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Anotace 

 

Vlhkost je jednou z nejčastějších příčin poruch stavebních konstrukcí. Je to 

způsobeno tím, že velké množství objektů bylo stavěno bez použití hydroizolace spodní 

stavby, nebo již hydroizolace neplní svoji funkci. V dnešní době je zájem eliminovat 

nadbytečné množství vlhkosti v konstrukcích, které v důsledku většího obsahu vody mění 

některé své vlastnosti. 

Tato práce obsahuje základní poznatky o působení vlhkosti, jejím transportu, vlivu 

na fyzikálně – mechanické vlastnosti pórovitých materiálů a metody, pomocí kterých lze 

obsah vody v materiálu stanovit. Protože těchto metod existuje celá řada, zaměřila jsem 

praktickou část této práce na srovnání vybraných metod na nejčastěji používaných 

stavebních materiálech. V úvahu byly brány nejen specifika jednotlivých metod, ale také 

jejich využití IN SITU.  

 

 

Klíčová slova 

 

Vlhkost, šíření vlhkosti, stavební materiály, fyzikálně mechanické vlastnosti, 

průzkum vlhkosti, gravimetrická metoda, karbidová metoda, odporová metoda . 

 

  



 
 

Annotation 

 

The humidity is one of the most frequent causes for the building construction 

break-downs. It is because of the fact that many constructions were built without using  

a hydoisolation in its lower parts or because the hydroisolation does not function 

properly any longer. Nowadays, the objective is to eliminate redundant humidity  

in the constructions because some of their qualities change due to this phenomenon.  

In this work, there can be found basic information about the humidity impact,  

its transportation within the construction, its effect on the porous material mechanical 

and physical properties, and about the methods used for measuring the content  

of the water in the material. As these methods are many, the practical part of the final 

project focuses on the comparison of selected methods applied to the most frequent 

building materials. Not only were taken into account methods’ particularities, but also 

their application IN SITU. 
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Seznam použitého značení 

 

 ,   konstanty závislé zejména na objemové hmotnosti měřeného materiálu a jeho 

pórové struktuře [-] 

    konstanty závislé na chemickém složení pórové vody, na vlastnostech tuhé fáze  

a na objemové hmotnosti měřeného materiálu [-]  

  koeficient teplotní změny elektrického odporu [K
-1

] 

  kapilarita [kg·m
-2

·s
-1

] 

  součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m
2

·s
-1

] 

  tloušťka konstrukce [m] 

  součinitel difúze vodní páry [m
2
·s

-1
] 

   relativní permitivita [-] 

  dynamická viskozita [m
-1

·kg·s
-1

] 

  gravitační (tíhové) zrychlení [kg·m
-1

·s
-1

] 

  výška vzlínání [m] 

  hmotnost zkušebního vzorku před vysušením [kg] 

   hmotnost zkušebního vzorku po vysušení [kg] 

   hmotnost suchého vzorku [kg] 

   hmotnost vlhkého vzorku [kg] 

   hmotnost vzlínající vody [kg] 

  faktor difúzního odporu [-] 

   hmotnostní nasákavost [-], [%] 

     částečný tlak vodní páry na vnitřním povrchu [Pa] 

     částečný tlak vodní páry na vnějším povrchu [Pa] 

   měrná plynová konstanta pro vodní páru,            
      

   elektrický odpor [Ϙ] 

  poloměr kapiláry [m] 

   objemová hmotnost suchého materiálu [kg·m
-3

] 

   hustota vody [kg·m
-3

] 

  průřez zkušebního tělesa [m
-2

] 

   plocha konstrukce [m
2
] 
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  povrchové napětí na hladině vody v kapiláře [kg·s
-1

] 

  teplota [K] 

  čas [s] 

   časový interval [s] 

  hmotnostní vlhkost [-], [%] 

  objem zkušebního vzorku [m
3
] 

  objemová vlhkost [-], [%] 
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1. Úvod 

 

Voda, vyskytující se jak v kapalném, tak v tuhém nebo plynném skupenství, je 

obsažena prakticky ve všech běžných stavebních materiálech. Ovlivňuje jejich pevnost, 

použitelnost, tepelně – technické a jiné vlastnosti. V důsledku změn fyzikálně – 

mechanických vlastností materiálů s obsahem vody dochází ke snížení kvality samotného 

stavebního prvku, ale i stavební konstrukce jako celku. 

