezuje použitelnost metody EIS (Kusák, 2008). 

Metodu nelze aplikovat u silnovrstvých látek nízké elektrické vodivosti. Příkladem mohou být 

železobetonové výrobky. Podstatou metody je sledování frekvenční závislosti dielektrických 

ztrát, které mohou nabývat několikanásobně vyšších hodnot u kompozitních materiálů  

a plastů, než u většiny materiálů používaných ve stavebnictví (Kusák, 2008). 

Dalším příkladem využití metody, resp. její použití ve stavebnictví na stavebních 

materiálech je zjišťování impedančních charakteristik samozhutnitelného betonu. Měření 

spočívalo v rozlišení impedančního spektra samozhutnitelného betonu při hydrataci na 

vzduchu po dobu sedmi dnů. Kde vzorky byly postupně vkládány mezi 2 elektrody  

a podrobeny impedanční analýze (Kusák, 2009). Měřené spektrum se pohybovalo mezi 

frekvencemi 40 Hz − 1 MHz. Ukázalo se, že se metoda impedanční spektroskopie jeví jako 

zajímavý nástroj pro popis chování betonu ve stádiu hydratace. Změna frekvenčních 

charakteristik odpovídá předpokladům, že se změnou fyzikálních vlastností dochází ke změně 

impedančního ztrátového činitele. Odlišnosti ve spektrech ztrátového činitele svědčí  

o nejpravděpodobnějších relaxačních dobách, umístěných mimo využité spektrum frekvencí. 

Dále byla potvrzena souvislost mezi pórovitostí, resp. určení její míry při hydrataci na 

vzduchu, se závislostí imaginární složky impedance na reálné složce (Kusák, 2009). 

Aplikovatelnost metody v rámci experimentální části DDP ověřuji v laboratorních 

podmínkách rovněž při sledování nasákavosti pálených cihel a dřevěných stavebních prvků. 

Na reálném objektu jsem byla seznámena s měřením elektrické impedance zdiva při jeho 

vysoušení mikrovlnným zářením a s měřeními při aplikaci horkovzdušného ohřevu dřevěných 

prvků za účelem jejich ošetření při napadení dřevokazným hmyzem. 
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3.4 EIS ve vodním hospodářství 

Metoda EIS se do využívání ve vodním hospodářství dostala až v posledních letech 

(Barbiero, 2008), a to jistě i zásluhou projektů řešených v LVV ÚVST FAST VUT v Brně. 

Jedná se především o projekty Grantové agentury ČR (GA 103/01/0057 a GA 103/04/0741)  

a mezinárodní projekty řešené v programu EUREKA (Pařílková, 2010), (Pařílková, 2012), 

(Pařílková, 2013). 

Ve vodním hospodářství je metoda využívaná při měření elektrických charakteristik 

hydratovaných zemin (zemina s obsahem vody). Problematika aplikace a využití metody EIS 

(Pařílková, 2010) je náročná např. vzhledem k velké variabilitě konstrukcí zemních hrází  

a k často velké nejistotě jejich skutečných parametrů. Přesto, anebo možná právě proto, 

jedním z technických opatření eliminujících, či snižujících povodňové škody je aktivní 

užívání monitorovací techniky popř. systémů. Její role je v komplexu řešených problémů 

nezastupitelná. Uplatňuje se především při měření na objektech, u nichž je nebezpečí ze ztráty 

stability např. v důsledku zatížení povodňovou vlnou. Současná úroveň poznatků 

v geotechnice, zejména výsledky výzkumů v oblasti reologie zemin, jejich přetvárných, 

pevnostních a vodivostních vlastností, rozvoj numerického modelování proudění, výpočetní  

a zobrazovací techniky, zařízení pro monitorování inženýrských objektů a zkušenosti 

z analýzy evidovaných poruch zemních hrází, včetně hrází přehradních, vytvářejí reálné 

možnosti simulace a prognózy nežádoucích jevů vycházejících z interakce vody se zemním 

prostředím. Pro spolehlivost a ekonomickou efektivnost prvků protipovodňové ochrany bývá 

monitorování rozhodující (Pařílková, 2010). 

Dosud hlavní oblastí využití metody EIS ve vodním hospodářství je monitorování 

anomálií v zemním prostředí. Přispívá k prohloubení poznání pórovitého zemního prostředí  

a jeho změn probíhajících především v důsledku nepravidelného hydrodynamického 

namáhání. 

V současné době pracoviště LVV ÚVST zajišťuje nebo se podílí na monitorování 

vzdouvacích zemních hrází (Obr. 4), (Obr. 5) (VD Karolinka, vodní nádrž Bezedník III 

v katastru obce Kobeřice, rybník u obce Jevíčko), sledování hydrodynamického namáhání 

golfového hřiště ve Svratce, sledování hydratace zemin v lokalitě Brno-Bystrc a ve 

Východoslovenské nížině. Další využití našla metoda v monitorování morfologie dna toků 

(experiment v LVV ÚVST) a nádrží, kdy bylo metodou EIS stanoveno rozhraní mezi vodou  

a kalem v odkalovací nádrži Rýzmburk (Veselý, 2007) a Kobeřice (Hanačíková, 2011). 

Měření metodou EIS bylo porovnáváno s měřením kontaktní hustotní metodou, 

ultrazvukovou metodou a družicovými snímky, kde bylo možné konstatovat velmi dobrou 

shodu. V laboratorních podmínkách se uplatnila při sledování šíření znečištění v zemině 

(Čermáková, 2011) a ve vodním toku (Patočka, 2006).  

Na základě terénních měření je možno konstatovat dobrou manipulovatelnost i odolnost 

vůči povětrnostním vlivům (přístroj Z-metr není ve vodotěsném provedení), citlivost, přesnost 

i opakovatelnost měření a reprodukovatelnost dat. Je však nutno respektovat měřici rozsah  

a nutnost kalibrace, je-li požadován výstup ve formě neelektrické veličiny. I proto je 

vhodnější měření relativní, tj. sledování změn probíhajících v pórovitém prostředí vůči 

počátečnímu zjištění. Poněvadž po instalaci sond, např. kalibrovaných na určité koncentrace 

předpokládaných znečistění ze solení vozovek v zimních měsících, tyto zůstávají po celou 

dobu monitorování ve stejné pozici a v kontaktu s prostředím, je možno měřením elektrické 

impedance sledovat změny prostředí v libovolném čase např. koncentrace znečistění 

podzemní vody, kontaminace půdy apod. Užití přímé metody v uvedeném případě vyžaduje 

odběr vzorků, čímž může dojít k deformaci odběrného místa či k deformaci vzorku 

(Čermáková, 2011). 
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Obr. 4 Pohled na hráz VD Karolinka s polohou osazených sond EIS (Pařílková, 2011) 
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Obr. 5 Příklad vyhodnocených map elektrické vodivosti na VD Karolinka (Pařílková, 2011) 

Legenda – modrá barva reprezentuje vyšší hodnoty elektrické vodivosti, a tedy oblasti s větším obsahem 

vody, 

hnědá barva reprezentuje nižší hodnoty elektrické vodivosti, a tedy oblasti s menším obsahem vody 
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4 Proudění vody pórovitým prostředím zemin 

Při klasifikaci úloh proudění tekutin pórovitým prostředím (Kutílek, 1993) jsou sledovány 

především následující fyzikální děje – proudění kapaliny (Griffiths, 1997), transport a difuze 

látek a energie v proudící tekutině (Císlerová, 2008), (Siau, 1984), proudění a pohyb na 

rozhraní pevná částice a tekutina (Youngs, 1996), (Požgaj, 1997), proudění a pohyb na 

rozhraní dvou různých kapalin (White, 1988), (Schwille, 1988). 

Úlohy, v nichž se řeší proudění kapaliny pórovitým prostředím, se v podstatě dělí do dvou 

skupin: na úlohy proudění nasyceným pórovitým prostředím (Swartzendruber, 1962) a úlohy 

proudění nenasyceným pórovitým prostředím (Chen, 2006), (Swartzendruber, 1962). Při 

formulaci a řešení úloh se zavádí poměrně silný předpoklad, že pórovité prostředí, kterým 

kapalina proudí, se nedeformuje, tzn., že jeho struktura se mechanickým a chemickým 

působením kapaliny nemění. 

Pórovité prostředí tvoří velké množství nepravidelně rozložených dutin a kanálků 

navzájem mezi sebou propojených. Vzhledem ke složitosti analytického popisu struktury 

pórovitého prostředí, se nepracuje v hydraulice podzemní vody (Říha, 2005), (Kutílek, 1993), 

(Kratochvíl, 1991) se skutečnými rychlostmi u(x, y, z, t) a tlaky p(x, y, z, t), ale s hodnotami 

průměrnými. Při proudění je voda vystavena působení mnoha různých typů sil, z nichž se 

nejčastěji uvažují 

 síla tíhy (gravitační), 

 tlakové síly, 

 retenční síly, a to 

o kapilární síly – v kapilárách na fázovém rozhraní mezi plynnou, kapalnou  

a pevnou složkou (při plném nasycení pórovitého prostředí kapalinou zanikají), 

jejich velikost určuje složení přítomných složek, geometrie rozhraní a teplota. 

Účinek kapilárních sil (kapilární tlak pc), lze stanovit ze známé kapilární výšky 

wac hhh  (viz Obr. 6), pak 
g

p
h c

c





,  

 

 
Obr. 6 Schéma kapilárních výšek v kapiláře na rozhraní voda vzduch z makroskopického pohledu (Kutílek, 

1993) 

o adsorpční síly – tenký film na povrchu pevné fáze. 
 

Rovněž voda při proudění pórovitým prostředím mění svoje fyzikálně – chemické 

vlastnosti. Uplatňuje se především interakce pevná částice – voda, rozpouštění okolí pevných 

částic, oxidace a hydrolýza. Pro identifikaci změn probíhajících ve vodě se zpravidla určuje 

barva, zápach, vůně, teplota, elektrická vodivost a provádí se chemický rozbor, kdy se 

převážně v iontové formě určují soli rozpuštěné ve vodě a celková mineralizace vody. 

Sledovanými hydro-fyzikálními vlastnostmi pórovitého prostředí jsou jeho propustnost, 

specifický průtok, objemová stlačitelnost, kapacita (schopnost pórovité látky akumulovat či 

propouštět vodu), difuzivita, průměrná průtoková rychlost, viskozita, teplota, hodnota 

Reynoldsova kritéria a další. Pro posouzení stupně nasycení pórovitého prostředí vodou je 
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však třeba znát celou řadu dalších souvisejících parametrů tzv. materiálové hydraulické 

charakteristiky. Např. v případě zemin se jedná především o zrnitost, pórovitost, hydraulickou 

vodivost (míra schopnosti pórovitého prostředí vést vodu), vlhkost, tlak, teplotu, retenční čáru 

(měřený vztah mezi vlhkostí a retenčními silami).  

Určení uvedených parametrů však může být velmi obtížné. Jedná-li se např. o zemní 

přehradní hráze, je stanovení hydraulické vodivosti zemin použitých na její výstavbu jedním 

z nejdůležitějších a nejobtížnějších úkolů (Alston, 1997). Ke stanovení hydraulické vodivosti 

v nasycené zóně jsou užívány různé postupy, které se dělí na metody přímé a nepřímé. Mezi 

přímé metody patří 

 polní zkoušky realizované na studované lokalitě většinou různými typy čerpacích, 

příp. vsakovacích experimentů; 

 metody laboratorní, prováděné na odebraných vzorcích zeminy. 

Nepřímé metody se dělí na 

 postupy využívající empirických vztahů jednotlivých autorů založených na 

vyhodnocení granulometrického složení daného materiálu a jeho ulehlosti mnohdy 

se zohledněním vlivu teploty proudící kapaliny; 

 způsoby vedoucí k získání globální hodnoty hydraulické vodivosti prostředí pomocí 

analogie nebo matematických modelů (inverzní modelování). 

Nejpřesnější z uvedené škály postupů jsou v naprosté většině případů správně provedené 

polní zkoušky, které respektují reálné uložení zeminy v přírodních podmínkách. Jejich 

realizace je ovšem značně nákladná a časově náročná. 

5 Základní vlastnosti pórovitého prostředí 

Pórovité prostředí lze zjednodušeně charakterizovat jako směs pevných částic (hornin, 

zemin, půd s příměsí organických a dalších látek), kapalin (nejčastěji vody) a plynů (zpravidla 

vzduchu). Mezi pevnými částicemi (např. zrna tvořící kostru) jsou póry, které mohou být 

vyplněny kapalnou složkou (vodou) a složkou plynnou (vzduchem). Podle vzájemného 

poměru uvedených tří základních složek se mění vlastnosti pórovitého prostředí, tedy 

vzájemný poměr těchto tří složek ovlivňuje chování pórovitého prostředí, jako celku a má vliv 

na pevnostní a deformační parametry zemin (Weiglová, 2005), (Brandštetr, 1979), (Adámek, 

1997). 

Při proudění vody pórovitým prostředím se však část vody nezúčastňuje pohybu (voda 

v uzavřených dutinách, obalová voda, voda vázaná ve struktuře pevných částic). Proto se pro 

stanovení střední rychlosti proudění vody v pórech zavádí tzv. efektivní pórovitost nef  

a při poklesech hladiny vody aktivní pórovitost na. Efektivní pórovitost je nižší a od celkové 

pórovitostí se liší, protože část vody v pórech je nepohyblivá. V nasycené zóně je efektivní 

pórovitost definovaná vztahem 
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kde Vcelk je objem celého vzorku a Vcv je objem pórů, kterými může proudit voda 

v důsledku tíhové síly. Aktivní pórovitost, někdy nazývaná účinná pórovitost, je pórovitost 

oblasti, ze které vytéká či do které přitéká voda při kolísání hladiny podzemní vody. Aktivní 

pórovitost lze vyjádřit 

celk

pa

a
V

V
n  , (2) 

kde Vpa udává objem vody vyteklé z pórů působením gravitační síly. Přičemž pro uvedené 

pórovitosti platí následující 
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aef nnn  . (3) 

Číslo pórovitosti je poměr objemu pórů k objemu pevné složky pórovitého prostředí 

h

cv

V

V
e  , (4) 

kde Vh je objem pevné složky. 

Pórovitost je velmi důležitá charakteristika, jež má přímou souvislost s mechanickými, 

technickými a technologickými vlastnostmi pórovitého prostředí. Např. u určitého druhu 

zeminy může být pórovitost i ukazatelem stupně navětrání. Tato charakteristika se neměří 

přímo, určí se výpočtem z jiných známých charakteristik (Pauli, 1994).  

Pórovitost je bezrozměrné číslo, udává se v procentech nebo jako poměr číselně 

vyjádřený. Zpravidla se zaokrouhluje na 0,1 %. V Tab. 1 jsou uvedeny orientační hodnoty 

pórovitosti a čísla pórovitosti pro jednotlivé druhy zemin (Pašek, Matula a kol, 1995). 
 

Tab. 1 Orientační hodnoty pórovitosti a čísla pórovitosti (Pašek, Matula a kol., 1995) 

pórovitost číslo pórovitosti

n  [-] e  [-]

písky 0,25 − 0,38 0,33 − 0,61

hlíny 0,36 − 0,44 0,56 − 0,92

jílovité zeminy 0,40 − 0,48 0,67 − 0,92

jíly 0,46 − 0,55 0,85 − 1,22

bentonity až 0,65 až 1,86

zemina

 
 

V následujících podkapitolách je uvedena složitost problematiky vzhledem k pórovitému 

prostředí reprezentovanému zeminou. 

5.1 Mechanika zemin 

Mechanika zemin (Weiglová, 2005), (Šamalíková, 1992) je součástí geotechnických 

předmětů a je součástí geomechaniky. Zabývá se mechanickými a fyzikálními vlastnostmi 

zemin a dále chováním zemin v zemních tělesech, pod základy stavebních objektů, při 

zatížení vlastní tíhou, tíhou konstrukce, vodními tlaky apod. včetně podmínek pro zajištění 

stability zemních těles (Wilson, 1990), (Win, 2006). 

Zemina je definovaná jako libovolná hornina, jejíž zrna nejsou vzájemně pevně spojeny. 

Za zeminu je tedy možno považovat každou nezpevněnou soudržnou i nesoudržnou horninu  

s obsahem jak organických, tak anorganických zrn (Weiglová, 2007). Zemina je však také 

základním stavebním materiálem především při výstavbě zemních těles, silničních  

a železničních násypů, při výstavbě hrází, přehrad apod. (Weiglová, 2005). 

5.1.1 Tvar zrn - tvarový index 

Určuje tvary částí zemin (např. kulový, jehlicový, oválný, šupinový, atd.) (Weiglová, 

2007). Jednotlivá zrna ve vzorku hrubého kameniva jsou roztřiďována na základě poměru 

jejich délky L k tloušťce E, obvykle pomocí dvoučelisťového posuvného měřidla. Tvarový 

index se vypočítá jako hmotnostní podíl zrn, jejichž poměr rozměrů L/E je větší než 3  

a vyjádří se jako procento k celkové hmotnosti zkoušených zrn. Pro danou zkoušku se roztřídí 

vysušená zrna kameniva dostatečným protřepáním mezi síty min. 4 mm až max. 63 mm. Zrna 

jiných frakcí nejsou vhodná pro tuto zkoušku. Nachystá se a zváží zkušební navážka 

(hmotnost M1), hmotnosti zkušební navážky jsou uvedeny v Tab. 2. Posoudí se délka L  

a tloušťka E každého zrna a oddělí se zrna, která mají rozměrový součinitel L/E > 3 
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(nekubická zrna). Zváží se nekubická zrna a zaznamená se jejich hmotnost M2. Tvarový index 

SI se stanoví podle vztahu 

 %100
1

2 
M

M
SI .          (5) 

Tab. 2 Hmotnost zkušební navážky 

[mm] [kg]

63 45

32 6

16 1

8 0,1

Horní velikost 

zrna D

Hmotnost zkušební 

navážky (min.)

 

5.1.2 Zrnitost 

Zrnitost zeminy se stanovuje granulometrickou analýzou. Je vyjádřením hmotnostního 

podílu jednotlivých zrnitostních frakcí v zemině podle jejich velikosti. Stanovují se hmotnosti 

jednotlivých podílů užšího zrnění, převedených na %, vzhledem k hmotnosti suchého vzorku. 

Granulometrické složení zemin se znázorňuje graficky křivkou zrnitosti (Obr. 7), která je 

součtovou čárou hmotnosti jednotlivých frakcí vykreslenou do rastru s vodorovnou 

logaritmickou stupnicí (velikost zrna) a svislou lineární stupnicí (procenta zrn propadlých 

sítem s oky dané velikosti). Je třeba mít na zřeteli, že menší zrna mají na vlastnosti zemin jako 

celku podstatně větší vliv než zrna velká. Z tohoto důvodu je škála velikosti zrn uvedená na 

vodorovné ose široká a stupnice je logaritmická (ČSN CEN ISO/TS 17892-4). 
 

 
Obr. 7 Příklad křivky zrnitosti (Weiglová, 2005) 

 

Pro zjištění granulometrického složení se nejčastěji používají dvě metody, kdy se oba 

přístupy velmi často pro široké zastoupení zrn v zemině kombinují. Jedná se o analýzu zemin 

- sítovým rozborem (především pro nesoudržné zeminy – písky, štěrky), 

- hustoměrnou (areometrickou) zkouškou (soudržné zeminy – zrna < 0,063 mm). 

Při analýze se stanovuje tzv. ekvivalentní průměr. Předpokládá se, že bez ohledu na tvar 

zrn mají všechna propadlá zrna zeminy stejný průměr jako otvory v sítech (Weiglová, 2005). 

Dle ČSN 72 0101 se sítový rozbor provádí sadou normových sít o čtvercových otvorech, 

což je jednotná sada kontrolních sít o předepsané odstupňované velikosti čtvercových ok a je 

seřazená podle velikosti ok od nejhustějšího síta v sadě umístěného dole, k nejřidšímu sítu  
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v sadě umístěného nahoře. Síta, která lze podle potřeby vkládat v patřičném sledu podle 

velikosti oka mezi síta normové sady se nazývají doplňková. Základní řadu normových sít pro 

jíl a prach, písek a štěrk tvoří velikosti ok 0,063 mm, 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm,  

2 mm, 4 mm, 8 mm, 16mm, 32 mm, 63 mm, 80 mm, 90 mm a 125 mm (ČSN CEN ISO/TS 

17892-4) a (ČSN EN 933-1). Vzhledem k zeminám, kterým je věnována předložená DDP, 

které představují zejména písky, byla použita následující sada normových sít: 0,063 − 0,125  

− 0,25 − 0,5 − 0,63 − 1,0 − 1,25 − 2,0 − 2,5 − 3,15 − 4,0 − 5,0 − 6,3. Hodnoty jsou uvedeny  

v milimetrech. 

Při sítovém rozboru se vzorek zeminy nejdříve vysuší při teplotě 105 °C. Vysušený vzorek 

se následně umístí do připravené sestavené sady normovaných sít a pomocí třepačky se po 

dobu 10 min separují jednotlivé frakce zeminy. Na sítech zůstávají zrna určitých velikostí. 

Pokud sítem o průměru 0,063 mm propadne víc jak 10 % z celkové hmotnosti navážky, je 

nutné provést další zrnitostní rozbor areometrickou zkouškou pro zjištění velikosti jemnějších 

frakcí. Po separaci na sadě normových sít se zjišťuje váha jednotlivých frakcí na sítech. 

Procento zrn na jednotlivých sítech se stanoví jako 

 %100
b

a
X ,          (6) 

kde a je hmotnost frakce a b je celkové množství prosévaného vzorku (zeminy). 
 

   
Obr. 8 Sada normových sít a použité třepačky (LVV ÚVST, KHBO) 

 

Rozhodujícím kvantitativním znakem nesoudržných zemin je číslo nestejnozrnitosti Cu, 

které charakterizuje sklon střední části křivky zrnitosti. Je definováno vztahem 

10

60

d

d
Cu  ,           (7) 

kde d10 je velikost zrn při 10 % propadu a d60 je velikost zrn při 60 % propadu. Podle 

hodnoty Cu se zemina označuje jako 

- stejnozrnná (zeminy nevhodné pro zakládání) Cu < 5 

- středně nestejnozrnná Cu = 5 − 15 

- nestejnozrnná Cu > 15 

Tvar křivky zrnitosti přibližně charakterizuje číslo křivosti Cc, které je definováno 

vztahem 

6010

2

30

dd

d
Cc


 ,          (8) 

kde d30 je velikost zrn při 30 % propadu. Číslo křivosti je pomocná hodnota při klasifikaci 

zemin (ČSN CEN ISO/TS 17892-4). 
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Jak bylo uvedeno výše, podíl zrn nad 0,063 mm se stanoví proséváním přes normovou 

sadu sít. Velikost zrn pod 0,063 mm se zjišťuje nepřímo na základě proměnné rychlosti jejich 

sedimentace v suspenzi, tzv. hustoměrnou metodou dle A. Casagrandeho. Hustoměrná, neboli 

areometrická metoda je založena na platnosti sedimentačního Stokesova zákona, který 

předpokládá, že jak pevné částice v suspenzi (voda + zemina) postupně sedimentují, klesá její 

hustota. Stokesův zákon kvantifikuje poznatek, že velké těžké částice se usazují rychleji než 

malé lehké. Podle toho se snižuje hustota suspenze, která se měří speciálním hustoměrem. 

Jedná se o metodu s nepřerušovanou sedimentací, to znamená, že všechna měření se provádějí 

během jednoho sedimentačního procesu. Postup zahrnuje preparaci půdního vzorku a vlastní 

měření. Částice menší než 0,063 mm se naváží a zalijí se několika ml dispergačního činidla 

(Na(PO3)n − roztok). Směs se nalije do odměrného válce a dolije do 1000 ml vodou 

(odebranou z vodovodního řadu). Suspenze se ve válci důkladně promíchá v celém objemu  

a v jednotlivých časových intervalech 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min, 45 min a 2 hod., 5, 

hod., 24 hod., popř. i po 48 hod., se do tabulky zapisují hodnoty odečtené z hustoměru (Obr. 

9) a měřené hodnoty teploty suspenze (Tab. 3). 
 

Tab. 3 Příklad tabulky pro zapisování hodnot měřených při hustoměrné zkoušce 

T R t Δt h r d Σ%

[min] [°C] [cm] [mm] [%]

0,5

1

2

5

…  
 

 
Obr. 9 Hustoměr 
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Pro potřeby dalšího zpracování naměřených výsledků je třeba znát hustotu zkoušeného 

vzorku. Její stanovení je možno provést pyknometrickou metodou. Pyknometr je založený na 

tom, že při úplném naplnění a uzavření zábrusovou zátkou s kapilárou pojme vždy stejný, 

snadno reprodukovatelný objem kapaliny. Hustota kapaliny, případně jemných částic, se 

určuje z její hmotnosti a objemu. Pyknometr (Obr. 10 a Obr. 11) se naplní vodou o známé 

hustotě ρ2 (v případě použití destilované vody 0,998 g∙cm-3) a zváží se (hmotnost m2), dále se 

připraví vzorek zeminy, který se také zváží (hmotnost m1). Vzorek zeminy se vpraví do 

pyknometru, který se doplní vodou po okraj a uzavře zátkou. Pomocí pipety se pyknometr 

přes hrdlo s otvorem doplní vodou po rysku a znovu se zváží (hmotnost m3). Výraz 

 132 mmm   udává hmotnost kapaliny (vody), která zaujímá stejný objem jako vyšetřovaný 

vzorek. Hledaná měrná hmotnost vzorku (zeminy) se stanoví ze vztahu 

321

21

mmm

m
z







 .         (9) 

Pro vyhodnocení hustoměrné zkoušky se využívá nejprve vztah vycházející z kalibrace 

hustoměru a válce. Při kalibraci se zjišťují parametry hustoměru a válce, pomocí nichž je 

možné provést přepočet hustoměrného čtení na střední hloubku ponoření hustoměru. 

Kalibrace se obvykle provádí v přestávkách mezi měřením. 
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Význam veličin uvedených v Tab. 3 a předchozích vztazích 

T  čas sedimentace [min], 

R  hustoměrné čtení [dílky], 

t  teplota [°C], 

Δt  teplotní korekce hustoty (určí se z nomogramu) [dílky], 

hr  střední hloubka ponoření hustoměru [cm], 

d  průměr zrn, určí se z nomogramu, 

Σ%  kumulativní procento zrn, které se ještě vznášejí v čase T, 

Ns  navážka zeminy [g], 

ρz  objemová hmotnost zeminy [g∙cm-3], 

S  počet tisícinových dílků stupnice hustoměru mezi ryskami 1,000 a 1,030, 

L  délka stupnice hustoměru [cm], 

V  objem hrušky hustoměru [cm3], 

h  výška hrušky hustoměru [cm], 

A  průřezová plocha válce [cm2]. 
 

   
Obr. 10 Pyknometry použité při stanovení specifické hmotnosti vzorku (GEOtest, a.s.) 
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Obr. 11 Pyknometry použité při stanovení specifické hmotnosti vzorku konstrukčního a plážového písku 

(laboratoř KHBO) 

 

5.1.3 Objemová hmotnost přirozeně vlhkého vzorku zeminy 

Objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy ρ se stanovuje podle ČSN CEN ISO/TS 

1789-2, 72 1007. Objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy udává poměr mezi hmotností 

přirozeně vlhkého vzorku zeminy a celkovým objemem přirozeně vlhkého vzorku zeminy tj. 

včetně pórů, mezer a dutin, vyjádřena je v kg∙m-3. 

V

m
 ,           (12) 

kde m je hmotnost přirozeně vlhkého vzorku zeminy a V je objem přirozeně vlhkého 

vzorku zeminy. 
 

 
Obr. 12 Rozdělení složek přirozeně vlhké zeminy (zdroj: ceg.fsv.cvut.cz/vyzkum/zkousky) 

Legenda – mw je hmotnost vody, Vs je objem pevných částic a Vp je objem pórů v zemině. 

 

5.1.4 Objemová hmotnost zeminy po vysušení 

Objemová hmotnost zeminy po vysušení ρd se stanovuje podle ČSN CEN ISO/TS 17892-

4, 72 1007. Objemová hmotnost zeminy po vysušení udává poměr mezi hmotností pevných 

částic zeminy vysušené při teplotě 105 °C − 110 °C a celkovým objemem zeminy, vyjádřena 

je v kg∙m-3 vztahem 

V

md
d  .           (13) 

Zde md je hmotnost pevných částic po vysušení. 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

30 

 

5.1.5 Objemová hmotnost zeminy 

Objemová hmotnost zeminy ρs se stanovuje podle ČSN CEN ISO/TS 1789-3, 72 1007  

a udává poměr hmotnosti jednotlivých pevných částic zeminy vysušených při 105 °C  

− 110 °C k jejich objemu, podle Obr. 12. Je vyjádřená také v kg∙m-3. 

d

d
s

V

m
 ,           (14) 

kde Vd je objem pevných částic. Měrnou hmotnost zeminy lze stanovit pomocí 

pyknometru ze vztahu (9). 

