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V  příspěvku jsou představeny vybrané experimentální metody pro hod-

nocení kvality povrchové vrstvy betonu zaměřené na  sledování pro-

pustnosti betonu, neboť permeabilita betonu je vlastnost ovlivňující 

trvanlivost betonu. Popsané metody jsou doplněny experimentálními 

výsledky a dalšími tradičními zkouškami. ❚ The paper presents selected 

experimental methods of evaluation quality of surface layer of concrete 

aimed at concrete permeability monitoring, as concrete permeability is 

a property uniquely affecting durability of concrete. These methods are 

complemented by experimental results and other traditional tests.

Vznik a povaha povrchové vrstvy jsou dány technologií vý-

roby betonových prvků, kdy při hutnění pomocí vibrační-

ho zařízení dochází ke  stoupání vzduchových bublin smě-

rem vzhůru. Tím se beton zbavuje vzduchových bublin, zá-

roveň však dochází ke koncentraci jemných částí při stěnách 

bednění. Hrubé kamenivo se vlivem své geometrie nedosta-

ne celou svou plochou k bednění ani k rohům [1]. Proto má 

několikacentimetrová vrstva betonu u jeho povrchu zcela ji-

né vlastnosti než ostatní hmota. Tento proces se nazývá stě-

nový efekt. 

Charakteristickou vlastností povrchové vrstvy je menší ob-

sah hrubého kameniva a naopak zvýšené množství cemen-

tového kamene, který je tvořen jemnými frakcemi kameniva 

a hydratovaným cementem. Velmi důležitou vlastností je pře-

devším zvýšený obsah pórů oproti vnitřní vrstvě. Takto vznik-

lá povrchová vrstva mající tloušťku od 20 do 50 mm vykazuje 

zcela odlišné, a to zpravidla horší, vlastnosti než okolní ma-

teriál. Na základě dosavadních zkušeností a informací je roz-

díl např. u nasákavostí běžně i 10 %, záleží však na řadě dal-

ších faktorů. Proto je třeba kvalitě povrchové vrstvy věnovat 

zvýšenou pozornost. Každá dutinka a  trhlina znamená sní-

žení krycí vrstvy oceli a urychlení procesu její koroze, který je 

spojen i s vizuální degradací celé stavby.

Působením okolního prostředí na povrchové vrstvy beto-

nu dochází k  řadě fyzikálně-chemických změn. Pro účely 

přípravy pohledových prvků jsou důležité změny, které jsou 

zaznamenatelné lidským okem, snižující estetické paramet-

ry materiálu a projevující se na jeho povrchu [2]. K materiálo-

vým, a v některých případech následně i vizuálním, změnám 

dochází převážně vlivem vnějšího prostředí, při kterém na-

stává jeho více či méně intenzivní interakce se složkami da-

ného materiálu. Intenzita tohoto působení závisí jak na che-

mických, tak i fyzikálních podmínkách jako jsou koncentra-

ce působícího média, teplota, tlak, rychlost proudění apod. 

Příčiny vzniku degradačních procesů lze v  zásadě rozdělit 

na tyto skupiny:

• fyzikální vlivy (střídání teplot a  vlhkosti, působení mrazu, 

slunečního, popř. UV záření z jiného zdroje, koroze I. dru-

hu tzv. hladovou vodou),

• chemické vlivy (působení korozních médií, jako např. ky-

selé deště, karbonatace, korozní procesy II. a III. druhu),

• chemicko-fyzikální vlivy (působení vody, rozmrazovacích 

prostředků, koroze za napětí apod.).

Veškeré zmíněné degradační procesy úzce souvisí s kvali-

tou povrchové vrstvy a pórového systému použitého betonu. 