 Protože se běžné stavební materiály v suchém stavu vyskytují spíše výjimečně, je 

důležité rozlišit, do jaké míry může vlhkost obsažená v  konkrétním materiálu ovlivnit 

jeho vlastnosti. Schopností přijímat vodu do své struktury se vyznačují pórovité 

materiály. Většina stavebních materiálů, jako jsou cihly, beton, dřevo aj., jsou materiály 

pórovité, oproti tomu materiálům, jako například některým umělým hmotám, kovům  

a sklu jejich struktura neumožňuje vodu přijímat. 

 Například při plánování sanačních opatření je důležité nejen stanovit množství 

vody obsažené v materiálu, ale také například  zdroj vlhkosti nebo vlivy, které pohyb 

vody uvnitř materiálu ovlivňují. Při volbě metody měření vlhkosti se přihlíží k druhu 

materiálu, možnosti odběru vzorků, a v neposlední řadě je také volba závislá na obsahu 

vody v měřeném materiálu. 

 Teoretická část této bakalářské práce je zaměřena na základní poznatky  

o působení vlhkosti, její transport a vliv na fyzikálně – mechanické vlastnosti pórovitých 

materiálů a na metody, pomocí kterých lze obsah vody v materiálu stanovit.  

Praktická část je věnována vybraným metodám měření obsahu vlhkosti  

a možnostem jejich aplikace IN SITU. Cílem práce bylo porovnat jednotlivé metody 

měření obsahu vlhkosti a zjistit možnosti jejich použití v závislosti na obsahu vody, 

možnosti odběru vzorků a dalších faktorech, které volbu metody měření vlhkosti 

ovlivňují. 

  



4 

 

2. Základní poznatky o působení vlhkosti 

 

2.1 Zdroje a příčiny vlhkosti ve stavebních materiálech a konstrukcích 

 

 Vlhkost je přítomna prakticky ve všech běžných stavebních materiálech, 

s výjimkou kovů, skla a některých umělých hmot. Má velký vliv nejen na fyzikálně – 

mechanické a tepelně – izolační vlastnosti staviv, ale může být také jednou z příčin 

biologické koroze nebo koroze způsobenou vlivem agresivních solí.  

 Při výrobě, dopravě a skladování do stavebních materiálů vniká vlhkost, která  

do materiálu může vnikat také v důsledku difuze vodních par, vzlínavosti nebo kapilární 

nasákavosti. 

 Jedním ze zdrojů vlhkosti v konstrukcích je srážková voda, a to buď v kapalném 

stavu ve formě kapek nebo tajícího sněhu, nebo ve skupenství plynném jako vodní pára. 

Obvodové konstrukce staveb jsou také vystaveny srážkové vodě hnané větrem. 

Konstrukce provlhne rychleji do větší hloubky než v případě působení pouze srážkové 

vody, a to v důsledku tlaku a nárazů vodních kapek. 

 

 

Obr. 1 Příčiny vlhnutí zdiva [3] 

 

Spodní část soklového zdiva je namáhána nejen díky srážkové vodě hnané větrem, 

ale také kvůli odstřikující srážkové vodě, která se vytváří především v  určitém pásmu  
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nad terénem. Tyto části konstrukce jsou vystaveny také povrchové srážkové vodě, která 

vzniká při odtoku dešťové vody, nebo při tání sněhu v zimních měsících v důsledku 

špatného vyspádování terénu nebo případně chodníku v okolí stavby. 

 Při chybějící nebo dožilé hydroizolaci spodní stavby může díky kapilárnímu 

vzlínání pórovitých materiálů do konstrukcí vniknout voda z  podzákladí. Vzlínání vody 

zajišťuje kapilarita otevřených pórů zeminy nebo zkondenzovaná voda na základovém 

zdivu stavebního objektu, kterou póry zdiva nasají a transportují zdivem nahoru [4]. 

 Pokud jsou základy objektu založeny pod hranicí podzemní vody, může tato voda 

působit hydrostatickým tlakem. Hydrostatický tlak vzniká také působením svahové vody 

a dočasně vysoké hladiny podzemní vody v době tání sněhu nebo přívalových dešťů. 

 Voda se může srážet v chladnějších místech konstrukcí, a to buď na jejich 

povrchu, nebo také uvnitř (například u stěn zateplených polystyrénem). Ke kondenzaci 

dochází také při nízkých venkovních teplotách v zimních měsících. 

 Sorpční vlhkost přijímají materiály použité v konstrukcích z ovzduší v důsledku 

svých hygroskopických vlastností [13]. Tuto vlhkost přijímají i konstrukce, které 

obsahují některé typy solí. Soli s hygroskopickými vlastnostmi přijímají vlhkost z okolí, 

což ovlivňuje vlhkost této konstrukce. 