5.1.6 Ztráty žíháním 

Humus je neoddělitelnou součástí zemin a vzniká rozkladem organické hmoty (odumřelých 

kořenů a jiných částí rostlin, odumřelé fauny žijící v půdě, zapravovaného organického 

hnojení apod.). Rozklad, tzv. humifikace, se děje tlením, hnitím a kvašením. Rozklad 

způsobují především bakterie a půdní fauna. 

Ztráty žíháním (LOI, z anglického loss on ignition), tj. stanovení uhlíku jako CO2 ve vzorku 

zeminy, byly určeny podle interní metodiky společnosti GEOtest, a.s. vycházející z pravidel 

Českého geologického ústavu (ČGÚ 1987, kapitola 8) a ČSN 72 1110. Jedná se o přímou 

metodu stanovení obsahu humusu v půdě, založenou na oxidaci uhlíku organické hmoty. Při 

zkoušce dochází k odstranění organických částic z testovaného vzorku zeminy. Žíhání klade 

vždy vysoké nároky na materiál nádoby, ve které se látka žíhá. Laboratorně se ztráta žíháním 

může stanovit užitím muflové pece, která je konstruována pro spalování tekutých (kašovitých 

nebo pastovitých) zemin nebo těch, které při spalování mění skupenství (Obr. 13). V muflové 

peci je vzorek zeminy žíhán při teplotě 400 °C po dobu 3 hod. (metodika společnosti 

GEOtest, a.s.). Podle ČSN EN 12879 (758005) se vysušené vzorky žíhají v peci při teplotě  

550 °C – tento postup je uplatňován při charakterizaci kalů. Při stanovení ztráty žíháním 

půdního organického uhlíku (Agrovýzkum Rapotín s.r.o.) se navážený půdní vzorek (10 g) 

v porcelánových kelímcích spaluje při teplotě 373 °C po dobu jedné a deseti hodin, při 460 °C 

8 hodin a při 530 °C 6 hodin. Po vychladnutí se vzorek zváží a ze známé hmotnosti před 

žíháním a na konci žíhání se stanoví procento organických látek. 
 

  
Obr. 13 Vzorky zeminy umístěné v muflové peci (vlevo) a v izolované nádobě (vpravo) (GEOtest, a.s.) 

 

5.1.7 Stanovení obsahu uhličitanů 

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem  

a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem 

přeměn minerálních a organických látek (http://www.mzp.cz/cz/definice_pudy). 

Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin 

zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Je životním 
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prostředím půdních organismů, stanovištěm planě rostoucí vegetace, slouží k pěstování 

kulturních rostlin. Je regulátorem koloběhu látek, může fungovat jako úložiště, ale i zdroj 

potenciálně rizikových látek. 

Půda je dynamický, stále se vyvíjející živý systém. Přežití a prosperita všech 

suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých, závisí na tenké vrchní 

vrstvě Země. Půda je proto bezesporu nejcennější přírodní bohatství. Je přirozenou součástí 

národního bohatství každého státu. Půdu je proto nutné chránit nejen pro současnou dobu ale 

se značným výhledem do budoucna (http://www.mzp.cz/cz/definice_pudy). 

Uhličitany představují významnou složku minerálního podílu půdy. Půda může být 

tvořena buď skalní horninou, nebo zeminou. Průměrné zastoupení prvků v zeminách je kyslík 

– 46 %, křemík – 27,7 %, hliník – 8,1 %, železo – 5,0 %, vápník – 3,6 %, sodík – 2,8 %, 

draslík – 2,6 % a hořčík – 2,1 %. Anorganické složky v zemině jsou představovány 1) oxidy, 

uhličitany a sírany, 2) křemičitany, 3) jílovými minerály. Přítomnost oxidů a zejména 

uhličitanů se projevuje schopností tlumit změny pH při styku zeminy s kyselými látkami 

(http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/4-dekontaminovana/1-1.html). V půdě se vyskytují 

převážně ve formě uhličitanu vápenatého (CaCO3), méně pak ve formě uhličitanu 

hořečnatého (MgCO3). Ostatní formy jsou zastoupeny pouze sporadicky. Uhličitany v půdě 

mají významný vliv při sycení sorpčního komplexu. Přítomnost uhličitanů silně ovlivňuje 

půdní vlastnosti. 

Uhličitany jsou v půdě buď primárního (mateční hornina), nebo sekundárního (hnojiva) 

původu. V prvním případě obsah uhličitanů v půdním profilu klesá směrem od povrchu, tzn., 

nejvíce se jich nachází ve spodní části profilu. V případě druhém jsou uhličitany obsaženy 

pouze v povrchové (orniční) vrstvě. 

Používaná stanovení obsahu uhličitanů v půdě jsou založena na uvolnění oxidu uhličitého 

(CO2) z uhličitanů obsažených v půdě působením vhodné kyseliny, nejčastěji HCl (ČSN 72 

0103). Výsledek se udává jako obsah uhličitanu vápenatého ve vzorku, avšak je důležité si 

uvědomit, že při reakci se rozkládají všechny uhličitany a hydrogenuhličitany přítomné ve 

vzorku. Některé sloučeniny se rozkládají jen velmi pomalu, resp. pouze za zvýšené teploty  

a tudíž nemohou být podle následující metody stanovitelné. Působením kyselin se naopak 

mohou uvolňovat z některých půd i jiné plyny jako např. sirovodík. Potom by mohlo dojít 

k nadhodnocení obsahu uhličitanů. V těchto případech je nutné stanovovat obsah uhličitanů 

jiným způsobem. 

Půdy s pH < 6,5 obsahují uhličitany jen ve výjimečných případech, jako je nedávné 

vápnění, přítomnost špatně rozpustného vápence ze schránek živočichů apod. (Zoubková, 

2012). Pro laboratorní potřeby se bude jednat o kvantitativní (orientační) stanovení uhličitanů 

(Zapletal a Šikula, 1954). 
 

 
Obr. 14 Jankův vápnoměr (helago-cz.cz) 
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Před každým kvantitativním hodnocením uhličitanů ve vzorcích půdy je potřeba zjistit, 

jsou-li vůbec uhličitany v půdě přítomné, případně v jakém množství. Podle intenzity šumění, 

vyvolané uvolňujícím se CO2, se odhadne obsah uhličitanů a zároveň navážka vzorku pro 

vlastní kvantitativní rozbor. Pro kvantitativní stanovení uhličitanů se používá Jankův 

vápnoměr (Obr. 14), kdy se uhličitany v půdě rozkládají zředěnou kyselinou 

chlorovodíkovou, množství CO2 uvolněného rozkladem se stanoví subjektivně (podle 

intenzity a doby trvání uvolňování plynu), volumetricky a manometricky v procentech 

CaCO3. 
 

     
Obr. 15 Jankův vápnoměr při započetí a dokončení zkoušky (GEOtest, a.s.) 

 

5.1.8 Konzistenční meze 

Stanovením konzistenčních mezí se zabývá norma ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (72 1007) 

Geologický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení 

konzistenčních mezí. Konzistenční meze stanovují vliv kapalné fáze na vlastnosti soudržných 

zemin. Mezi ně patří mez tekutosti, mez plasticity a mez smrštění. Meze jsou nazývány jako 

konzistenční nebo Atterbergovy. Tato specifikace zahrnuje pouze stanovení meze tekutosti  

a meze plasticity. Mez tekutosti wL je vlhkost, při které zemina přechází ze stavu tekutého do 

stavu plastického. Tato technická specifikace popisuje stanovení meze tekutosti pomocí 

kuželové zkoušky. Zkušební vzorek může být získán z přirozené zeminy nebo ze zeminy,  

u které byl odstraněn materiál zachycený při prosévání na sítě o průměru oka 0,4 mm (nebo 

jemu nejbližší). Tato norma přijala kužele o tvarech 60 g/60 ° a 80 g/30 ° (Obr. 16). Bylo 

prokázáno, že získané výsledky zkoušek meze tekutosti pomocí těchto tvarů kuželů jsou 

shodné. Použití přístroje s jiným tvarem kužele je možné až po prokázání, že získané 

výsledky budou shodné s výsledky získanými za použití výše zmíněných tvarů kuželů. 

Mez plasticity wp je nejnižší vlhkost zeminy, při které je zemina ještě plastická. Stanovení 

meze plasticity se obvykle provádí souběžně se stanovením meze tekutosti. Je známo, že 

výsledky zkoušek jsou ovlivněny osobním přístupem laboranta, což má za následek vznik 

rozdílů mezi jednotlivými vyhodnoceními. Konzistenční meze jsou ovlivněny oxidací  

a jinými změnami zkušebního vzorku v důsledku např. dlouhodobého skladování nebo 

nevhodné manipulace se vzorkem. To se týká zejména jílů, jílů s obsahem sulfidů  

a organických zemin (ČSN 72 1007). 
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Obr. 16 Měřicí technika pro stanovení konzistenčních mezí (GEOtest, a.s.) 

5.1.9 Stanovení zhutnitelnosti zeminy 

Stanovení zhutnitelnosti zeminy se provádí podle ČSN 72 1015 "Laboratorní stanovení 

zhutnitelnosti zemin". Zhutnitelnost zeminy se vyjadřuje maximální objemovou hmotností 

ρdmax, které se dosáhne určitým zhutněním zeminy v normovém moždíři za použití normového 

pěchu, při optimální vlhkosti wopt. Výstupem zkoušky Proctor (standard/modifikovaná) je 

závislost mezi objemovou hmotností vysušené zeminy ρd a vlhkostí w, ze které lze stanovit 

optimální vlhkost wopt, při které je dosaženo maximální objemové hmotnosti vysušené zeminy 

ρdmax. Z charakteru hutnicí křivky je možno zjistit také citlivost materiálu na změnu vlhkosti. 

V případě citlivých zemin má menší změna vlhkosti od vlhkosti optimální (i pouze 2 %  

− 3 %) za následek velký pokles objemové hmotnosti vysušené zeminy. 

Pro stanovení zhutnitelnosti zeminy podle Proctorovy standardní zkoušky se užívá pěchu 

hmotnosti 2500 g, dopadajícího na zhutňovanou zeminu z výšky 300 mm. Zkoušky se 

uskutečňují v různých provedeních (A − H), lišících se od sebe průměry užitých normových 

moždířů (ČSN 72 1015). 

Samotný postup zkoušky zhutnitelnosti zemin se provádí na vysušené zemině (při 60°C), 

která je rozdrobena na hrudky a prosetá sítem 5 mm. Z propadu je vybrán reprezentativní 

vzorek o hmotnosti 15 kg. Nadsítný vzorek se pro další zkoušení nepoužije. Zemina je dále 

rozdělena na dílčí zkušební vzorky o hmotnosti 2,5 kg. První zkušební vzorek se smíchá  

s vodou tak, aby vlhkost zeminy byla nižší než předpokládaná optimální vlhkost. Potom se 

vzorek nechá nejméně 12 hodin rozležet ve vzduchotěsné nádobě tak, aby vlhkost byla 

rovnoměrně rozložena po celém vzorku. Do zkušebního moždíře (Obr. 17) se zemina ukládá 

postupně ve třech stejně vysokých vrstvách a zhutní se tak, aby po zhutnění byla celková 

výška vzorku v moždíři s nástavce cca (12,5 ± 0,5) cm. Není-li výška dodržena, je nutné 

zhutnění opakovat. Každá vrstva je zhutněna 25 rovnoměrně rozdělenými údery normového 

pěchu. Po ukončení zhutnění se odejme nástavec a povrch zeminy se zarovná. Vzorek zeminy 

i s moždířem se zváží. Zemina se odstraní z moždíře a rozřízne svislým řezem na dvě 

symetrické poloviny. Z řezu se odebere reprezentativní vzorek pro stanovení vlhkosti. 

Pro další hutnění se použijí další dílčí zkušební vzorky, které jsou smíchány s vodou tak, 

že jejich vlhkost je vyšší u prvního zkušebního vzorku. Celý postup se opakuje při postupném 

zvyšování vlhkosti tak dlouho, dokud nezačne hmotnost vlhké zeminy v moždíři klesat nebo 

pokud se ze vzorku nezačne vytlačovat voda. Mezi hodnoty, které je nutné zaznamenat, patří 

hmotnost pěchu, zdvih pěchu, průměr dosedací plochy, průměr a výška nádoby, počet vrstev  

a počet úderů na každou vrstvu (ČSN 72 1015). 
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Zatímco při standardní Proctorově zkoušce se hutní objem vzorku zeminy ve třech 

vrstvách, u modifikované zkoušky se jedná o pět vrstev. Modifikovaná zkouška se dělá pro 

zeminy, u nichž se předpokládá či plánuje větší zatížení (letištní plochy, zemní hráze). 
 

 
Obr. 17 Zkušební moždíře pro zkoušku zhutnitelnosti zeminy (KHBO) 

 

 
Obr. 18 Zařízení pro provedení zkoušky Proctor modifikovaný (KHBO) 

 

Pro popis jednotlivých typů zemin ať už soudržných tak nesoudržných, tj. porušených  

i neporušených vzorků, je potřeba uvedené zkoušky provádět, z důvodu jejich popisu. 

Zkoušky mechaniky zemin se provádí výhradně v akreditovaných laboratořích (GEOtest, a.s., 

apod.). 

5.2 Elektrický odpor, měrný elektrický odpor 

Při sledování elektrických vlastností pórovitého prostředí je třeba věnovat pozornost níže 

uvedeným pojmům. 

Rezistance R (elektrický odpor) je definovaná dle Ohmova vztahu jako poměr elektrického 

napětí a elektrického proudu, který protéká mezi dvěma elektrodami (Maryniak, 2003), které 

jsou v kontaktu s pórovitým prostředím (Obr. 19). 

I

U
R  .           (15) 
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Obr. 19 Základní schéma pro měření rezistance (Maryniak, 2003) 

 

Měrný elektrický odpor, nebo také rezistivita ρ, je fyzikální veličina, vyjadřující elektrický 

odpor vodiče jednotkové délky (1 m) a jednotkovém obsahu průřezu (1 m2). Jedná se  

o konstantu, která charakterizuje vlastnost pórovitého prostředí – jeho neschopnost vést 

elektrický proud. Obecně platí, že čím je rezistivita menší, tím větší je elektrická vodivost 

dané látky, a naopak čím větší rezistivita, tím větší je elektrický odpor pórovitého prostředí 

(Heaney, 1999), (IEC 61 340-5-1, 1998), (wikipedia.org). Rezistivitu, základní jednotkou 

v soustavě SI je Ohm·metr [Ω·m], lze vyjádřit ze vztahu 

l

AR 
 ,           (16) 

kde R je elektrický odpor vodiče (rezistance), A je plocha kolmého průřezu a l délka 

fiktivního elektrického vodiče reprezentovaného pórovitým prostředím, D je délka elektrody. 

Zatímco hodnota rezistivity zkoumaného pórovitého prostředí by za předpokladu jeho 

homogenity a izotropie měla teoreticky zůstat konstantní bez ohledu na způsob a osazení 

elektrod měřicího snímače, hodnota rezistance závisí na geometrii (konstrukci) použitého 

snímače. Na uvedené skutečnosti dále navazují další elektrické charakteristiky jako je hustota 

elektrického proudu J (Maryniak, 2003), intenzita elektrického pole E a další. 

5.3 Elektrická vodivost, měrná elektrická vodivost 

Elektrická vodivost G (konduktance) je veličina inverzní k elektrickému odporu R, 

základní jednotkou elektrické vodivosti je Siemens [S].  

Měrná elektrická vodivost, také označována jako konduktivita , vyjadřuje schopnost 

pórovitého prostředí vést elektrický proud. Nejčastěji je měřena mezi protilehlými 

elektrodami snímače umístěnými v pórovitém prostředí o ploše 1 cm2. Takto provedená 

měření mají jednotku S·cm-1. Konduktivita specifikuje např. kvalitu vody. Zatímco voda 

destilovaná, ve které nejsou obsaženy iontové sloučeniny rozpuštěných látek, má velmi malou 

elektrickou vodivost, voda minerální či některé průmyslové vody mohou mít hodnoty 

konduktivity vysoké (Aquarius Technologies PTY LTD, 2000). Častějšími jednotkami 

konduktivity jsou µS·cm-1 a mS·m-1. 
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6 Obecné pojmy k problematice měření 

V současné době rychlého rozvoje elektrotechniky a informačních technologií vzniká celá 

řada specializovaných disciplín, stojících na hranici informatiky, přírodních a technických věd 

jako jsou geoinformatika, geostatika a další. Proces získávání, odvozování a distribuce 

informací ve společnosti je jedním z určujících faktorů rozvoje lidské společnosti. V České 

terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV) (http://aleph.nkp.cz) se 

v nejobecnějším smyslu slova informací rozumí údaj o reálném prostředí, o jeho stavu  

a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. 

příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému 

(entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím 

informace odstranila. Lze tedy shrnout, že informace je sdělitelný poznatek či údaj, který má 

smysl a snižuje nejistotu. Jednou z možných cest jak získat informace je měření. Měření je 

soubor experimentálních úkonů, vedoucích ke zjištění hodnoty fyzikální veličiny pomocí 

měřicích prostředků. Fyzikální veličina je vlastnost tělesa nebo jevu, kterou lze kvalitativně 

rozlišit (např. elektrický proud, délka) a kvantitativně určit (10 A, 5 m). Metodou měření nebo 

měřicí metodou se rozumí způsob, kterým je možné danou fyzikální veličinu měřit. Měřicí 

metoda závisí na druhu a povaze měřené veličiny. Zpravidla existuje několik možných 

přístupů, jak měření realizovat. Volba měřicí metody závisí na povaze měřené veličiny, na 

volbě výchozích vztahů, na volbě měřicích přístrojů, na uspořádání měřicí trasy apod. Do 

systému měření dále vstupují vnější a vnitřní vlivy působící na měřenou veličinu (Obr. 20). 

Z uvedeného je zřejmé, že je třeba věnovat pozornost všem ukazatelům, které ovlivňují 

variabilitu měřicího systému. 
 

člověk metoda měření metoda vyhodnocení prostředí

měřený objekt měřený prostředek snímací přípravek
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Obr. 20 Zdroje variability měření 

 

Podle způsobu aplikace fyzikálních metod a především vzhledem k možnosti použití 

měřicí techniky je obecně možno hovořit o metodách laboratorních a metodách polních, další 

základní členění respektující způsob získání hodnoty měřené veličiny je dělení na metody 

přímé a nepřímé. Za metodu přímou se považuje taková metoda, při níž se požadovaná 

veličina měří na základě její definice. Všechny ostatní metody, které vycházejí při měření 

z jiných vztahů než definičních, se uvádějí jako metody nepřímé. Dělení měřicích metod je 

možno provést na základě dalších kritérií. Potom se hovoří o metodách absolutních  

a relativních, statických a dynamických, substitučních, kompenzačních, interpolačních či 
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metodách postupných měření (gweb.cz). Měřicími prostředky jsou všechna zařízení určená 

k uskutečnění měření. Měření se provádí měřicími přístroji, což jsou měřicí prostředky, které 

slouží k převodu měřené veličiny na údaj, poskytující informaci o velikosti měřené veličiny 

(výchylka ručičky, číslo na displeji). K převodu měřené veličiny na jinou veličinu slouží 

měřicí převodník. K přenosu informace (zprávy) nebo ke zjištění stavu systému slouží 

fyzikální veličina nazývaná signál resp. elektrický signál, pokud je zpráva přenášena veličinou 

elektrické povahy. Záznam signálu představuje data, která jsou vyjádřením skutečnosti, jsou 

schopná přenosu, uchování, interpretace či zpracování. Osvojení dat a informací a jejich 

začlenění do souvislostí zpravidla vede ke získání znalostí a porozumění skutečnosti. 

Dominující postavení elektrických měření je dáno především tím, že 

 člověk nemá smysly pro zjišťování elektrických nebo magnetických veličin, 

 elektrický signál může být dále lehce zpracován (zesílen, usměrněn apod.), 

 elektrický signál může být snadno zaznamenán či přenášen, 

 ve spojení s číslicovými přístroji může být proces měření zcela nebo částečně 

automatizován, 

 neelektrické veličiny mohou být převedeny na elektrické. 

7 Geofyzikální metody 

Geofyzika se zabývá studiem fyzikálních polí v Zemském tělese a v jeho okolí (na 

povrchu Země, v dolech, ve vrtech, na dně oceánů, ve vzduchu apod.). Jedná se o pole 

přirozená, jako je pole přirozené radioaktivity, pole gravitační, magnetické, tepelné aj., či  

o pole uměle vyvolané např. pole elektrické (Toombes, 2005) nebo seizmické vlnění. 

Fyzikálními parametry (Dohnal, 2009), (Flury, 2003) se v uvedeném případě nepřímo měří 

geologické projevy. Podle použité fyzikální metody lze geofyziku klasifikovat následovně: 

gravimetrie – měří zemskou gravitaci (ta se mění podle hustoty hornin pod zemským 

povrchem). Pomocí této metody lze nalézt dutiny např. jeskyně, ložiska nerostných surovin, 

rozlišit horniny v podloží podle hustoty, oblasti většího porušení horninového masivu, 

archeologické objekty atd.; 

magnetometrie – měří magnetické pole a jeho anomálie. Její součástí je paleomagnetika, 

která přispěla k potvrzení teorie o kontinentálním driftu (pohybu kontinentů) a pomáhá při 

tvorbě paleogeografických rekonstrukcí. Dále lze pomocí magnetometrie vyhledávat ložiska 

některých nerostných surovin, bazická tělesa magmatického původu, čedičové sopouchy 

(diamantová prospekce). Své využití najde také v archeologii, při geologickém mapování a při 

vyhledávání potrubí a kabelů v zemině; 

geoelektrika – je založena na měření měrného odporu (Hubbard, 2005), (Wenner, 1915) 

měrné vodivosti a polarizovatelnosti hornin. Různé horniny mají různý elektrický odpor 

(www.annales.org/archives/x/schlum.html), který také závisí na tom, jestli jsou pod nebo nad 

hladinou podzemní vody, rudní ložiska jsou zase snadno polarizovatelná. Tak je možné 

vyhledávat hladinu podzemní vody, rudní ložiska, sedimentární pánve, kovové předměty v 

archeologii atd. Do těchto metod se kromě jiného řadí i georadar, který přibližně do hloubky 

10 metrů umožňuje hledat rozhraní látek odlišných elektromagnetikých vlastností; 

radiometrie – využívá přirozené radioaktivity hornin, provádí měření intenzity záření 

radionuklidů uvolňovaných při rozpadu radioaktivních minerálů, které jsou v horninách 

v malém množství obsaženy a umožňuje kvalitativní i kvantitativní určení obsahu 

radioaktivních prvků v horninách, vodě a vzduchu. Důležitou složkou radiometrie je 

emanometrie – ta měří emanace radonu, který vzniká v zemské kůře rozpadem uranu  

a thoria a který se difuzí šíří horninou a může se akumulovat v lidských obydlích. Radon je 

nebezpečný, protože je zdrojem alfa záření, které má negativní účinky na živou tkáň. Úkolem 

emanometrie je tedy měření emanací a stanovení radonového rizika. Radiometrické metody 
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lze využít při geologickém mapování, vyhledávání tektonických poruch a zlomových pásem, 

vyhledávání ložisek radioaktivních surovin či při monitorování životního prostředí; 

seizmika – reprezentuje soubor metod zkoumajících stavbu a složení zemské kůry i celé 

Země na základě šíření seizmických vln. Může se jednat o přirozené seizmické vlny – 

zemětřesení – tím se pak zkoumá Země globálně (například tímto způsobem se dospělo  

k teorii, že vnější zemské jádro je v kapalném stavu) nebo se mohou studovat seizmické vlny, 

které byly vyvolány uměle (např. výbuchem) – ty pak podávají informace o struktuře zemské 

kůry v lokálním měřítku. Tyto metody se používají zejména při naftovém průzkumu, kde se 

hledají struktury, ve kterých by mohla být ropa zachycena, a dále při studiu struktur 

sedimentárních pánví; 

geotermika – zabývá se měřením tepelného toku a teplotního gradientu v rámci zemské 

kůry. Lze tak vyhledat např. tektonicky aktivní oblasti, hluboká zlomová pásma atd.; 

karotáž (Obr. 21) – aplikuje zmíněné geofyzikální metody ve vrtech (gweb.cz), 

(geofyzika.ic.cz). 
 

 
Obr. 21 Rozdělení karotážních metod (Lorysek, 2012) 

 

Metoda elektrické impedanční spektrometrie se řadí mezi nepřímé měřicí metody 

(Pařílková, 2010), (Viščor, 1997) a lze ji dále aplikovat jako absolutní (je třeba znát absolutní 

hodnoty sledované elektrické impedance) nebo relativní (postačí vyhodnocovat relativní 

změny hodnot sledovaných parametrů vůči počátečním popř. původním hodnotám). Při 

podrobnějším pohledu lze metodu EIS začlenit mezi geoelektrika, neboť umožňuje stanovení 

elektrické impedance v jejích obou složkách tj. rezistance a reaktance, měrného elektrického 

odporu a měrné elektrické vodivosti (různé horniny mají různý elektrický odpor, který také 

závisí na tom, jestli jsou pod nebo nad hladinou podzemní vody), jak je uvedeno výše. 
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7.1 Fyzikální podstata elektrické impedanční spektrometrie (EIS) 

Elektrická impedance, na rozdíl od elektrického odporu, je komplexní odpor, který klade 

pórovité prostředí střídavému elektrickému proudu, kdy spolu elektrické napětí  

a elektrický proud nejsou ve fázi. Kromě rezistance tedy obsahuje reaktanci, tzn. složku, která 

popisuje kapacitní a indukčnostní účinky prostředí (kapacitanci a induktanci). Jestliže 

elektrický odpor (rezistance) R rezistoru charakterizuje vlastnosti pórovitého prostředí  

v obvodu stejnosměrného proudu, elektrická impedance Z charakterizuje vlastnosti 

pórovitého prostředí v obvodech pro střídavý proud. Na rozdíl od elektrického odporu, kde je 

napětí s proudem ve fázi, u elektrické impedance mohou být fázově posunuty dle charakteru 

reaktance.  

Základním principem metody EIS je měření frekvenční charakteristiky elektrické 

impedance Z pórovitého prostředí. Elektrická impedance Z je komplexní veličina popisující 

zdánlivý odpor pórovitého prostředí a fázový posuv elektrického napětí proti elektrickému 

proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence (Obr. 22). 

Pro určení elektrické impedance je proto třeba zabývat se analýzou časových průběhů 

střídavého napětí a střídavého proudu. 

Elektrickou impedanci lze vyjádřit Ohmovým vztahem pro střídavé obvody,  

tj. poměrem fázoru elektrického napětí U a fázoru elektrického proudu I 

I

U
Z 

.           (17) 

Hodnoty impedance jsou stejně jako hodnoty rezistance R v případě stejnosměrných 

obvodů, vyjádřeny v ohmech []. 
 

 
Obr. 22 Grafické znázornění průběhu harmonického proudu (Pařílková, 2010) 

 

Frekvenční charakteristiku elektrické impedance Z lze vyjádřit jako funkci komplexní 

proměnné v algebraickém (složkovém) tvaru 
XjR Z ,            (18) 

kde R je rezistance (elektrický odpor) tvořící reálnou část elektrické impedance nezávislou 

na frekvenci, s přímou vazbou na obsah vody v pórovitém prostředí a imaginární složka 

elektrické impedance X je reaktance, která se mění s frekvencí, s přímou vazbou na vlastnosti 

sledovaného prostředí (granulometrické složení, pórovitost aj.) (Obr. 23). 

Modul vektoru elektrické impedance |Z| lze vyjádřit užitím Pythagorovy věty, a to ve tvaru 
22 XRZ            (19) 

a fázový posuv je vyjádřen vztahem 











R

X
arctan

.          (20) 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

40 

 

 

 
Obr. 23 Fázorový diagram elektrické impedance s reálnou a kladnou imaginární složkou 

 

Elektrická impedance je základní vlastností charakterizující lineární zátěž střídavých 

elektrických obvodů. Je vždy větší nebo rovna reálnému elektrickému odporu v obvodu  

a závisí na zdánlivých odporech tj. induktanci (reaktance induktoru) XL a kapacitanci 

(reaktance kapacitoru) XC jednotlivých prvků obvodu střídavého proudu.  

Pórovité prostředí lze popsat elektrickou impedancí ekvivalentního elektrického obvodu 

tvořeného kombinací rezistoru, induktoru a kapacitoru. Jejich zapojení v obvodu je možné 

sériové (pro všechny prvky obvodu je společný fázor proudu) nebo paralelní (pro všechny 

prvky obvodu je společný fázor napětí), které se pro měření ve zkoumaném pórovitém 

prostředí ukázalo vhodnějším (Pařílková, 2010). 

8 Měřicí trať, použitá technika, realizované experimenty 

Je-li zvolena měřicí metoda, je nutno realizovat, volit či provést kontrolu odpovídající 

měřicí trasy. Měřicí trasa se skládá z takových prvků, jejichž pomocí je možno získat přesné, 

spolehlivé a reprodukovatelné informace o měřeném pórovitém prostředí.  