Jelikož povrchová vrstva je nejexponovanějším, a tím i nejza-

tíženějším místem konstrukce, nedochází k rovnoměrné dis-

tribuci napětí po  celém průřezu. Napětí jsou soustředěna 

na nejslabší místa, podél trhlinek a pórů. Většinou se jedná 

o tahová napětí, která, když převýší pevnost materiálu v tahu, 

vedou ke vzniku trhlinek, jež se stávají původcem dalších vi-

zuálních problémů. Takovéto porušení vytváří nové přístupové 

cesty pro další agresivní média, která se podílejí na postup-

né degradaci materiálu. Jedná se o rozsáhlý proces chemic-

ko-fyzikálních dějů, proto nelze jednotlivé degradační proce-

sy od sebe oddělit, probíhají vždy současně. 

Prostup agresivních plynných nebo kapalných látek z okol-

ního prostředí závisí mimo jiné i  na  stavu pórové struktury, 

která se vytváří vlivem mnoha různých faktorů. U stejného ty-

pu betonu tak můžou její vlastnosti značně kolísat. Propust-

nost vrstvy ovlivňuje mnoho aspektů – výběr použitých slo-

žek, návrh složení čerstvého betonu, uložení v bednění, způ-

sob hutnění a jeho ošetřování v počátku a během tuhnutí [3].

Vliv povrchové struktury spočívá v  tom, že vzhled fasád-

ního prvku, zejména jeho jas, se bude měnit v  závislos-

ti na  struktuře povrchu a  stupni hydratace. Jinak řeče-

no, opatřím-li dokonale hladkou plochu barevnou úpravou 

a stejně upravím plochu strukturovanou, bude se strukturo-

vaná plocha jevit tmavší a to tím více, čím je použitý odstín 

sytější. Důvodem je vyšší absorpce záření na  strukturova-

né ploše. Nebezpečí například spočívá  v opatření struktur-

ní plochy odstínem, který byl vybrán podle vzorkovníku, jenž 

je ve většině případů hladký. Dodavatel při přípravě odstínu 

kontroluje jeho správnost většinou na hladké ploše. Může se 

tedy stát, že odstín nátěru je správně dodán, ale po aplikaci 

na objektu se jeví tmavší.

S  různou  barevností povrchu a  dalšími barevnými defek-

ty je problém v  případě, pokud vyžadujeme jednotný od-

stín na celé ploše, tedy téměř vždy. Tuto nepříjemnost ne-

lze odstranit ani řízenou prefabrikovanou výrobou, neboť při 

produkci velkého množství prvků je sice možné se předzá-

sobit a předejít tak komplikacím s různými výrobními šarže-

mi jednotlivých složek, ale prvky jsou vždy vyráběny za růz-

ných klimatických podmínek. Je již dlouho obecně známo, 

že při betonáži za  nižších teplot dosahují výsledné povr-

chy mnohem sytější a jasnější odstín, což je způsobeno po-

malejší hydratací a  následnou jemnější krystalickou struk-

turou. Náchylnost k defektům na pohledových prvcích lze 

poměrně snadno potlačit vhodnou volbou a aplikací sepa-

račního prostředku nebo strukturováním a  členěním povr-

chu na menší díly. Asi nejstarším a nejjednodušším způso-

bem jak zlepšit kvalitu povrchu je správné ošetřovaní beto-

nu. Tento způsob je v praxi často spojen se značnými pro-

blémy [4]. V dnešní době však díky kvalitním surovinám ze 

stavební chemie dosahujeme v oblasti pohledových betonů 

výborných výsledků.

Chceme-li při návrhu betonových konstrukcí zohlednit i tr-

vanlivostní parametry, je nutné rozlišovat transport plynných 

a kapalných médií. V následujících kapitolách budou před-

staveny použité metody měření pro hodnocení kvality povr-

chové vrstvy z pohledu jejích transportních parametrů.
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TORRENT PERMEABIL ITY TESTER (TPT)

Přístroj pracuje na principu vytvoření vakua v betonu vyvo-

zeného vakuovou pumpou a měří se průtok vzduchu z povr-

chové vrstvy betonu přes dvoukomorovou buňku daný sni-

žováním hodnoty vakua pro stanovenou hodnotu. Měření se 

zastaví, až se vyrovná tlak mezi vnější a vnitřní komorou va-

kuové buňky. Z  naměřeného času a  změny tlaku vzduchu 

proudícího do  střední komůrky se vypočte hodnota souči-

nitele propustnosti pro vzduch kT   [10-16 m2]. Výpočet prů-

chodu média pórovou strukturou válce pod vnitřní komůr-

kou sondy je značně složitý proces a počítá se podle Poise-

uilleho vztahu (1). 