 Zvýšená vlhkost je často přítomna v prostorech, jako jsou například bazény nebo 

lázně, ale také v prostorech kde dochází k praní či vaření apod. Další zdroje vlhkosti 

mohou být například průsaky způsobené poškozením sanitárních instalací, nefunkčních 

dešťových svodů nebo také mechanické poškození některých částí objektu.  

 

2.2 Vlivy působící na pohyb vlhkosti uvnitř materiálů 

 

Materiálová struktura, skupenství vody a vzájemné působení mezi stavebním 

materiálem a vodou výrazně ovlivňují pohyb vlhkosti uvnitř stavebního materiálu. Kovy 

a sklo nemají ve své struktuře póry, kde by byl  umožněn transport nebo akumulace vody. 

Oproti tomu většina anorganických stavebních matriálů díky své porozitě je schopna 

přijímat, transportovat a odevzdávat vodu do okolí, a to jak v  kapalném, tak plynném 

skupenství. 

Ve stavebních materiálech jsou pro transport vlhkosti rozhodující póry otevřené, 

v uzavřených pórech transportní procesy neprobíhají. Záleží také na jejich velikosti  

a tvaru. Zatímco v pórech o velikostech o poloměru v rozmezí 10
-9

 m až 10
-3

 m  
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(tzv. kapilární póry) dochází k pohybu vody v důsledku kapilárních sil, v pórech s větším 

poloměrem již k transportu nedochází. Je to způsobeno gravitační silou, která převládá 

nad sílami kapilárními. Také v pórech o poloměru menším než 10
-9

 m nedochází 

k transportu vlhkosti. V těchto pórech se mohou vytvářet řetězce vody a voda se nemůže 

těmito póry pohybovat [2]. 

Póry ve stavebních materiálech se vyskytují v rozmanitých tvarech a to buď jako 

póry kanálkovité oboustranně nebo jednostranně otevřené, nebo jako vnitřní dutiny. Druh 

a tvar pórů jsou pro transport vlhkosti v materiálu rozhodujícími kritérii. 

 

 

Obr. 2 Schematický řez porézní částicí [16]  

(a) uzavřený pór, (b), (f) otevřené slepé póry, (c), (d), (g) otevřené póry  

(e), otevřený pór na obou koncích 

 

 V pórech stavebních materiálů se voda může vyskytovat v plynném, kapalném 

nebo pevném skupenství. Led má pro transportní pochod nepřímý význam, protože 

zamrzlá voda blokuje transport kapalné vody i vodní páry, zejména při vyšším obsahu  

a ve větších pórech [13]. 
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3. Šíření vlhkosti v pórovitých materiálech 

 

Každý materiál, který je vystaven klimatickým podmínkám, přijímá nebo 

odevzdává množství vody až do ustáleného stavu. Množství vody, které materiál příjme 

z okolí za stálých vlhkostních a teplotních podmínek nazýváme rovnovážná vlhkost.  

V případě účinku vody na tuhou látku se pro pohlcování vlhkosti z  okolního vzduchu  

a pro hromadění vlhkosti ve styku dvou fází účinkem mezipovrchových sil používá 

společný název – sorpce [9]. 

 Sorpce je umožněna díky van der Waalsovým silám mezi povrchem molekuly 

vody a povrchem jednotlivých pórů pevné látky. V závislosti na parciálních tlacích 

materiálu a okolního prostředí materiál vlhkost přijímá, nebo odevzdává. O adsorpci 

hovoříme tehdy, je-li parciální tlak stavebního materiálu nižší než parciální tlak okolního 

vzduchu, tedy přijímá-li materiál vlhkost z okolí. V opačném případě, kdy je parciální 

tlak materiálu větší než parciální tlak okolního vzduchu a stavební materiál vlhkost 

uvolňuje do okolí, hovoříme o desorpci. 

 Rovnovážné stavy, které nastávají při konstantní teplotě, charakterizuje sorpční 

izoterma [9]. Ta se skládá ze dvou větví, izotermy adsorpce a izotermy desorpce. 

Zvyšuje-li se relativní vlhkost vzduchu (od 0% do 100%) při konstantním tlaku a teplotě 

získáme izotermu adsorpce. Izotermu desorpce získáme opět při konstantním tlaku  

a teplotě, jestliže relativní vlhkost vzduchu snižujeme (od 100% do 0%). Adsorpční  

a desorpční křivka má různý tvar pro různé typy staviv.  