S rozvojem měřicí techniky se stále častěji jedná o elektrické měřicí trasy s elektronickými 

prvky. Blokové schéma jednokanálové měřicí trasy je uvedeno na Obr. 24. 
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MĚŘICÍ APARATURA ZPRACOVATELSKÝ
SYSTÉM

ARCHIVACE
VYUŽITÍ

 
Obr. 24 Blokové schéma jednokanálové měřicí trasy 

 

Základní dělení členů měřicí trasy odpovídá charakteru studovaného pórovitého prostředí 

resp. sledované veličiny, tedy způsobu měření elektrických a neelektrických veličin. 

Sledování změn elektrických veličin je většinou funkcí převodníků, které převádí jednu 

elektrickou veličinu na jinou nebo jiné úrovně. U neelektrických veličin se jedná zpravidla  

o převod na veličinu elektrickou. Převod nemusí být vždy přímý. Lze jej realizovat jako 

několikanásobný (např. neelektrická – neelektrická – elektrická, neelektrická – elektrická – 

jiná elektrická apod.), pakliže vede např. ke zjednodušení měřicí trasy. 
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8.1 Snímač 

První člen měřicí trasy tvoří prvek pro sběr informací o měřeném pórovitém prostředí. Je 

označován jako snímač (Zehnula, 1983), někdy také čidlo či detektor. Snímač je prvek, který 

sleduje a převádí neelektrický vstupní signál na elektrický signál výstupní. Tím se zásadně liší 

měřicí trasa pro měření neelektrických veličin od trasy pro měření veličin elektrických. 

Snímače tvoří jeden z nejdůležitějších článků měřicí aparatury, neboť poskytují vstupní 

informaci o měřené fyzikální veličině, obvykle však představují také omezující část měřicího 

kanálu, pokud jde o přesnost, cenu, materiálovou popř. výrobní náročnost. Snímač je náročný 

prvek, který určuje zpravidla kvalitu celého měřicího kanálu nebo regulační smyčky. Cena 

snímače je mnohdy srovnatelná s cenou zbývající části měřicí trasy. 

Metodika měření elektrické impedance pórovitého prostředí vychází z následující úvahy. 

Nechť jsou do vodivého prostředí paralelně instalovány dvě elektrody ve vzájemné 

vzdálenosti l. Elektrody tvoří jeden snímač sondy EIS. Elektrodami vymezený sledovaný 

profil pórovitého prostředí bude mít vždy charakter rezistoru, tedy vždy bude přítomna reálná 

část R elektrické impedance Z. Dá se předpokládat, že u suchého či zmrzlého pórovitého 

prostředí bude reálný elektrický odpor velký. Naopak vlhké prostředí lze považovat za dobrý 

elektrický vodič, tudíž bude mít odpor malý. Délka siločar elektrického pole, daná vzdáleností 

elektrod, se pohybuje řádově v jednotkách metrů. Induktance vzniklého elektrického vodiče, 

charakterizovaná jeho indukčností, bude podobná induktanci přímého vodiče protékaného 

elektrickým proudem a bude pravděpodobně malá. Byl přijat předpoklad, a měření jej 

potvrzují, že hodnota kapacitance je podstatně větší než induktance. Suché prostředí 

(elektrický izolant) je možné polarizovat elektrickým polem a tedy jej nabít elektrickým 

nábojem jako kapacitor, který se vyznačuje elektrickou kapacitou. Přestože elektrické 

vlastnosti tohoto kondenzátoru nebudou nijak dobré, bude mít např. velký svodový proud 

daný vlhkostí pórovitého prostředí, zůstává dominantní složkou imaginární části elektrické 

impedance Z. 

V případě experimentů, které byly prováděny v Laboratoři vodohospodářského výzkumu 

Ústavu vodních staveb (LVV ÚVST) Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, 

byly použity párové tyčové sondy, dělené párové tyčové sondy a sondy párové bodové  

(Obr. 25). Jednotlivé sondy byly kabely propojeny s měřicím přístrojem Z-metr III. Snímanou 

plochu v  pórovitém prostředí určuje délka měřicí elektrody a vzájemná vzdálenost elektrod. 
 

    
 

 
Obr. 25 Konstrukční uspořádání elektrod 
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8.2 Elektrické obvody 

Druhým prvkem měřicí trasy je blok elektrických (příp. elektronických) obvodů (Matyáš, 

1981), kde je upravován získaný elektrický signál. Tato část zpravidla obsahuje zesilovače, 

generátory, filtry a další obvody pro zpracování signálu. Velmi často je některý z uvedených 

obvodových prvků začleněn přímo do snímače (např. zesilovače signálu při jejich přenosu na 

velké vzdálenosti). Na výstupu uvedených obvodů je normovaný signál, a to buď analogový, 

nebo číslicový, který je přiveden na poslední člen měřicího kanálu – identifikátor (rovněž 

může být analogový nebo číslicový). Pro sledování dynamických dějů je vhodnější 

přehlednější výstup analogový; číslicové zobrazení je vhodné pro měření na velkém počtu 

měřicích míst. Vyspělost současných elektronických automatizačních systémů však tyto 

rozdíly stírá. 

Sledování změn elektrických charakteristik pro zvolené experimenty bylo provedeno  

v pórovitém prostředí aparaturou s přístrojem Z-metr III s volitelným počtem měřicích míst. 

Pro realizaci přístroje, řešení projektu E!4981 mezinárodního programu EUREKA (Pařílková, 

2010), byl zvolen signálový procesor poslední vývojové řady měřičů elektrické impedance 

firmy “ST Microelectronics”, jehož 32 bitový procesor umožňuje pouze měření 

dvousvorkové. Základní parametry přístroje jsou uvedeny v Tab. 4, konstrukční řešení 

přístroje na Obr. 26. Přístroj je bateriový s předpokládanou dobou kontinuálního provozu 

8 hodin a s možností dobíjení z 12 V zdroje. 
 

Tab. 4 Parametry přístroje Z-metr III 

Parametr  Z-metr III Parametr Z-metr III 

Impedanční rozsah 100 Ω - 1 MΩ 
Komunikační 
rozhraní 

USB 
SD karta 

Frekvenční rozsah 1 kHz – 100 kHz Počet měřicích míst 1, 8, 16, 32, 64, 128 

Přesnost měření 

modulu Z 
2% z rozsahu 

Přepínač interní, externí 

Přesnost měření 

fáze 
2° 

Napájení baterie 

 

 

Obr. 26 Přístroj Z-metr III 
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8.3 Záznamový kanál 

Posledním článkem měřicí trasy je záznamový kanál reprezentovaný pamětí. Paměť je 

paralelně připojena k identifikátoru a jejím úkolem je uchování informací po určitou 

požadovanou dobu. Paměť je dnes realizována počítačovými systémy, které umožňují získané 

informace o měřené fyzikální veličině nejen uchovat, ale i dále zpracovávat a rozvíjet. 

Problematika konfigurace měřicí trasy je pro názornost uvedena ve své nejzákladnější 

podobě. Je pochopitelně možné její jednotlivé členy různě řadit (sériové, paralelní či 

zpětnovazební zapojení jsou nejběžnějšími způsoby). Je možné kombinovat různý počet 

členů, zapojovat je tak, aby se vzájemně ovlivňovaly apod. Pokud je do měřicí trasy začleněn 

větší počet měřicích kanálů, jedná se o měřicí soustavy. Uvedené otázky řeší především 

automatizační a měřicí technika (Matyáš, 1987), (Matyáš, 1981), (Zehnula, 1983), popř. 

robotika (Karger, 2008). 

Záznamový kanál je nedílnou součástí přístroje Z-metr III. Záznam měření je řešen 

zápisem dat na přenosné médium – SD kartu a rovněž je možné Z-metr III přes rozhraní USB 

připojit k PC. Parametry měření se zadávají přímo do přístroje, zobrazují na LC displeji a při 

přepnutí do měřicího modu přístroj zobrazí hodnotu neznámé měřené elektrické impedance 

formou její reálné a imaginární složky. 

8.4 Použitá měřicí technika 

V rámci zpracování DDP jsem se seznámila s nepřímou měřicí metodou EIS  

a realizovanou měřicí aparaturou s přístrojem Z-metr III. Experimenty a realizovaná měření 

byly prováděny jednak v LVV ÚVST a laboratoři ÚTHD FAST VUT v Brně, v laboratoři 

mechaniky zemin společnosti GEOtest a.s. a v laboratoři Technické University KHBO 

v Belgii. Experimenty byly orientovány do dvou oblastí. Nejprve byly zaměřeny na sledování 

citlivosti, přesnosti a opakovatelnosti výsledků měření v laboratorním prostředí a stanovení 

pravidel užívání měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III v laboratorních podmínkách  

a následně na možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou EIS. Měření bylo 

realizováno pomocí kovových elektrod, které v páru tvořily snímače sondy metody EIS. 

Vzhledem k tomu, že experimenty v obou oblastech a následně každé měření vyžaduje vlastní 

postup, jsou i realizované sondy vždy pro jednotlivé měření originální. 

Při každém experimentu a jeho variantním uspořádání jsem současně měřila doprovodné 

veličiny (teplota a relativní vlhkost vzduchu) multimetrem Testo 454, pro měření teploty vody 

a měřeného pórovitého prostředí jsem použila pokojový teploměr. Měření závislá na 

teplotních podmínkách byla provedena v inkubátoru Mini I5110 od firmy VITRUM VWR 

s.r.o., pro sušení vzorků pórovitého prostředí byla užita elektrická pec Ecocell.  

Pro zpracování naměřených dat byl využit program MS Excel 2007, zpracování bylo 

provedeno v grafické a tabelární podobě. Fotodokumentace byla pořízena digitálním 

fotoaparátem Panasonic DMC-FX100, Nikon 1 model J1 a digitální zrcadlovkou Nikon D40. 

Přístroj Z-metr III ukládá naměřené hodnoty v textovém souboru (Tab. 5). Z parametrů 

měření je na SD kartu zapsáno a uloženo datum a čas zahájení měření a v tabelární podobě 

číslo měření, měřicí frekvence, datum, čas, číslo měřicího kanálu, měřicí rozsah (přepíná se 

automaticky), hodnota elektrického odporu měřeného prostředí (reálná složka elektrické 

impedance) a hodnota reaktance měřeného prostředí (imaginární složka elektrické 

impedance). 
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Tab. 5 Příklad dat měřených přístrojem Z-metr III 

Start at 26.4.2013 9:36:43 

 

No f     date            time            ch      range     Rx            Xx 

      [Hz]    [dd.mm.yyyy]       [hh:mm:ss]     [ohm]      [ohm] 

 

1 8000 26.4.2013  9:36:44 0 4 2797660.0 -7147027.5 

2 8000 26.4.2013  9:36:45 0 4 2644068.8 -7758264.0 

3 8000 26.4.2013  9:36:46 0 4 2743437.0 -6525862.0 

4 8000 26.4.2013  9:36:46 0 4 3884378.3 -7124910.0 

5 8000 26.4.2013  9:36:47 0 4 4186902.8 -6454857.5 

6 8000 26.4.2013  9:36:48 0 4 3916994.0 -7171499.5 

7 8000 26.4.2013  9:36:49 0 4 3422276.8 -7365896.5 

8 8000 26.4.2013  9:36:49 0 4 3084493.3 -7156164.5 

9 8000 26.4.2013  9:36:50 0 4 3340199.5 -6639696.0 

10 8000 26.4.2013  9:36:51 0 4 3098522.5 -7560539.0 
 

8.5 Realizované experimenty 

Poněvadž se jedná o aplikaci měřicí aparatury založené na nepřímé měřicí metodě, bylo 

třeba provést základní citlivostní analýzy. Měřicí aparatura s přístrojem Z-metr III je dostupná 

v LVV ÚVST a firmě GEOtest, a.s. Umožňuje sledovat změny probíhající v pórovitém 

prostředí vlivem hydrodynamického namáhání, a to měřením složek elektrické impedance Z 

(kap. 7.1, rovnice 18). Vzhledem k tomu, že se elektrická impedance prostředí vlivem obsahu 

vody mění, bylo možné předpokládat, že metoda elektrické impedanční spektrometrie včetně 

realizované aparatury je vhodná pro plánované experimenty. Cílem bylo stanovit pravidla pro 

aplikaci měřicí aparatury v laboratorních podmínkách. Dalším cílem, ve všech variantách 

experimentu, bylo v laboratorních podmínkách detekovat obsah vody v různých pórovitých 

prostředích. Hydrodynamické namáhání pórovitých prostředí bylo simulováno pitnou vodou 

odebranou z vodovodního řadu. Jedná se o určitý kompromis, který však nesnižuje dosažené 

výsledky. Je možné předpokládat, že surová voda obsahuje více různých příměsí, které by při 

vybuzení elektrického pole v měřeném pórovitém prostředí mohly napomoci vytvořit mezi 

měřicími elektrodami elektrický vodič lepších elektrických vlastností.  

Byly realizovány experimenty sledující 

 stabilitu hodnot elektrické impedance vzhledem k pórovitému prostředí, 

 frekvenční analýzu pórovitého prostředí, 

 umístění snímače v měřeném prostředí na měřené charakteristiky, 

 vliv vzdálenosti elektrod na měřené elektrické charakteristiky, 

 vliv teploty zkoumaného prostředí na měřené elektrické charakteristiky, 

 změny obsahu vody v zemině, 

 vlhkosti zemin za využití akreditovaných laboratoří firmy GEOtest a.s., 

 vlhkosti nesoudržných zemin v laboratoři KHBO, Belgie, 

 dehydrataci nesoudržných zemin v laboratoři KHBO, Belgie, 

 nasákavost stavebních materiálů (plné pálené cihly rozdílné pevnosti, sloupy z plných 

pálených cihel P20 s různými druhy omítek), 

 provzdušněné vodní prostředí. 
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9 Experimenty a dosažené výsledky 

Experimenty byly realizovány v LVV ÚVST a laboratoři ÚTHD, akreditovaných 

laboratořích společnosti GEOtest, a.s. a laboratořích vysoké školy KHBO Oostende v Belgii. 

Byla zkoumána pórovitá prostředí dostupná na uvedených pracovištích či taková, která bylo 

možno získat v rámci navazujících činností na řešenou problematiku. Jejich základní 

charakteristiky jsou uvedeny u experimentu. 

9.1 Stabilita hodnot elektrické impedance vzhledem k pórovitému prostředí  

V rámci komplexní charakteristiky chování a klasifikace vhodnosti použití měřicí 

aparatury s přístrojem Z-metr III v laboratorních podmínkách byla sledována stabilita hodnot 

elektrické impedance v měřeném pórovitém prostředí. Měření bylo provedeno pro bratčický 

písek, vodu, zeminu a v plné pálené cihle s označením P 20. Pro zajištění konstantních a pro 

všechna zkoumaná pórovitá prostředí stejných, s výjimkou plné pálené cihly, vnějších 

podmínek bylo měření prováděno v inkubátoru Mini I5110 od firmy VITRUM VWR s.r.o., 

jehož parametry jsou uvedeny v Tab. 8. Teplota vzduchu i zvodnělých vzorků zemin 

v inkubátoru byla 21 °C, zkoumaný objem vzorků zemin a pitné vody byl 720 ml. Měření 

bylo provedeno sondou, jejíž elektrody délky 0,025 m tvořily trubice z nerezavějící oceli ve 

vzájemné vzdálenosti 0,05 m, měřicí frekvence byla 8 000 Hz, časová perioda mezi měřeními 

byla 100 ms, počet opakování 999 resp. 100. 

Pro vyjádření stability měřených složek R a X elektrické impedance Z byly použity 

nástroje matematické statistiky (Koutková, 1990), (Koutková, 2001). Dle vztahu (21) byl 

zjišťován aritmetický průměr sledovaných hodnot, přičemž jeho stanovení bylo provedeno 

statistickým zpracováním n-krát opakovaně měřeného parametru R a X, při stejných 

podmínkách a vzájemné nezávislosti jednotlivých měření R1, R2, …, Rn resp. X1, X2, …, Xn.  
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Rozptyl udává, jak moc jsou hodnoty ve statistickém souboru rozptýleny okolo střední 

hodnoty (výběrový průměr), rozptyl je někdy též označován jako variace. Udává průměr 

druhých mocnin vzdáleností od průměru. 
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Směrodatná odchylka průměru, která charakterizuje rozptýlení hodnot výběrového 

průměru R  resp. X , a je proto zvolená jako míra nejistoty udávané hodnoty měřených složek 

R a X, určí se dle 
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kde n je počet měření složek R a X elektrické impedance Z, i je jejich i-tá hodnota.  

Další hodnotou v souhrnné statistice je variační koeficient, který je charakteristikou 

variability rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Stanoví se jako podíl rozptylu  

a střední hodnoty (průměru) a udává, z kolika % se podílí směrodatná odchylka na 

aritmetickém průměru. 

Variační rozpětí Rvar řady n čísel (v tomto případě 999 a 100 naměřených hodnot) je 

definované jako rozdíl mezi největší (max.) a nejmenší (min.) hodnotou řady. 

minmaxvar RRR  , resp. minmaxvar XXR  .      (24) 
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Variační rozpětí není příliš přesnou charakteristikou variability (proměnlivost souboru) 

hodnot sledovaných numerických proměnných R a X, neboť je ovlivněno velikostí extrémních 

hodnot a zároveň neříká nic o tom, jak se chovají hodnoty uvnitř souboru. 

Stupeň asymetričnosti rozdělení veličiny kolem střední hodnoty udává šikmost. Kladné 

zešikmení označuje rozdělení s asymetrickou stranou, která se vychyluje směrem k více 

kladným hodnotám. Záporné zešikmení označuje rozdělení s asymetrickou stranou naopak. 

Relativní strmost nebo plochost rozdělení v porovnání s normálním rozdělením určuje 

špičatost. Kladná špičatost znamená, že rozdělení je poměrně strmé, zatímco záporná 

špičatost upozorňuje na poměrně ploché rozdělení. 

9.1.1 Dosažené výsledky 

Statistickému rozboru byla podrobena data měřená přístrojem Z-metr III (Obr. 27).  

V Tab. 6 jsou uvedeny základní statistické charakteristiky variability reálné a imaginární 

složky elektrické impedance při počtu opakování 999, při měření v prostředí bratčického 

písku a vody o teplotě 21 °C, resp. 100 opakování v případě měření na reálném pórovitém 

prostředí reprezentovaného zeminou. 
 

 

 
Obr. 27 Naměřené hodnoty reálné a imaginární složky elektrické impedance 

 

Tab. 6 Statistické zpracování 

složka n
D(R)    

D(X)
σ min. max. R var

variační 

koeficient
šikmost špičatost

R 999 1696,3 0,13701 0,37015 1695,3 1697,2 1,9 0,0081% 0,616 0,059

X 999 26,18 0,03148 0,17743 25,6 26,7 1,1 0,1203% -0,107 0,424

R 100 445,9 0,00870 0,09330 445,8 446 0,2 0,0020% -0,784 -1,415

X 100 -21,88 0,00854 0,09243 -22,1 -21,6 0,5 -0,0390% 1,833 5,661

Laboratorní 

podmínky

Měření v zemině

R

X

 
 

9.1.2 Dílčí závěry  

Na základě statistického zpracování dat zjištěných měřením přístrojem Z-metr III je 

možné konstatovat jejich stabilitu. Přístroj Z-metr III je vhodný jak pro využití 

v laboratorních podmínkách, tak vyhověl i pro terénní měření. Z výpočtu souhrnné statistiky 

(rozptylu) vyplývá, že měření imaginární složky elektrické impedance je ve svých 

naměřených hodnotách stabilnější než měření reálné složky. 
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Statistickým zpracováním dat naměřených při stabilních podmínkách měření se ukázalo, 

že přístroj Z-metr III je schopen měřit s hodnotou směrodatné odchylky reálné složky 

elektrické impedance 0,37015 Ω a imaginární složky 0,17743 Ω. 

Na základě uvedené skutečnosti bylo dále v každém měřicím bodě provedeno maximálně 

10 opakování měření hodnot reálné i imaginární složky elektrické impedance a následně byl 

z těchto hodnot stanoven aritmetický průměr. Z jednotlivých konfigurací měření byly 

vyhodnoceny vztahy a souvislosti mezi naměřenými elektrickými charakteristikami  

a charakteristikami, které popisují pórovité prostředí. 

9.2 Frekvenční analýza pórovitého prostředí 

Na základě provedení frekvenční analýzy pórovitého prostředí je možno pro jeho 

charakterizaci zvolit takovou měřicí frekvenci, při které je dosaženo maximální citlivosti 

měření. Přístroj Z-metr III umožňuje provést frekvenční analýzu zkoumaného pórovitého 

prostředí ve frekvenčním spektru 1 kHz až 100 kHz s minimálním krokem 1 Hz.  

Měřeným médiem byl písek odebraný z lokality Bratčice označený jako „bratčický písek“, 

písek z pláže v Oostende, B a skleněné kuličky různých průměrů, které simulovaly 

homogenní izotropní pórovité prostředí. Vzorky pórovitých prostředí byly zatíženy různým 

obsahem pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Měření bylo provedeno v laboratorních 

podmínkách a závěr byl ověřen provedením frekvenční analýzy ve dvou místech golfového 

hřiště ve Svratce. V práci uvádím jen příklad dosažených výsledků. 

Laboratorní experiment byl proveden ve skleněném odměrném válci o objemu 2 l, do 

kterého byly umístěny vzorky pórovitých prostředí (Obr. 28). Měření reálné a imaginární 

složky elektrické impedance bylo provedeno pro 5 úrovní hladiny vody, od 0,10 m do 0,50 m, 

kdy voda byla do odměrného válce postupně napouštěna po 0,10 m hadicí umístěnou ve dně. 

Měření bylo provedeno plnými tyčovými elektrodami s nerezavějící oceli průměru 0,003 m  

a délky 0,51 m, jejichž vzájemná vzdálenost byla l = 0,04 m při dodržení podmínky 

neovlivnění měřených hodnot blízkostí stěny válce. Na elektrody byla naražena trubice 

z nerezavějící oceli o vnitřním průměru 0,004 m a délky 0,07 m, jejímž prostřednictvím bylo 

realizováno propojení s měřicím přístrojem. Trubice byla po vnějším obvodu elektricky 

izolována od okolního prostředí a do ní se zasouval banánek s propojovacím kabelem. Vzorky 

pórovitého prostředí byly do válce umístěny do výšky h = 0,50 m a byly hutněny vibrací. 

V jednotlivých variantách experimentu byla provedena frekvenční analýza a vyhodnocena 

vhodná měřicí frekvence pro sledované pórovité prostředí.  
 
 
 
elektrody 

 
 
 
skleněný 

válec 

 

testované 

pórovité  
prostředí 
 
 
              ventil 

 
            přítok 

                                                                                     a odtok 
                     vody 

           
  
 

Obr. 28 Konfigurace experimentu při frekvenční analýze 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

48 

 

9.2.1 Dosažené výsledky  

Pro provedení frekvenční analýzy pórovitého prostředí je důležité, že přístroj Z-metr III 

umožňuje měření složek elektrické impedance Z. Zatímco reálná složka – elektrický odpor R 

je dle předpokladu změnou měřicí frekvence ovlivněn minimálně, imaginární složka  

– reaktance X je frekvenčně závislá. Uvedené je dobře dokumentováno na vzorku zeminy 

označené jako „bratčický písek“ (Obr. 29). Počet opakování měření na jedné frekvenci n = 10, 

hodnota měřené veličiny byla stanovena aritmetickým průměrem, krok nastavení měřicí 

frekvence byl 1000 Hz do hodnoty f = 10 000 Hz a následně byl zvýšen na 10000 Hz. Měření 

bylo provedeno v místnosti s teplotou vzduchu tvz = 23 °C a vlhkostí vzduchu wvz = 36,4 %, 

teplota vzduchosuchého vzorku zeminy na počátku experimentu byla tzem = 22,8 °C a jeho 

relativní vlhkost wzem = 45,8 %. Průtok pitné vody byl Q = 3,2·10-5 m3·s-1 válcem se zeminou 

byl zajištěn tak, že pitná voda byla přes ventil přiváděna přívodem ve dně a odtok byl 

z určitých výškových úrovní. Vzorek byl charakterizován velikostí efektivního zrna  

def = 1,3 mm. 
 

 
 

 
Obr. 29 Frekvenční analýza vzorku „bratčického písku“ o def = 1,3 mm 
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Při provedení frekvenční analýzy vzorku písku z pláže Oostende (Obr. 30) bylo provedeno 

variantní řešení konfigurace experimentu, kdy bylo definované množství pitné vody postupně 

vylito do prostoru měřicích elektrod shora. V dalším koncepce experimentu zůstala stejná. 

Měření bylo provedeno v místnosti s teplotou vzduchu tvz = 25 °C a vlhkostí vzduchu  

wvz = 32,6 %, teplota vzduchosuchého vzorku zeminy na počátku experimentu byla  

tzem = 24,9 °C a jeho relativní vlhkost wzem = 43,7 %. Vzorek byl charakterizován velikostí 

efektivního zrna def = 0,3 mm. 
 

 
Obr. 30 Frekvenční analýza vzorku „písku z pláže Oostende“ o def = 0,3 mm 

 

9.2.2 Dílčí závěry  

Na základě realizované frekvenční analýzy dokumentované na příkladu rozdílných zemin 

lze konstatovat, že čím je menší hodnota velikosti efektivního zrna zeminy, tím vyšší měřicí 

frekvence je vhodná pro vyšetřování vzorku. Frekvence, na níž je měření charakteristik 

vzorku pórovitého prostředí nejcitlivější, je vyhodnocena jako nejvyšší amplituda 

charakteristiky reaktance. Pro vzorek zeminy označené jako bratčický písek s def = 1,3 mm 

byla stanovena vhodná měřicí frekvence f = 8000 Hz. Pro vzorek zeminy označené jako písek 

z pláže Oostende s def = 0,3 mm byla stanovena vhodná měřicí frekvence f = 20000 Hz. Je 

možno konstatovat shodné podmínky při měření a rovněž shodnou přípravu vzorků pro 

experiment (hutnění vzorků vibrací na třepacím zařízení). 

Uvedený závěr byl potvrzen i měřením v podmínkách reálného prostředí, kdy byla 

frekvenční analýza měřena na golfovém hřišti ve Svratce (Pavlík, 2013).  

Dále je možno konstatovat, že na měřené hodnoty R a X neměla výrazný vliv koncepce 

experimentu, kdy při jedné variantě byl vzorek vždy do určité výšky zatížen průtokem vody, 

zatímco při druhé variantě byl do měřeného vzorku určitý objem vody naléván. Přesto, při 

srovnání (Obr. 29) a (Obr. 30) lze konstatovat mírný rozdíl v „uspořádanosti“ jednotlivých 

křivek, který je možné vysvětlit vznikem preferenčních cest proudění při druhé variantě. Proto 

je možno konstatovat, že čím vyšší bude obsah vody ve vzorku, resp. čímž rovnoměrněji bude 

voda ve vzorku rozložena, tím přesněji bude možno frekvenční analýzu provést a vyhodnotit. 

Posledním způsobem zpracování bylo vyhodnocení měřených vzorků při jejich 15 % vlhkosti. 

Zpracováno bylo celkem 9 vzorků pórovitého prostředí (Tab. 7). Přestože je možno 

konstatovat funkční závislost mezi měřicí frekvencí a velikostí efektivního zrna zeminy 

popsanou mocninnou funkcí (Obr. 31), domnívám se, že pro její potvrzení je třeba počet 
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zkoumaných vzorků rozšířit. Také je třeba upozornit na skutečnost, že z uvedené závislosti 

byly vyloučeny skleněné kuličky všech zkoumaných průměrů, neboť výsledky měření 

zjištěnou závislost nepodpořily. 

 
Tab. 7 Statistické zpracování 

pórovité prostředí def [mm] f [Hz] 

mořský písek 0,125 96000 

písek Mol 0,1 96000 

písek Westerschelde 0,0625 86000 

písek Schelde 0,2 50000 

písek Oostende 0,3 20000 

zahradní hlína 0,98 10000 

bratčický písek 1 1,3 8000 

bratčický písek 2 3,96 3100 

bratčický písek 3 5,4 2000 

 
 

 

 
Obr. 31 Frekvenční charakteristika vzorků zemin v závislosti na def  

9.3 Umístění snímače v měřeném prostředí na měřené charakteristiky 

Měřeným médiem byla pitná voda odebraná z vodovodního řadu a cílem měření bylo 

vyhodnotit vliv materiálu nádoby (sklo, organické sklo, kov) na měřené elektrické 

charakteristiky (Obr. 32). Experiment byl proveden ve skleněné nádobě o vnějších rozměrech 

0,240 m (délka) × 0,215 m (šířka) × 0,530 m (výška) s tloušťkou stěny 0,005 m a hloubkou 

vody h = 0,415 m. Materiál stěn byl postupně měněn, byly použity stěny ze skla (tloušťka 

stěny 0,005 m), organického skla (tloušťka stěny 0,010 m) a pozinkovaného plechu (tloušťka 

stěny 0,002 m). Byla přijata zásada, že čtyři stěny nádoby budou vždy skleněné a pátá stěna 

bude tvořena uvedeným materiálem. Zkoušeno bylo jak kolmé, tak paralelní umístění sond 

vzhledem k měněnému materiálu stěny nádoby. V první části experimentu byly elektrody 

umístěny tak, že jedna elektroda byla vždy stěně nádoby blíž (sonda byla umístěna kolmo 

vzhledem k šířce nádoby) a v druhé části se vzdalovaly elektrody od stěny stejně (sonda byla 

umístěna kolmo vzhledem k délce nádoby). Vzdálenosti elektrod od stěny byly měněny ve 

dvou krocích. Nejprve po 1 mm, aby bylo možné vliv stěn zachytit přesněji, s přibývající 

vzdáleností už se vzdalovaly od stěny po 5 mm. Postupně byly párovou tyčovou sondou 

z nerezavějící oceli průměru 0,004 m, kdy její elektrody byly ve vzájemné vzdálenosti 
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0,025 m s ponorem 0,05 m měřeny obě složky elektrické impedance. V jednotlivých 

variantách experimentu byl sledován vliv materiálu nádoby na měřené charakteristiky. Při 

konfiguraci měření byla sonda postupně umístěna jak kolmo na stěny nádoby, tak paralelně 

s nimi (Pařílková, 2012). 

