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RÓŻNORODNOŚĆ SKŁADU BETONU I JEGO WPŁYW 
NA NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO 

 
 

Celem artykułu jest dokładna analiza wpływu ściany wykonanej z betonu zwykłego 
na wartości natężenia pola elektrycznego. Rozpatrywano dwa warianty ścian o różnej 
grubości. W analizie uwzględniono zmienność parametrów elektrycznych betonu 
(względna przenikalność elektryczna oraz konduktywność), które są używane w dostęp-
nej literaturze. Wartości natężenia pola elektrycznego zostały wyznaczone przy dwóch 
częstotliwościach stosowanych w komunikacji bezprzewodowej (f = 2,4 GHz oraz 
f = 5 GHz). Różnice w natężeniu pola elektrycznego wynikające z dwukrotnego zwięk-
szenia grubości ściany otrzymane przy tej samej częstotliwości zostały opisane za po-
mocą współczynnika st1. Do analizy wykorzystano numeryczną metodę różnic skończo-
nych w dziedzinie czasu (FDTD).  
 

1. WSTĘP 
 

W budownictwie podstawowym materiałem budowlanym jest beton. Skład 
mieszanki, czy stosowane dodatki oraz domieszki wpływają na właściwości 
betonów (mrozoodporność, wodoszczelność), jak również różnicują właściwości 
elektryczne betonów. Beton uzyskuje swoje podstawowe właściwości poprzez 
hydratację cementu. Z tego względu ważnym parametrem jest współczynnik 
woda/cement (w/c), który określa wytrzymałość, zwartość oraz trwałość odlewu 
betonowego. Zmniejszenie stosunku w/c znacznie zwiększa okres użytkowania 
konstrukcji betonowej. Wymagania konstrukcyjne i normy [1, 2] ściśle określają 
dopuszczalną ilość cementu oraz wartość stosunku w/c.  

Podział betonów w stanie suchym ze względu na ciężar objętościowy doty-
czy betonu ciężkiego, zwykłego, czy lekkiego. Z uwagi na różnorodność czyn-
ników wpływających na uzyskanie betonu stwardniałego, określenie wartości 
parametrów elektrycznych jest trudne i stanowi temat licznych badań, m.in. 
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. W dostępnej literaturze najczęściej wykorzystuje się beton 
zwykły ale w wielu przypadkach brak jest informacji o jego składnikach. Para-
metry elektryczne betonu głównie zależą od ilości i rodzaju składników mie-
szanki betonowej oraz jakości zaprawy cementowej (współczynnika w/c). 
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Celem pracy jest analiza wpływu konstrukcji ściany betonowej o powszech-
nie stosowanych w budownictwie wymiarach na rozkład wartości natężenia pola 
elektrycznego. W analizie uwzględniono dwie częstotliwości stosowane w ko-
munikacji bezprzewodowej (2,4 GHz oraz 5 GHz). Ze względu na dużą różno-
rodność wartości względnej przenikalności elektrycznej betonu, która mieści się 
w zakresie r'3, 12, w pracy rozpatrzono cztery jej wartości, tj. 5, 6, 7, 8. 
Podobnie uczyniono z konduktywnością i w analizie przyjęto zakres  
0, 0,7 S/m. 

Odpowiedni dobór wartości parametrów elektrycznych betonu ma duży 
wpływ na wyniki obliczeń. Dzięki temu jest łatwiejsze zrozumienie zachodzą-
cych zjawisk w wewnątrz konstrukcji oraz zaobserwowanie, jaki to ma wpływ 
na wartości natężenia pola w celu uzyskania lepszej jakości komunikacji bez-
przewodowej. 
 

2. WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE MATERIAŁÓW 
 

Poprawne określenie właściwości elektrycznych materiałów jest istotnym 
warunkiem wiarygodnego odwzorowania zjawisk polowych w modelowanych 
konstrukcjach budowlanych. Podstawowe materiały ceramiczne i betonowe są 
nieidealnymi dielektrykami. Z tego względu szczegółowej dyskusji podlegają 
wartości parametrów modelowanych materiałów, w tym [10, 11]:  
‒ przenikalności elektrycznej , 
‒ przenikalności magnetycznej , 
‒ konduktywności (przewodności elektrycznej) . 