 

3.1 Nasákavost a kapilární vzlínavost 

 

 Nasákavost se definuje jako množství vody, které přijme vysušený stavební 

materiál při úplném ponoření do vody za určitý časový úsek [9]. Měření probíhá po dobu 

24 hodin, po dobu 48 hodin i déle, výjimečně až do dosažení ustálené hmotnosti. 

 Hmotnostní nasákavost podle [13] lze určit ze vztahu:  

 

   
     
  

     [ ]             (1) 
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kde je  

   hmotnost vlhkého vzorku [kg] 

   hmotnost suchého vzorku [kg] 

 

 V důsledku kapilárních sil dochází po ponoření materiálu do vody ke vzlínání, kdy 

voda v materiálu stoupá nad hladinu, do které je materiál ponořen. Rychlost a výška 

vzlínání závisí na velikostech pórů. Čím jsou póry větší, tím je rychlost vzlínání větší  

a výška vzlinutí menší, naopak u menších pórů je vzlínání pomalejší, voda zato vystoupá 

do větší výšky. 

Budeme-li předpokládat, že voda dokonale smáčí povrch kapilár, které jsou 

kruhového průřezu, můžeme výšku vzlínání určit ze vztahu: [2] 

 

  
  

    
[ ]               (2) 

 

kde je 

  povrchové napětí na hladině vody v kapiláře [kg·s
-1

] 

  poloměr kapiláry [m] 

   hustota vody [kg·m
-3

] 

  gravitační (tíhové) zrychlení [kg·m
-1

·s
-1

] 

 

Ve skutečnosti výška vzlínání nikdy nedosáhne hodnoty vypočítané výšky. 

Z povrchu materiálu se totiž voda průběžně odpařuje, navíc jsou v  materiálu přítomny 

nečistoty. Tyto faktory, které výslednou výšku vzlínání ovlivňují, však ve vztahu (2) 

nejsou zohledněny. 

 Často se spíše než s výškou pracuje s rychlostí vzlínání. Ta je proměnlivá, proto 

se rozlišuje rychlost vzlínání okamžitá, která udává rychlost v  daném čase, a rychlost 

průměrná. Okamžitá rychlost v kapiláře kruhového průřezu daná vztahem: [9] 

 

  

  
 
   

   
 
    

 

  
 [     ]            (3) 

 

kde je 

  výška vzlínání [m] 
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  čas [s] 

  povrchové napětí na hladině vody v kapiláře [kg·s
-1

] 

  poloměr kapiláry [m] 

  dynamická viskozita [m
-1

·kg·s
-1

] 

   hustota vody [kg·m
-3

] 

  gravitační (tíhové) zrychlení [kg·m
-1

·s
-1

] 

 

 Výhodnější než používat výšku vzlínání kapaliny, je použít kapilaritu. Je to jednak 

již ze zmíněného důvodu rozdílu skutečné a teoretické výšky vzlínání, jednak také kvůli 

dlouhému času, který je potřeba, aby voda do dané výšky vystoupala. Kapilarita je 

hmotnost vody, která za určitý čas vystoupá přes ponořenou plochu: [9] 

 

  
 

 

  

  
 

  
     

 [          ]            (4) 

 

kde je 

  průřez zkušebního tělesa [m
-2

] 

   hmotnost vzlínající vody [kg] 

   časový interval [s] 

 

 Pro materiály používané ve stavebnictví je výhodné, aby jejich nasákavost  

a kapilární vzlínavost byla co nejmenší. U materiálů, které mají velkou vzlínavost, je 

nutné použít povrchovou ochranu, aby v důsledku vzlínavosti nedocházelo k degradaci 

materiálu nebo také například ke korozi výztuže v betonu. Nasákavost pórovitých 

materiálů lze snížit hydrofobizačními nátěry. 

 

3.2 Difuze a kondenzace vodních par 

 

U většiny budov a objektů je vlhkost vzduchu i teplota jiná v  interiéru  

a v exteriéru. V důsledku rozdílných parciálních tlaků na obou stranách konstrukce 

dochází k difúzi vodní páry. Směr tohoto transportu vlhkosti závisí na koncentracích 

vodních par (tedy i na teplotě), probíhá z prostředí o nižším tlaku vzduchu do prostředí   

o tlaku vyšším (tedy z místa teplejšího do chladnějšího). 
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 Velikost pórů difuzi vodních par výrazně ovlivňuje, dochází k  ní totiž pouze 

v těch pórech, které jsou větší než střední volná dráha molekuly vody (tedy v  pórech  

o poloměru větším než 2,78 . 10
-10

 m). 

