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Znalost obsahu vody ve  stavebním materiálu 

(vlhkost) je velmi důležitá. Vlhkost ovlivňuje 

fyzikálně mechanické, elektrické a jiné vlastnos-

ti materiálu. Článek se zabývá problematikou 

zjišťování vlhkosti v  betonu. Bylo odzkouše-

no měření vlhkosti na  betonových vzorcích 

šesti různými metodami, resp. přístroji. Cílem 

bylo porovnat jednotlivé metody a  výsled-

ky měření s  měřením gravimetrickou meto-

dou, která sloužila jako základní srovnávací 

měření. ❚ Information about water content 

(humidity) in building material is very important. 

Humidity affects physical-mechanical, electrical 

and other properties of material. This paper 

concerns with humidity determination in 

concrete. Humidity measurement was tested 

using six different methods or instruments, 

resp. The objective was to compare individual 

methods and their results with the gravimetric 

method which was used as the standard.

Vlhkost je jedním z  nejvýznamnějších 

parametrů stavebních materiálů. Zvý-

šená vlhkost může negativně ovlivnit 

některé důležité vlastnosti staviv, např. 

tepelnou vodivost, mrazuvzdornost aj. 

Důležitá je znalost vlhkosti i při tzv. su-

chých postupech, kdy na povrch staviv 

(nejčastěji betonu) je aplikován nepro-

pustný nátěr, který se v případě vlhké-

ho podkladu trhá, na nátěru se objevují 

bubliny a může dojít k jeho odlupování.

V  současnosti je nejpoužívanějším 

stavebním materiálem beton, u  které-

ho je znalost vlhkosti velmi důležitá. 

Zdrojem vlhkosti v  betonu je zámě-

sová voda, které je však pro hydrata-

ci slínkových minerálů zapotřebí pouze 

cca 25 % (z hmotnosti cementu). Zby-

tek záměsové vody je však nutné dodat 

kvůli dobré zpracovatelnosti betonové 

směsi. Přechodem cementového tme-

le ze suspenze do  tuhého skupenství 

se vytváří pórová struktura. Tyto póry 

jsou vyplněny vodou. Část vody je vy-

užita pro další hydrataci, část vody se 

uvolní tzv. krvácením (bleeding) a  část 

se vypaří. Asi 13 % nevypařitelné vody 

je vázano v gelové pórovitosti. Aby ne-

docházelo k  tvorbě smršťovacích trh-

lin v průběhu tuhnutí betonu, je potře-

ba jej ošetřovat. 

Zráním betonu dochází k  vysychání 

resp. snižování vlhkosti betonu. Jed-

nak stále probíhá hydratace slínko-

vých minerálů, jednak vlhkost migruje 

ze středu tělesa k povrchu. Důvodem 

je rozdíl v  tlaku vodní páry v  pórech 

betonu a tlaku vodní páry ve vzduchu. 

Rychlost vysýchání závisí na  podmín-

kách okolního prostředí.

Pro přesnou znalost obsahu volné 

vody v betonu se využívají různé meto-

dy, a to jak destruktivní, tak nedestruk-

tivní. Nejdůležitější z nich jsou popsány 

v následující stati.

METODY ZJ IŠŤOVÁNÍ  VLHKOSTI 

BETONU

Metody pro zjišťování vlhkosti betonu 

lze rozdělit do  dvou hlavních skupin: 

destruktivní a nedestruktivní. 

Destruktivní metody

Destruktivní metody (gravimetrická 

a  karbidová metoda) jsou velice přes-

né, nevýhodou je jejich pracnost a nut-

nost porušení konstrukce. 

Gravimetrická metoda je základní 

zkušební metoda zjišťující obsah vlh-

kosti v materiálu w a slouží pro kalib-

raci jiných např. nedestruktivních me-

tod. Z  materiálu se odebere vzorek, 

který se zváží (mw), následuje vysuše-

ní do konstantní hmotnosti při 105 °C 

a opětovné zvážení (ms). Obsah vody 

v materiálu je tedy dán vztahem:

w
m m

m
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s

100 [%]

V  tomto experimentu posloužily vý-

sledky gravimetrické metody jako zá-

klad pro ostatní měření.