    

a) všechny stěny nádoby jsou ze skla,     b) jedna stěna je z pozinkovaného  

     plechu 

    

c) jedna stěna je z organického skla (včetně ukázky polohy sondy vůči stěně) 

Obr. 32 Konfigurace experimentu při měření tyčovou sondou metody EIS (Pařílková, 2012) 

9.3.1 Dosažené výsledky  

Cílem experimentu bylo zjištění možnosti eliminace parazitní elektrické impedance 

způsobené blízkostí stěn nádoby z různého materiálu (Obr. 32). Pro vyhodnocení změn 

elektrických charakteristik v případě vlivu stěn byl z měřených složek R a X vyjádřen modul 

elektrické impedance Z  (20). 
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Obr. 33 Vliv skleněné stěny nádoby na elektrickou impedanci 
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Obr. 34 Vliv stěny nádoby z organického skla na elektrickou impedanci 
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Obr. 35 Vliv stěny nádoby z pozinkovaného plechu na elektrickou impedanci 

9.3.2 Dílčí závěry  

Na základě realizovaného experimentu pro určení vlivu materiálu stěn (sondy kolmo na 

stěnu) na měřené složky elektrické impedance je možné konstatovat (Obr. 33, Obr. 34  

a Obr. 35), že v uvedeném případě a dané konfiguraci experimentu vliv materiálu stěny 

nádoby je pouze do vzdálenosti rovnající se vzdálenosti elektrod sondy, tj. délce fiktivního 

přímého elektrického vodiče vytvořeného měřeným prostředím. Při rozšíření experimentu  

o varianty vzdálenosti l mezi elektrodami bylo zjištěno, že je délka generovaného fiktivního 

elektrického vodiče tvořeného pórovitým prostředím není určující pro eliminaci parazitních 

impedancí způsobených blízkostí stěn, ale je třeba dodržovat minimální vzdálenost 0,025 m 

elektrod od překážek. Po překonání této vzdálenosti jsou hodnoty složek impedance 

konstantní. Stejné chování vykazuje měřicí aparatura i vzhledem ke vzdálenosti od stěn, kde 

byly sondy umístěny paralelně se stěnou, tak i ke vzdálenosti ode dna nádoby (Fejfarová, 

2012). 

Při měření v laboratorních podmínkách je třeba věnovat konfiguraci experimentu 

pozornost, neboť vhodně zvoleným umístěním měřicích sond vůči měřenému objektu 

(materiál nádoby, ve kterém je měření prováděno) i sledovanému jevu (vzdálenost elektrod od 

stěny měřicí nádoby) lze parazitní impedance eliminovat. Velmi výhodné je např. neinvazivní 

uspořádání měřicích elektrod, kdy například lícují s vnitřní stěnou nádoby, v níž probíhá 

měření. 

Z realizovaných terénních experimentů (Pařílková, 2010) je doporučena maximální 

vzdálenost elektrod 2 m, tj. maximální délka přímého fiktivního elektrického vodiče 
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tvořeného pórovitým prostředím. Po překročení této vzdálenosti se projevuje vliv 

geoelektromagnetického pole Země, silových vedení umístěných v zemině a další, čímž může 

dojít k výraznému zkreslení výsledků měření. Pokud se jedná o prostředí homogenní izotropní 

je možné vzdálenost elektrod (2 m) překročit, neboť zde dochází k zachování vlastností ve 

všech směrech. 

9.4 Vliv vzdálenosti elektrod na měřené elektrické charakteristiky 

Při navazující variantě experimentu bylo měření zaměřeno na zkoumání vlivu vzdálenosti 

elektrod sondy EIS na citlivost měření a přesnost vyhodnocených elektrických charakteristik. 

Aplikace sond metody EIS do měřeného prostředí umožňuje měnit konfiguraci experimentu 

změnou délky přímého elektrického vodiče realizovaného pórovitým prostředím s obsahem 

vody. Použita byla mobilní bodová párová sonda realizována bodovými nerezovými 

elektrodami. Jedna z elektrod sondy EIS byla pevně upevněna na dně odměrného válce  

a druhá elektroda byla vždy v úrovni hladiny vody (Obr. 36). Měření reálné a imaginární 

složky elektrické impedance bylo provedeno pro úrovně hladiny pitné vody od 0,01 m do 0,49 

m, kdy voda byla do odměrného válce postupně přilévána po 0,01 m. Z takto získaných dat 

bylo možné stanovit závislost modulu elektrické impedance (20) a rezistivity (16) na délce 

elektrického vodiče (úroveň hladiny) reprezentovaného pitnou vodou odebranou 

z vodovodního řadu. Uvedený experiment byl proveden rovněž v prostředí skleněných 

kuliček průměru 0,002 m, kdy médiem vytvářejícím elektrický vodič byla opět pitná voda 

(Fejfarová, 2012). 
 

     
Obr. 36 Experiment s mobilní elektrodou v prostředí vody a skleněných kuliček (Fejfarová, 2012) 

 

9.4.1 Dosažené výsledky  

Ze získaných hodnot byla stanovena závislost modulu elektrické impedance (19)  

a rezistivity (16) na vzrůstající délce vodiče (úroveň hladiny) reprezentovaného prostředím 

vody a skleněných kuliček. 

V souladu s teorií rezistivitu (vlastnost prostředí) sledovaného prostředí vyjadřuje funkce 

konstanta ρ =17,5 Ω·m (Obr. 37), zatímco průběh rezistance R a modulu elektrické 

impedance Z  lze popsat lineární závislostí se stejným koeficientem determinace  

R2 = 0,9996. 

1771,13,3935  lZ  a         (25) 

2106,14,3935  lR ,         (26) 

kde l je vzájemná vzdálenost elektrod, tvořící snímače metody EIS. 
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Obr. 37 Elektrická impedance a rezistivita prostředí stanovené v závislosti na proměnné úrovni hladiny vody 

v odměrném válci 

9.4.2 Dílčí závěry  

Z výsledků je patrné, že čím větší je vzdálenost elektrod, tím vyšší je odpor prostředí  

a elektrická impedance (lineární závislost), zatímco rezistivita sledovaného prostředí má 

konstantní hodnotu. Pro uvedené prostředí byla zjištěna shoda ve stanovení aktivní pórovitosti 

metodou EIS a metodou gravimetrickou. Ze vztahu (4) byla aktivní pórovitost prostředí 

skleněných kuliček o průměru d = 0,002 m stanovena na na = 0,268 a z poměru rezistivity 

vody a skleněných kuliček s vodou na na = 0,266. 

Opět je možno konstatovat, že vzájemná vzdálenost elektrod sondy musí být volena 

s ohledem na sledované prostředí a jevy, které v něm probíhají. Velkou výhodou při práci 

s uvedenou aparaturou je její modifikovatelnost.  

9.5 Vliv teploty zkoumaného prostředí na měřené elektrické charakteristiky 

Teplota je základní fyzikální veličina, která je vhodná k popisu ustálených 

makroskopických systémů. Na teplotě závisí mnohé mechanické, elektromagnetické  

i chemické vlastnosti zkoumaného prostředí. Poněvadž tepelným pohybem nosičů 

elektrického náboje vznikají v elektrických obvodech časově proměnné fluktuace elektrického 

proudu, je třeba se zabývat vlivem teploty pórovitého prostředí na jeho měřené elektrické 

charakteristiky. 

Experiment byl řešen variantně a týkal se stanovení vlivu teplotního gradientu okolního  

a zkoumaného prostředí na měřené složky elektrické impedance. Nejprve byly do odměrného 

válce ve vzdálenosti l umístěny dvě bodové elektrody tvořící sondu. Testovaným prostředím 

byla pitná voda teploty t0 odebraná z vodovodního řadu. Odměrný válec byl naplněn do 

úrovně h = l a byl umístěn do nádoby s vodou teploty t1, kdy platilo t1 >> t0 (Obr. 38). V čase 

se sledovala změna elektrické impedance se změnou gradientu teploty (Fejfarová, 2012). 

Z důvodu zamezení vlivu vnějšího teplotního gradientu (teplota vzduchu v místnosti – teplota 

t1) byla vnější nádoba dostatečně velká (poměr strany: průměru válce byl 3:1) a byla opatřena 

obalem z polystyrenu. V obou nádobách byla voda zamíchána hladkým tyčinkovým 

míchadlem a po jejím ustálení byla rovnoměrnost obou teplotních polí kontrolována před 

započetím experimentu, v průběhu experimentu a po jeho ukončení lihovým teploměrem. 
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Obr. 38 Uspořádání experimentu sledování vlivu změny teploty prostředí (Fejfarová, 2012) 

 

Druhou variantou experimentu byla měření realizovaná projektem juniorského 

specifického výzkumu FAST-J-12-44/1740 "Vliv změn teploty prostředí na charakteristiku 

snímače Z-metr III", jehož jsem byla řešitelkou. Pro vyvolání změny teploty zkoumaného 

prostředí byl použit inkubátor Mini I5110 od firmy VITRUM VWR s.r.o., jehož parametry 

jsou uvedeny v Tab. 8. Protože se parametry udávané výrobcem neodpovídaly měření (např. 

nebylo možné nastavit teplotu nižší než 20 °C), nastavovala a kontrolovala jsem teplotu uvnitř 

zkoumaného prostředí lihovým teploměrem, který byl umístěn do průchodky ve stropě 

inkubátoru (Obr. 39). Uvedená varianta umožnila sledovat teplotní závislost měřených složek 

elektrické impedance ve větším rozsahu teplot a také pro různé vzorky pórovitého prostředí. 
 

Tab. 8 Technické parametry inkubátoru Mini I5110 

Kapacita 9,2 l

Teplotní rozsah okolní teplota + 5 °C až 60 °C

Stabilita ± 0,6 °C při 37 °C

Rovnoměrnost 0,65 °C při 37 °C

Vnitřní rozměry š  × h  × v 230 mm × 200 mm × 200 mm

Venkovní rozměryš × h × v 285 mm × 280 mm × 335 mm

Hmotnost 8,3 kg

Napájení 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A  
 

Testovaný objem 720 ml vzorků simulujících nasycenou zeminu byl vložen do skleněné 

kádinky s celkovým objemem 1040 ml. Měření bylo provedeno jednou párovou sondou, jejíž 

elektrody byly tvořeny trubicemi z nerezavějící oceli délky 0,025 m umístěné ve vzájemné 

vzdálenosti 0,05 m. Testován byl vždy jeden vzorek (Obr. 39), který byl postupně zahříván. 

Rozsah nastavovaných teplot v inkubátoru Mini se pohyboval od 20 °C do 70 °C. Pro 

jednotlivé vzorky zemin byla při dané teplotě měřena reálná a imaginární složka elektrické 

impedance, z nichž byly vyjádřeny elektrické charakteristiky − měrná elektrická vodivost σ 

resp. měrný elektrický odpor ρ (Fejfarová, 2013), což jsou jedny ze základních veličin 

popisujících vlastnosti sledovaného pórovitého prostředí. 
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a) Inkubátor s teploměrem a umístěným vzorkem  b) Měřicí technika při experimentu 

Obr. 39 Experiment s inkubátorem (Fejfarová, 2013) 

9.5.1 Dosažené výsledky  

Výsledek první varianty experimentu je uveden na (Obr. 40). Počáteční rozdíl teplot mezi 

vnějším stabilizačním a vnitřním měřeným vodním prostředím byl 18 °C. Po 1 hodině byl 

lihovým teploměrem zjištěn nulový teplotní gradient obou prostředí a bylo zahájeno měření 

složek elektrické impedance. Další kontrolní měření teploty obou prostředí, provedené po 15 

minutách měření, prokázalo teplotní gradient 4 °C a při ukončení měření po 1 hodině byl  

2 °C. Při experimentu se tedy nepodařilo udržet nulový teplotní gradient mezi oběma vodními 

prostředími. Měření elektrické impedance prokázalo změnu hodnot o 40 . Výsledek 

prokázal teplotní závislost měřené elektrické impedance. Rovněž potvrdil předpoklad tepelné 

fluktuace, která je příčinou elektronického šumu.  
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Obr. 40 Vliv teploty na měřenou elektrickou impedanci 
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Ve druhé variantě experimentu realizováné v inkubátoru Mini byla sledována teplotní 

závislost složek elektrické impedance dostupných vzorků vody a pórovitých prostředí. 

Počáteční měření vlivu teploty na měřené elektrické charakteristiky bylo provedeno na vzorku 

pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Měřené hodnoty měrné elektrické vodivosti 

(konduktivity) pitné vody vyjádřené vztahem (27) při teplotě 25 °C odpovídají hodnotám 

naměřeným konduktometrem (uiozp.ft.utb.cz), a to s průměrnou hodnotou konduktivity pro 

pitnou vodu σ = 40∙10-3 S∙m-1 a s optimální hodnotou konduktivity (25 – 50)∙10-3 S∙m-1 

(http://www.analyzavody.cz/konduktivita/) 

113,269743,0  t .         (27) 

Konduktivita je přibližná míra koncentrace elektrolytů ve vodě, tj. iontově rozpuštěných 

látek, všech, které voda potká v podloží a rozpustí, kromě plynů. Vyjadřuje tedy nepřímo 

obsah minerálních látek (solí), které se ve vodě nacházejí. Limit vodivosti pro pitnou vodu je 

125∙10-3 S∙m-1, což odpovídá obsahu rozpuštěných látek asi 1000 mg l-1 (vynásobí-li se 

hodnota konduktivity osmi, odpovídá to přibližně hodnotě rozpuštěných látek v mg l-1) 

(http://www.analyzavody.cz/konduktivita/). Vody s mineralizací více než 1000 mg l-1 se 

považují za minerální a nejsou vhodné pro stálé pití. 

Měření složek elektrické impedance v inkubátoru v závislosti na teplotě byla podrobena  

i voda destilovaná. Destilovaná voda je voda, která prošla procesem jednou nebo několika 

destilací a byla díky změně skupenství na vodní páry zbavena rozpuštěných minerálních látek. 

Destilovaná voda mívá hodnotu konduktivity 0,05∙10-3 S∙m-1 až 0,3∙10-3 S∙m-1. U destilované 

či demineralizované vody skutečně hodnota konduktivity vypovídá o její kvalitě. V případě 

zkoušené destilované vody v LVV ÚVST (destilovaná voda z Fakulty chemické, VUT 

v Brně) vykazuje hodnoty konduktivity výrazně vyšší než je stanovený rozsah hodnot pro 

tento typ vody. Hodnota konduktivity při teplotě vody 25 °C, která byla stanovena ze vztahu 

(28) je 0,5828∙10-3 S∙m-1, což vypovídá o možnosti výskytu rozpuštěných látek. 

1122,0278,0  t .         (28) 

 

   
Obr. 41 Průběh konduktivity a rezistivity destilované vody v závislosti na teplotě 

 

Dále bylo provedeno měření závislosti elektrických parametrů vzorků zeminy nasycených 

pitnou vodou na teplotě. Měření probíhalo celkem na pěti typech zemin. Jednalo se  

o bratčický písek jednotlivých frakcí (0,5 mm, 0,63 mm, 1 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm,  

3,15 mm, 4 mm, 63 mm), jehož křivka zrnitosti je uvedena na Obr. 53, křemičitý písek, hlínu 

odebranou z vodního díla (VD) Nové Mlýny, jejíž charakteristika je zobrazena na Obr. 42, 

písky odebrané z lokality Mol s označením „Mol“ a říční písek s označením „Westerschelde“, 

posledně jmenované jsou z lokalit v Belgii.  
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Obr. 42 Granulometrická křivka vzorku Nové Mlýny 

 

Při konstantní teplotě v inkubátoru (ustálení po 20 minutách) byly měřeny složky 

elektrické impedance vzorku zeminy. Rozsah nastavitelných teplot se pohyboval v rozmezí  

14 °C až 68 °C. Z naměřených hodnot R byly stanoveny elektrické charakteristiky  

a následně pomocí statistického zpracování dat vyjádřeny koeficienty regresních rovnic 

závislosti daného prostředí v závislosti na teplotě. Měření bylo provedeno při lineárním 

nárůstu i poklesu průběhu teploty. Pro každou zeminu tak byla stanovena, pomocí 

statistického zpracování dat a použitím matice plánu (regresní analýza), polynomická regresní 

rovnice třetího stupně, v níž proměnnou je teplota a sledovanými charakteristikami je 

konduktivita resp. rezistivita. 

Nejdříve se měřily složky elektrické impedance pitné vody (Obr. 43). Vždy pro jednu 

teplotu bylo provedeno 10 opakování měření a z nich byl vypočten aritmetický průměr 

(Fejfarová, 2013).  
 

       
Obr. 43 Pohled na vodní prostředí (před započetím experimentu a po zahřívání (Fejfarová, 2013) 
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Obr. 44 Příklad zkoumaných vzorků zemin 

 

Zjištěné elektrické charakteristiky σ, resp. ρ pitné vody v závislosti na teplotě t jsou 

uvedeny na (Obr. 45), regresní rovnice konduktivity (28) a rezistivity (29). Z experimentu 

provedeného pro pitnou vodu vyplývá, že se zvyšující se teplotou dochází ke snižování 

měrného elektrického odporu, voda se stává lepším elektrickým vodičem., Závislost lze 

vyjádřit polynomem třetího stupně (29). Zatímco hodnoty měrné elektrické vodivosti rostou 

s teplotou a lze je popsat lineární rovnicí (28). 

325,358546,0011,000005,0 23  ttt .     (29) 
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Obr. 45 Průběh konduktivity a rezistivity pitné vody v závislosti na teplotě 

 

Elektrické parametry zemin byly sledovány v jejich nasyceném stavu. Požadovaný objem 

zeminy byl do zkušební nádoby volně sypán za průběžného hutnění třepáním a dusáním. Dále 

byl postup totožný s variantou experimentu pro pitnou vodu. Jednotlivé pitnou vodou 

nasycené zeminy lze charakterizovat vztahy uvedenými v Tab. 9. Vztahy byly sestaveny 

pomocí přiložených grafických výstupů (Obr. 46 až Obr. 48). 
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Tab. 9 Teplotní závislost elektrických charakteristik nasycených vzorků zemin 

ρ R 2

[Ω∙m] [-]

bratčický písek frakce 0,63 mm  -0,0005 ∙ t
3
 + 0,0931 ∙ t

2
 - 5,93 ∙ t  + 178,69 0,9901

křemičitý písek 0,0008 ∙ t
3
 - 0,0964 ∙ t

2
 + 2,5805 ∙ t  + 66,737 0,9925

zemina Nové Mlýny 0,000008 ∙ t
3
 + 0,0052 ∙ t

2
 - 0,9486 ∙ t + 46,721 0,9987

 

σ R 2

[10
-3 

S∙m
-1

] [-]

bratčický písek frakce 0,63 mm 0,3452 ∙ t  + 3,9208 0,9957

křemičitý písek 0,3014 ∙ t  + 4,1138 0,971

zemina Nové Mlýny 1,7894 ∙ t  - 10,93 0,9786
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Obr. 46 Průběh konduktivity a rezistivity bratčického písku frakce 0,63 mm v závislosti na teplotě  
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Obr. 47 Průběh konduktivity a rezistivity křemičitého písku v závislosti na teplotě 
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Obr. 48 Průběh konduktivity a rezistivity zeminy z Nových Mlýnů v závislosti na teplotě 

 

 
Obr. 49 Průběh konduktivity frakcí bratčického písku v závislosti na teplotě 

 

Bratčický písek dostupný v LVV ÚVST byl vytříděn do jednotlivých frakcí, které byly 

podrobeny měřením změny teploty v nasyceném stavu. Z uvedené grafické závislosti (Obr. 

49) lze odvodit hranice pro stanovení konduktivity zeminy z naměřené teploty prostředí. 

Pomocí regresních modelů (matice plánu, intervalové odhady apod.) je možné stanovit horní  

a dolní hranice pro výpočet konduktivity. 

Posledními typy zemin, které byly podrobeny uvedenému testu, byly písky s označením 

„Mol“ a „Westerschelde“ z lokality Belgie. Měření probíhalo v nasyceném stavu zeminy při 

postupném zvyšování teploty. Z grafických závislostí konduktivity a rezistivity na teplotě 

(Obr. 50 a Obr. 51) lze závislost elektrických veličin pro zeminu „Mol“ zapsat ve  tvaru 

019,244154,2  t ,         (30) 

722,183126,0001,000001,0 23  ttt       (31) 
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a pro „Westerschelde“ 

359,166764,2  t ,         (32) 

633,18274,0007,000003,0 23  ttt       (33) 

s koeficientem determinace R2 > 0,99 u všech uvedených vztahů. 
 

    
Obr. 50 Průběh konduktivity a rezistivity zeminy s označením „Mol“ v závislosti na teplotě 

 

    
Obr. 51 Průběh konduktivity a rezistivity zeminy s označením „Westelschelde“ v závislosti na teplotě 

9.5.2 Dílčí závěry  

Z provedených experimentů vyplývá, že se zvyšující se teplotou prostředí dochází ke 

snižování měrného elektrického odporu a naopak ke zvyšování měrné elektrické vodivosti 

prostředí, což odpovídá teoretickému předpokladu (Rotter, 2002). Měření prokázalo, že 

metoda EIS je citlivá na teplotu měřeného média a při vhodné konfiguraci měřicí aparatury je 

možné ji využít i pro měření této veličiny.  

S vysokou spolehlivostí byly stanoveny empirické závislosti rezistivity resp. konduktivity 

prostředí na teplotě (Fejfarová, 2013). Experiment potvrdil očekávaný předpoklad, neboť 

obecně elektrické odporové snímače patří mezi nejjednodušší pasivní snímače teploty. 

Aparatura pracující s přístrojem Z-metr III se projevila jako citlivý nástroj pro sledování 

změny teploty prostředí. 

Při sledování vlivu teploty okolního prostředí na obě složky elektrické impedance 

testovaného prostředí je z grafu (Obr. 40) zřejmé, že s postupně se snižující teplotou vody t1 

okolního prostředí dochází k růstu elektrické impedance prostředí (Fejfarová, 2012), 
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(Pařílková, 2012). Měřené hodnoty měrné elektrické vodivosti a měrného elektrického odporu 

korespondují s hodnotami měřenými jinými přístroji (např. konduktometr). Zjištěné hodnoty 

elektrické impedance zkoumaných písčitých zemin z Belgie korespondují s hodnotami 

křemičitého písku.  

Pomocí stanovené měrné elektrické vodivosti lze použitou metodou a aparaturou přibližně 

určit obsah rozpuštěných látek ve vodě (http://www.analyzavody.cz/konduktivita/). 

Vzhledem k tomu, že juniorský projekt specifického výzkumu, za jehož finanční podpory 

bylo možné pořídit inkubátor Mini pro nastavení teplot prostředí, byl schválen pro rok 2012, 

bylo měření limitováno zeminami, které byly dostupné v LVV ÚVST. Do budoucna se jeví 

vhodným rozšířit měření na více druhů zemin. 

9.6 Sledování změn obsahu vody v zemině  

Pro sledování změn obsahu vody v zemině bylo v LVV ÚVST vytvořeno speciální 

experimentální stanoviště (Obr. 52). Měření bylo provedeno speciální dělenou trubicovou 

sondou z nerezavějící oceli vnějšího průměru 0,012 m s pěti měřicími místy resp. s pěti 

snímači. Sonda byla kabely vedenými uvnitř sondy a 25 pinovým konektorem typu CANON 

propojena s přístrojem Z-metr III. Pro měření veličin charakterizujících experiment, jako je 

teplota a relativní vlhkost vzduchu a teplota zeminy, byl užit multimetr Testo 454, pro měření 

teploty vody byl použit pokojový teploměr. Cílem realizovaného experimentu bylo stanovení 

citlivosti měřicí aparatury na změnu délky (zajištěno změnou vzdálenosti měřicích elektrod 

snímače EIS) elektrického vodiče realizovaného zeminou nasycenou vodou. Změna vlastností 

elektrického vodiče reprezentovaného pórovitým prostředím byla simulována různým 

obsahem vody v měřeném profilu. Měření bylo variantně provedeno na vzorcích zemin 

dostupných v LVV ÚVST – modifikovaný písek (neúplná granulometrická křivka) z lokality 

Bratčice (dále bratčický písek), 9 frakcí bratčického písku, modifikovaný křemičitý písek. 

Měření na uvedených vzorcích zemin bylo doplněno o prostředí skleněných kuliček průměru 

0,002 m, 0,004 m a 0,006 m (Šandová, 2013), které se často využívají pro fyzikální 

modelování jevů z oblasti hydrauliky podzemních vod. Vzorky zeminy byly vysušeny při 

105°C v elektrické sušárně Ecocell s přirozenou cirkulací vzduchu a možností nastavení 

požadované teploty sušení. Pro částicovou analýzu zemin byla využita sada normových sít se 

čtvercovými oky a třepačka Octagon 200 a pro stanovení hmotnosti jednotlivých frakcí byly 

využity laboratorní elektrické váhy Sartorius model AY 5101, jejichž přesnost je 0,1 g  

a kapacita 5 100 g. 
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Obr. 52 Experimentální stanoviště s vzorkem písku a skleněných kuliček (Šandová, 2013) 

9.6.1 Dosažené výsledky a dílčí závěry  

Pro jednotlivé vzorky zeminy byl proveden granulometrický rozbor a základní 

charakteristiky zeminy. Granulometrické složení jednotlivých vzorků zemin je uvedeno na 

Obr. 53 a Obr. 54. Pro bratčický písek byla použita hmotnost suchého vzorku 6565,8 g, pro 

křemičitý písek bylo použito 6283,3 g. Další charakteristiky a zařazení použitého materiálu je 

v přiložených Tab. 13 až Tab. 19. 
 