Z uwagi na bezwładność zjawisk magnetycznych, przy analizie w zakresie 
wielkich częstotliwości pomija się zmiany przenikalności magnetycznej dielek-
tryków. Zakłada się, że względna przenikalność magnetyczna wynosi 1. Przy 
uwzględnieniu harmonicznych zmian pola możliwe jest przejście do zapisu 
w dziedzinie liczb zespolonych i wprowadzenie zastępczych, efektywnych pa-
rametrów materiałowych. Przenikalność elektryczna materiału w rozpatrywa-
nym zakresie częstotliwości mikrofalowych, w ogólnym przypadku jest liczbą 
zespoloną. Składowa rzeczywista ε’ określa zdolność dielektryka do gromadze-
nia energii w polu elektrycznym, natomiast składowa urojona ε’’ odpowiada za 
straty energii związane z występowaniem prądów przesunięcia. Zmiany polary-
zacji ośrodka w zależności od częstotliwości pola powodują, że wartości skła-
dowych przenikalności nie są stałe. 

 
3. WŁAŚCIWOŚCI BETONU 

 
Podstawowy materiał budowlany, czyli beton powstaje w wyniku wiązania 

oraz stwardnienia mieszanki złożonej ze spoiwa (cementu), wypełniacza (kru-
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szywo) i wody oraz nadających pożądane cechy ewentualnych dodatków (do 
20% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (do 5% w stosunku do masy spo-
iwa) [1, 2, 8, 12] (rys. 1). Kruszywa mogą być naturalne (np. piasek, żwir, gra-
nit) lub sztuczne (np. keramzyt). Ze względu na rozmiar ziaren rozróżnia się: 
kruszywa drobne o frakcjach do 4 mm, grube 4, 36 mm oraz bardzo grube 63, 
250 mm.  
 

 
Rys. 1. Procentowy skład mieszanek betonowych 

 
W prawidłowo wykonanym betonie każde ziarno kruszywa musi być otoczo-

ne zaprawą cementową wypełniającą wolne przestrzenie pomiędzy ziarnami 
(rys. 2) [1, 2, 8, 12]. 

 
 
 
 
kruszywo gruboziarniste                                                                                      kruszywo 
            (żwir)                                                                                                   drobnoziarniste 

 
 
                zaprawa 
              cementowa                                                                                                                  1 cm 

 
Rys. 2. Wyszlifowana powierzchnia betonu 

 
Skład mieszanki dobierany jest, tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wy-

trzymałości mechanicznej oraz odporności na działanie czynników zewnętrz-
nych. Dodatki i domieszki poprawiają właściwości zarówno mieszanek betono-
wych, jak i betonów, np. zwiększają urabialność, mrozoodporność, wodoszczel-
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ność ale jednocześnie wpływają na zróżnicowanie ich właściwości elektrycz-
nych [4, 5, 6, 7, 9]. Klasyfikacja betonów ze względu na ciężar objętościowy 
w stanie suchym obejmuje:  
‒ beton ciężki – powyżej 2600 kg/m3, wykonywany z kruszyw pochodzących 

z ciężkich minerałów lub rud żelaza, stosowany do budowy osłon przed pro-
mieniowaniem w komorach rentgenowskich lub reaktorach atomowych. 

‒ beton zwykły: 
 2200, 2600 kg/m3, zawierający naturalne i łamane kruszywa (żwir, pia-

sek, grys), stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych be-
tonowych i żelbetowych; 

 2000, 2200 kg/m3, złożony z kruszyw porowatych (np. keramzyt), służy 
do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. 
ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych;  

‒ beton lekki – 800, 2000 kg/m3; wykonywany z kruszyw lekkich lub przez 
nadanie betonowi porowatej struktury np. przez napowietrzenie (beton ko-
mórkowy) lub spienienie. 
Zwykły beton wykorzystywany jest do budowy ścian nośnych, słupów i stro-

pów (z wykorzystaniem zbrojenia), stanowiących szkielet budowli zwłaszcza 
w technologii wielkopłytowej czy wielkoblokowej. 