Karbidová metoda (CM metoda) je 

založena na  principu rozkladu karbi-

du vápenatého za  přítomnosti vody. 

Při této reakci se uvolňuje plyn acety-

lén, který v uzavřené zkušební ocelové 

lahvi způsobí zvýšení tlaku.

Rovnice rozkladu:

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + HC ≡ CH

Ze změřeného tlaku a  množství od-

váženého zkušebního vzorku je možné 

odečíst z tabulky, nebo přímo na ma-

nometru, obsah vody [%].

Nedestruktivní metody

Nedestruktivní metody jsou založeny 

na  principu měření fyzikálních veličin, 

které mají přímou souvislost s obsahem 

vody v materiálu.

Jednou skupinou jsou vlhkoměry za-

ložené na  měření elektrických veličin 

– elektrického odporu nebo elektrické 

kapacity.

Odporové vlhkoměry pracují na prin-

cipu změny vodivosti, resp. změny měr-

ného odporu, která je zapříčiněna ob-

sahem vlhkosti. Odpor suchého beto-

nu se pohybuje okolo hodnoty 1010 Ωm, 

zatímco měrný odpor vlhkého betonu 

klesá k hodnotám okolo 10-4 Ωm.

Odporové vlhkoměry jsou nejčastě-

ji opatřeny hroty, které se mírným tla-

kem zapíchnou do měřeného materiálu. 

Měření je snadné a tyto vlhkoměry jsou 

často používány. Vlhkoměry musí být 

před měřením zkalibrovány pro daný 

materiál a dané rozpětí vlhkosti. Při vy-

sokém obsahu vody se vyskytují časté 

chyby měření a stejně v případě, kdy je 

beton příliš suchý. Měření je také ovliv-

ňováno přítomností ve  vodě rozpuště-

ných minerálů.

Kapacitní vlhkoměr využívá poznat-

ku, že voda v kapilárně porézním pro-

středí výrazně ovlivňuje permitivitu to-

hoto prostředí. Tvoří-li prostředí dielek-

trikum kondenzátoru, bude se se změ-

nou vlhkosti prostředí měnit i  kapacita 

kondenzátoru, která je měřena. Rela-

tivní permitivita vody ε = 81,6, zatím-

co u  stavebních materiálů se pohybu-

je v rozmezí 2 až 6. Permitivita je ovliv-

něna schopností molekul orientovat se 

v  elektrickém poli. Tato schopnost je 

velká pro vodu v plynném nebo kapal-

ném skupenství, ale je podstatně nižší 

pro vodu vázanou. Z tohoto důvodu je 

možné rozlišit mezi vodou volnou a vá-

zanou. Chyby měření se vyskytují při 

nízkém obsahu vlhkosti.

Mikrovlnné metody – měření vlhkos-

ti je založeno na šíření elektromagnetic-

kých vln v materiálu mezi dvěma son-

dami. Voda v materiálu absorbuje část 

energie, a proto obsah vlhkosti je vypo-

čítán na základě ztráty energie při prů-

chodu materiálem. Nepřesnosti měření 

se vyskytují při obsahu vlhkosti do 3 %, 

protože dochází ke změnám vazebních 

struktur molekul vody. Velikost útlumu 

elektromagnetické energie je také ovliv-

něna velikostí a  rozmístěním kameni-

va [5].

Radiometrické metody jsou zalo-

ženy na  moderaci rychlých neutronů. 

Rychlé neutrony jsou brzděny nára-
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zem do  jader atomů s  nízkou atomo-

vou hmotností (vodík). Jelikož zdrojem 

vodíku v  běžných anorganických ma-

teriálech je voda, lze právě touto meto-

dou měřit její obsah. Nejčastěji použí-

vaným zdrojem záření je směsný zářič 

Am + Be. Výhodou této metody je je-

jí přesnost a  jednoznačné výsledky při 

měření a minimální vliv přítomnosti solí 

na výsledky měření. Výsledky však mo-

hou být ovlivněny přítomností materiálů 

s vázanou vodou.