 
Obr. 53 Granulometrická křivka bratčického písku 
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Tab. 10 Procentuální zastoupení složek zeminy vzorku bratčického písku 

jemný střední hrubý drobný střední hrubý

4.7 % 44.6 % 24.2 % 26.1 % 0 % 0 %

balvany

0.4 %
73.5 % 26.1 %

0 % 0 %

jíl a prach
písek štěrk

kameny

 
 

Tab. 11 Procentuální zastoupení frakcí zeminy menších než d 

<d  [mm] 0,063 0,25 1 2 8 32 128 256

P  [%] 0,4 5,1 49,7 73,9 100,0 100,0 100,0 100,0  
 

Tab. 12 Průměr efektivního zrna a charakteristická čísla vzorku bratčického písku 

d ef 1,5 [mm]

Pd ef 66,5 [%]

C U 3,9 [-]

C C 1,1 [-]
 

 

Na základě provedeného rozboru vzorku bratčického písku lze konstatovat, že se jedná  

o vzorek písčitý, stejnozrnný, špatně zrněný. 
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Tab. 13 Stanovení zrnitosti vzorku bratčického písku 

frakce m frakce m složky

[mm] [g] [g]

jíl a prach 0 27 27

0,063 30,5

0,1 278

0,25 855,2

0,5 488,2

0,63 1584,3

1 1208,7

1,6 379,2

2 435,1

2,5 370

3,15 426,6

4 304,1

5 156,7

6,3 22,2

8 0

10 0

16 0

20 0

25 0

31,5 0

40 0

50 0

63 0

80 0

90 0

100 0

128 0

181 0

256 0

362 0

512 0

724 0

1024 0

4824,1

1714,7

0

0

písek

štěrk

kameny

balvany

 
 

Tab. 14 Charakteristické hodnoty zrn vzorku bratčického písku 

d 10 0,3 [mm]

d 15 0,4 [mm]

d 30 0,7 [mm]

d 50 1,0 [mm]

d 60 1,3 [mm]

d 85 3,0 [mm]

d 90 3,7 [mm]  
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Obr. 54 Granulometrická křivka křemičitého písku 

 

Tab. 15 Procentuální zastoupení složek zeminy ve vzorku 

jemný střední hrubý drobný střední hrubý

0.9 % 25.9 % 69.7 % 3.5 % 0 % 0 %

jíl a prach kameny balvany

0 %
96.4 % 3.5 %

0 % 0 %

písek štěrk

 
 

Tab. 16 Procentuální zastoupení frakcí zeminy menších než d 

<d  [mm] 0,063 0,25 1 2 8 32 128 256

P  [%] 0,0 0,9 26,8 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0  
 

Tab. 17 Průměr efektivního zrna a charakteristická čísla vzorku křemičitého písku 

d ef 1,3 [mm]

P d ef 47,7 [%]

C U 2,3 [-]

C C 1,1 [-]  
 

Na základě provedeného rozboru vzorku křemičitého písku lze konstatovat, že se jedná  

o vzorek písčitý, stejnozrnný, špatně zrněný. 
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Tab. 18 Stanovení zrnitosti křemičitého písku 

frakce m frakce m složky

[mm] [g] [g]

jíl a prach 0 2,9 2,9

0,063 4,9

0,1 51,7

0,25 262,2

0,5 249,4

0,63 1112,9

1 2435

1,6 1943,2

2 219,5

2,5 1,6

3,15 0

4 0

5 0

6,3 0

8 0

10 0

16 0

20 0

25 0

31,5 0

40 0

50 0

63 0

80 0

90 0

100 0

128 0

181 0

256 0

362 0

512 0

724 0

1024 0

písek 6059,3

štěrk 221,1

kameny 0

balvany 0

 
 

Tab. 19 Charakteristické hodnoty zrn vzorku křemičitého písku 

d 10 0,6 [mm]

d 15 0,8 [mm]

d 30 1,0 [mm]

d 50 1,4 [mm]

d 60 1,5 [mm]

d 85 1,9 [mm]

d 90 1,9 [mm]  
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Pro vyhodnocení experimentu při sledování změn obsahu vody v zemině byla zvolena 

měrná elektrická vodivost σ [10-3 S∙m-1] a modul elektrické impedance Z  [Ω]. Na základě 

teoretického rozboru je zřejmé, že hodnoty modulu elektrické impedance suchých vzorků 

budou vysoké a hodnoty měrné elektrické vodivosti naopak velmi nízké. Obecně lze tedy 

konstatovat, že suchá zemina je špatný elektrický vodič. Zatížení sledovaného vzorku vodou 

pórovité prostředí zcela mění. Nejprve se v zemině vytvořily průsakové cesty, následně bylo 

možné sledovat rozhraní mezi nenasycenou a nasycenou zónou a nakonec se na povrchu 

zeminy v nádobě vytvořila hladina vody. V uvedeném případě byla zemina považována za 

zcela nasycenou. 

Po vylití první dávky 0,250 l vody do suché zeminy se vlivem dominantní gravitační síly 

voda pohybovala směrem ke dnu nádoby. Část vody se však jako obalová voda navázala na 

povrch zrn zeminy, což ovlivnilo měřené složky elektrické impedance. Při vylití dalších 

dávek vody bylo následně možné pozorovat již zmíněné rozhraní mezi nenasycenou  

a nasycenou zónou. Měření bylo prováděno dělenou párovou sondou z nerezavějící oceli, a to 

pro vzdálenosti elektrod L = 0,003 m, L = 0,009 m a L = 0,015 m a probíhalo za stejných 

podmínek, kdy se teplota vzduchu v místnosti pochybovala v průměru 23,6 °C a vlhkost 

vzduchu v průměru 50,4 % v několika fázích. Do nádoby se zkoušeným vzorkem bylo 

postupně přiléváno stejné množství vody od 0,250 l do 1,250 l, u některých do 1,500 l,  

s krokem 0,250 l. Příklad dosažených výsledků provedených experimentů je pro jednotlivé 

vzorky zeminy uveden na Obr. 55 až Obr. 58. Další výsledky experimentu jsou uvedeny  

v Příloze B - Grafické výstupy.  
 

 
Obr. 55 Průběh konduktivity u vzorku modifikovaného bratčického písku s různým obsahem vody 

(Šandová, 2013) 
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Obr. 56 Průběh konduktivity u vzorku modifikovaného křemičitého písku s různým obsahem vody 

(Šandová, 2013) 

 

 
Obr. 57 Průběh konduktivity u vzorku kameniva frakce 4 mm s různým obsahem vody (Šandová, 2013) 

 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

71 

 

 
Obr. 58 Průběh konduktivity u vzorku skleněných kuliček průměru 4 mm s různým obsahem vody 

(Šandová, 2013) 

 

9.6.2 Dílčí závěry  

Bylo ověřeno, že hodnoty konduktivity a modulu elektrické impedance suchých vzorků 

vykazují časovou stálost. Lze konstatovat, že při zvětšení obsahu vody v měrném profilu se 

hodnoty konduktivity zvyšují a naopak hodnoty modulu elektrické impedance klesají. 

Závislost mezi konduktivitou a obsahem vody v zemině je pro zeminy popsané 

granulometrickou křivkou charakteristická "S" křivkou, vyjádřenou polynomem třetího stupně 

při dosažení poměrně vysoké spolehlivosti (viz uvedený koeficient determinace R2), pro 

frakce zeminy či materiál homogenní je charakteristický postupný nárůst hodnot konduktivity 

do ustáleného stavu. Čím menší je sledovaný objem měřeného vzorku (vzdálenost elektrod 

snímače), tím rychleji dochází k nasycení měřeného profilu. Experiment byl realizován na 

vzorcích písčitých zemin, které byli dostupné v době realizace v LVV ÚVST. Obdržené 

výsledky jsou opakovatelné a reprezentativní, upozorňuji však na nutnost rozšířit experiment 

o vzorky dalších zemin (zahliněné písky, hlíny a další). 

9.7 Měření vlhkosti zemin (GEOtest a.s.) 

Experiment byl zaměřen na určení podmínek a konfigurace měření při aplikaci aparatury 

pracující s nepřímou měřicí metodou EIS a dále na zjištění vztahu mezi naměřenými složkami 

elektrické impedance a z nich vycházející elektrické charakteristiky popisující pórovité 

prostředí na vlhkosti zkoumaného prostředí. Měření byla provedena v Laboratoři mechaniky 

zemin společnosti GEOtest a.s., a to na dvou vzorcích nesoudržné zeminy a třech vzorcích 

soudržné zeminy. Vzorky zeminy byly odebrány z lokality Hostivice, přičemž vzorky 

nesoudržné zeminy byly z hloubek 2,0 m − 2,5 m a 3,4 m − 3,8 m s označením 

HOS−102/3,4−3,8 m, HOS−105/2,0−2,5 m. Vzorky soudržné zeminy (Obr. 60) mají označení 

HOS−2/3,0−3,3 m, HOS−107/0,4−0,6 m a HOS−114/2,7−2,9 m, hloubky odebraných vzorků 

jsou uvedeny v označení vzorku. Stejnému měření byla podrobena zemina z lokality Rudka  

u Kunštátu, jehož charakteristika, v podobě výstupního certifikátu od firmy GEOtest, a.s. je 

uvedena v Příloze č. 2. Dále jsem zkoumala tři typy nesoudržných písků z Belgie s označením 
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BEL_1, BEL_2 a BEL_3. Charakteristika těchto písků – křivka zrnitosti je uvedena v příloze 

č. 2. 

Měření probíhalo pomocí párové tyčové sondy délky 0,025 m, která byla umístěna  

ve vzorku zeminy ve vzdálenosti 0,050 m. Pro jeden stav zeminy byl proveden odečet 10 

hodnot složek elektrické impedance a vypočítán aritmetický průměr. Pro vzorky soudržné 

zeminy byla měřena vždy jen počáteční hodnota reálné a imaginární složky elektrické 

impedance. Pro popis příslušné zeminy slouží kompletní rozbor neporušeného vzorku. Na 

vzorcích nesoudržné zeminy bylo simulováno celkem 8 hodnot vlhkosti tak, aby se dala 

stanovit závislost na měřených složkách elektrické impedance (Obr. 59). Měření se opakovalo 

na stejných typech vzorku, také pro 8 hodnot simulované vlhkosti, po následném zhutnění 

vzorku. Funkční závislosti elektrických veličin na vlhkosti jsou stanoveny pro dva typy 

nesoudržné zeminy při 8 hodnotách vlhkosti a třech rozdílných zhutněních, a to pro volně 

sypaný materiál a dále po provedeném statickém zhutnění vzorku zatížením 50 kPa a 200 kPa 

(Obr. 59). Z výše uvedeného byly pro jednotlivé kombinace stanoveny i objemové hmotnosti. 

Zkoušky mechaniky zemin, tak aby bylo možné vzorky zemin s označením HOS_102  

a HOS_105 komplexně popsat, které provádí akreditovaná laboratoř firmy GEOtest, nebyly 

bohužel do data odevzdání práce provedeny, tudíž jsou zde uvedeny jen závislosti 

elektrických charakteristik na vlhkosti a míře zhutnění vzorku. 
 

   
Obr. 59 Měření elektrických charakteristik (vlevo) a statické hutnění vzorku nesoudržného materiálu 

(vpravo) 

 

     
Obr. 60 Měření elektrických charakteristik u soudržného materiálu 
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9.7.1 Dosažené výsledky 

Při sledování vlhkosti pórovitého prostředí metodou EIS bylo využito vzorků zeminy, 

které poskytla firma GEOtest a.s., kde byly v jejich laboratořích mechaniky zemin měřeny 

elektrické charakteristiky při různých vlhkostech zeminy (obsah vody v zemině), a to při třech 

typech statického hutnění zeminy. Měření závislosti měrné elektrické vodivosti na vlhkosti 

bylo provedeno na dvou vzorcích nesoudržné zeminy s označením HOS−102/3,4−3,8 m  

a HOS−105/2,0−2,5 m (Obr. 61) a (Obr. 61), parametrem bylo statické zhutnění. 
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Obr. 61 Závislost vlhkosti na měrné elektrické vodivosti, vzorek HOS−102 nesoudržné zeminy 

(parametrem je zhutnění) 
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Obr. 62 Závislost vlhkosti na měrné elektrické vodivosti, vzorek HOS−105 nesoudržné zeminy 

(parametrem je zhutnění) 
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Pro nehutněný vzorek HOS−102 zeminy byl nalezen vztah mezi měrnou elektrickou 

vodivostí a vlhkostí ve tvaru (34), pro změřená data do vlhkosti 10 %, 

8545,03597,56464,0 2  w ,  9799,02 R ,    (34) 

kde R2 je koeficient determinace a udává hodnotu spolehlivosti vztahu pro stanovení vlhkosti. 

Po provedeném statickém zhutnění vzorku tlakem 50 kPa byl stanoven vztah pro výpočet 

vlhkosti ve tvaru 

0425,06856,21168,0 2  w ,  9891,02 R     (35) 

a po statickém hutnění tlakem 200 kPa 

1491,09899,10682,0 2  w ,  9968,02 R .    (36) 

Stejným způsobem byly stanoveny vztahy pro vzorek s označení HOS−105. Pro volně 

sypanou zeminu 

4493,07095,56738,0 2  w ,  986,02 R ,    (37) 

pro zeminu zhutněnou tlakem 50 kPa  

8775,09859,00245,0 2  w ,  986,02 R ,    (38) 

pro zeminu zhutněnou tlakem 200 kPa  

2196,18184,0189,0,0 2  w ,  9562,02 R .    (39) 

Stejným způsobem je možné stanovit vztahy mezi elektrickou vodivostí G a vlhkostí w.  

Z provedených experimentů a konstruovaných grafů je možné říci, že pokud je zemina volně 

sypaná, vztah mezi elektrickou vodivostí a vlhkostí lze popsat lineárně, u statického hutnění 

tlakem 50 kPa pak pro vzorek HOS−102 lineárně a pro HOS−105 polynomem 2. stupně, 

zatímco pro vzorek zeminy hutněný tlakem 200 kPa je vhodné závislost obou vzorků popsat 

polynomem 2. stupně (Obr. 63). 
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Obr. 63 Průběh elektrické vodivosti G při změně vlhkosti (parametrem je zhutnění vzorku) 
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Další nesoudržná zemina zkoušená v akreditovaných laboratořích společnosti GEOtest a.s. 

pocházela z lokality Rudka u Kunštátu, její charakteristiky jsou uvedeny v Příloze č.2 této 

práce. Ze simulovaných vlhkostí zeminy a měřených složek elektrické impedance byly 

stanoveny vztahy mezi vlhkostí a měrnou elektrickou vodivostí pro rozsah měřených vlhkostí 

vzorku zeminy do 10%, parametrem bylo opět statické hutnění vzorků.  

Pro volně sypanou zeminu platí 

2531,17414,10673,0 2  w ,  9983,02 R ,    (40) 

pro zeminu hutněnou statickým tlakem 50 kPa 

1025,09032,00188,0 2  w ,  9881,02 R     (41) 

a pro zeminu hutněnou statickým tlakem 200 kPa 

2885,00779,10282,0 2  w ,  9994,02 R .    (42) 
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Obr. 64 Závislost vlhkosti na měrné elektrické vodivosti, vzorek z lokality Rudka u Kunštátu nesoudržné 

zeminy (parametrem je zhutnění) 

 

Je zřejmé, že volně sypaný vzorek vykazuje opět strmější charakter křivky než vzorek 

hutněný. Závislost mezi vlhkostí vzorku zeminy a měrnou elektrickou vodivostí vyjadřuje 

polynom druhého stupně, ve všech případech s velmi dobrou hodnotou spolehlivosti vztahů. 

Vztahy je možné použít pro vyjádření vlhkosti zemin obdobného složení. Pro úplnost je na 

Obr. 65 uvedena závislost vlhkosti a konduktance, kterou vyjadřují ve všech případech 

polynomy druhého stupně v následujících tvarech: 

pro volně sypanou zeminu platí 

8881,099,12552,364 2  GGw ,  9896,02 R ,    (43) 

pro zeminu hutněnou statickým tlakem 50 kPa 

0619,0812,65451,91 2  GGw ,  998,02 R     (44) 

a pro zeminu hutněnou statickým tlakem 200 kPa 

2885,0596,8152,161 2  GGw ,  9994,02 R .    (45) 
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Obr. 65 Závislost vlhkosti na elektrické vodivosti (konduktanci), parametrem je zhutnění 

 

Obdobně jsem stanovila závislost vlhkosti písků z Belgie označených BEL_1, BEL_2  

a BEL_3 na elektrických veličinách. Pro volně sypaný vzorek BEL_1 platí 

1539,36509,0007,0 2  w ,  9797,02 R ,    (46) 

pro vzorek hutněný statickým tlakem 50 kPa 

9733,13277,0002,0 2  w ,  9947,02 R     (47) 

a pro vzorek hutněný statickým tlakem 200 kPa platí vztah 

0989,11995,00002,0 2  w ,  9978,02 R .    (48) 
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Obr. 66 Závislost vlhkosti na měrné elektrické vodivosti, vzorek BEL_1 písek s nepravou soudržností 

(parametrem je zhutnění) 

 

Pro nehutněnou zeminu BEL_2 

4245,10382,00012,0 2  w ,  9294,02 R ,    (49) 

pro vzorek hutněný statickým tlakem 50 kPa 

7988,00173,00001,0 2  w ,  9891,02 R     (50) 

a pro vzorek hutněný statickým tlakem 200 kPa platí vztah 

7755,00231,000007,0 2  w ,  9941,02 R .    (51) 
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Obr. 67 Závislost vlhkosti na měrné elektrické vodivosti, vzorek BEL_2 písek s nepravou soudržností 

(parametrem je zhutnění) 
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Obr. 68 Závislost vlhkosti na měrné elektrické vodivosti, vzorek BEL_3 písek s nepravou soudržností 

(parametrem je zhutnění) 

 

Pro nehutněnou zeminu BEL_3 

1516,0352,0  w ,    8771,02 R ,    (52) 

pro vzorek hutněný statickým tlakem 50 kPa 

0975,02621,0  w ,    8726,02 R     (53) 

a pro vzorek hutněný statickým tlakem 200 kPa platí vztah 

002,02741,0  w ,    8897,02 R .    (54) 

Pro vzorek zeminy s označením BEL_3 byly ze zpracovávaných dat vyloučeny naměřené 

elektrické hodnoty u vlhkosti 10 %, kdy byl naměřený elektrický odpor zeminy nižší než při 

vlhkosti 7 %. To bylo pravděpodobně způsobeno vytlačením množství vody ze zeminy 

vlivem statického hutnění. Další zajímavostí je popis vlhkosti pomocí měrné elektrické 

vodivosti, kdy bylo vhodnější sestrojit lineární závislost, avšak koeficient determinace zůstává 

i přesto výrazně nižší než u jiných vzorků. 

V případě, že je znám pouze elektrický odpor zeminy, vlhkost je možné stanovit  

z jeho inverzní hodnoty, elektrické vodivosti G. Pro nehutněný materiál je vztah uveden  

v Tab. 43, pro všechny zmíněné vzorky zemin. 
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Obr. 69 Připravené vlhkosti zeminy s označení BEL (vlevo), probíhající měření po statickém hutnění 

(vpravo) 

Měření elektrických charakteristik byly podrobeny tři vzorky soudržných zemin. Z 10 

naměřených složek elektrické impedance byly stanoveny průměrné hodnoty. Hodnoty 

elektrických charakteristik vzorků jsou uvedeny v tabulce (Tab. 20) společně s celkovou 

charakteristikou neporušených vzorků. Je zřejmé, že každý vzorek je jiného složení. 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné změřit elektrické charakteristiky vysušeného vzorku, 

protože se jednalo o neporušený vzorek z vrtu, lze pouze předpokládat, že existuje závislost 

mezi pórovitostí materiálu a poměru rezistivity suchého a vlhkého materiálu, jako tomu bylo 

u skleněných kuliček v kapitole 7.2.2. 

9.7.2 Dílčí závěry  

Měření prokázalo vhodnost metody elektrické impedanční spektrometrie pro měření 

vlhkosti zemin, ať už volně sypaných, tak po provedeném statickém zhutnění tlakem 50 kPa  

a 200 kPa. Pórovitých prostředí je široké spektrum, a proto z hlediska statistického zpracování 

dat považuji za velmi vhodné provést měření na různých vzorcích zemin dle geotechnické 

klasifikace. Pokud se jedná o mineralizované zeminy, je třeba věnovat velkou pozornost 

koncepci a realizaci experimentu, neboť soli mění elektrické charakteristiky zemin.  

Vzorky zeminy z lokality Hostivice vykazují vyšší hodnoty elektrické impedance než 

např. písky z Belgie. Zeminy odebrané v Belgii mají pravděpodobně vysoký obsah 

minerálních látek (solí), vzhledem k tomu, že část vzorků pochází z přímořské lokality.  

Další rozdíl vykazují hodnoty u zeminy z lokality Rudka u Kunštátu a zemina 

s označením HOS_105, kde je vhodnější vyjádření vlhkosti z elektrické vodivosti pomocí 

polynomu 2. stupně, zatímco u písků z Belgie je použito vyjádření lineární závislostí. Lineární 

závislost zcela nevystihuje chování zeminy, koeficient determinace osciluje kolem hodnoty 

0,80, což znamená nejistotu stanovení vlhkosti z elektrické vodivosti 20 % a vyšší. Skutečnost 

je podpořena velmi problematicky realizovatelnou opakovatelností měření v souvislosti 

s nepravou soudržností písků a dále s vazbou na vyplachování solí ze vzorku při jejich 

opakovaných zatěžováních vodou. 

Pro volně sypanou zeminu byly zjištěny nízké hodnoty elektrické vodivosti (měrné 

elektrické vodivosti). Při měření v laboratořích KHBO bylo vypozorováno, že póry mezi zrny 

jsou vyplněny vzduchem (čím vyšší vlhkost zeminy, tím více vzduchových bublin). 

Vztahy pro stanovení vlhkosti uvedené v práci byly převzaty z regresní analýzy programu 

MS Excel. V rámci absolvování předmětu DA64 – Regresní modely jsem se naučila s touto 

regresní analýzou pracovat tak, že jsem vztahy pro vyjádření vlhkosti ověřila vlastními 

výpočty, kde je možné konstatovat shodu koeficientů v uvedených vztazích. Kvantitativně  
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i kvalitativně lze zjištěné vztahy použít při stanovení vlhkosti zemin ve stejné klasifikační 

stupnici. 
 

Tab. 20 Charakteristiky neporučených vzorků (soudržný materiál) 

pořadové číslo    1 2 3 

číslo vzorku / třída    18751/2 18752/2 18753/2 

 sonda    HOS-2 HOS-107 HOS-114 

 hloubka   m 3,0-3,3 0,4-0,6 2,7-2,9 

        

rezistance R Ω 432,80 539,09 1428,27 

reaktance X Ω -16,30 -27,06 -38,92 

impedance Z Ω 433,11 539,77 1428,80 

konduktance G S 0,0023 0,0019 0,0007 

rezistivita ρ Ω∙m 10,82 13,48 35,71 

konduktivita σ S∙m-1 0,0924 0,0742 0,0280 

P       

 vlhkost zeminy w % 27,7 17,4 18,0 

 mez tekutosti wL % 45 42 40 

 mez plasticity wP % 17 22 20 

 index plasticity IP % 28 21 20 

 stupeň konzistence IC 1 0,62 1,21 1,09 

 podíl zrn > 0,5 mm   % 2,2 42,0 0,6 

 stup. konzist. reduk. ICR 1 0,60 0,84 1,09 

 index koloidní aktivity IA 1 0,85 0,72 0,79 

 zatřídění zeminy dle    33,0 28,5 25,9 

 ČSN EN ISO 14688-2  siCl grsiCl siCl 

 zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133    F6 CI F2 CG F6 CI 

 pojmenování zeminy    jH jH+Š34 jH 

 propust.z křiv. zrnit. k m.s-1 <3,0E-8 <3,0E-8 <3,0E-8 

P       

 objemová hmotnost r Mg.m-3 1,99 2,00 2,11 

 obj.hmot.suché zem. rd Mg.m-3 1,56 1,70 1,78 

 hustota pev. částic rs Mg.m-3 2,68 2,80 2,78 

 pórovitost n % 42 39 36 

 stupeň nasycení Sr % 100 76 90 
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9.8 Měření vlhkosti nesoudržných zemin (KHBO, Belgie) 

Z důvodu rozšíření škály vzorků zemin jsem v rámci zahraničního výjezdu v DSP na 

zahraniční univerzitu KU Leuven, konkrétně do laboratoří Faculty of Engineering Technology 

(campus Ostend) KHBO v experimentech pokračovala v době svého studijního pobytu na 

KHBO Oostende v Belgii. Měření probíhalo v laboratoři mechaniky zemin na KHBO, a to na 

vzorcích nesoudržného materiálu. Jednalo se o vzorky písku odebraného z pláže v lokalitě 

Oostende ("beach sands"), písek používaný do betonu ("building sands − concrete sands")  

a písek z lokality Mol (město v provincii Antwerpy) "sands of Mol" (Obr. 72). Pro vzorky 

byla stanovena závislost měřených elektrických charakteristik na obsahu vody, resp. vlhkosti. 

Měření probíhalo v plastové nádobě o rozměrech 0,163 m × 0,115 m × 0,068 m (Obr. 70). 

Délka párové tyčové sondy z nerezového materiálu byla 0,038 m a průměr 0,010 m. Měření 

bylo provedeno pro tři různé vzájemné vzdálenosti elektrod 0,050 m, 0,075 m a 0,100 m tak, 

aby bylo možné stanovit závislost mezi naměřenými elektrickými charakteristikami  

a vzdáleností elektrod (Obr. 71). Uspořádání experimentu bylo analogické měřením 

realizovaným v LVV ÚVST. Zjištěné závislosti byly použity pro přepočet naměřených 

hodnot při odlišné konfiguraci měření. Pro vzorky písku byla stanovena křivka zrnitosti 

(granulometrické složení), pórovitost, objemová hmotnost, zkouška zhutnitelnosti Proctor. 

Veličiny popisují zeminu a umožňují její klasifikaci. 

Vzorky zemin byly vysušeny v elektrické sušárně Matest (Obr. 70) s přirozenou cirkulací 

vzduchu a možností nastavení požadované teploty sušení. Pro částicovou analýzu vzorku 

zemin byla využita sada normových sít se čtvercovými oky a laboratorní třepačka. Pro 

stanovení hmotností jednotlivých frakcí byla použita elektrická digitální váha s přesností na 

0,01 g. Pro stanovení objemové hmotnosti drobných částic byla použita pyknometrická 

zkouška. 
 

     
Obr. 70 Elektrická sušárna (vlevo) a plastová nádoba (vpravo) se vzorkem zeminy "beach sands" 
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Obr. 71 Schéma změny délky elektrického vodiče tvořeného zeminou v profilu mezi elektrodami ("beach 

sands") 

 

9.8.1 Dosažené výsledky 

Na třech typech zemin popsaných v Tab. 21 až Tab. 38 a na Obr. 73 až Obr. 78 bylo 

provedeno totožné měření jako v laboratořích společnosti GEOtest, a.s. a LVV s ohledem 

k možnostem laboratoří na KHBO (granulometrické složení, zkouška zhutnitelnosti zeminy, 

pyknometrická zkouška). Po provedeném zrnitostním rozboru lze konstatovat, že se ve všech 

případech zkoušeného vzorku jedná o písek písčitý stejnozrnný, špatně zrněný. 
 