Beton uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Z tego 
względu ważnym parametrem jest współczynnik woda/cement (w/c), który sta-
nowi o wytrzymałości i trwałości odlewu betonowego [12, 13]. Zmniejszenie 
stosunku w/c skutkuje bardziej zwartą i odporną powierzchnią odlewu betono-
wego, która opóźnia przenikanie np. soli mineralnych, tlenu, wilgoci i dwutlen-
ku węgla, a zatem znacznie zwiększa okres użytkowania konstrukcji betonowej.  

Z uwagi na różnorodność czynników wpływających na uzyskanie stwardnia-
łego betonu oraz określenie wartości parametrów elektrycznych wciąż prowadzi 
się liczne badania m.in. [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Pod względem parametrów elektrycz-
nych najczęściej stosuje się beton zwykły (tabela 1). W wielu przypadkach po-
mijana jest informacja o rodzaju betonu i jego składnikach. Sporadycznie auto-
rzy zajmują się betonem lekkim (gazobetonem) [8, 9]. 

Parametry elektryczne betonu zależne są od: ilości i rodzaju składników mie-
szanki betonowej, m.in. wielkości i kształtu ziaren, jak również od jakości za-
prawy cementowej, w tym szczególnie od wartości współczynnika w/c. 

W artykule [19] przedstawiono rezultaty badań, w których określono zmiany 
składowej rzeczywistej i urojonej przenikalności elektrycznej betonu w funkcji 
częstotliwości. Uwzględniono przy tym trzy warianty współczynnika w/c. 
W analizowanym paśmie od 0,1 GHz do 100 GHz charakterystyki wykazują 
typowy przebieg, właściwy dla zjawisk polaryzacji ładunku przestrzennego oraz 
polaryzacji dipolowej. Zwiększenie udziału wody, prowadzi m.in. do nasilenia 
efektów związanych z występowaniem strat na skutek prądów przesunięcia, tzn. 
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wyższa wartość współczynnika w/c oznacza zwiększenie wartość składowej 
urojonej przenikalności. Wynika to ze zwiększenia liczby jonów utworzonych 
na skutek dysocjacji wybranych składników w wodzie. 
 
Tabela 1. Przegląd właściwości elektrycznych betonu dla wybranych częstotliwości. 
 

Lp. 
Częstotliwość 

f [GHz] 

Względna 
przenikalność 
elektryczna 

εr 

Konduktywność 
σ [S/m] 

Literatura Uwagi 

1. 
0,5 

0,9; 1,0; 2,5 5,012,0 – [14] 
Dane zależne od 
składu betonu  
i częstotliwości 

2. 1,03,0 3,06,0 1,95·10-3 [15] 
Analiza ściany 
betonowej 

3. 0,16,0 6 1,95·10-3 [16]  
4. 1,095,9 6,27,0 – [17] Ciężki beton 
5. 2,4 6 1,95·10-3 [5, 6, 7]  
6. 2,4 8 0,01 [5]  
7. 3,110,6 6 0,004 [18]  
8. 3,0; 9,0; 24,0 5,07,0 – [8]  

9. 5 5,5 0,0501 [8] 
Jednoroczny 
beton 

10. 5 4,6 0,0668 [9] 40-letni beton 
 

4. OPIS MODELU FIZYCZNEGO I NUMERYCZNEGO 
 

Przedmiotem analizy były modele jednorodnych ścian, wykonanych z betonu 
zwykłego. Ze względu na grubość ściany analizowano dwa warianty: 
‒ 1w_B: ściana o grubości b=0,12 m, 
‒ 1w_B: ściana konstrukcyjna, b=0,24 m. 
Zróżnicowana zawartość procentowa poszczególnych składników betonu, jak 
i zmienność wartości parametrów elektrycznych powoduje, iż analizie poddano 
wiele wariantów. Przy uwzględnieniu dostępnych parametrów elektrycznych 
betonu (tabela 1) do analizy przyjęto wartości względnej przenikalności elek-
trycznej r'{5, 6, 7, 8}. Rozpatrywano również wpływ zmiany konduktywności 
0, 0,7 S/m na rozkład pola elektromagnetycznego. W odniesieniu do długo-
ści fali w betonie b wymiary rozpatrywanych konstrukcji ścian obliczono na 
podstawie wzoru [10, 11] 

 
rr

0
b

'

λ
λ

 
  (2) 
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Średnia długość drogi, jaką pokonują fale elektromagnetyczne wewnątrz jed-
nowarstwowej ściany betonowej, przy typowych wartościach parametrów elek-
trycznych i =0 S/m wynosi około 2,44 b przy f=2,4 GHz oraz 5,08 b przy 
f=5 GHz (tabela 2). 