 V pórech o poloměru menším, než je střední volná dráha molekuly vody dochází 

k tzv. efúzi. Jedná se molekulární transport, kdy dochází k  častějším srážkám molekul 

vodní páry na stěny pórů, než ke srážkám jednotlivých molekul. K efúzi může dojít  

i v makropórech, ale to pouze za předpokladu, že se silně zvýší střední volná dráha 

molekul (a to buď snížením tlaku plynu, nebo zvýšením teploty). 

 Schopnost materiálu propouštět vodní páru je v praxi hodně důležitá. Množství 

vodní páry, která difunduje stěnou lze stanovit podle vztahu: [13] 

 

     
 

    
  
 

 
 (         ) [    

      ]          (5) 

 

kde je 

  součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m
2
·s

-1
] 

   měrná plynová konstanta pro vodní páru,             
       

  faktor difúzního odporu [-] 

  teplota [K] 

   plocha konstrukce [m
2
] 

  tloušťka konstrukce [m] 

     částečný tlak vodní páry na vnitřním povrchu [Pa] 

     částečný tlak vodní páry na vnějším povrchu [Pa] 

 

 V některých zjednodušených výpočtech předpokládáme, že částečný tlak vodní 

páry na vnitřním a vnějším povrchu           je totožný s částečným tlakem vodních par 

okolního vzduchu         [9]. 

 Poměr difúzního odporu látky a difúzního odporu stejně silné vrstvy vzduchu  

za stejné teploty udává faktor difúzního odporu. Součinitel difuze vodní páry je tím větší, 

čím více je umožněna difúze daným materiálem. Stejně jako faktor difúzního odporu, tak 

i součinitel difúze vodní páry se určují experimentálně a platí mezi nimi vztah: [9] 

 

  
 

    
[      ]              (6) 
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kde je 

  součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m
2
·s

-1
] 

   měrná plynová konstanta pro vodní páru,            
      

  teplota [K] 

  faktor difúzního odporu [-] 

 

Při určitém tlaku a teplotě dochází v konstrukci při difuzi ke kondenzaci vodních 

par, a to jak v konstrukcích jednovrstvých, tak v konstrukcích, které mají vrstev více.  

Na rozdíl od jednovrstvých konstrukcí má kondenzace u vícevrstevných konstrukcí větší 

účinek a může dojít i ke znehodnocení materiálu, případně k  ovlivnění tepelné pohody 

uvnitř objektu. 

 Kondenzaci lze omezit nebo vyloučit například u vícevrstevných konstrukcí 

zvolením správné skladby jednotlivých vrstev tak, aby se difúzní odpor jednotlivých 

vrstev zmenšoval směrem k vnější části konstrukce, umístěním tepelné izolace  

a správným řešením parotěsné vrstvy. 
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4. Vliv vlhkosti na fyzikálně – mechanické vlastnosti stavebních materiálů 

 

Pod pojmem vlastnost látky chápeme souhrn kvalitativních a kvantitativních 

vlastností, které určují podstatu látky tak, jak se látka projevuje navenek a jaký má vztah 

k okolí [1]. Stavební materiály charakterizuje řada vlastností, ať už fyzikálních  

a mechanických, tak také vlastnosti tepelně – technické, akustické, reologické, 

biologické, chemické, aj. 

 Mezi fyzikální vlastnosti se řadí vlastnosti rozměrové (jako jsou vlastnosti 

délkové, plošné a objemové), vzhledové (jako jsou vlastnosti popisující vzhled povrchu, 

barvu, případně také strukturu materiálu) a vlastnosti hmotnostní (hmotnost, objemová 

hmotnost, pórovitost, aj.). Mechanické vlastnosti můžeme rozdělit dále na vlastnosti 

deformační, pevnostní, řadíme zde také například houževnatost, křehkost, tvrdost , aj. 

 Běžné stavební materiály, jako je beton, zdivo, dřevo, aj. mají porézní strukturu. 

V závislosti na druhu a velikosti pórů materiály přijímají a uvolňují vodu, ať ve formě 

kapalné, nebo jako vodní páru. Také díky pórové struktuře je umožněn transport vlhkosti 

materiálem.  