           
Obr. 72 Pohled na tři vzorky písku zkoušené v laboratořích KHBO 

 

Tab. 21 Stanovení specifické hmotnosti zkoušeného vzorku pomocí pyknometru - beach sands 

ozn. m1 m1po_vys m2 m3 ρ z ρ z

[-] [kg] [kg] [kg] [kg] [Mg∙m
-3

] [Mg∙m
-3

]

B1 0,5011 0,5112 1,1131 1,4298 2628,3

B2 0,5004 0,49991 1,1242 1,4290 2562,2

B3 0,5017 − − − −

2,60
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Tab. 22 Stanovení zrnitosti písku odebraného z pláže (Oostende) - beach sands 

frakce m frakce m složky

[mm] [g] [g]

< 0,063 0,1 0,1

0,063 1,8

0,125 368,8

0,250 1229,9

0,500 13,3

0,630 10,3

1,000 1,2

1,250 1,3

2,0 0,6

2,5 1,4

4,0 0,4

5,0 0,0

6,3 0,0

8,0 0,0

10,0 0,0

16,0 0,0

20,0 0,0

25,0 0,0

31,5 0,0

40,0 0,0

50,0 0,0

63,0 0,0

80,0 0,0

90,0 0,0

100,0 0,0

128 0,0

181 0,0

256 0,0

362 0,0

512 0,0

724 0,0

1024 0,0

kameny

balvany

1626,6

2,4

0

0

jíl a prach

písek

štěrk

popis

 

 
Obr. 73 Granulometrická křivka vzorku písku odebraného z pláže (Oostende) - beach sands 
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Tab. 23 Procentuální zastoupení složek frakcí ve vzorku zeminy 

jemný střední hrubý drobný střední hrubý

22,7 % 76,9 % 0,2 % 0,1 % 0 % 0 %

kameny balvany

0 % 0 %0 %
99,8 % 0,1 %

jíl a prach
písek štěrk

 
 

Tab. 24 Průměr efektivního zrna a charakteristická čísla vzorku písku odebraného z pláže 

d ef 0,34 [mm]

Pd ef 50,62 [%]

C U 2,08 [-]

C C 1,12 [-]
 

 

Tab. 25 Charakteristické hodnoty vzorku - beach sands 

d 10 0,2 [mm]

d 15 0,2 [mm]

d 30 0,3 [mm]

d 50 0,3 [mm]

d 60 0,4 [mm]

d 85 0,5 [mm]

d 90 0,5 [mm]  
 

Tab. 26 Naměřené hodnoty při zkoušce zhutnitelnosti - "beach sands" 

w D H V m 1 m 2 ρ ρ d

[%] [m] [m] [m3] [g] [g] [kg∙m-3] [kg∙m-3]

8 0,152 0,153 0,002776 6354 11102 1710,2 1583,5

10 0,152 0,153 0,002776 6354 11242 1760,6 1600,6

14 0,152 0,153 0,002776 6333 11527 1870,8 1641,1

16 0,152 0,153 0,002776 6333 11603 1898,2 1636,4

18 0,152 0,153 0,002776 6391 11642 1891,4 1602,8  
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Obr. 74 Grafická závislost objemové hmotnosti na vlhkosti zeminy "beach sands" 

 

Tab. 27 Stanovení specifické hmotnosti zkoušeného vzorku pomocí pyknometru - "concrete sands" 

ozn. m1 m1po_vys m2 m3 ρ z ρ z

[-] [kg] [kg] [kg] [kg] [Mg∙m
-3

] [Mg∙m
-3

]

C1 1,0054 0,99983 1,8768 2,4872 2567,4

C2 1,0040 0,99727 2,0569 2,6619 2542,3

C3 1,0040 1,00110 2,0655 2,6737 2548,0

2,55

 
 

Tab. 28 Procentuální zastoupení složek frakcí zeminy ve vzorku - "concrete sands" 

jemný střední hrubý drobný střední hrubý

4,7 % 71,9 % 9,4 % 13,9 % 0 % 0 %

balvany

0 %
86 % 13,9 %

0 %

jíl a prach
písek štěrk

kameny

0 %
 

 

Tab. 29 Průměr efektivního zrna a charakteristická čísla vzorku písku - "concrete sands" 

d ef 0,9 [mm]

Pd ef 74,3 [%]

C U 1,8 [-]

C C 1,0 [-]
 

 

Tab. 30 Charakteristické hodnoty zrn vzorku - "concrete sands" 

d 10 0,3 [mm]

d 15 0,3 [mm]

d 30 0,4 [mm]

d 50 0,4 [mm]

d 60 0,5 [mm]

d 85 1,9 [mm]

d 90 2,4 [mm]  
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Tab. 31 Stanovení zrnitosti písku používaného do betonu - "concrete sands" 

frakce m frakce m složky

[mm] [g] [g]

< 0,063 0,6 0,6

0,063 3,8

0,125 109,6

0,250 1443,1

0,500 106,7

0,630 174,0

1,000 78,5

1,250 147,7

2,0 113,0

2,5 172,1

4,0 49,3

5,0 0,0

6,3 0,0

8,0 0,0

10,0 0,0

16,0 0,0

20,0 0,0

25,0 0,0

31,5 0,0

40,0 0,0

50,0 0,0

63,0 0,0

80,0 0,0

90,0 0,0

100,0 0,0

128 0,0

181 0,0

256 0,0

362 0,0

512 0,0

724 0,0

1024 0,0

334,4

kameny 0

balvany 0

popis

jíl a prach

písek 2063,4

štěrk
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Obr. 75 Granulometrická křivka vzorku písku "concrete sands" 

 

Tab. 32 Naměřené hodnoty při zkoušce zhutnitelnosti - "concrete sands" 

w D H V m 1 m 2 ρ ρ d

[%] [m] [m] [m3] [g] [g] [kg∙m-3] [kg∙m-3]

8 0,152 0,153 0,002776 6340 11264 1773,57 1642,20

10 0,152 0,153 0,002776 6354 11444 1833,37 1666,70

12 0,152 0,153 0,002776 6398 11636 1886,67 1684,53

14 0,152 0,153 0,002776 6391 11690 1908,65 1674,25  
 

ρd = -0,4469∙w3 + 12,573∙w2 - 105,03∙w + 1906,6
R² = 1

1640,0

1645,0

1650,0

1655,0

1660,0

1665,0

1670,0

1675,0

1680,0

1685,0

1690,0

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
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d
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g
∙m

- ³
]
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Obr. 76 Grafická závislost objemové hmotnosti na vlhkosti zeminy "concrete sands" 
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Tab. 33 Stanovení specifické hmotnosti zkoušeného vzorku "sands of Mol" pomocí pyknometru  

ozn. m1 m1po_vys m2 m3 ρ z ρ z

[-] [kg] [kg] [kg] [kg] [Mg∙m
-3

] [Mg∙m
-3

]

M1 0,4 0,3993 1,1474 1,3926 2591,2

M2 0,4 0,3996 1,1256 1,3704 2581,4

M3 0,4 0,3987 1,1106 1,3562 2604,2

2,59

 
 

Tab. 34 Stanovení zrnitosti písku používaného do betonu "sands of Mol" 

frakce m frakce m složky

[mm] [g] [g]

< 0,063 0,1 0,1

0,063 5,0

0,125 83,6

0,250 2495,1

0,500 155,0

0,630 177,2

1,000 51,5

1,250 54,3

2,0 18,7

2,5 13,3

4,0 16,3

5,0 0,0

6,3 0,0

8,0 0,0

10,0 0,0

16,0 0,0

20,0 0,0

25,0 0,0

31,5 0,0

40,0 0,0

50,0 0,0

63,0 0,0

80,0 0,0

90,0 0,0

100,0 0,0

128 0,0

181 0,0

256 0,0

362 0,0

512 0,0

724 0,0

1024 0,0

0

balvany 0

popis

jíl a prach

písek 3021,7

štěrk 48,3

kameny
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Tab. 35 Procentuální zastoupení složek frakcí ve vzorku zeminy "sands of Mol" 

jemný střední hrubý drobný střední hrubý

2,9% 92,1% 3,4% 1,6% 0 % 0 %

balvany

0 %
98,4% 1,6%

0 %

písek štěrk
kameny

0 %

jíl a prach

 

 
Obr. 77 Granulometrická křivka vzorku písku "sands of Mol" 

 

Tab. 36 Průměr efektivního zrna a charakteristická čísla vzorku písku "sands od Mol" 

d ef 0,5 [mm]

Pd ef 78,8 [%]

C U 1,6 [-]

C C 1,0 [-]
 

 

Tab. 37 Charakteristické hodnoty vzorku "sands of Mol" 

d 10 0,3 [mm]

d 15 0,3 [mm]

d 30 0,3 [mm]

d 50 0,4 [mm]

d 60 0,4 [mm]

d 85 0,5 [mm]

d 90 0,7 [mm]  
 

Tab. 38 Naměřené hodnoty při zkoušce zhutnitelnosti - "sands of Mol" 

w D H V m1 m2 ρ ρ d

[%] [m] [m] [m
3
] [g] [g] [kg∙m

-3
] [kg∙m

-3
]

8 0,152 0,153 0,002776 6396 11378 1794,47 1661,54

12 0,152 0,153 0,002776 6396 11596 1872,99 1672,31

14 0,152 0,153 0,002776 6396 11683 1904,32 1670,46

18 0,152 0,153 0,002776 6396 11751 1928,82 1634,59  
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ρd = -0,0737∙w3 + 1,9045∙w2 - 12,979∙w + 1681,2
R² = 1

1 630,0

1 635,0
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Obr. 78 Grafická závislost objemové hmotnosti na vlhkosti zeminy "sands of Mol" 

 

Z uvedených výsledků mechaniky zemin lze stanovit pórovitost a číslo pórovitosti 

jednotlivých zkoušených zemin. Pro písek odebraný z pláže – Oostende („beach sands“) je 

hodnota pórovitosti n = 39,1 % a číslo pórovitosti e = 0,64, pro písek používaný do betonu - 

"concrete sands" je n = 39,7 % a e = 0,66 a pro písek s označením "sands of Mol" je hodnota 

pórovitosti n = 42,7 %, e = 0,74, což podle tabulek (Tab. 1) odpovídá popisu "hlína". 

Měření bylo prováděno při simulovaných vlhkostech zemin, které byly stanoveny 

gravimetrickou metodou. Ke každé vlhkosti byly změřeny složky elektrické impedance  

a z těch stanovené elektrické charakteristiky. Počáteční měření bylo provedeno na písku 

"beach sands", který byl vysušen při 105 °C, sondou délky 0,038 m. Naměřené hodnoty byly 

proloženy křivkou (polynom 2. stupně), (Obr. 79) a tím byly získány následující vztahy pro 

výpočet vlhkosti z měrné elektrické vodivosti (je uvedený koeficient determinace s vazbou na 

spolehlivost vztahu). Pro vzájemnou vzdálenost elektrod 0,100 m se vlhkost stanoví podle 

vztahu 

1711,00463,6439,0 2  w ,  9917,02 R ,    (55) 

pro vzdálenost elektrod 0,075 m 

1025,09617,65936,0 2  w ,  9969,02 R     (56) 

a pro vzdálenost 0,050 m se vlhkost stanoví ze vztahu 

2255,04226,90971,1 2  w ,  9984,02 R .    (57) 
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Obr. 79 Závislost vlhkosti zeminy „beach sands“ na měrné elektrické vodivosti (parametrem je vzájemná 

vzdálenost elektrod) 

 

Variantou experimentu byl přepočet hodnot měřených složek elektrické impedance 

prostředí vzhledem k délce použitých elektrod, které byly z 0,038 m zkráceny na 0,010 m. 

Vztahy pro stanovení vlhkosti z měrné elektrické vodivosti postupně od vzdálenosti elektrod 

0,100 m, 0,075 m a 0,050 m jsou 

1711,04187,00021,0 2  w ,  9917,02 R ,    (58) 

1025,04821,00028,0 2  w ,  9969,02 R ,    (59) 

2255,06252,00053,0 2  w ,  9984,02 R .    (60) 

V rámci opakování měření na jednom vzorku písku byla zjištěna skutečnost, že jakmile je 

stejný vzorek materiálu neustále vysušován a znovu zavodňován, mění se pravděpodobně 

jeho chemické vlastnosti, které se projevují i změnou hodnot měřených elektrických 

charakteristik. To je pravděpodobně způsobeno vysokým obsahem organických látek (> 5 %) 

ve vzorku písku. Při zahřívání na teplotu 105 °C (vysušování vzorku zemin) dochází 

k chemickým změnám, na které je metoda EIS velmi citlivá. Pro příklad je zde uveden graf 

(Obr. 81) závislosti vlhkosti na měrné elektrické vodivosti po třech opakovaných měřeních na 

stejném vzorku zeminy "beach sands". Měrná elektrická vodivost nabývá odlišných hodnot, 

než při počátečním měření (materiál byl vysušen z přirozené vlhkosti), což vyplývá i ze 

vztahu pro výpočet vlhkosti (je zde uveden pouze pro vzdálenost elektrod 100 mm).  

3054,63835,42699,0 2  w ,  9998,02R .    (61) 
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Obr. 80 Měření vzorku zeminy „beach sands“ odebrané z pláže 
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Obr. 81 Průběh vlhkosti v závislosti na měrné elektrické vodivosti po opakovaném měření na jednom 

vzorku zeminy "beach sands" pro vzdálenost elektrod 0,100 m (po prvním a opakovaném vysušení zeminy) 

 

Pro stanovení vlhkosti prostředí z měrného elektrické vodivosti je třeba používat vztahů 

vázaných k vlastnostem původních odebraných vzorků. Pomocí zkoušky zrnitosti bylo  

u vzorků zemin zjistěno největší zastoupení frakce 0,250 mm − 0,500 mm. Měření závislosti 

vlhkosti na elektrických charakteristikách bylo provedeno pro uvedenou frakci písku "beach 

sands". Znovu byly simulovány vlhkosti materiálu pomocí gravimetrické zkoušky a postupně 

měřeny složky elektrické impedance při jednotkové délce měřicí sondy. Jejich závislost je 

uvedená na Obr. 82. Uvedeny jsou vztahy pro vzájemnou vzdálenost elektrod sestupně od 

0,100 m po 0,050 m (krok 0,025 m). 

9648,10716,54372,0 2  w ,  9893,02 R ,    (62) 

615,32833,78444,0 2  w ,  9828,02 R ,    (63) 

2775,34262,81341,1 2  w ,  9729,02 R .    (64) 
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Obr. 82 Závislost vlhkosti zeminy („beach sands“ -  frakce 0,500 mm - 0,250 mm) na měrné elektrické 

vodivosti (parametrem je vzájemná vzdálenost elektrod) 

 

Další zkoušenou nesoudrženou zeminou byl písek používaný do betonu ("concrete 

sands"), jehož charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 27 až Tab. 32 a Obr. 75 a Obr. 76. Opět 

byl proveden zrnitostní rozbor, stanovena specifická hmotnost zkoušeného vzorku a byla 

provedena zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) (Obr. 76). Po vysušení bylo zahájeno 

měření elektrických charakteristik. Vzorky zeminy zkoumané na KHBO vykazují při 

zatěžování pitnou vodou kvalitativně stejné chování. Bylo simulováno několik vlhkostí 

vzorku (vlhkost byla stanovena gravometrickou metodou) a stanoveny závislosti vlhkosti na 

měrné elektrické vodivosti resp. konduktanci (Obr. 83) resp. (Obr. 84). Vztahy pro výpočet 

vlhkosti jsou řazeny sestupně podle vzdálenosti elektrod. 

2556,06598,00114,0 2  w ,  12 R ,    (65) 

3084,07002,00134,0 2  w ,  9999,02 R ,    (66) 

2926,08858,00205,0 2  w ,  12 R .    (67) 
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Obr. 83 Závislost vlhkosti zeminy "concrete sands" na měrné elektrické vodivosti (parametrem je vzájemná 

vzdálenost elektrod) 

Vlhkost zeminy lze metodou EIS stanovit z měrné elektrické vodivosti nebo 

z konduktance (inverzní hodnota měřeného elektrického odporu). Měření prokázala, že 

závislost na konduktanci lze vyjádřit lineárním vztahem. Zjištěné výsledky vykazují nepatrný 

rozdíl mezi písky zkoušenými v ČR a písky zkoušenými v Belgii. Vztahy pro výpočet 

vlhkosti pomocí konduktance jsou opět uvedeny sestupně pro různé vzájemné vzdálenosti 

elektrod v měřeném prostředí (Obr. 84) 

3952,007,45  Gw ,  9951,02 R ,      (68) 

4466,0341,35  Gw ,  9944,02 R ,      (69) 

4216,0412,30  Gw ,  9954,02 R .      (70) 
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Obr. 84 Závislost vlhkosti zeminy "concrete sands" na konduktanci 
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Po opětovném vysušení a zatížení zeminy "concrete sands" pitnou vodou odebranou 

z vodovodního řadu je zřejmé, že hodnoty konduktivity jsou vyšší než při prvním měření 

(Obr. 85). Uvedenou skutečnost by bylo možno vysvětlit chemickou reakcí ve vzorku 

vyvolanou teplotním zatížením a následně zatížením vodou. Domněnku však nebylo možné 

podpořit měřením, poněvadž nebyla k dispozici ani chemická ani petrografická laboratoř. 

Závislost vlhkosti na konduktanci (Obr. 86) lze vyjádřit lineární funkcí, parametrem zůstává 

vzdálenost elektrod  

2124,064,12  Gw ,  996,02 R ,      (71) 

1529,0621,12  Gw ,  9981,02 R ,      (72) 

1975,0226,10  Gw ,  9967,02 R .      (73) 

Zjištěná strmost lineárních závislostí je pro všechny vzdálenosti elektrod přibližně 3× 

vyšší. 
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Obr. 85 Průběh vlhkosti v závislosti na měrné elektrické vodivosti po opakovaném měření na jednom 

vzorku zeminy "concrete sands" pro vzdálenost elektrod 0,100 m (po prvním a opakovaném vysušení zeminy) 
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Obr. 86 Závislost vlhkosti vzorku zeminy "concrete sands" na konduktanci po opakovaném vysušení pro 

vzdálenost elektrod 0,100 m 

 

 
Obr. 87 Měření vzorku zeminy "concrete sands" elektrodami délky 0,038 m a 0,010 m 
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Obr. 88 Měření elektrických charakteristik zeminy při různé vzdálenosti měřicích elektrod 

 

Podle křivky zrnitosti a zastoupení frakcí v uvedeném typu písku, bylo největší zastoupení 

frakce 0,250 − 0,500 mm, proto bylo měření vlhkosti a elektrických charakteristik provedeno 

zvlášť pro tuto frakci písku, jako tomu bylo i u písku "beach sands". Po sestrojení grafu byly 

získány vztahy pro vyjádření vlhkosti materiálu pomocí měrné elektrické vodivosti, postupně 

pro vzdálenost elektrod 100 mm, 75 mm, 50 mm. 

0087,06818,00029,0 2  w ,  9983,02 R ,    (74) 

0409,06919,00033,0 2  w ,  9983,02 R ,    (75) 

1378,09342,00084,0 2  w ,  9953,02 R .    (76) 
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Obr. 89 Závislost vlhkosti zeminy "concrete sands" frakce 0,250 mm - 0,500 mm a měrné elektrické 

vodivosti (parametrem je vzájemná vzdálenost elektrod) 

 

Třetím zkoumaným vzorkem zeminy byl písek s označením "sands of Mol" (Obr. 91). Pro 

simulované vlhkosti zeminy, kdy byly měřeny elektrické charakteristiky, bylo možné stanovit 

závislost vlhkosti a konduktivity pro vzájemné vzdálenosti elektrod od 0,100 m do 0,050 m, 

krok 0,025 m. Pro popsání závislosti byl použit polynom druhého stupně a ve vztahu 

s konduktancí lineární závislostí. Vztahy jsou uvedeny i s koeficientem determinace postupně 

pro tři vzdálenosti elektrod od 0,100 m po 0,050 m, krok 0,025 m 

0779,06693,1055,0 2  w ,  9930,02 R ,    (77) 
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1131,0547,10458,0 2  w ,  9972,02 R ,    (78) 

2221,01066,20849,0 2  w ,  9949,02 R .    (79) 
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Obr. 90 Závislost vlhkosti zeminy "sands of Mol" na konduktivitě (parametrem je vzdálenost elektrod) 

 

V případě, kdy je měřen pouze elektrický odpor pórovitého prostředí, je vhodné pro 

vyjádření vlhkosti použít závislost na konduktanci (parametrem je vzdálenost elektrod), a to 

ve tvaru 

0098,086,107  Gw ,   9983,02 R ,     (80) 

0849,0686,76  Gw ,   9981,02 R ,     (81) 

005,0911,69  Gw ,   9974,02 R ,     (82) 
 

   
Obr. 91 Měření vzorku zeminy "sands of Mol" 
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Obr. 92 Závislost vlhkosti zeminy "sands of Mol" na elektrické konduktanci 

 

Měření bylo dále provedeno na vzorku stejné zeminy, ovšem pro frakci velikosti 0,5 mm  

– 1,0 mm, jejíž zastoupení ve vzorku bylo nejvyšší. Z naměřených hodnot byly získány další 

závislosti elektrických veličin na vlhkosti pórovitého prostředí, a to pro vzdálenost elektrod 

0,100 m a délku elektrody 0,010 m 

000009,01226,00003,0 2  w , 9973,02 R ,    (83) 

pro vzdálenost elektrod 0,075 m 

0574,01196,00002,0 2  w ,  12 R      (84) 

a pro vzdálenost 0,050 m pak 

1162,01198,000004,0 2  w ,  9921,02 R .    (85) 

Pro úplnost informací o naměřených a z nich vypočtených hodnot jsou uvedeny vztahy 

pro stanovení vlhkosti písku frakce 1,00 mm – 0,50 mm z měření odvozené elektrické 

vodivosti (konduktance), opět pro jednotlivé vzdálenosti elektrod. 

3334,065,119  Gw ,    9878,02 R ,    (86) 

3097,0496,91  Gw ,    9944,02 R ,    (87) 

0948,0303,78  Gw ,    9921,02 R ,    (88) 
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Obr. 93 Závislost vlhkosti zeminy "sands of Mol" frakce1,00 mm - 0,50 mm na měrné elektrické vodivosti 

(parametrem je vzájemná vzdálenost elektrod) 
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Obr. 94 Závislost vlhkosti zeminy "sands of Mol" frakce1,00 mm - 0,50 mm na elektrické konduktanci 

(parametrem je vzájemná vzdálenost elektrod) 

9.8.2 Dílčí závěry  

V rámci zahraniční stáže na KHBO byly zpracovány další vzorky nesoudržné zeminy. 

Celkem byly měřením podrobeny tři vzorky zemin dostupných v laboratoři KHBO. Data byla 

zpracována stejným způsobem jako v předchozích případech. Pro stanovení vlhkosti pouze ze 

známého elektrického odporu zeminy je možné užít lineární závislost s velmi dobrou shodou 

výsledků. Z měrné elektrické vodivosti je vhodnější použít polynomickou funkci 2. stupně, 

kde shoda stanovení vlhkosti s naměřenými hodnotami je téměř 100 %. 

V rámci stanovení objemové hmotnosti při Proctorově zkoušce byly měřeny také složky 

elektrické impedance. Srovnány byly vztahy pro vyjádření vlhkosti pro volně sypanou zeminu 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

100 

 

a pro zeminu zhutněnou. Byly získány grafické závislosti vlhkosti a měrné elektrické 

vodivosti, kde volně sypané zeminy lze popsat empirickými vztahy (polynom 2. stupně), 

zatímco u zhutněné zeminy je k vyjádření vlhkosti vhodnější závislost lineární. Hodnoty 

měrné elektrické vodivosti jsou vyšší v případě zhutněné zeminy. V případě nedokonale 

zhutněné zeminy by bylo možné mezi vztahy hodnoty extrapolovat. 

Hlavním závěrem, který plyne z uvedeného experimentu je poznatek, že pro kalibraci by 

měření elektrických veličin mělo být prováděno na vysušených vzorcích. Opakování 

vysoušení a simulace vlhkosti na jednom vzorku není vhodné pro reprodukovatelnost 

výsledků, neboť takto opakovaně vysoušený materiál ztrácí minerály (má rozdílné složení), 

takže může vykazovat rozdílné hodnoty elektrických veličin. Tímto bylo prokázáno, že 

metoda EIS je velmi citlivá na změnu chemického složení vzorku zeminy. Bohužel nebylo 

možné na vzorcích zeminy provést chemický rozbor. 

9.9 Měření dehydratace nesoudržné zeminy (KHBO, Belgie)  

Pro vzorek zeminy "beach sands" bylo v laboratoři KHBO provedeno měření dehydratace, 

tj. sledování vysychání vzorku zeminy po výšce (Reginato, 1975). Vzorky nesoudržného 

materiálu byly smíchány s pitnou vodou odebranou z vodovodního řadu, vloženy do nádoby  

a v jednotlivých časových intervalech probíhalo měření elektrických charakteristik sondou dle 

Obr. 95. V jednotlivých výškových úrovních (0 – 10, 10 – 20, 20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, 50  

– 60, 60 – 70, 70 – 80) mm byly měřeny složky elektrické impedance. Zároveň bylo 

provedeno měření vlhkosti v jednotlivých úrovních, aby mohl být stanoven vztah mezi 

vlhkostí a měrnou elektrickou vodivostí. Z výsledků měření závislosti vlhkosti a elektrických 

charakteristik na sondě délky 0,010 m bylo možné naměřené hodnoty přepočítat na vlhkost  

a mohl být sestaven graf změny vlhkosti po výšce vzorku v čase. Při experimentu bylo zřejmé 

postupné vysychání nesoudržné zeminy a uplatnění metody EIS při měření její dehydratace. 
 

   
Obr. 95 Měřicí aparatura (vlevo) a detail elektrod (vpravo) pro měření dehydratace zemin v různých úrovních 

9.9.1 Dosažené výsledky  

Pomocí naměřených elektrických charakteristik bylo možné sledovat změny probíhající 

v pórovitém prostředí vlivem evaporace. Počáteční měření dehydratace zeminy metodou EIS 

bylo provedeno na písku známé vlhkosti (w = 7 %). Vzorek nesoudržného materiálu byl 

umístěn (volně sypaný) do nádoby o rozměrech 0,28 m × 0,20 m × 0,10 m. Celková hmotnost 

nádoby se vzorkem vlhkosti 7 % činila 4,999 kg. Bylo potřeba vyrobit speciální sondu pro 

měření změn vlhkosti po výšce vzorku (Obr. 95). Sonda je pomocí kabelů a konektrou 

připojena k přístroji Z-metr III, kterým se měří složky elektrické impedance. Měřicí délka 

elektrod je 0,01 m a vzdálenost jednotlivých výškových elektrod 0,01 m. Jednotlivé měřicí 

profily jsou tedy po hloubce od 0,01 m do 0,08 m, celkem v osmi úrovních. Je možné psát 

měrné profily: 0,00 m − 0,01 m; 0,01 m − 0,02 m; 0,02 m − 0,03 m; 0,03 m − 0,04 m; 0,04 m 

− 0,05 m; 0,05 m − 0,06 m; 0,06 m − 0,07 m a 0,07 m − 0,08 m. Sondy byly umístěny ve 
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vzájemné vzdálenosti 0,10 m v nádobě (Obr. 96), která je stabilně umístěna na váze  

s přesností na 0,001 kg. 
 

 
Obr. 96 Pohled na experiment při sledování dehydratace písku 

 

Pro urychlení procesu dehydratace (evaporace) byl na pravé straně nádoby umístěn 

ventilátor, který byl zapnutý po celou dobu měření. Měření probíhalo v časových intervalech 

(Obr. 97). Proces vysychání celého objemu nádoby trval cca 23 dní. V každém časovém 

intervalu bylo měřeno 10 hodnot složek elektrické impedance v každé úrovni a vždy měřena  

a zaznamenána hmotnost nádoby se vzrokem (Obr. 97 a Obr. 98). 
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Obr. 97 Průběh změny hmotnosti vzorku zeminy v čase při procesu dehydratace  

 

Z naměřených hodnot složek elektrické impedance byly vypočteny průměrné hodnoty  

a pro každou úroveň stanoveny elektrické charakteristiky (modul elektrické impedance, 

rezistivita a konduktivita). Pro vyhodnocení procesu dehydratace byla vybrána konduktivita 

(měrná elektrická vodivost) a následně byl využit přepočet vlhkosti v jednotlivých úrovních 

pomocí vztahu (55), takže bylo možné sestrojit grafické závislosti změn hodnot vlhkosti ve 

výškových úrovních a v časových intervalech. Experiment byl ukončen po ustálení vlhkosti 
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ve všech výškových úrovních (Obr. 100). Z grafických výstupů (Obr. 98) je zřejmé, že nebylo 

možné zajistit stejnou počáteční vlhkost (měrnou elektrickou vodivost) vzorku v jednotlivých 

úrovních. Vzhledem k tomu, že plážový písek je náchylný na vysychání, došlo při přípravě 

experimentu k částečnému vyschnutí vrchní vrstevy.  
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Obr. 98 Průběh konduktivity v jednotlivých úrovních a vybraných časových intervalech 

 

    
Obr. 99 Proces vysychání zeminy (změna barvy vzorku písku) 

 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

103 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

w
[%

]

t [min]

0,08m-0,07m 0,07m-0,06m 0,06m-0,05m

0,05m-0,04m 0,04m-0,03m 0,03m-0,02m

měřená hloubka

 
Obr. 100 Průběh přepočítané vlhkosti v jednotlivých úrovních a čase 

 

Za zmínku stojí vypozorovaný poznatek, jak dochází k postupnému vysychání, dochází ke 

snižování objemu v nádobě, což je pochopitelné, ale dochází k popraskání vzorku písku  

(Obr. 101 a Obr. 102). Dochází k popraskání převážně vrchní vrstvy, což může mít za 

následek vyšší naměřené hodnoty reálné složky elektrické impedance (vzduch je obecně 

elektrický izolátor). Je možné, že v měrném profilu dojde k výskytu trhlin, kam se dostane 

vzduch (vzduchové bubliny) a dojde ke zkreslení měřených hodnot. 
 

     
Obr. 101 Popraskaná vrchní vrstva vzorku zeminy 
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Obr. 102 Pohled na vysychající vzorek písku, změna objemu, popraskaný povrch 

 

Pro kontrolu výsledků vlhkostí stanovených z elektrické veličiny byl po ukončení 

experimentu proveden rozbor vlhkostí v jednotlivých úrovních pomocí gravimetrické metody. 

Vždy v příslušné hloubce v blízkosti sondy EIS byl odebrán vzorek, který byl zvážen, poté po 

dobu 5 min vysoušen v mikrovlnné troubě, zvážen a opět vysoušen po dobu 1 min a zvážen. 

Pokud se hmotnost vzorku po vysoušení 5 min a 1 min nezměnila, byla stanovena aktuální 

vlhkost v jednotlivých hloubkách. Přehled naměřených a vypočtených hodnot vlhkosti je 

uveden v Tab. 39, kde jsou uvedeny i rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami 

vlhkosti. Opět je zde nejvyšší rozdíl v poslední měřené vrstvě (70 mm − 80 mm), což 

potvrzuje nedodržení minimální vzdálenosti umístění sondy ode dna nádoby. 
 

Tab. 39 Vypočtené a naměřené hodnoty vlhkostí v jednotlivých úrovních 

[m] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [%] [%] [%]

0,00-0,01 53,5 53,48 53,48 13,4 13,38 13,38 0,15 0,15 0,00

0,01-0,02 52,1 52,08 52,08 12 11,98 11,98 0,17 0,23 0,06

0,02-0,03 55,4 55,38 55,38 15,3 15,28 15,28 0,13 0,15 0,02

0,03-0,04 52,75 52,75 52,74 12,65 12,65 12,64 0,08 0,14 0,06

0,04-0,05 56,75 56,74 56,74 16,65 16,64 16,64 0,06 0,12 0,06

0,05-0,06 55,02 55,02 55 14,92 14,92 14,9 0,13 0,14 0,01

0,06-0,07 60,1 60,09 60,08 20 19,99 19,98 0,10 0,14 0,04

0,07-0,08 123,16 123,14 123,14 83,06 83,04 83,04 0,02 0,17 0,15

rozdíl

hmotnost po 

1 min 

vysušování

aktuální 

hmotnost

hmotnost po 

5 min 

vysušování

hmotnost po 

1 min 

vysušování

výpočet 

vlhkosti

vlhkost 

pomocí 

EIS

hmotnost s nádobou hmotnost bez nábody výpočet

výška
aktuální 

hmotnost

hmotnost po 

5 min 

vysušování

 
 

9.9.2 Dílčí závěry  

Z uvedeného experimentu plyne, že je možné použít metodu EI jako jeden z přesných 

způsobů při měření vysychání zeminy, metoda je velmi citlivá na změnu obsahu vody 

v zemině, což ukazují výsledky experimentu. 
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Metodu EIS je třeba před počátkem takového experimentu kalibrovat, podle kap. 10.7. 