 
Tabela 2. Wymiary elektryczne rozpatrywanych modeli ścian. 
 

Względna  
przenikalność 
elektryczna 

εr 

Grubość ściany 
f=2,4 GHz f=5 GHz 

b=0,12 m b=0,24 m b=0,12 m b=0,24 m 

5 2,15  b 4,29  b 4,48  b 8,95  b 
6 2,35  b 4,71  b 4,90  b 9,79  b 
7 2,54  b 5,08  b 5,29  b 10,57  b 
8 2,71  b 5,43  b 5,66  b 11,32  b 

 
Analiza rozkładu pola została wykonana przy zastosowaniu metody różnic 

skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) [8, 11]. Obszar analizowanych modeli 
był dyskretyzowany przez wpisanie równomiernej siatki komórek Yee. Liczba 
komórek Yee przypadających na długość fali w dielektryku wynosiła 26, 34 
przy f=2,4 GHz lub 12, 16 przy f=5 GHz. Mniejsza wartość odpowiada warto-
ści r'=8, a większa przypadkowi r'=5. W analizowanej konstrukcji modelu nu-
merycznego, rozdzielczość równomiernej siatki różnicowej gwarantowała speł-
nienie warunku Nyquista [20]. 

W przyjętym modelu, z obu stron ściany modelowano otwartą przestrzeń 
o właściwościach powietrza, bez elementów, które zaburzałyby propagującą falę 
elektromagnetyczną. Na podstawie obserwacji w obszarze za ścianą maksymal-
nej wartości składowej natężenia pola elektrycznego uzyskanej z poszczegól-
nych chwil czasowych max(Ez) prowadzono analizę dla wszystkich wariantów. 
W modelach, wymuszenie pola stanowiła harmoniczna fala płaska spolaryzowa-
na liniowo, propagująca w kierunku prostopadłym do ściany, zgodnym z osią Oy 
(k=1y) [10, 11, 21] 

       zzz ttEtyx 11sin1,,

 E  (2) 

Przy wykorzystaniu warunków absorpcyjne PML modelowano zjawiska pro-
pagacji fali w otwartej przestrzeni. Warunki były przypisane do krawędzi pro-
stopadłych do kierunku propagacji fali płaskiej [21].  
 

5. WYNIKI OBLICZEŃ 
 

Na rysunkach 3-6 przedstawiono wyniki obliczeń otrzymane przy czę-
stotliwościach: f=2,4 GHz oraz f=5 GHz dla różnych wartości względnej 
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przenikalności elektrycznej betonu i przy różnych wartościach konduk-
tywności. Analiza propagacji fali elektromagnetycznej o częstotliwości przez 
ścianę jednowarstwową (1w_B) wykazała, że przy małej stratności dielektryka 
0, 0,07 S/m najwyższe wartości składowej Ez otrzymano przy r'=7, a naj-
niższe dla próbki o r'=8. Natomiast wartości natężenia pola dla r'=5 są porów-
nywalne z wartościami uzyskanymi przy obliczeniach modelu ze ścianą betono-
wą przy r'=6. Przy niskim tłumieniu materiału zasadnicze znaczenie mają efekty 
interferencji fal wewnątrz ściany. 
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max (E z )

 
Rys. 3. Zależność pomiędzy max(Ez) a konduktywnością, przy f=2,4 GHz oraz 5 GHz 

dla modeli 1w_B i 2w_B przy względnej przenikalności elektrycznej εr=5 
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Rys. 4. Zależność pomiędzy max(Ez) a konduktywnością, przy f=2,4 GHz i 5 GHz  

dla modeli ścian 1w_B i 2w_B przy εr=6 
 

Przy częstotliwości f=2,4 GHz, dla ściany jednowarstwowej, w której tłumie-
nie fali elektromagnetycznej jest nieznaczne (≤0,04 S/m) najniższe wartości 
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natężenia pola zauważono przy o r'=8. Natomiast dla ściany dwuwarstwowej 
przy r'=6. Przy niskiej stratności betonu materiał o najwyższej względnej prze-
nikalności elektrycznej r'=8 wykazywał wzrost obserwowanej wartości pola 
o ok. 35% względem modelu 1w_B.  
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