2 8
Q

p

l
r y ydy

r p

l

r
2 2

0

4

, (1)

kde r je poloměr [m], η dynamická viskozita [kg m-1s-1], Δp 

změna tlaku [Pa], Δl změna délky [m].

Značnou výhodou TPT je, že se celý proces výpočtu sou-

činitele propustnosti kT a hloubky průniku vakua děje soft-

warově. Přístroj naměřené hodnoty změn tlaku a  objemy 

vzduchu vyhodnocuje automaticky a na displeji je po ukon-

čení měření možné odečíst naměřené hodnoty. Proces jed-

noho měření trvá nejdéle 12 min, rychlost pochopitelně zá-

visí na  kvalitě betonu. Pro vytvoření vakua slouží vakuová 

pumpa, která využívá napětí 230 V. Vnitřní a vnější vakuo-

vé pumpy, regulátor tlaku a indikační přístroj vybavený LCD 

tvoří zbývající součásti. Třída kvality krycích vrstev betonu 

z hlediska trvanlivosti se stanovuje pomocí tabulky dané vý-

robcem (tab. 1).

Tato metoda je výhodná pro měření přímo na stavbě, ne-

boť samotné zařízení je tvořeno vakuovou pumpou, vakuo-

vou buňkou, regulátorem tlaku a monitorem. Drobnou nevý-

hodou měření propustnosti je ovlivnění výsledků povrcho-

vou vlhkostí. Nutno upozornit, že tato metoda používá jako 

měřící médium vzduch, proto poskytuje přímou informaci 

o  propustnosti s  ohledem na  atak agresivních médií roz-

puštěných v okolní atmosféře. Zkoušek propustnosti je ce-

lá řada, ovšem většina z nich je založena na principu Dar-

cyho zákona.

GERMANN WATER PERMEATION TEST (GWT)

Přístroj pro stanovení propustnosti povrchových vrstev sta-

vebních materiálů pracuje na principu měření rychlosti průto-

ku tlakové vody strukturou povrchové vrstvy v čase (obr. 1). 

Jedná se tedy o tok kapaliny v nasyceném prostředí, čemuž 

odpovídají i měřené veličiny. Z doby průtoku vody danou plo-

chou, ze zvoleného tlaku vody a objemu zatvrdlého cemen-

tového tmele k celkovému objemu betonu se pak z Darcyho 

zákona vypočítá součinitel propustnosti betonu. Z této veli-

činy se posléze určí součinitel vnitřní propustnosti ki [m
2]. Ta-

to veličina závisí na rozdílu vstupního a výstupního tlaku ka-

paliny, její dynamické viskozitě, hustotě a  tíhovém zrychle-

ní [5]. Hodnota vnitřní propustnosti povrchové vrstvy je v řa-

dě standardů evropských zemí považována za základní hod-

notící kritérium pro posouzení trvanlivosti stavebních betonů. 

Např. německá norma DIN 1045 pro betonové konstrukce 

za  trvanlivé betony považuje ty, jejichž vnitřní propustnost 

povrchové vrstvy ki je menší než 1.10-16 m2. 

Princip měření spočívá v připevnění a utěsnění kruhové tla-

kové komůrky na  zkušební těleso, do komůrky se napustí 

destilovaná voda a povrch betonu se nechá 5 min smáčet. 