Test chloridu vápenatého – v  USA 

je obvykle používána metoda, při které 

není zjišťován přímo obsah vlhkosti, ale 

měří se množství vody, které se odpa-

ří za dané časové období. Na základě 

této hodnoty lze usoudit, zda je beton 

dostatečně suchý pro následné aplika-

ce povrchových úprav. Jedná se o tzv. 

test chloridu vápenatého podle ASTM F 

1869, „Standard Test Method for Mea-

suring Moisture Vapor Emission Ra-

te of Concrete Subfloor Using Anhyd-

rous Calcium Chloride“. Metodu lze po-

užít pouze u  vodorovných konstrukcí. 

Na plochu se položí nádobka s bezvo-

dým chloridem vápenatým. Kolem ná-

dobky se přiloží nepropustný poklop 

a  nechá se 60 až 72 h stát. Po  uply-

nutí doby se chlorid vápenatý zvá-

ží. Z  rozdílu hmotností před zkouškou 

a po zkoušce, velikosti přikryté plochy 

a  času zkoušky se určí, zda je beton 

dostatečně suchý. Norma udává hod-

noty 15 až 25 g/m2/24 h [2], [4].

Test relativní vlhkosti – jedná se 

o podobný test jako test CaCl2. Měřicí 

přístroj se neprodyšně připevní na po-

vrch betonu. Po  16 h se měří relativní 

vlhkost vzduchu mezi betonem a měři-

cím zařízením. Beton je dostatečný su-

chý, jestliže je relativní vlhkost nižší než 

70 % [3].

Kvalitativní vyhodnocení patří me-

zi netradiční metody zjišťování obsa-

hu vlhkosti. Jedná se o  testy, při kte-

rých se simulují podmínky při zakrytí 

betonu neprodyšnou vrstvou. Pomocí 

těchto testů nelze měřit obsah vlhkos-

ti v povrchových vrstvách betonu, pro-

tože měření je ovlivněno zkondenzova-

nou vodou (z důvodu pokrytí neprodyš-

nou vrstvou).

Většinou je na  plochu položena des-

ka – skleněná, gumová či plastová. Při 

tzv. „Rubber mat test“ se beton pokry-

je gumovou deskou o  rozměrech 500 

x 500 mm na místě, které je co nejví-

ce vzdáleno od oken či dveří. Po 24 h 

se posoudí vzhled betonu, zejména 

zda jsou viditelná tmavší místa a zda je 

na desce zkondenzovaná voda.

„Glass sheet“ test je založen na  ob-

dobném principu, rozměr skleněné 

desky je 400 x 400 mm, pouze je des-

ka připevněna páskou. Po 24 h se opět 

posoudí vzhled betonu. 

Třetím testem je „Plastic sheet test“, 

kdy se 0,1 mm tenká deska o  rozmě-

rech 460 x 460 mm položí na beton. Je 

nutné polymerní desku opět neprodyš-

ně připevnit páskou. Po 16 h se posu-

zuje vzhled [2].

EXPERIMENTÁLNÍ  OVĚŘOVÁNÍ 

VLHKOSTI

Dostupné metody zjišťování vlhkosti 

byly postupně odzkoušeny na speciál-

ně vyrobených vzorcích betonu.

Jednalo se o obyčejný beton (tab. 1), 

ze kterého bylo vyrobeno šest zku-

šebních těles (kostky à 150 mm). Pro 

zkoušení přístrojem Troxler byl z  kos-

tek vyskládán blok 450 mm x 300 mm 

x 150  mm. Všechna měření probíha-

la v  laboratořích Fakulty stavební VUT 

v Brně, na Ústavu stavebního zkušeb-

nictví a Ústavu technologie stavebních 

hmot a dílců.

Použité metody a přístroje

Gravimetrie 

Po  radiometrickém měření, při kterém 

bylo využito všech šest zkušebních 

kostek, byla jedna z  kostek rozdrcena 

a z různých jejích částí byl odebrán vzo-

rek o celkové hmotnosti cca 50 g. Vzo-

rek byl rozdrcen a vysušen v laboratorní 

sušárně při teplotě 105 °C do konstant-

ní hmotnosti (cca 3d). Z  rozdílu hmot-

nosti suchého a  mokrého vzorku byla 

vypočtena jeho vlhkost. Tato hodnota 

slouží jako základ pro srovnání s měře-

ním vlhkosti ostatními metodami.