  [S/m]

model 1w_B;  2,4 GHz

model 2w_B;  2,4 GHz

model 1w_B;  5 GHz
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Rys. 5. Zależność pomiędzy max(Ez) a konduktywnością, przy f=2,4 GHz oraz 5 GHz 

dla modeli ścian 1w_B i 2w_B przy względnej przenikalności elektrycznej εr=8 
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Rys. 6. Zależność pomiędzy max(Ez) a konduktywnością, przy f=2,4 GHz oraz 5 GHz 

dla modeli ścian 1w_B i 2w_B przy względnej przenikalności elektrycznej εr=8 
 

Szczegółowa analiza ścian jednowarstwowych wykazała, że dla rejestrowa-
nych wartości betonu r'{6, 8} względne wartości maksymalne składowej Ez 
mają zbliżone wartości przy >0,07 S/m (różnice nie przekraczają 5%) (rys. 4, 
6). Analogiczna zależność występuje dla r'=5 wówczas, gdy materiał przyjmuje 
konduktywność powyżej 0,1 S/m (rys. 3) oraz dla r'=7 przy >0,16 S/m 
(rys. 5). Przy małej stratności materiału <0,07 S/m, najwyższe wartości pola 
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otrzymano przy f=5 GHz, z uwzględnieniem wyjątku betonu przy założeniu 
r'=7. 

Dla rozpatrywanych wariantów betonu wartości pola sięgają różnic nie prze-
kraczających 8% przy >0,04 S/m. Niezależnie od częstotliwości, dwukrotne 
zwiększenie grubości ściany, powoduje znaczne obniżenie wartości natężenia 
pola elektrycznego z wyjątkiem betonu przy εr=8. Różnice wyższe niż 8% (się-
gające 27%) w wartościach natężenia pola występują dla ściany wykonanej 
z betonu, jako materiału o niskiej stratności <0,04 S/m i przy względnej prze-
nikalności elektrycznej r'{5, 8} (rys. 3, 6). 

Różnice w natężeniu pola elektrycznego wynikające z dwukrotnego zwięk-
szenia grubości ściany otrzymane przy tej samej częstotliwości zostały opisane 
za pomocą współczynnika st1 według wzoru 

 
   
   w_BK2max

w_BK1max
1

z

z

E

E
st   (3) 

W tabelach 3 i 4 przedstawiono wyznaczone wartości współczynnika st1 dla 
analizowanych wariantów ścian betonowych. Na podstawie wartości współ-
czynnika st1 można zauważyć, że dwukrotne zwiększenie grubości ściany, przy 
rozpatrywaniu ośrodków bezstratnych lub o niskiej stratności, niezależnie od 
częstotliwości, skutkuje niższymi wartościami natężenia pola elektrycznego. 
Odmienną zależnością, przy f=2,4 GHz, charakteryzuje się beton (εr=8) o małej 
stratności (<0,01 S/m), gdzie wartości pola w przypadku modelu 2w_B są 
wyższe od wartości uzyskanych dla ściany jednowarstwowej (tabela 3). 
 
Tabela 3. Wartości współczynnika st1 przy częstotliwości f=2,4 GHz. 
 

 [S/m] 0 0,002 0,01 0,031 0,05 0,0668 0,1 0,15 0,2 

st1 (r'=5) 1,07 1,08 1,16 1,38 1,63 1,96 2,76 4,60 7,57 

st1 (r'=6) 1,10 1,11 1,16 1,38 1,60 1,88 2,57 4,07 6,43 

st1 (r'=7) 1,09 1,11 1,19 1,41 1,64 1,87 2,44 3,67 5,65 

st1 (r'=8) 0,72 0,73 0,81 1,06 1,32 1,55 2,24 3,30 5,00 

 
Tabela 4. Wartości współczynnika st1 przy częstotliwości f=5 GHz. 
 