Poté se uzavře napouštěcí ventil, otočením horního prstence 

se vytváří tlak od 0,25 do 2,5 bar. Ve stěně komůrky je vedle 

tlakoměru zabudován mikrometrický šroub s připojeným ko-

líkem, který se zatlačuje zašroubováním do komory a udr-

žuje tak stálý tlak v komoře s kapalinou. Objem vody vsáklé 

za definovanou dobu do betonu je nahrazen objemem za-

sunovaného kolíku. Jakmile se kolík celým objemem zasune 

do vody a sníží se původní tlak vody pod 0,2 bar, zkouška 

končí. Je zřejmé, že platí přímá úměra mezi dobou potřeb-

nou pro provedení testu a propustností struktury zkoušené-

ho betonu. Při zkoušce samotné musíme provést vývrty pro 

pevnou fixaci kotev přístroje k povrchu zkušebního vzorku.

IN IT IAL  SURFACE ABSORPTION TEST ( ISAT)

Následující permeační metoda, využívající jako měřící mé-

dium také destilovanou vodu, velmi dobře postihuje počá-

teční resp. krátkodobou nasákavost povrchu, která je v reál-

Obr. 1 Germann Water Permeation Test [8], a) schéma, b) zkušební 

zařízení ❚ Fig. 1 Germann Water Permeation Test [8], a) scheme, 

b) test device

Tab. 1 Hodnocení kvality krycí vrstvy dle kT ❚ Tab. 1 Evaluation of 

concrete surface layer quality

Kvalita krycí vrstvy Index kT [10-16 m2]

Velmi špatná 5 > 10

Špatná 4 1 – 10

Střední 3 0,1 – 1

Dobrá 2 0,01 – 0,1

Velmi dobrá 1 < 0,01

1b1a
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ných podmínkách nejčastější. K dalším výhodám patří rela-

tivní jednoduchost zkušebního zařízení. Na zkušební vzorky 

nejprve pevně připevníme průhlednou komůrku, přes kterou 

působí voda pod tlakem 0,02 bar (2 kPa) (obr. 2). Po vzájem-

ném kontaktu vody a  suchého povrchu zkoušeného vzor-

ku betonu je voda systémem pórů dopravována hlouběji 

do struktury vzorku. Hybnou silou pro tento děj jsou z fyzikál-

ního hlediska kapilární síly. Pro kvantitativní vyjádření množ-

ství absorbované vody slouží kapilární trubice se stupnicí. 

Měření provádíme v časovém intervalu 10, 30, 60 a 120 min. 

Výsledné naměřené hodnoty vyjadřujeme v  ml m-2 s-1. Ta-

to hodnota pak slouží k  porovnání množství absorbova-

né vody pro různá měření rozdílných vzorků. Levitt odvodil 

následující matematický vztah (2), který vystihuje podstatu 

zkoušky:

p at
n , (2)

kde p je počáteční povrchová absorbce [ml m-2s-1], t čas 

od začátku zkoušky [s], a konstanta [-], n parametr nabýva-

jící hodnot od 0,3 do 0,7 závisející na stupni zaplavovacího 

nebo vyplavovacího mechanismu [-].

VYSOKOTLAKÝ PERMEAMETR

K experimentálnímu stanovení hydraulické vodivosti byla po-

užita metoda založená na  přímém využití definičního vzta-

hu (3). Měření bylo prováděno na zařízení vyrobeném firmou 

CNE Technology (obr. 3). Konstrukce tohoto zařízení vychází 

z práce [11]. Hlavní součástí je ocelová Hasslerova komora. 