Následně může být metoda EIS a měřicí aparatura s přístrojem Z-metr III použita k měření 

vysychání s velmi dobrými výsledky, kdy rozdíl stanovené vlhkosti pomocí elektrických 

veličin a vlhkosti stanovené z gravimetrické zkoušky nepřesahuje 0,2 %. 

9.10 Sledování nasákavosti stavebních materiálů 

Další rozsáhlou část experimentů představovalo sledování nasákavosti nejčastěji 

používaných stavebních prvků – plných pálených cihel s rozdílnou pevností (Obr. 103). 

Snímače metody EIS tvořily bodové párové elektrody vyrobené z nerezových šroubů.  

K tomu, aby bylo možné snímače k cihle uchytit, byla zkonstruována nosná konstrukce (Obr. 

103) vyrobená ze dvou paralelně umístěných plexisklových desek spojených závitovou tyčí. 

Do desek byly vyvrtány otvory v pravidelných vzdálenostech 0,02 m, do nichž bylo osazeno 

14 bodových snímačů. Změna vlhkosti cihly způsobenou nasákavostí tak bylo možno 

zaznamenávat po celé výšce stavebního materiálu. Připojení snímačů sondy k přístroji Z-metr 

III bylo provedeno vodiči ukončenými na jedné straně „banánky“ a na druhé straně 25 

pinovým konektorem typu CANON. Konstrukce sondy je dostatečně pevná, pozice snímačů 

jsou fixovány po celou dobu trvání experimentu a umožňují zajistit dokonalý kontakt snímače 

se sledovaným materiálem (Obr. 103). Cílem bylo stanovit funkční závislost mezi měřenou 

elektrickou veličinou a vlhkostí (určena gravimetrickou metodou) pórovitého prostředí 

reprezentovaného plnými pálenými cihlami s odlišnou pevností. 

Další variantou uvedeného experimentu bylo měření nasákavosti sloupů postavených  

z plných pálených cihel, kde pojivem byla cementová malta a jejichž povrch byl ošetřen 

různými druhy omítek (Obr. 104). Cílem experimentu bylo stanovit, který ze zkoumaných 

druhů omítek je nejméně náchylný přijímat vlhkost. Pro experiment byl přijat předpoklad, že 

hlavní změny rozložení vlhkosti se budou realizovat v cihlách, nikoli v pojivu, což 

podporovala skutečnost, že cihly zaujímají výrazně větší objem sloupů. Proto bylo možno 

přejmout kalibrační závislost měřené elektrické veličiny na vlhkosti pro použitý typ plné 

pálené cihly. Monitorování bylo rozděleno do dvou fází, kdy bylo nejprve sledováno stárnutí 

konstrukce sloupů a následně nasákavost konstrukce. Souběžně byl proveden kontinuální 

záznam teploty a relativní vlhkosti vzduchu v místnosti prostřednictvím přístroje Testo 177 

H1. Přístrojem Testo 845, byla bezdotykovým způsobem prostřednictvím infračerveného 

paprsku ve dvou případech měření v diskrétních časech zaznamenaná povrchová teplota  

a relativní vlhkost omítek sloupů ve výškových úrovních odpovídajících uložení snímačů 

metody EIS. Na základě měření složek elektrické impedance v různých výškových úrovních 

sloupů s odlišnými druhy omítek byl sledován a vyhodnocen průběh vlhkosti v čase 

(Fejfarová, 2012), (Fejfarová, 2013). 
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Obr. 103 Sledování nasákavosti plných pálených cihel, před zahájením (vlevo) a v průběhu (vpravo) měření 

(Fejfarová, 2012) 

 

       

Obr. 104 Cihlové sloupy s instalovanými sondami, neomítnuté (vlevo) a opatřené různými druhy omítek 

(vpravo) (Fejfarová, 2013) 

9.10.1 Dosažené výsledky  

Před uvedením výsledků z experimentu sledování nasákavosti stavebních materiálů je 

třeba uvést informace důležité pro pochopení problému a pro pochopení zjišťovaných veličin. 

Pórovité stavební materiály obsahují vždy určité množství vody, které je v rovnováze  

s vlhkostí prostředí, v němž jsou umístěny. Uvedená rovnovážná vlhkost závisí na 

vlastnostech materiálu samotného a na teplotě a vlhkosti prostředí. Voda je v pórovitých 

materiálech přítomna ve dvou základních formách. 

Voda vázaná je relativně pevně vázaná na stěny pórů. Obecně je možno rozlišit několik 

typů vazeb mezi molekulami vody a stěnami pórů – jedná se především o chemicky sorpční 

síly (voda je součástí základní mřížky materiálů) a fyzikálně sorpční síly (van der Waalsovy 

síly). Snížená pohyblivost takto vázaných molekul vody je příčinou toho, že při poklesu 

teploty pod 0 °C nemrzne. Jednotlivé molekuly jsou však na povrchu pórů uspořádány s jistou 
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pravidelností, která do určité míry připomíná krystalizaci. Tuto pevně vázanou vodu je možno 

z materiálu odstranit pouze velmi obtížně a za relativně drastických podmínek. 

Druhým typem je tzv. voda volná, která vyplňuje velké póry a dutiny. Není vázaná na 

stěny pórů, ale může se v pórovitém prostředí systému vlivem gravitace, kapilárních nebo 

jiných sil pohybovat. Při zahřívání na teplotu těsně nad 100 °C volně vázaná voda  

z pórovitého systému odchází nebo naopak při styku se zdrojem vody je možno sledovat 

pohyb volné vody pórovitým prostředím např. definováním jeho nasákavosti. 

Při podrobnějším dělení je potom dále možno definovat kapilární vodu, která je součástí 

výplně malých pórů a kapilár, či vodu adsorbovanou, která vyplňuje nejmenší póry a pokrývá 

stěny porézního prostoru.  

Vlhkost je tedy jednou za základních vlastností porézních stavebních materiálů, která 

udává, jaké množství vody obsahuje dané množství materiálu. Rozlišuje se hmotnostní 

vlhkost wh, která je určena vztahem 

 %100100 



d

k

d

dw
h

m

m

m

mm
w ,        (89) 

kde mw je hmotnost vlhkého materiálu [kg], md je hmotnost suchého materiálu [kg], mk je 

hmotnost kapaliny [kg],  

nebo objemová vlhkost wv, která je určena vztahem 

 
 %100100

w

hd

d

w

dw

dw

v

w

V

V

v

mm
w













 ,       (90) 

kde mw je hmotnost vlhkého materiálu [kg], md je hmotnost suchého materiálu [kg], ρw je 

hustota kapaliny [kg∙m-3], ρd je objemová hmotnost suchého materiálu [kg∙m-3], Vd je objem 

suchého materiálu [m3], Vw je objem volné kapaliny [m3], wh je hmotnostní vlhkost [%]. 

Nasákavost W porézního stavebního materiálu je definována jako schopnost materiálu 

přijímat kapalinu, s níž přichází do styku během určitého časového intervalu resp. jako 

množství vlhkosti, které může být ve stavebním materiálu obsaženo. Charakterizuje pórovitou 

strukturu materiálu a patří k nejčastějším zkouškám ve stavebnictví. Vysoká nasákavost 

odpovídá pórovité struktuře, zatímco nízká nasákavost definuje hutný a slinutý prvek. Uvádí 

se buď její hmotnostní (u materiálů lehčích než voda může značně překročit hodnotu 100%) 

nebo objemová (pohybuje se v rozsahu 0% až 100%) hodnota, což znamená vyjádření 

v procentech hmotnosti nebo objemu suché látky. V Tab. 40 je uvedena nasákavost vybraných 

stavebních materiálů. Nasákavost se definuje buď po určité době ponoření vzorku porézního 

stavebního materiálu do kapaliny (obvykle vody) – např. po 1 hod., 24 hod. atd. nebo svou 

maximální hodnotou (především absolutní hmotnostní nasákavost), kdy jsou již všechny póry 

materiálu vyplněny kapalinou (závisí na principu měření – kapilární nasákavost, vakuová 

nasákavost atd.). Hmotnostní nasákavost Wh se definuje jako poměr vody pohlcené 

zkušebním vzorkem ke hmotnosti vysušeného vzorku za podmínek stanovených normou 

(např. ČSN EN ISO 10545-3 Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, 

zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti uvádí zkoušku nasákavosti 

obkladových materiálů) vztahem 

 %100



d

dw

h
m

mm
W ,         (91) 
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kde mw je hmotnost materiálu po zkoušce nasákavosti [kg], md je hmotnost materiálu 

vysušeného při 110 °C do ustálené hmotnosti [kg]. Časovou závislost nasákavosti W lze 

popsat vztahem 

 2 mkgtwW ,          (92) 

kde w je koeficient nasákavosti [kg∙m-2∙h-0,5], t je doba, po kterou je materiál v kontaktu 

s kapalnou vodou [h]. Pro praktické účely se k charakterizaci nasákavosti využívá hodnota 

koeficientu nasákavosti w, protože se tak eliminuje vliv času měření. Nasákavost snižuje 

odolnost vůči mrazu a způsobuje větrání cihel, betonu a kamene. Nasákavost dřeva se využívá 

k impregnaci proti hnilobě. Nasákavost omítek způsobuje vlhké skvrny na zdech a vlhkost v 

budovách. 
 

Tab. 40 Nasákavost vybraných porézních stavebních materiálů 

porézní stavební materiál 
hmotnostní nasákavost 

[%] 

objemová nasákavost 

[%] 

dřevo 140 – 170 55 – 70 

ocel -0 -0 

cihly plné pálené 20 – 25 36 – 55 

beton hutný 6 – 13 13 – 30 

pórobeton 40 – 90 35 – 40 

pěnový polystyren 70 – 500 < 7 

 

Z měřených složek impedance Z byla pro vyhodnocení nasákavosti plné pálené cihly typu 

P20 v čase zvolena elektrická vodivost G, která je definována vztahem 

R
G

1
 ,           (93) 

kde R je měrný odpor materiálu (reálná část impedance). 

Na počátku experimentu bylo provedeno měření počátečních rozměrů – 0,288 m × 0,141 

m × 0,063 m, hmotnosti – 4,7145 kg a hmotnosti - 5,3179 kg po proběhnutí experimentu, tj. 

dva dny (předpokládaný saturovaný stav v místě snímače „1“), tedy přírůstek hmotnosti činil 

0,6034 kg; povrchové vlhkosti 31,8 % a teploty 24,6 °C změřené pomocí digitálního 

vlhkoměru. Zároveň byla změřena teplota a vlhkost obklopujícího prostředí, tedy vzduchu  

v místnosti 25,5 °C a 30,5 %. Podmínky měření byly po celou dobu experimentu zachovány. 

Po upevnění cihly do konstrukce sondy 0,005 m nad její spodní hranu a připojení bodových 

snímačů sondy bylo provedeno měření elektrických veličin ve vzduchosuchém stavu (Tab. 

41). 
 

Tab. 41 Data naměřená přístrojem Z-metr III 

No f [Hz] date [dd.mm.yyyy] time [hh:mm:ss] ch range Rx [ohm] Xx [ohm]

2 8000 12.5.2011 7:48:21 1 4 12310835 -9030587

16 8000 12.5.2011 7:48:27 1 4 12321858 -8948733

30 8000 12.5.2011 7:48:33 1 4 11386579 -8476016

44 8000 12.5.2011 7:48:39 1 4 11776879 -8536707

58 8000 12.5.2011 7:48:46 1 4 11501112 -8779537  
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Do nádobky, která byla umístěna pod konstrukcí se sondami a zkoušeným materiálem, 

bylo nalito 250 ml vody, těsně po spodní hranu cihly, aby mohlo dojít k procesu nasákavosti 

cihly. Počáteční čas t0 měření byl stanoven, jakmile došlo k prvnímu kontaktu mezi cihlou  

a vodou. Měření se provádělo v časových intervalech vyplývajících z vizuálního pozorování 

výstupu vody na povrchu cihly identifikovatelného změnou intenzity barvy cihly. Nebylo 

potřeba měření opakovat v krátkých časových intervalech (jednotky minut), nasákavost cihly 

byla zajištěna otevřenými póry cihly na rozhraní cihla – volná hladina vody, první bodový 

párový snímač byl umístěn ve výšce 0,02 m od spodního okraje cihly. Experiment probíhal po 

dobu dvou dnů. Z počátku se jednalo o hustější počet měření, ke konci byl proces nasákavosti 

pozvolnější, proto se měřilo v delších intervalech. Vybrané výsledky jsou uvedeny na 

následujících grafech a tabulkách. Pro prezentaci výsledků byla zvolena grafická závislost 

(Obr. 105) elektrické vodivosti (9) a měřeného modulu elektrické impedance (20) na čase t,  

a to pro elektrodu s označením „1“. Je zřejmé, že s přibývajícím množstvím vody v materiálu 

plné pálené cihly P20 roste vodivost a klesá elektrická impedance. Po cca 5 hodinách je 

materiál cihly v profilu „1“ snímače v nasyceném stavu, elektrická vodivost i elektrická 

impedance jsou po uplynutí této doby konstantní. Z tohoto důvodu jsou v grafu znázorněny 

jen data pořízená první den experimentu. Časová závislost nasákavosti plné pálené cihly P20 

je zřejmá z Obr. 107. 
 

Grafická závislost impedance Z  a elektrické vodivost G  v čase
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Obr. 105 Vyhodnocený průběh elektrické vodivosti a elektrické impedance na jedné z elektrod (nejnižší 

úroveň) 
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Obr. 106 Znázornění vypočtených hodnot pro každou umístěnou elektrodu po výšce cihly 
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Obr. 107 Časový průběh sycení cihly  

 

Provedené měření potvrdilo možnost aplikace metody elektrické impedanční 

spektrometrie pro sledování procesů probíhajících v porézních stavebních materiálech 

identifikovatelných změnou jejich elektrické impedance Z, resp. elektrické vodivosti G,  

či měrné elektrické vodivosti σ, tzv. konduktivity včetně využití přístroje Z-metr III. 

Z uvedeného experimentu a měření povrchové vlhkosti na stavebním prvku bylo možné 

stanovit přepočetní vztah závislosti elektrické vodivosti na vlhkosti, který byl dále použit pro 

odhad relativní vlhkosti uvnitř cihlových sloupků při procesu jejich nasycení, kdy sonda 

metody EIS délky 975 mm byla umístěna vždy uprostřed vystavených cihlových sloupů  

a 100 mm nade dnem nádoby. Postaveno bylo celkem 6 sloupů o rozměrech 0,30 m × 0,30 m 

× 1,40 m z cihel plných pálených (CPP), jako spojovací materiál byla použita cementová 

malta (Obr. 108). Celkem 5 sloupů bylo opatřenou různým typem omítky a jeden neomítnutý 

sloužil jako referenční (Obr. 104). Pro sledování nasákavosti stavebního materiálu byly 

jednotlivé sloupy zality vodou po úroveň druhé cihly (cca 0,01 m3). 
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Obr. 108 Instalace dělených tyčových sond při výstavbě sloupů 

 

Měření bylo realizováno jako třísvorkové, tzn., že je měřeno na jedné sondě vždy mezi 

sousedními elektrodami. Celkový počet měřicích míst byl 19, tak že sonda umožňuje měřit 

změny probíhající po výšce sloupu, tj. identifikuje změny spojené s procesem nasákavosti 

materiálu. Experiment po celou dobu měření probíhal v uzavřené místnosti, kde byla 

průběžně měřena teplota a relativní vlhkost (Obr. 109) v období od 20. 6. 2012 do 5. 12. 2012 

v časovém intervalu 3 hod. (Obr. 110 a Obr. 111). Z uvedených grafů je zřejmé, že teplota 

prostředí byla značně rozkolísaná, tak je tomu i v případě relativní vlhkosti. Teplota a vlhkost 

jsou v tomto případě jedním z faktorů, které ovlivňují změny vlastností materiálu. 
 

 
Obr. 109 Záznam měřené teploty a relativní vlhkosti v místnosti 
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Obr. 110 Průběh teploty vzduchu v místnosti s cihlovými sloupy 
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Obr. 111 Průběh relativní vlhkosti vzduchu v místnosti s cihlovými sloupy 

 

Měření probíhalo po zalití sloupů v intervalu jednou týdně a z naměřených složek 

elektrické impedance byly stanoveny změny elektrické vodivosti v čase a po výšce sloupu 

dokumentující změnu obsahu vody ve sledovaném profilu materiálu resp. změnu jeho 

vlhkosti. 

Cílem experimentu bylo sledování změn prostředí uvnitř cihlových sloupů s různými 

omítkami po postupném nasáknutí vodou v jednotlivých časových intervalech. Výsledky 

měřených změn elektrické vodivosti jsou uvedeny pro příklad cihlového sloupu s označením 

"1" a "6" (Obr. 112), kde je pozorovatelný nárůst elektrické vodivosti hned po zalití sloupů 

vodou, a to v první úrovni a postupné zvyšování elektrické vodivosti v čase i v dalších 

úrovních. Je třeba konstatovat, že proces nasáknutí stavebního materiálu je dlouhodobý 

proces, což vykazují průběhy elektrické vodivosti (Obr. 113 a Obr. 114), kde se úroveň vody 

dostala zatím maximálně do výšky cca 0,40 m (konstantní hodnoty elektrické vodivosti pro 

ostatní měřené úrovně). 
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Obr. 112 Průběh elektrické vodivosti po výšce sloupu 

 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

113 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0.1 5.1 10.1 15.1 20.1 25.1 30.1

G
[m

S]

t [dny]

0,1875 0,2375 0,2875 0,3375 0,3875

Zalití cihlových sloupků 
do úrovně druhé cihly

jednotlivé úrovně [m]
 

Obr. 113 Průběh elektrické vodivosti v čase a jednotlivých úrovních (sloup "1) 
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Obr. 114 Průběh elektrické vodivosti v čase a jednotlivých úrovních (sloup "6") 

 

Provedený experiment potvrdil vhodnost metody EIS pro sledování změn v pórovitém 

prostředí vlivem změny obsahu vody v prostředí. Z měření na vzorku cihly s označením P20 

je možné využít přepočetního vztahu pro zjištění relativní vlhkosti uvnitř sloupu, a to  

z naměřených složek elektrické impedance (Tab. 42). 
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Tab. 42 Zaznamenaná konduktance a přepočet na relativní vlhkost 

8.10.2012 5.12.2012 8.10.2012 5.12.2012
5.12.2012 

omítka

n  %

0.1875 0.63453 1.68095 79.0 83.5 64.2

0.3375 66.3

0.1875 0.66749 1.81719 79.1 84.1 69.1

0.3375 69.2

0.1875 0.5049 1.53558 78.4 82.8 64.8

0.3875 69.9

0.1875 0.03458 0.29339 76.4 77.5 -

0.4875 70.0

0.1875 0.81688 1.48967 79.8 82.6 68.9

0.3875 69.6

0.1875 2.05141 3.20338 85.1 90.0 65.5

0.3875 63.9

čistě vápenná omítka (vápenná 

kaše a kamenivo 0 mm až 4 mm)

popis omítky

SanaR (expandovaný skelný 

recyklát, vápenný hydrát)

R3 (Thermosilit - expandovaný 

obsidián s vápennou kaší)

zateplovací systém z desek 

Multipor

2_C
0.04124

3_C

4_C

referenční bez povrchové 

úpravy

SR3 (Thermosilit s vápenným 

hydrátem)

5_C

6_C

0.11308

0.04651

0.15206

0.06637

76.4

76.7

76.4

76.5

76.9

G  [·10-3 S] n %

h  [m]

76.70.10583
1_C

 
 

9.10.2 Dílčí závěry  

Metoda EIS se uplatnila při sledování časových a prostorových změn elektrické 

impedance, a veličin z ní odvozených, stavebních materiálů s rozdílným obsahem vody. 

Nezbytnou podmínkou eliminace parazitních vlivů je těsný kontakt měřicí elektrody  

a sledovaného pórovitého prostředí a polohová stabilita elektrod. Pokud není před aplikací 

měřicí aparatura kalibrována vzhledem k prostředí a sledované veličině, je vhodné poměrné 

vyhodnocení sledovaných elektrických veličin. 

10 Zhodnocení dosažených výsledků 

Na dostupných vzorcích pórovitého prostředí sledovaného a využívaného ve stavebnictví 

jsem provedla experimentální měření v laboratoři LVV ÚVST, akreditované laboratoři 

mechaniky zemin společnosti GEOtest a.s. a laboratoři partnerského pracoviště KHBO 

v Belgii. S ohledem na zaměření mojí práce byla měření provedena aparaturou využívající 

metodu elektrické impedanční spektrometrie s konkrétní aplikací přístroje Z-metr III. Ve 

všech laboratořích jsem pracovala samostatně, kdy jsem si mnohdy musela připravit i měřicí 

stanoviště (KHBO Belgie).  

Již z dřívějších experimentů prováděných metodou EIS (Pařílková, 2010) byla zjištěna 

souvislost změny elektrických charakteristik ve vazbě na pórovité prostředí zatížené vodou. 

Úkolem bylo najít vztahy, které popisující pórovité prostředí pomocí naměřených složek 

elektrické impedance, resp. z nich vyplývajících elektrických charakteristik prostředí. Měření 

byla provedena na několika vzorcích soudržných i nesoudržných zemin a dále na plných 

pálených cihlách různých tvrdostí. 

V tabulce (Tab. 43) jsou uvedeny vztahy pro stanovení vlhkosti zemin vzhledem 

k měřením zjištěné konduktivitě  či konduktanci G, vztahy týkající se plné pálené cihly  

a sloupů opatřených různou omítkou jsou uvedeny v kap. 9.10 předložené práce. Měření jsem 

prováděla při měřicí frekvenci f = 8 000 Hz, přepínací perioda mezi jednotlivými měřeními 

byla 100 ms, počet opakování na jednom měřicím kanálu bylo 10, zapojení měřicích sond 

bylo zpravidla dvousvorkové, případně třísvorkové s využitím adaptéru. Měřením složek 
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elektrické impedance přístrojem Z-metr III lze stanovit vlhkost pórovitých prostředí resp. 

detekovat obsah vody. 
 

Tab. 43 Závislost vlhkosti na elektrických veličinách pro zkoušené zeminy 
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Z vyhodnoceného měření lze konstatovat, že aparatura s přístrojem Z-metr III pracující 

s metodou EIS je průkazným měřidlem pro sledování změn probíhající v pórovitém prostředí 

vlivem hydrodynamického namáhání.  
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11 Závěry a doporučení  

Předložená doktorská disertační práce na téma "Možnosti detekce obsahu vody 

v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie" se zabývá metodou 

měření elektrické impedance, principem jejího měření s využitím přístroje Z-metr III  

a možnostmi aplikace měřicí aparatury ve vazbě na detekci vody v pórovitém prostředí. Svou 

práci jsem zaměřila na experimenty, které vymezují použití aparatury v laboratorních 

podmínkách a laboratorní zkoušky, které by v podmínkách terénních měření pomohly 

detekovat změny obsahu vody (vlhkosti) v pórovitém prostředím (např. ochranné hráze, 

vodohospodářské hráze) vlivem jejich hydrodynamického namáhání.  

Metoda elektrické impedanční spektrometrie je nepřímá elektrická odporová kontaktní 

měřicí metoda, která vyžaduje kalibraci vzhledem k veličinám charakteristickým pro 

sledované prostředí či jev. Pozornost byla věnována především možnostem jejího uplatnění 

v oblasti vodního hospodářství.  

Vlivem změn obsahu vody (změna vlhkosti) v pórovitém prostředí se mění jeho elektrická 

impedance, kterou je použitá aparatura pracující na principu EIS schopna detekovat. 

Z měřených složek elektrické impedance pórovitého prostředí je možné stanovit jeho 

elektrické charakteristiky, ať už se jedná o rezistanci, konduktanci, rezistivitu, konduktivitu  

a další, pomocí nichž se podařilo prokázat vazbu na vlhkost, teplotu, aktivní pórovitost  

a velikost efektivního zrna zkoumaných vzorků zemin resp. vlhkost plné pálené cihly a její 

stavební realizace ve sloupech opatřených různými typy omítek. 

Experimenty byly provedeny v Laboratoři vodohospodářského výzkumu ÚVST, 

v akreditované laboratoři mechaniky zemin společnosti GEOtest a.s. a v laboratoři zahraniční 

univerzity KHBO ve městě Oostende, Belgie a vyžádaly si speciální nejen konstrukce 

měřicích sond, ale také speciální stanoviště, na kterých je bylo možné provádět. 

Měření byla provedena na několika vzorcích zeminy, s ohledem na zeminu používanou při 

zakládání a při výstavbě zemních hrází. Standardními zkouškami mechaniky zemin 

realizované ve společnosti GEOtest, a.s. a v laboratoři KHBO byly zeminy zatříděny  

a popsány. Následně byly na vzorcích přístrojem Z-metr III měřeny složky elektrické 

impedance včetně vazby na proměnný obsah vody ve sledovaných pórovitých prostředích  

a konfigurace experimentu.  

Kromě vědeckého přínosu charakterizace pórovitého prostředí geoelektrickou metodou 

bylo cílem práce definovat podmínky, za kterých bude měřicí aparatura s nově navrženým  

a realizovaným měřidlem Z-metr III včetně měřicích sond realizovaných z nerezové 

upotřebitelná při laboratorních experimentech s dopadem na terénní měření. 

Z předložené práce vyplývá několik závěrů a doporučení pro navazující práce. 

- Z důvodu eliminace vlivu stěn modelů či překážek v měřeném prostředí, které ale nejsou 

předmětem výzkumu, na měřené elektrické charakteristiky, na základě provedených 

laboratorních experimentů doporučuji, aby vzdálenost měřicích sond byla vždy minimálně 

taková jako vzdálenost měřicích elektrod sondy, nejméně potom v rozsahu 0,02 m až 0,03 m 

od uvedené překážky.  

- Při konfiguraci experimentu je možno realizovat sondy různé konstrukce (bodové, 

tyčové, tyčové dělené, pásové, prstencové a další), z různých materiálů (nejčastěji 

nerezavějící ocel a měď) a v zapojení dvou- a třísvorkovém.  

- Měření je vždy kontaktní, avšak vůči měřenému prostředí může být invazivní či 

neinvazivní.  

- Maximální vzdálenost elektrod sondy realizovaná v laboratorních podmínkách byla 1 m, 

minimální 0,002 m v případě bodové sondy. Na základě poznatku deformace generovaného 

elektromagnetického pole překážkou, nedoporučuji v terénu měřit při větší vzdálenosti 

měřicích elektrod než 2 m. Kromě vlivu terénních překážek může být měření ovlivněno  

i geoelektromagnetickým polem Země.  
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- Provedená dlouhodobá měření potvrdila stabilitu měřicího signálu, spolehlivost, přesnost 

a opakovatelnost měření. Na základě provedených měření ve zkoumaných pórovitých 

prostředích mohu konstatovat, že je možné jejich analýzu provádět i na základě jedné měřené 

hodnoty maximálně však 10 opakování. 

- Provedením frekvenční analýzy je možné najít nejcitlivější měřicí frekvenci pro 

sledované pórovité prostředí. 

- Měřením reaktance X ve frekvenčním spektru pro různá pórovitá prostředí jsem našla 

závislost mezi měřicí frekvencí f a velikostí efektivního zrna zeminy def. Tato závislost je 

popsána mocninnou funkcí, z níž vyplývá, že čím je zemina jemnozrnnější, tím vyšší 

frekvence je vhodná pro měření. Závislost byla sestavena na základě analýzy 9 zemin, což 

z hlediska statistického zpracování považuji za nedostatečné a doporučuji věnovat uvedené 

problematice pozornost i nadále rozšířením spektra sledovaných zemin. Uvedený závěr byl 

v roce 2013 podpořen terénním měřením vrstev travního podloží na golfovém hřišti ve 

Svratce. 

- V souladu s teorií jsem zjistila, že čím větší je vzdálenost elektrod, tím vyšší je elektrická 

impedance (lineární závislost) sledovaného pórovitého prostředí, zatímco jeho rezistivita má 

konstantní hodnotu. Proto doporučuji volit vzájemnou vzdálenost elektrod sondy s ohledem 

na sledované prostředí a jevy, které v něm probíhají. Pro stanovení vlhkosti zemin považuji za 

vhodnou vzdálenosti 0,10 m (ne menší než 0,05 m), u konstrukčních materiálů typu plná 

pálená cihla je vhodné měření provádět minimálně na vzdálenost jejího nejmenšího rozměru. 

Velkou výhodou při práci s uvedenou aparaturou je její modifikovatelnost. 

- V homogenním izotropním prostředí skleněných kuliček o průměru d = 0,002 m jsem 

metodou EIS a metodou gravimetrickou stanovila aktivní pórovitost. Gravimetrickým 

stanovením (vztah 4) je hodnota aktivní pórovitosti prostředí na = 0,268 a z poměru rezistivity 

vody a skleněných kuliček s vodou na = 0,266. Odchylka mezi oběma stanoveními je 0,7 %. 