Pokud vlhkost v materiálu překročí tzv. kritickou vlhkost, mění materiály některé 

své vlastnosti, jako například pevnost, tepelnou vodivost apod. Kritická vlhkost je 

maximální přípustná vlhkost materiálu zabudovaného do konstrukce [12]. V důsledku 

překročení kritické vlhkosti může dojít k  poškození materiálu, nebo ztrátě funkce,  

pro kterou byly navrženy. Jedná se také o zkrácení jejich životnosti a umožnění růstu 

plísní. 

 Vlivem vlhkosti dochází ke snížení pevnosti v tlaku materiálů. Toto výrazné 

snížení bylo zjištěno v řádu až několik desítek procent ve srovnání s  rovnovážným 

či vysušeným stavem u kamene (opuka, pískovec), pálených cihel, vápenopískových 

cihel, malty i ostatních materiálů [2]. Pokud betonové konstrukce nejsou vystaveny 

účinkům mrazu, přítomná vlhkost pevnost v tlaku naopak zvyšuje. 

 Kromě snížení pevnosti v tlaku dochází například u zdiva vlivem vlhkosti také  

ke snížení modulu pružnosti, což způsobuje nadměrné deformace. Ve vlhkých stavebních 

materiálech dochází také ke zvýšenému riziku napadení biologickými škůdci. 

 Působí-li vlhkost na konstrukci, může mít na ni negativní účinky jak fyzikálně – 

mechanické, tak i biologické a chemické. Mezi biologické účinky řadíme působení 

vyšších i nižších rostlin, také ale hnilobu, která může vznikat reakcí metabolitů mikrobů 
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či působení bakterií. Vlivem chemických účinků může kromě koroze docházet ke změně 

krystalických mřížek nebo ke změnám mineralogického složení.  

 Změny vlhkosti mají zejména vliv na porézní stavební materiály (keramika, beton, 

silikáty apod.) [14]. Obecně lze říci, že vlivem vlhkosti u stavebních materiálů může 

docházet jak ke snížení pevnostních vlastností, k objemovým změnám, ke zhoršení 

tepelně – izolačních vlastností, tak ke zvýšení hmotnosti nebo ke snížení 

mrazuvzdornosti. V důsledku změny vnitřní napjatosti konstrukce může docházet  

ke vzniku trhlin nebo deformací, které způsobují zkrácení životnosti celé konstrukce.  

 Stavební materiály se vyznačují vysokou variabilitou vlastností, proto i působící 

vlhkost působí jinak na různé typy stavebních materiálů. Také záleží na prostředí  

a klimatických podmínkách, kterým je konstrukce vystavena. Proto je důležité stavební 

materiály a konstrukce posuzovat individuálně z hlediska vlhkostního režimu, vlastní 

struktury materiálu, případně také z hlediska účinků prostředí, kterému je konstrukce 

vystavena, aj.  

 

4.1 Vliv vlhkosti na fyzikálně – mechanické vlastnosti betonu 

 

 Beton je obecně stavební materiál složený s pojiva, plniva, vody, případně přísad 

a příměsí. V závislosti objemové hmotnosti můžeme betony rozdělit na lehké, obyčejné  

a těžké, dále je možné betony dělit podle vyztužení, pevnosti v  tlaku, technologie výroby, 

hutnosti, podle použitého plniva nebo pojiva nebo také podle funkce.  

 Působení vlhkosti nemusí vždy vyvolávat na materiály a konstrukce negativní 

účinky. Naopak u betonu hlavně ve fázích tuhnutí a tvrdnutí je vlhkost velice důležitá, 

aby řádně probíhal hydratační proces. Pokud je ale beton ve fázi tvrdnutí, může 

pohybující se vlhkost způsobit rozdílný stupeň hydratace částic cementu.  

 Vlhkost a její změny patří k často podceňovaným faktorům ovlivňujícím pevnost  

a přetvořitelnost cementových kompozitů [5]. Díky své pórové struktuře je beton schopen 

přijímat a odevzdávat vodu a v důsledku toho dochází k objemovým změnám. Ztráta 

vlhkosti vyvolává zmenšování objemu betonu (smršťování), zatímco přijímání vody 

vyvolává zvětšování betonu (bobtnání) [5]. 

 Fyzikálně – mechanické pochody v betonu způsobují smrštění, které v závislosti  

na jevu, který ho způsobuje, může být vlhkostní, ale také hydratační, karbonatační, 

plastické nebo autogenní. Podstata smršťování není jednoduchá, neboť vedle kapilárních 
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jevů působí úbytek vody v krystalové mřížce, migrace vlhkosti mezi různě velkými 

kapilárami, podle napětí vodních par okolního prostředí [6]. Na smrštění betonu má 

kromě okolní teploty a vlhkosti také vliv jeho složení, struktura a také tvar samotné 

konstrukce. 