CM metoda 

Zkušební zařízení se dodává v  pře-

pravním kufříku, který obsahuje všech-

ny měřicí přístroje a nezbytné pomůc-

ky (sekáček, kladivo, váhy aj.) (obr. 2).

Aby došlo k  dokonalému promíšení 

stavebního materiálu s práškem karbi-

du, byl zkušební vzorek rozdrcen doda-

ným tloukem (obr. 3) a přesypán do CM 

lahve. Do  lahve byly přidány čtyři oce-

lové kuličky a opatrně vložena kalcium-

-karbidová ampule. Lahev se uzavře-

la uzávěrem s  manometrem a  rázným 

zatřesením se rozbila skleněná ampu-

le. Krouživým pohybem se zkušební 

vzorek promíchal s  kalcium-karbidem. 

Po 10 až 15 min se tlak ustálil na koneč-

né hodnotě (obr. 4). Hodnotu vlhkosti lze 

odečíst přímo ze stupnice (pouze pro 

Tab. 1 Složení betonové směsi pro výrobu 

zkušebních vzorků ❚ Tab. 1 Concrete 

mixture composition for production of 

individual test samples

Složka hmotnost m [kg]

CEM II B-M (S-LL) 32,5 R, Mokrá 300

0 – 4 mm Žabčice 973,1

4 – 8 mm Olbramovice 360

8 – 16 mm Olbramovice 546,3

voda 210,8

Obr. 1 Testovací sada při zkoušce, zdroj: 

www.duraamen.com ❚ Fig. 1 Test set 

during testing, source: www.duraamen.com

Obr. 2 Přepravní kufřík pro CM metodu ❚ 
Fig. 2 Transport case for CM method

Obr. 3 Rozmělnění vzorku 

❚ Fig. 3 Sample grinding

Obr. 4 Manometr tlakové lahve ❚ 
Fig. 4 Pressure gauge for pressurized bottle

1

2

3

4
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vzorek 20 g), pro ostatní hmotnosti je 

vlhkost uvedena v tabulce. CM metoda 

zachytí jen volně existující vodu. Ve vět-

šině případů jsou vlhkosti získané gravi-

metrickou metodou vyšší [6].

Tato metoda je pracná, neboť zku-

šební vzorek musí být dobře rozměl-

něn. Také zde hrozí nebezpečí, proto-

že se pracuje se zvýšeným tlakem ply-

nu v tlakové lahvi. 

Kapacitní vlhkoměr PSMXI (obr.  5) 

je určen k nedestruktivnímu měření vlh-

kosti stavebních materiálů a  konstruk-

cí v  povrchových vrstvách. Vlhkost je 

možné měřit v objemu omezeném plo-

chou přibližně 80 x 100 mm a hloub-

kou 10 až 30  mm. Hloubka promě-

řovaného objemu je ovlivněna jednak 

objemovou hmotností materiálu, jed-

nak jeho vlhkostí. Přístroj udává střední 

hodnotu vlhkosti daného objemu. Ne-

destruktivní charakter měření je dán 

tím, že sonda přístroje se pouze přiklá-

dá k povrchu materiálu či konstrukce.

Pro přístroj existuje kalibrační křivka 

pro beton, je však vhodné před každým 

měřením provést kalibraci vlastní [7].

Přístroj je lehký, ale hůře se s ním ma-

nipuluje při samotném měření, protože 

při měření je třeba přitisknout spodní 

plochu přístroje k povrchu a současně 

stisknout tlačítko na  horní straně pří-

stroje. Je nutné čekat cca 2 až 3 s, než 

se hodnota na displeji ustálí.

Na  každém zkušebním tělese pro-

běhlo osmnáct měření. Průměrná hod-

nota vlhkosti (dle dostupné kalibrační 

křivky) dosahovala 3,7 %.

Vlhkoměr Greisinger GMK 100 

(obr. 6) je přístroj pracující na kapacit-

ním principu s přímým zobrazením vlh-

kosti v procentech. Pro měření posta-

čuje pouhé přiložení k materiálu. Měře-

ní se provádí pomocí destičky na zadní 

straně přístroje, přepínačem je možné 

měnit hloubku měření 10 nebo 25 mm. 