V ní je umístěn válcový vzorek (vývrt) o průměru 1,5‘‘ a délce 

50 mm. Vzorek musí být před vlastním měřením nasycen ka-

palinou, v tomto případě destilovanou vodou. Během měření 

pak protéká vzorkem ve směru podélné osy voda jako „ve-

dená“ kapalina. Aby byl zajištěn její jednosměrný tok a bylo 

zabráněno obtékání vzorku, je vzorek utěsněn rukávem z ni-

trilového kaučuku. Potřebný těsnící tlak vně rukávu je zajištěn 

pomocí tlakové lahve s dusíkem (plná láhev 20 MPa) a pro-

střednictvím zásobníku tlaku a destilované vody je tlak při-

veden do  těsnícího prostoru Hasslerovy komory. Konstant-

ní nastavený průtok kapaliny transportované vzorkem je za-

jišťován chromatografickým čerpadlem, schopným poskyt-

nout kapalině tlak až 40 MPa. Měření je prováděno tak, že 

se nastaví požadovaný průtok kapaliny a měří se tlak (resp. 

tlakový spád na vzorku) potřebný k  jeho dosažení. Směrni-

cí této závislosti je právě hydraulická vodivost (3). Více mě-

řených bodů závislosti samozřejmě poskytuje lepší výsledek. 

Rovnice vychází z předpokladu, že ve vzorku platí Darcyho 

zákon a závislost průtoku na tlaku prochází počátkem. Ob-

dobná metoda pro stanovení hydraulické vodivosti staveb-

ních materiálů není v Evropě standardizována, známa je pou-

ze americká armádní norma [12]. Více o použité metodě mě-

ření viz [15].

k
Q

p

l

d
4

22
g , (3)

kde Q objemový průtok kapaliny vzorkem [m3s-1], d průměr 

kapiláry [m], ρ hustota kapaliny [kg m-3], g gravitační zrychle-

ní [m s-2], Δp tlakový spád na vzorku [Pa].

Tab. 2 Složení zkušebních směsí ❚ Tab. 2 Composition 

of concrete mixtures

Zkušební směs I II III IV

Složky [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

Cement CEM I 42,5 R Mokrá 350 394 400 400

Kamenivo:

písek 0-4 mm, Dobříň 785 882 930 930

drť 4-8 mm, Zbraslav 350 394 315 315

drť 8-16 mm, Zbraslav 650 731 600 600

Plastifikátor (Sika 1035) 0 0 3 2

Voda 186 208 180 180

Tab. 4 Výsledky měření metodami TPT a GWT ❚ Tab. 4 Results 

of the measurement by TPT and GWT

Směs

TPT GWT

Povrchová 

vlhkost

Součinitel 

propustnosti

kT*10-16

Hloubka 

vniknutí 

vakua

Kvalita 

povrchové 

vrstvy

Povrchová 

propustnost

ki

Je beton 

trvanlivý?

[%] [m2] [mm] [1-5] [m2] [ano/ne]

I 2,8 0,09 20 2 – dobrá 1,606E-15 NE

II 2,5 0,434 33,3 3 – střední 1,777E-15 NE

III 4 0,021 8,7 2 – dobrá 2,272E-15 NE

IV 3,2 0,015 4 2 – dobrá 2,277E-15 NE

Pozn.: za trvanlivý beton lze dle DIN 1045 považovat pouze v případě, 

že k1 < 1·10-16 m2
Tab. 3 Vlastnosti zkušebních směsí ❚ Tab. 3 Properties 

of concrete mixtures

Zkušební směs I II III IV

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 325 2 330 2 310 2 320

Krychelná pevnost 
po 28 dnech [MPa]

46,7 43,8 67,8 60,5

Obr. 2 Schéma zkoušky ISAT ❚ Fig. 2 ISAT scheme

Obr. 3 Schéma zařízení pro měření hydraulické vodivosti ❚ 

Fig. 3 Scheme of device for the measurement of hydraulic conductivity

Obr. 4 a) Rozmístění prováděných zkoušek, b) betonový blok po všech 

zkouškách ❚ Fig. 4 a) Scheme of test location, b) concrete block 

after testing

2 3
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SROVNÁNÍ  EXPERIMENTÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