 

 

Obr. 3 Smršťovací trhliny v betonové desce [19] 

 

 Mechanické vlastnosti betonové konstrukce jsou těmito objemovými změnami 

výrazně ovlivněny. Přitom se uplatňuje jak vliv rozdílné vlhkosti v  různých místech 

betonu, tak rozdílný vliv vody na kamenivo a zatvrdlý cement [14]. Objemové změny 

jsou výraznější u lehkých pórovitých betonů, protože obsahují velké množství pórů, díky 

kterým jsou schopny vlhkost rychleji přijímat a také rychleji odevzdávat.  

Vlhkost betonu také ovlivňuje velikost přetvoření při statickém namáhání, 

tepelnou vodivost nebo specifické teplo. 

 

 

Obr. 4 Most přes řeku Ohři u Zálužic [18] 
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Obr. 5 Detailní pohled na degradaci betonu spodního líce  

krajního obloukového trámu [18] 

 

4.2 Vliv vlhkosti na fyzikálně – mechanické vlastnosti zdiva 

 

 Zděné konstrukce jsou obvykle složeny ze dvou základních částí, ze samotných 

cihel a z malty, která zajišťuje soudružnost jednotlivých kusů cihelného staviva. Obvykle 

jsou tyto konstrukce opatřeny omítkou, výjimku tvoří například střešní krytiny.  

 Surovinami pro výrobu cihel jsou cihlářské hlíny, které obsahují minerály typu 

kaolinitu, montmorillonitu, halloysitu nebo illitu, a také doprovodné sloučeniny, které 

mohou být příčinou poškození hotového výrobku [11]. Pro cihly, ostatně jako  

i pro ostatní stavební materiály, je pro příjem a pohyb vlhkosti uvnitř materiálu důležitá 

porozita, ale také tvar a otevřenost jednotlivých pórů. Obecně pro cihlářské výrobky 

platí, že jsou poréznější tím víc, čím nižší je teplota výpalu. Proto jsou výrobky, jako 

například již zmíněná střešní krytina, nebo také například lícové zdivo, páleny za vyšších 

teplot, tím pádem je cihelný střep hutnější. To způsobuje nízkou nasákavost a tím  

i mrazuvzdornost výrobku. 

 Vlhkost zdiva výrazně ovlivňuje jeho pevnost v tlaku a tedy i jeho modul 

pružnosti. Se stoupající vlhkostí materiálu klesá jak modul pružnosti, tak jeho pevnost 

v tlaku. Množství vlhkosti, které je schopen materiál přijmout je závislý na druhu staviva, 

ale také na jeho struktuře.  
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 Podobně jako u betonu díky své pórové struktuře jsou cihelné výrobky schopny 

přijímat vlhkost a jejich struktura umožňuje její pohyb uvnitř konstrukce. Při průniku 

vlhkosti do pórové struktury materiálu se vytváří vnitřní napětí, které může způsobova t 

narušení struktury materiálu. 

 

Obr. 6 Zdivo poškozené vlhkostí [15] 

 

4.3 Vliv vlhkosti na fyzikálně – mechanické vlastnosti malt a omítek 

 

 Spolu s betonem, zdivem a dřevem tvoří malty a omítky další skupinu 

používaných staviv. Jsou tradičním stavebním materiálem sloužícím ke spojování 

stavebních prvků, k ochraně a úpravě povrchů staveb, k těsnění dutin, spár, k izolaci před 

teplotami, vodou a agresivním prostředím a k ochraně výztuže [1]. Obecně je lze 

definovat jako směs pojiva, plniv, vody a přísad, v některých případech (např.  

u hliněných malt) může některá z těchto složek chybět. 

 Maltoviny můžeme rozdělit na vzdušné (sádra, hořečnatá maltovina a vzdušné 

vápno), hydraulické (hydraulické vápno, cement) a na speciální maltoviny, které mají 

specifické vlastnosti (kyselinovzdorné malty, žáruvzdorné malty apod.). V závislosti  

na typu maltoviny pak v různé míře dochází k ovlivnění jejich vlastností 
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4.4 Vliv vlhkosti na fyzikálně – mechanické vlastnosti dřeva 

 

Díky své dostupnosti bylo dřevo jedno z nejdříve používaných stavebních 

materiálů. V dnešní době je dřevo ke stavebním účelům používané velmi často. Dřevo 

jako stavební materiál je oblíbeno zejména pro velmi dobrou pevnost při malé objemové 

hmotnosti, pro malou tepelnou vodivost, lehkou opracovatelnost, příjemnou barvu  

a estetický vzhled [1]. Oproti tomu, jako kterýkoli jiný stavební materiál, má i své 

nevýhody. Mezi ně můžeme řadit například nízkou odolnost vůči biologickým škůdcům, 

povětrnostním vlivům a také i objemové změny v závislosti na vlhkosti. 