- Při experimentech konfigurace měření jsem zjistila citlivost měřicí aparatury na změnu 

teploty prostředí. Z důvodu možnosti eliminace vlivu teploty na požadovaná měření jsem pro 

nasycené vzorky zemin a další sledovaná prostředí provedla měření jejich elektrických 

charakteristik v rozsahu teplot 15 °C až 70 °C. Měření je možné využít i jako kalibrační 

měření pro stanovení aktuální teploty v analogickém prostředí při použití stejné měřicí 

aparatury.  

- Při měření teplotních závislostí jsem se současně chtěla zabývat tepelnými fluktuacemi 

měřeného signálu, jež jsou příčinou elektronického šumu. Musím však konstatovat, že 

dostupnou měřicí technikou byly tepelné fluktuace v LVV neměřitelné, tj. pohybovaly se 

v jednotkách, maximálně do 10 V. Vzhledem ke sledovaným makroskopickým jevům je 

tedy vliv tepelné fluktuace zanedbatelný. Přesto upozorňuji, že pro obvody s malým 

elektrickým odporem, kdy obvod je uzavřen právě studovaným pórovitým prostředím, mohou 

být fluktuace významné pro rezonanční frekvence, pro které je reaktance nulová. 

- Ve stavebnictví a vodním hospodářství je velmi důležitá znalost obsahu vody 

v pórovitých prostředích, která bývá nejčastěji vyjádřena vlhkostí. Proto jsem provedla sadu 

měření zaměřenou na sledování procesů probíhajících v pórovitém prostředí v důsledku jejich 

hydrodynamického namáhání. Cílem mých experimentů bylo hledání a zkoumání závislostí 

mezi vlhkostí pórovitého prostředí a některou z jeho elektrických charakteristik, z nichž jsem 

zvolila měrnou elektrickou vodivost a konduktanci. Závislosti jsem pro studovaná pórovitá 

prostředí nalezla s velmi dobrou hodnotou koeficientu determinace, tedy nalezené regrese 

velmi dobře vysvětlují vztah vlhkosti vůči měřeným hodnotám konduktivity (polynomické 

funkce druhého řádu) či konduktanci (lineární regresní funkce). Potud považuji měření  

a závěry z nich plynoucí za úspěšně provedené. Za nedostatek však považuji úzké spektrum 

sledovaných vzorků pórovitých prostředí, z nichž většinu lze zařadit do skupiny S (písčité 

zeminy), případně do skupiny F (jemnozrnné zeminy). Doporučuji proto experiment provést 
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pro širší spektrum pórovitých prostředí (zeminy soudržné i nesoudržné). Přesto mohu 

konstatovat, že zjištěné regresní funkce (Tab. 45) lze použít pro stanovení vlhkosti 

analogických prostředí i při terénních měřeních. 

- Metodu EIS a měřicí aparaturu s přístrojem Z-metr III jsem rovněž ověřila při měření 

vysychání zeminy, a to v jejích jednotlivých vrstvách. 

- Dále jsem prokázala, že použitá měřicí aparatura je schopna zaznamenat změny prostředí 

vyvolané změnou obsahu vzduchu, který je z hlediska elektrického chování prostředí 

izolantem. Uvedené experimenty byly provedeny nad rámec řešení předložené DDP. 

Předloženou doktorskou disertační práci je možné použít jako metodický návod při 

sledování pórovitých prostředí metodou EIS při aplikaci aparatury s přístrojem Z-metr III při 

jejich hydrodynamickém namáhání. V přílohách DDP jsou uvedeny doplňující informace 

k vybraným experimentům, příslušné konstrukce měřicích sond a experimentálních stanovišť. 

Práce vznikla v rámci řešení mezinárodních projektů E!4981 (část českého řešitele OE 

10002) "Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním 

prostředí metodou EIS" a E!7614 "Systém sledování vybraných parametrů porézních látek 

metodou EIS v širokém spektru aplikací" v programu EUREKA, belgické části evropského 

projektu BLAST-project (Bringing Land And Sea Together), projektům juniorského 

specifického výzkumu FAST-J-1244/1740 "Vliv změn teploty prostředí na charakteristiku 

snímače Z-metr III" a FAST-J-13-2007 "Aplikace metody EIS v objektu ČOV při měření 

provzdušnění", projektu FRVŠ (fond rozvoje vysokých škol) 1773/2012 "Ověřování 

moderních metod pro měření hustotního pole provzdušněného proudu" a dále projektu MPO 

TIP: FR-TI1/253 "Vývoj a výzkum komplexních systémů na silikátové bázi s využitím 

druhotných surovin pro zateplování a sanaci obvodových plášťů budov". Na základě jejich 

finanční podpory byly navrženy a realizovány nové sondy metody EIS a experimentální 

stanoviště pro aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie. 

 

Použitá měřicí metoda elektrické impedanční spektrometrie je nepřímou měřicí metodou, 

a proto je nutno pro kvantitativní hodnocení sledovaného procesu měřené elektrické veličiny 

vždy kalibrovat na veličiny charakterizující pórovité prostředí. V případě kvalitativního 

hodnocení je možné pracovat přímo s měřenými elektrickými veličinami a zkoumaný jev 

vyhodnocovat relativně. Uvedený přístup je možno aplikovat jak pro zeminy soudržné  

i nesoudržné, tak i pro zkoušené konstrukční materiály (plná pálená cihla, dřevo). Studována 

byla prostředí homogenní izotropní (skleněné kuličky), která se v podmínkách terénních 

aplikací měřicí metody s největší pravděpodobností neuplatní, avšak jsou důležitá při 

laboratorních experimentech proudění podzemní vody a nehomogenní anizotropní. Ve 

druhém případě doporučuji z důvodu zobecnění získaných poznatků a z nich vyplývajících 

závěrů rozšířit řadu vzorků sledovaných pórovitých prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marie Fejfarová 
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Sledování provzdušnění vodního prostředí metodou EIS 

Směs kapaliny (vody) a vzduchu se může v zásadě vytvářet uvolňováním rozpuštěného 

vzduchu z kapaliny (při změně tlaku, teploty, rychlosti) nebo přisátím vzduchu (netěsnosti 

např. trubních systémů, samovolné provzdušnění proudu prostřednictvím hladiny apod.). 

Vyšetřování uvedeného dvou-tekutinového proudění je velmi složité, avšak vzhledem k jeho 

mnohdy negativním dopadům žádané. Je např. známo, že tento nežádoucí jev se vyskytuje 

převážně na skluzech vodních děl. 

Provzdušnění vodního proudu u skluzů je rovněž příznivé k výraznému snížení rizika 

vzniku kavitačních jevů a v neposlední řadě dochází k intenzivnímu okysličování proudu, což 

ve svém důsledku působí pozitivně na kvalitu vody. 

Je zřejmé, že znalost intenzity provzdušnění proudu na uvedených stavbách je žádoucí 

vzhledem k jejich bezpečnému provozování a dále při zajištění kvality vod. Proudění směsi 

vzduchu a vody však představuje velmi složitý problém i z hlediska metrologického  

a stanovení intenzity provzdušnění vody je velmi obtížné. 

Metoda EIS byla v rámci řešení projetu FRVŠ 1773/2012 "Ověření moderních metod při 

měření provzdušněného proudu" ověřována při měření v prostředí provzdušněného vodního 

proudu. Aby bylo možné měření provést, bylo vytvořeno speciální experimentální stanoviště 

(Obr. 115) s nádobou o rozměrech 0,60 m × 0,35 m × 0,05 m vyrobenou z organického skla 

tloušťky 0,01 m. Ve dně byla nádoba opatřena provzdušňovacím zařízením (komresorem),  

u něhož bylo možné nastavit tři intenzity provzdušnění. Na bočních stranách nádoby byly ve 

vzájemných vzdálenostech 0,03 m instalovány bodové nerezové elektrody tvořící snímače 

metody EIS. Elektrody byly nainstalovány tak, aby jejich plocha lícovala s povrchem vnitřní 

stěny nádoby. Proto je možné konstatovat, že vůči měřenému prostředí, které představovala 

provzdušněná voda, bylo realizováno neinvazivní měření složek elektrické impedance v 

celkem 16 úrovních. Dále byly do prostředí vloženy tyčové párové sondy a měření bylo 

provedeno po celé hloubce prostředí (Fejfarová, 2012). 
 

                      

a) experimentální stanoviště se Z-metrem III          b) provzdušněné vodní prostředí 

Obr. 115 Experimentální stanoviště – provzdušněné prostředí 
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Dosažené výsledky  

Nad rámec DDP byla metoda EIS ověřována na schopnost uplatnění při měření 

provzdušněného vodního proudu. Měření probíhalo uvnitř vytvořeného experimentálního 

stanoviště pomocí bodových párových elektrod, pro celkový obraz o změnách v prostředí bylo 

osazeno celkem 16 párových elektrod, tedy změny se sledovaly v celkem 16 výškových 

úrovních. Dále byly v rámci experimentu do vodního prostředí osazeny i tyčové sondy a 

měření bylo provedeno po celé hloubce prostředí. 

První, počáteční měření bylo provedeno jakmile byla nádoba naplněna vodou do úrovně 

h = 0,50 m. Následně byla voda po dobu 10 min provzdušňována a po ukončení 

provzdušňování vzduchovadlem o menší kapacitě, bylo opět provedeno měření elektrické 

impedance. Měření elektrické impedance dále probíhalo po provzdušnění vzduchovadlem o 

větší kapacitě a dále po prozvdušňování obou vzduchovadel naráz (časové intervaly jsou 

uvedeny v legendě u Obr. 117, Obr. 118 a Obr. 119). Při experimentu byla udržována 

konstantní teplota vzduchu t = 19,5°C a relativní vlhkost vzduchu v místnosti υ = 48 %, v níž 

bylo umístěno experimentální stanoviště. 
 

 
Obr. 116 Pohled na rozložení vzduchu ve vodním prostředí 

 

Provzdušněné prostředí a jeho změny v jednotlivých hloubkách a časových intervalech 

byly vyhodnoceny pomocí rezistivity ρ (16) a modulu elektrické impedance Z  (19). Při 

experimentu byla rovněž sledována časová stabilita výstupního signálu v návaznosti na 

opakovatelnost měření a reprodukovatelnost jeho výsledků. Na každé sondě EIS bylo  

v určitém časovém intervalu měřeno 10 hodnot reálné a imaginární složky elektrické 

impedance, z nichž byla aritmetickým průměrem stanovena hodnota charakterizující každou 

úroveň. Na Obr. 117 jsou vyhodnoceny změny elektrické impedance a rezistivity pro každou 

úroveň osazení sond, ze kterých je patrné, že čím více docházelo  

k provzdušňování prostředí, narůstají hodnoty elektrické impedance i rezistivity. Z 

vyhodnocených grafů (Obr. 117 a Obr. 118) je zřejmé, že jakmile došlo k provzdušnění, 

modul elektrické impedance a rezistivity prostředí vykazují vysoké hodnoty, tj. prostředí je 

horším elektrickým vodičem. S klesajícím obsahem vzduchu v jednotlivých úrovních se 
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zvyšuje elektrická vodivost sledovaného prostředí. Jak už bylo uvedeno, měření probíhalo i na 

nedělených tyčových sondách, jehož výsledky jsou viditelné na Obr. 120. Zde je vynesena 

grafická závislost změny elektrické impedance a rezistivity v čase. Opět je patrné, že po 

vyšším obsahu vzduchu ve vodním prostředí, stoupá elektrická impedance i hodnoty 

rezistivity. Konkrétně je zde viditelná změna elektrické impedance při opakování měření, tedy 

jak se prostředí během desetin sekundy mění.  
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Obr. 117 Průběh elektrické impedance a rezistivity v jednotlivých úrovních a čase 
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Obr. 118 Průběh elektrické impedance a rezistivity po hloubce provzdušněného proudu 
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Obr. 119 Průběh reaktance (imaginární složka elektrické impedance) po hloubce provzdušněného proudu 
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Obr. 120 Průběh elektrické impedance a rezistivity v čase na tyčové sondě 

 

Provedené experimenty nad rámec DDP prokázaly určitou možnost dalšího využití 

metody EIS a to při měření provzdušnění. Po provedeném vyhodnocení se ukázalo, že metoda 

je schopna reagovat na změnu obsahu vzduchu ve vodním prostředí, avšak vzhledem k tomu, 

že změny hodnot při všech třech intenzitách provzdušnění jsou minimální, jeví se jako vhodné 

vyzkoušet, resp. podrobit metodu při měření provzdušnění větším průměrem vzduchových 

bublin. Pro představu jsou uvedeny hodnoty průtoku vzduchu jednotlivých kompresorů (Tab. 

44), které byly použity při měření provzdušnění. 

Jedna z možností jak stanovit obsah vzduchu v měřeném médiu je zobrazen na Obr. 122  

a Obr. 123, kde jsou znázorněny vzduchové bubliny s barevně odlišenou velikostí jejich 

průměru (Obr. 121). Z takto připraveného zastoupení vzduchových bublin v objemu bylo 

možné stanovit objem vzduchu v měřeném profilu, resp. jeho procentuální plošné zastoupení 

vzhledem k celkovému počtu bublin. 
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Tab. 44 Hodnoty průtoku vzduchu jednotlivých kompresorů 

 v A Q Q

 [m.s-1] [m2] [m3.s-1]  [l.s-1]

A 0,21 0,000177 3,71101E-05 0,037

B 0,23 0,000177 4,06444E-05 0,041

A+B 0,44 0,000177 7,77544E-05 0,078

kompresor

 
 

Tab. 45 Procentuální zastoupení vzduchových bublin určitých průměrů 

 
3157 7974

poloměr průměr plocha počet celk. plocha % zastoupení poloměr průměr plocha počet celk. plocha % zastoupení

[mm] [mm] [mm2] [ks] [mm2] [%] [mm] [mm] [mm2] [ks] [mm2] [%]

0,4 0,8 0,50 105 52,8 3,3 0,4 0,8 0,50 9 4,5 0,1

0,6 1,2 1,13 577 652,6 18,3 0,6 1,2 1,13 2154 2436,1 27,0

0,8 1,6 2,01 1179 2370,5 37,3 0,8 1,6 2,01 2108 4238,4 26,4

1,0 2,0 3,14 932 2928,0 29,5 1,0 2,0 3,14 1609 5054,8 20,2

1,2 2,4 4,52 288 1302,9 9,1 1,2 2,4 4,52 1809 8183,7 22,7

1,4 2,8 6,16 76 468,0 2,4 1,4 2,8 6,16 285 1754,9 3,6

celkový počet bublin =

Kompresor A Kompresor B

celkový počet bublin =

 
 

 
Obr. 121 Barevná škála velikosti bublin 

 

        

Obr. 122 Rozdělení vzduchových bublin (kompresor A) 
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Obr. 123 Rozložení vzduchových bublin (kompresor B) 

 

V rámci návaznosti na použití metody EIS v praxi jsem podala v roce 2013 žádost o 

specifický výzkum s názvem "Aplikace metody EIS v objektu ČOV při měření 

provzdušnění", který mi byl pod číslem FAST-J-13-2007 přidělen. Měření bylo zaměřeno na 

sledování obsahu vzduchu v jedné z aktivačních nádrží EIS čistírny odpadních vod Brno - 

Modřice - konkrétně pak čtvrté aktivační nádrži, kde byly v blízkosti měřidel instalovány 

sondy metody (Obr. 124). Každá elektroda má celkem 15 měřicích míst (50 mm × 35 mm 

měřicí terč, 50 mm × 40 mm izolant), elektrody jsou instalovány ve vzájemné vzdálenosti 975 

mm, proměřovaná délka (hloubka) činí 2,0 m. Sondy metody EIS byly po celou dobu 

experimentu stabilně na stejném místě. Vzhledem k tomu, že v měření elektrických 

charakteristik se dále pokračuje, sondy jsou v aktivační nádrži stále umístěny. 

 

 
Obr. 124 Umístění sond EIS v situaci ČOV Modřice 
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Měření probíhá jako dvou- a tří-svorkové, tzn., že měření je realizováno jak na 

jednotlivých sondách mezi jednotlivými měřicími body (singl), tak mezi jednotlivými 

sondami a odpovídajícími měřicími místy (párové měření). Základní nastavení přístroje Z-

metr III a Z-metr IV je shodné, měřicí frekvence byla 2000 Hz (po předchozí frekvenční 

analýze) a 8000 Hz, s napětím 1 V, s počtem opakování na jednotlivých bodech 5. Z takto 

naměřených hodnot byl vždy stanoven aritmetický průmět reálné a imaginární složky. 

Měření probíhalo za jednotlivých cyklů provzdušňování v aktivační nádrži. Při měření 

elektrických charakteristik sledovaného prostředí byly vždy zaznamenávány hodnoty stabilně 

umístěných měřidel v aktivační nádrži. 
 

     
Obr. 125 Sondy EIS před instalací 

 

 
Obr. 126 Sondy EIS instalovány v aktivační nádrži 
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Pro výpočet elektrických charakteristik byla sestavena tabulka, kde byly zaznamenávány 

hodnoty z měřicího systému ČOV a průměrné hodnoty složek elektrické impedance v 

jednotlivých bodech (Obr. 127). Následně mohlo dojít ke zpracování výsledků a hledání 

souvislostí mezi jednotlivými daty. Měření probíhalo za stavu provzdušnění (aerace) a bez 

aerace. Stavy bez aerace jsou definovány hodnotou rozpuštěného kyslíku O2 blízké 0. 
 

nádrž a stanoviště  A4 kyslíkové čidlo je v úrovni č.12 párové sondy tj. 56-60 cm pod hladinou

f  = 8000 Hz měřicí terč5cm*3.5cm

L  = 0.975 m izolant 5cm*4cm

 A  = 0.00175 m2 počet singl snímačů 15

07.11.2013 podbarveno zeleně = s aerací

hloubka čidla [m] -1 450 -1 350 -1 250

Z-metr III 0 1 2

čas NOx-N ORP O2 TS Rx Xx Z0 Rx Xx Rx Xx

[hh:mm:ss] [mg/l] [mV] [mg/l] [g/l] [] [] [] [] [] [] []

10:10:34 7.1 74 1.08 4.09 128.20 2.26 128.22 131.00 2.32 128.90 2.30

10:23:41 7.5 104 0.35 4.04 128.44 2.30 128.46 131.30 2.36 129.22 2.32

10:38:34 8.2 119 0.66 4.13 129.34 2.30 129.36 132.00 2.36 129.90 2.32

10:45:24 8.2 117 0.25 4.15 129.3 2.3 129.32 132.1 2.38 130 2.36

11:13:41 8 59 0 3.95 130.12 2.3 130.14 132.96 2.4 130.8 2.34

11:17:36 8 56 0.2 4.18 130.42 2.30 130.44 133.08 2.36 130.94 2.38

11:43:00 7.1 57 0.01 4.2 131.20 2.30 131.22 133.68 2.38 131.50 2.34

hloubka čidla [m] -1 450 -1 350 -1 250

Z-metr IV 0 1 2

čas NOx-N ORP O2 TS Rx Xx Z0 Rx Xx Rx Xx

[hh:mm:ss] [mg/l] [mV] [mg/l] [g/l] [] [] [] [] [] [] []

8:09:48 7.1 98 1.06 4.1 137.98 -1.40 137.99 140.82 -1.32 139.04 -1.30

8:19:25 7.5 106 0.85 4.06 138.40 -1.36 138.41 141.26 -1.44 139.38 -1.36

8:25:41 7.5 114 1.02 4.09 138.78 -1.42 138.79 141.60 -1.46 139.70 -1.40

8:40:54 8.2 106 0.01 4.12 139.24 -1.38 139.2469 142.02 -1.44 140.22 -1.46

9:00:47 8 70 0 3.9 139.8 -1.48 139.8078 142.6 -1.42 140.8 -1.36

9:13:09 8 68 1.05 4.13 140.20 -1.40 140.21 142.82 -1.42 141.04 -1.38

9:30:07 7.1 58 0 4.07 140.76 -1.40 140.77 143.28 -1.46 141.48 -1.34  
Obr. 127 Příklad zpracovaných dat 

 

Ze zpracovaných dat lze konstatovat, že metoda elektrické impedanční spektrometrie je 

schopna reagovat na změnu obsahu rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži čistírny 

odpadních vod při procesu aerace. V uvedených grafických výstupů je patrné, že jakmile 

docházelo v aktivační nádrži k provzdušnění, hodnoty modulu elektrické impedance 

vykazovaly vyšší hodnoty, než v době, kdy v aktivační nádrži nedocházelo k 

provzdušňovacímu procesu. S tím souvisí, že jakmile začalo docházet opět k provzdušnění, 

hodnoty modulu elektrické impedance opět stoupaly. Na Obr. 128 je viditelný průběh modulu 

elektrické impedance v čase pro jednu úroveň, a to v hloubce 1,5 m. 
 

 
Obr. 128 Průběh modulu elektrické impedance při procesu aerace/bez aerace 
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Dílčí závěr 

Z dosud provedených měření vyplývá, že metoda EIS je schopna reagovat na změny 

rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži, což se projevuje změnou naměřených složek 

elektrické impedance a následně z nich vyplývajících elektrických charakteristik. Bylo 

prokázáno, že jakmile dochází v aktivační nádrži k procesu aerace, množství rozpuštěného 

kyslíku stoupá, dochází také k vyšším naměřeným hodnotám odporu na sondách metody EIS. 

Naopak, pokud dochází ke snižování rozpuštěného kyslíku v nádrží (bez aerace), hodnoty 

klesají, prostředí se stává lepším elektrickým vodičem. 

V rámci řešení specifického výzkumu bylo možné prokázat další využití metody 

elektrické impedanční spektrometrie a její aplikace v praxi. 

 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

140 

 

 

PŘÍLOHA 2. GRAFICKÉ VÝSTUPY (PROTOKOLY GEOtest, a.s.) 
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PŘÍLOHA 3. VÝSTUPY Z MĚŘENÍ A VÝPOČTŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍKLADY STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI URČENÍ REGRESNÍCH 

KOEFICIENTŮ VE VZTAHU VLHKOST MĚRNÁ ELEKTRICKÁ VODIVOST - 

"beach sands" 
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 -> z matice plánu X  se stanoví regresní koeficienty b 1 , b 2  a b 3 .

Statistika Regrese

X = σ Y = w w w

0,03 0,35 0,13 -0,01 matice Y 0,35

0,11 1,00 0,62 0,51 1,00

0,40 1,99 2,20 2,17 1,99

0,76 2,98 4,08 4,15 2,98

1,00 4,94 5,28 5,42 4,94

1,26 6,90 6,57 6,77 6,90

1,80 10 8,95 9,29 9,80

5,72 19 19,22 20,05 19,09

1 x x
2

matice X 1,00 0,03 0,00

(plánu) 1,00 0,11 0,01

1,00 0,40 0,16

1,00 0,76 0,57

1,00 1,00 0,99

1,00 1,26 1,60

1,00 1,80 3,24

1,00 5,72 32,70

matice X´ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

transpon. 0,03 0,11 0,40 0,76 1,00 1,26 1,80 5,72

0,00 0,01 0,16 0,57 0,99 1,60 3,24 32,70

X´X = 8 11,075 39,273

11,075 39,273 196,305

39,273 196,305 1083,490

X´Y  = 47,059

143,635

673,951

Stanovení koeficientů v regresní rovnici v uvedeném tvaru (polynom 2. stupně) pro výpočet 

vlhkosti w  z měrné elektrické vodivosti σ , pomocí využití regresní analýzy - matice plánu

12

2

3 bbb w
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b1 b2 b3

GEM 8 11,075 39,273 47,059 -11,075 -39,273

11,075 39,273 196,305 143,635 8

39,273 196,305 1083,490 673,951 8

8 11,075 39,273 47,059 -1135,503

0 191,542 1135,503 627,920

0 1135,503 7125,519 3543,429 11,075

8 11,075 39,273 47,059

0 191,542 1135,503 627,920

0 0,000 34316,816 -14194,211

b3 = -0,4136

b2 = 5,7303

b1 = -0,0196

wstat = -0,4136σ2 + 5,7303σ - 0,0196
R2 = 0,9911 

wreg = -0,439σ2 + 6,0463σ - 0,1711
R2 = 0,9917

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

w
[%

]

σ [10-3 S∙m-1]

w_stat w_reg
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PŘÍKLADY STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI URČENÍ REGRESNÍCH 

KOEFICIENTŮ PŘI TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI - "VODA" 

Stejným způsobem bylo provedeno regresní zpracování u rovnic z kap. 10.4 Vliv teploty 

zkoumaného prostředí na měřené elektrické charakteristiky. Pro příklad je zde uveden vztah 

pro stanovení měrné elektrické vodivosti vody z teploty prostředí. Vzhledem k velkému 

množství naměřených dat jsou uvedeny pouze výchozí parametry (teplota a měrná elektrická 

vodivost) a výsledné hodnoty koeficientů a graf. 
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 -> z matice plánu X  se stanoví regresní koeficienty b 1 , b 2  a b 3 .

Statistika Regrese

X = t Y = σ σ σ

13,9 39,2 39,66 39,65 Matice Y 39,16

17,0 41,6 42,68 42,67 41,62

17,8 42,3 43,46 43,45 42,32

18,0 42,5 43,65 43,65 42,49

18,9 46,0 44,53 44,52 45,98

20,0 42,8 45,60 45,59 42,79

21,9 50,2 47,45 47,44 50,17

22,8 48,2 48,33 48,32 48,20

23,0 50,2 48,52 48,52 50,25

27,8 52,5 53,20 53,19 52,51

29,8 52,9 55,15 55,14 52,94

31,6 54,6 56,90 56,89 54,60

31,8 56,0 57,10 57,09 55,99

34,0 63,1 59,24 59,23 63,12

34,5 58,8 59,73 59,72 58,82

35,2 63,8 60,41 60,40 63,85

36,4 64,3 61,58 61,57 64,32

37,4 56,3 62,55 62,54 56,33

39,8 65,3 64,89 64,88 65,25

40,9 66,6 65,96 65,95 66,56

42,6 68,4 67,62 67,61 68,40

42,8 69,8 67,81 67,80 69,84

43,9 68,8 68,88 68,87 68,81

44,4 71,9 69,37 69,36 71,94

45,7 73,6 70,64 70,62 73,64

46,9 67,8 71,81 71,79 67,82

49,9 74,1 74,73 74,72 74,14

51,6 81,2 76,39 76,37 81,19

54,0 77,0 78,72 78,71 76,99

55,7 79,7 80,38 80,36 79,70

56,9 84,3 81,55 81,53 84,31

58,2 82,1 82,82 82,80 82,12

59,9 84,9 84,47 84,46 84,88

60,8 84,4 85,35 85,33 84,37

63,8 88,0 88,27 88,25 88,03

64,4 87,2 88,86 88,84 87,24

67,8 89,7 92,17 92,15 89,72

Stanovení koeficientů v regresní rovnici v uvedeném tvaru (lineární) pro výpočet měrné 

elektrické vodivosti σ  ze známé teploty prostředí, pomocí využití regresní analýzy - matice 

plánu

12 bb  t
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b 1 b 2

GEM 37 1461,8 2390,399 -1461,8

1461,8 66373,72 102839,2 37

37 1461,8 2390,399

0 318968,4 310765,1

b 2   0,9743

b 1   26,113

σreg = 0,9743t+ 26,113
R² = 0,9771

σ stat = 0,9743t + 26,113
R² = 0,9771
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PŘÍKLADY ELEKTRICKÝCH HODNOT PRO HUTNĚNÉ VZORKY ZEMINY 

ZKOUŠENÉ V LABORATOŘI KHBO 

Pro úplnost byly složky elektrické impedance měřeny i na vzorcích zeminy po 

provedeném hutnění (Proctorova zkouška). Rozdílné výsledky měrné elektrické vodivosti pro 

volně sypanou zeminu a pro zeminu zhutněnou jsou viditelné na uvedených grafech. A to pro 

délku elektrody 0,038 m a vzájemnou vzdálenost elektrod 0,050 m. Zkouška zhutnitelnosti 

byla provedena na zeminách "beach sands", "concrete sands" a "sands of Mol". Z uvedených 

grafických závislostí měrné elektrické vodivosti a vlhkosti po zhutnění zeminy je patrné, že 

elektrické hodnoty nabývají vyšších hodnot než v případě volně sypané zeminy. Dalším 

závěrem je poznatek, že jakmile se jedná o zhutněnou zeminu, lze závislost  a w popsat 

lineárně. 
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Obr. 129 Průběh měrné elektrické vodivosti v závislosti na vlhkosti zhutněného vzorku - "beach sands" 
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Obr. 130 Průběh měrné elektrické vodivosti v závislosti na vlhkosti zhutněného vzorku - "concrete sands" 

 



Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční 

spektrometrie  

150 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

w
[%

]

σ [10-3 S·m-1]

 
Obr. 131 Průběh měrné elektrické vodivosti v závislosti na vlhkosti zhutněného vzorku - "sands of Mol" 

 