Popsanou metodou byla změřena hydraulická vodivost čtyř 

pohledových betonů tab. 2. Vzhledem k tomu, že jejich hyd-

raulická vodivost byla nízká, byl experiment na hranici pou-

žitelnosti dané metody. Tlakový spád potřebný pro navození 

ustáleného toku kapaliny vzorkem se i při minimálním nasta-

vitelném průtoku (0,02 ml/min) blížil maximálnímu těsnícímu 

tlaku, který dosahoval hodnoty 15 MPa. Při použití vyššího 

těsnícího tlaku docházelo k praskání vzorků kvůli překročení 

jejich pevnosti v příčném tahu. Proto nebyla bohužel změře-

na závislost průtoku na tlakovém spádu, ale měření bylo pro-

váděno tzv. jednobodově. Byl měřen tlakový spád při průto-

ku 0,02 ml/min a z těchto hodnot byla vypočtena hydraulic-

ká vodivost podle (3) (tab. 4). Je zřejmé, že všechny studova-

né betony jsou, z hlediska hydraulické vodivosti, srovnatelné. 

Změřené, poměrně nízké, hodnoty řádu 10-11 m/s (odpovída-

jící permeabilita 10-18 m2) vyhovují požadavkům na „trvanlivý 

beton“ podle klasifikace RILEM [14]. Uvedené hodnoty, vzhle-

dem k popsanému pohybu na hranici použitelnosti metody, 

není možné brát jako absolutně fyzikálně správné, nicméně 

indikují velkou podobnost a dostatečnou trvanlivost zkouše-

ných pohledových betonů.

Předmětem diskuze může být, zda-li je použitá metoda, 

nebo dokonce hydraulická vodivost jako parametr, vhodná 

k odhadu trvanlivosti pohledových betonů. Popsaná zkouš-

ka neindikuje rozdíly mezi jednotlivými pohledovými betony 

a neumožňuje tedy popsat vliv složení směsi a vodního sou-

činitele na trvanlivost, což by jistě byl žádoucí výstup z pro-

vedených experimentů. Naproti tomu metody TPT, GWT 

a ISAT se ukazují jako velice vhodné, neboť na základě je-

jich výstupů lze rozeznat mezi jednotlivými recepturami i po-

vrchovými úpravami citelné rozdíly.

Dílčí výsledky z  měření jednotlivých zkušebních ploch 

jsou uvedeny v  tabulkách 4, 5 a 6. Zkoušky propustnos-

ti byly doplněny také měřením drsnosti povrchu užitím la-

serové konfokální mikroskopie. Předpokladem bylo, že 

u povrchů s vyšší drsností dojde vlivem většího skutečné-

ho povrchu k  větší adsorpci zkušebního média, tato sku-

tečnost měla být nejlépe patrná především na  krátkodo-

bých nasákavostech. Právě nasákavost je v  souvislos-

ti s  trvanlivostí betonu velmi často skloňované téma, ne-

boť tato poměrně jednoduchá zkouška je výborným uka-

zatelem odolnosti povrchu právě vůči vnějším klimatickým 

vlivům.

Tab. 5 Výsledky měření metodami ISAT, Schmidtova kladívka 

a odtrhových pevností ❚ Tab. 5 Results of the measurement by 

ISAT, Schmidt hammer and pull-off test

Směs

ISAT
Schmidt 

Odtrhová 

pevnostPovrchová 

vlhkost

[%]

5 s 30 s 60 s 10 min 30 min 60 min

[ml/m2/s] [MPa] [MPa]

I 2,6 1,08 0,98 0,91 0,27 0,16 0,12 39 3,1

II 2,4 1,56 1,46 1,32 0,23 0,15 0,11 34 2,2

III 4 0,24 0,16 0,13 0,09 0,05 0,03 39 3,2

IV 3,2 0,36 0,28 0,27 0,17 0,12 0,07 38 2,9

Tab. 6  Výsledky měření vysokotlakým 

permeametrem ❚ Tab. 6 Results of the 

hydraulic conductivity measurement

  k

  [m/s]