Výrobce uvádí, že hodnota stavu vlh-

kosti je pouze orientační. Není třeba 

provádět kalibraci přístroje [8].

Měření probíhá snadno, stačí přístroj 

pouze přiložit k  měřenému povrchu. 

Hodnota vlhkosti se zobrazí praktic-

ky okamžitě. 

Na  každém zkušebním vzorku bylo 

provedeno osmnáct měření. Hodnota 

vlhkosti v průměru dosahovala 7,3 %.

Datalogger Almemo 2390 – 5 

(obr. 7) v sadě s vlhkostním senzorem 

typu „FHA696MF“ je univerzální měři-

cí přístroj pro měření fyzikálních a che-

mických veličin – teploty, tlaku, vlhkos-

ti, proudění, síly, dráhy, otáček, záření, 

pH, vodivosti, koncentrace plynů, elek-

trických veličin ap. Vysokofrekvenč-

ní elektromagnetické pole pronikající 

látkou přibližně do  hloubky 30  mm je 

podstatou nedestruktivní kapacitní me-

tody měření obsahu vlhkosti. Před mě-

řením je vhodné provést kalibraci [9].

Při měření je třeba vlhkostní sondu 

přitisknout tlakem na  měřený povrch 

a počkat 2 až 3 s, než se ustálí hod-

nota na displeji. Přístroj udává odlišné 

hodnoty, pokud se na povrchu vysky-

tují nerovnosti.

Na  každém vzorku bylo provedeno 

osmnáct měření. Přístroj měří s  vyso-

kým rozptylem až 5 %. Průměrná hod-

nota 6,8 %.

Kombinovaná radiometrická sou-

prava TROXLER (obr. 8) je přenosné 

zařízení sloužící k  rychlému a přesné-

mu stanovení vlhkosti a  měrné hmot-

nosti. Měřicí sonda soupravy obsahu-

je uzavřený radionuklidový zářič 137Cs 

o  aktivitě 0,3 GBq pro měření obje-

mové hmotnosti a  241Am+Be o  aktivi-

tě 1,48 GBq pro měření objemové vlh-

kosti.

Před měřením je třeba přístroj zkalib-

rovat na  přiloženém polyethylenovém 

bloku [10].

Manipulace s  přístrojem je obtížněj-

ší z důvodu vyšší hmotnosti. Jelikož se 

jedná o zdroj radioaktivity, hrozí zde ri-

ziko ozáření a  je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti při práci. 

Na vyskládaném bloku proběhlo cel-

kem dvanáct měření. Zjištěný obsah 

vlhkosti byl 6,6 %.

Výsledky měření jednotlivými meto-

dami jsou souhrnně uvedeny v tab. 2.

Tab. 2 Výsledky měření vlhkosti jednotlivých metod ❚ 

Tab. 2 Results of humidity measurements in individual methods

Metoda/přístroj Gravimetrie CM PSMXI Greisinger Almemo Troxler

Výsledná vlhkost [%] 7,8 8 3,7 7,3 6,8 6,6

Obr. 5 Měření přístrojem PSMXI ❚ Fig. 5 PSMXI instrument measurement

Obr. 6 Měření přístrojem Greisinger GMK 100 ❚ Fig. 6 Greisinger GMK 100 instrument 

measurement

Obr. 7 Měření přístrojem Almemo ❚ Fig. 7 Almemo instrument measurement

Obr. 8 Měření přístrojem Troxler ❚ Fig. 8 Troxler instrument measurement
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Cílem prezentovaných experimentů 

bylo porovnání čtyř nedestruktivních 

a  jedné destruktivní metody zjišťování 

vlhkosti s gravimetrickým měřením. Vý-

sledky měření jednotlivými metodami 

se lišily podle použitého přístroje. Kar-

bidová metoda by měla vykazovat nej-

vyšší shodu s  výsledkem gravimetrie, 

což se prokázalo.

Hodnoty vlhkosti zjištěné nedestruk-

tivními metodami jsou podle očekávání 

nižší. Je to způsobené tím, že příložná 

měřidla mají omezený dosah měření. 