 [S/m] 0 0,002 0,01 0,031 0,05 0,0668 0,1 0,15 0,2 

st1 (r'=5) 1,03 1,05 1,15 1,43 1,77 2,05 2,72 4,67 8,00 

st1 (r'=6) 1,19 1,22 1,25 1,38 1,62 1,90 2,63 4,20 6,67 

st1 (r'=7) 0,77 0,80 0,89 1,15 1,44 1,67 2,42 3,88 5,88 

st1 (r'=8) 1,06 1,06 1,10 1,24 1,41 1,67 2,33 3,52 5,64 
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Niezależnie od przyjmowanej wartości przenikalności elektrycznej, przy 
=0,1 S/m dwukrotne zwiększenie grubości ściany powoduje prawie trzykrotne 
zmniejszenie względnej maksymalnej wartości składowej Ez. Dwukrotne zwięk-
szenie grubości ściany jest równoważne ze zwiększeniem drogi b, jaką przebywa 
propagująca fala w ośrodku stratnym. Na skutek zwiększonego wypadkowego 
tłumienia fali, zarówno przy częstotliwości f=2,4 GHz, jak i f=5 GHz, zaobser-
wowano gwałtowniejszy niż w modelu 1w_B spadek rozpatrywanych wartości 
natężenia pola. Przykładowo dla konduktywności =0,1 S/m te wartości są o ok. 
50% niższe niż otrzymane dla ściany jednowarstwowej.  
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Uzyskane wyniki analizy modelu ze ścianą dwuwarstwową (2w_B) wskazu-
ją, że na skutek dłuższej drogi propagacji fali dwukrotne zwiększenie grubości 
ściany powoduje gwałtowniejszy spadek wartości maksymalnych składowej Ez 
niż w przypadku ściany jednowarstwowej. 

Szczegółowa analiza wartości pola przy różnych wartościach względnej 
przenikalności elektrycznej i konduktywności (tabela 1) dowodzi, że przy czę-
stotliwości f=2,4 GHz uzyskuje się zbliżone wartości pola dla ściany jednowar-
stwowej oraz dwuwarstwowej przy przyjęciu dwóch analizowanych parametrów 
materiałowych opisujących beton (εr=5 i =0,004 S/m [4] i εr=6 i =1,95·10-3 
S/m [5, 6, 7]). Przy εr=7 i =0,03 S/m również otrzymuje się identyczne warto-
ści maksymalne składowej Ez, jak przy wartościach εr i  podawanych przez 
innych autorów [4, 5, 6, 7].  

Wyniki uzyskane przy częstotliwości f=5 GHz dowodzą, że niezależnie od 
grubości analizowanej ściany, otrzymuje się zgodne z rozwiązaniem analitycz-
nym wartości pola przy r'{5, 6} oraz =0,04 S/m, które dają obarczone mniej-
szym błędem rozwiązanie niż wskazane w [9] i mieszczą się w zakresie danych 
wskazanych w tabeli 1. Niezależnie od analizowanej wartości względnej przeni-
kalności elektrycznej r'{5, 6, 7, 8} uzyskano takie same wartości maksymalne 
Ez przy =0,0668 S/m [9] (dla ściany jednowarstwowej) lub =0,04 S/m (dla 
ściany dwuwarstwowej). 
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THE VARIETY OF CONCRETE COMPONENTS AND ITS EFFECT  
ON THE ON THE ELECTRIC FIELD INTENSITY 

 
The aim of the article is detailed analyze the influence of a wall made of ordinary 

concrete on the values of the electric field intensity. Two variants of walls of different 
thickness were considered. The analysis includes the variability of electrical parameters 
of concrete (relative electrical permittivity and conductivity), which are used in the 
available literature. The values of the electric field intensity were determined at two 
frequencies used in wireless communication system (f=2.4 GHz and f=5 GHz). The 
differences in the intensity of the electric field resulting from the double increase in the 
wall thickness obtained at the same frequency have been described using the coefficient 
st1. For the analysis all cases, the finite difference time domain method (FDTD) was 
used. 
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