I 0,8 . 10-11

II 1,2 . 10-11

III 1,2 . 10-11

IV 1,2 . 10-11

4a 4b
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V  souvislosti se zavedením nové normové soustavy nabyla 

problematika trvanlivosti betonu na významu. Působením ag-

resivních médií koncentrovaných ve vnějším prostředí dochází 

k rozvoji celé řady korozních mechanismů. Většina stavebních 

konstrukcí je před působením nepříznivých podmínek chráně-

na dalšími typy konstrukcí. U pohledových betonů je však ta-

to ochranná vrstva tvořena pouze vlastním materiálem. Vzhle-

dem k faktu, že degradační procesy betonu jsou děje dlouho-

dobé a agresivní látky působí v nízkých koncentracích, je vel-

mi obtížné takové působení popsat a kvantifikovat vzniklý de-

gradační jev na základě zkoušky  v laboratoři. Trvanlivost závisí 

nejen na kvalitě povrchové vrstvy, ale i na charakteru pórové 

struktury, která tvoří skutečně určující parametr, protože ovliv-

ňuje rychlost, kterou pronikají agresivní látky plynné či kapalné 

z vnějšího prostředí do vnitřní struktury betonu, a tím i rychlost 

degradace daného materiálu a  jeho trvanlivost. Velmi důleži-

té je pak omezení transportu vody a vlhkosti mající význam při 

ochraně výztuže vůči korozi. 

Mnoho předních odborníků se shoduje na důležitosti sle-

dování „pokožky“ betonu, jakožto nejzatíženějšího místa 

konstrukce vlivem vnějšího prostředí. Proto byla do  hod-

nocení kvality povrchové vrstvy zahrnuta především měře-

ní predikující trvanlivost betonu. Aby byly výsledky zkoušek 

mezi sebou srovnatelné, musí mít betonový povrch stejnou 

povrchovou vlhkost. Kromě vysokotlakého permeametru, 

kdy byla měřena hydraulická vodivost, všechny představe-

né metody se ukázaly vhodnými pro hodnocení kvality po-

vrchových vrstev. V případě porézních stavebních materiálů 

je hydraulická vodivost jedním z parametrů, jež ovlivňují je-

jich chování v konstrukcích; závisí na ní vodotěsnost a zpro-

středkovaně i odolnost vůči působení mrazu, solím a dalším 

degradačním procesům, neboli trvanlivost. Hydraulická vo-

divost, permeabilita a  sorpce představují, v  případě beto-

nu, fyzikálně definovanou alternativu k výsledkům zkoušky 

vodotěsnosti na vodotlačné stolici. Na tomto místě je třeba 

upozornit, že ve stavební praxi a výzkumu se pojem permea-

bilita používá dosti volně (pro různé zkoušky); vždy je třeba 

výsledky prezentovat zároveň s metodou a podmínkami ex-

perimentu. Je zřejmé, že jeden materiál bude mít dramatic-

ky jinou permeabilitu pro vzduch, pro vodu a nebo „permea-

bilitu“ pro chloridové ionty, uváděnou v Coulombech [15]. 

Experimentální měření propustnosti povrchové vrstvy beto-

nových kvádrů ukázalo, že součinitel vzduchové propustnos-

ti kT i součinitel povrchové propustnosti ki jsou výraznými kri-

térii pro hodnocení povrchu betonu. Zkoušené byly betony 

vyšších tříd, které pro obdobná měření nejsou příliš obvyk-

lé, ale tyto směsi byly navrženy tak, aby reflektovaly u  nás 

běžně vyráběné betonové směsi. Naměřená data poukazu-

jí na to, že složení betonové směsi výrazným způsobem ovliv-

ňuje vlastnosti povrchové vrstvy betonu a zároveň se výsled-

ky těchto zkoušek stanou podkladem pro vytvoření korelač-

ních závislostí propustnosti betonu a metodik pro hodnocení 

betonu z hlediska jeho trvanlivosti.
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