Tím, jak beton postupně vysychá, po-

vrchové vrstvy obsahují přirozeně mé-

ně vody. Nejpřesnější měření proběhlo 

přístrojem Greisinger, pro který nebylo 

třeba vytvářet kalibrační křivku.

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu GAČR 

103/09/H085 a Výzkumného záměru MSM 

021630519
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Text článku byl posouzen odborným lektorem.

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2011 se již tradičně v Kongresovém centru Aldis 

v Hradci Králové uskutečnila 18. Konference s mezinárodní účastí Betonářské 

dny 2011.

V  předvečer konference se konal společenský večer v  Tereziánském dvoře, 

na kterém byly předány ceny vítězům vyhlášených soutěží. Titul Vynikající ba-

kalářská práce obdržel v kategorii Budovy za práci „Konstrukční řešení stropů 

na větší rozpětí – historie a současnost“ Bc. Michal Hora, v kategorii Inženýrské 

konstrukce za  práci „Návrh vý-

stavby obloukového mostu přes 

hluboké údolí“ Bc.  Radek Hájek 

a  v  kategorii Technologie betonu 

Bc. Jan Veselý za práci „Statický 

modul pružnosti betonu v  závis-

losti na jeho složení“. Titul Vynikají-

cí diplomová práce získali Ing. Jo-

sef Buryška za práci „Konstrukč-

ní řešení objektu hotelu založené-

ho nad tubusem metra“ v katego-

rii Budovy, Ing.  Tomáš Sekanina 

za práci „Projekt sila na cement“ 

v kategorii Inženýrské konstrukce 

a Ing. Aneta Rainová za práci „Si-

mulace vývinu hydratačního tep-

la s  vlivem teploty pomocí fuz-

zy logiky“ v kategorii Technologie 

betonu. Titul Vynikající dizertační 

práce si odnesli Ing. František Gi-

rgle, Ph.D., za práci „Analýza ko-

tevní oblasti prvků předpjatých 

nekovovou výztuží“, Dipl.-Ing. Ul-

rich Wirth, Ph.D., za  práci „Seis-

mic resistance of a hybrid shear-

wall system“ a  Čestné uznání 

bylo uděleno Ing.  Ctislavu Fialo-

vi, Ph.D.,  za  práci „Integrovaný 

návrh stropních konstrukcí s  vy-

užitím vysokohodnotných beto-

nů“, všichni v kategorii Navrhování 

a  konstrukce staveb z  betonu. 

Rozdělovala se také ocenění v Soutěži o vynikající betonovou konstrukci za stav-

by dokončené v letech 2009 a 2010. Titul Vynikající betonová konstrukce získal 

v kategorii Budovy objekt klubovny Golfového klubu Čertovo břemeno (Beton 

TKS 5/2011), v kategorii Mosty most přes Opárenské údolí na dálnici D8 (Beton 

TKS 4/2010) a v kategorii Tunely a ostatní inženýrské konstrukce předpjaté ná-

drže na pohonné hmoty Loukov. 

Během úvodního zahajovacího bloku konference byl Čestným členem ČBS 

ČSSI jmenován Doc.  Ing. Vojtěch Mencl, CSc. Blok vyzvaných přednášek za-

hájili Prof. Mike Schlaich z TU Berlín vystoupením na téma „Concrete shells and 

other double-curved lightweight structures“ a Dr. Tor Ole Olsen z Norska před-

náškou „Marine concrete structures“. 

Odborný program byl rozdělen do sekcí Světový beton, Mosty a tunely, Mo-

delování a navrhování, Výzkum a  technologie a Budovy a stavby pro energe-

tiku; přednášky probíhaly paralelně ve dvou sálech. Součástí konference byla 

výstava odborných posterů a  firem působících na trhu betonového stavebnic-

tví v prostorách KC Aldis.

Obr. 1 Bc. Jan Veselý přebírá od Doc. Jiřího Kolíska, 

předsedy ČBS, ocenění Vynikající Bakalářská práce

Obr. 2 Doc. Vojtěch Mencl děkuje za jmenování čestným členem ČBS
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