 Dřevo má stejně jako jiné běžně používané stavební materiály pórovitou strukturu. 

Póry myslíme dutiny vytvořené lumeny, případně mezibuněčnými prostory s  poloměrem 

kapilár nad 10
-9

 m, a dutiny, které se nacházejí v buněčných stěnách jednotlivých 

elementů dřeva s poloměrem kapilár do 10
-9

 m [10]. Pórovitost materiálu úzce souvisí 

s jeho objemovou hmotností, s klesající objemovou hmotností klesá i pórovitost. 

 Jako přírodní materiál obsahuje dřevo vázanou vodu ve svých buňkách, díky 

pórům, které byly popsány výše, je umožněn další příjem vlhkosti do struktury materiálu. 

Pro zjištění závislosti mechanických vlastností dřeva na obsahu vlhkosti je důležitý 

poměr mezi vodou volnou a vázanou. Stavu, kdy veškerá voda volná ze dřeva 

unikla a vázaná voda dosahuje ještě největšího množství, říkáme bod nasycení dřevních 

vláken (BNV). Jedná se o vlhkost, při které se výrazně mění mechanické vlastnosti 

materiálu. 

 Množství vlhkosti obsažené ve dřevě ovlivňuje jeho objemovou hmotnost. Obecně 

můžeme říct, že se zvyšujícím se obsahem vlhkosti vzrůstá i jeho objemová hmotnost.  

Při příjmu vody materiálem však dochází ke zvětšování jeho objemu pouze do bodu 

nasycení dřevních vláken, který je různý pro různé typy dřevin. Kromě vlhkosti ovlivňuje 

také objemovou hmotnost dřeva také například šířka letokruhů, stáří stromu nebo také 

podíl jarního a letního dřeva. 

 Zatímco rozdíl mezi pevností v tahu podél vláken se významně neliší  

po překročení bodu nasycení vláken, u pevnosti v tlaku podél vláken je rozdíl výraznější. 

V nasyceném stavu je pevnost dřeva nižší takřka 3,8-krát, deformace na mezi úměrnosti 

více jako 2-krát a celková energie deformace takřka 7-krát [10]. 
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Obr. 6 Nadměrná vlhkost dřevěného bednění u okraje šikmé střechy způsobená srážkovou 

vodou v důsledku netěsnosti skládané střešní krytiny [20] 

. 
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5. Metody měření vlhkosti 

 

Pro volbu nejvhodnější metody sanace vlhkosti konstrukcí musí být určen nejen 

samotný obsah vlhkosti, ale také například její stoupání, nebo její proměnnost 

v závislosti na ročním období. Metod pro stanovení obsahu vlhkosti v  konstrukcích  

je několik a rozdělit je lze podle několika kritérií. Podle způsobu odběru vzorku  

je můžeme rozdělit na metody destruktivní a nedestruktivní, podle způsobu měření 

metody přímé a nepřímé. 

U destruktivních metod je ze sledovaného místa nutnost odebrat vzorek, na kterém 

je poté měřeno množství vlhkosti, u nedestruktivních metod probíhá měření přímo  

ve sledovaném místě, aniž by musela být odebrána část materiálu.  

 Přímé metody spočívají v měření množství vody v materiálu oddělením kapalné 

fáze od pevné, u nepřímých metod měříme určitou fyzikální veličinu, která se vlivem 

obsahu vlhkosti mění, jako elektrický odpor, elektrická kapacita nebo tepelná vodivost. 

Při použití přímých metod je nutné pro měření odebrat vzorek, měření je tedy zároveň 

destruktivní, pro nepřímé metody probíhá měření přímo ve sledovaném místě, jedná  

se tedy o měření nedestruktivní. 

 Při odběru vzorků pro destruktivní měření vlhkosti bude nutné uvážit jejich 

množství a velikost, aby byly reprezentativní pro celou konstrukci a zároveň došlo 

k jejímu minimálnímu poškození. Není vhodné odebírat vzorky v místech, která mají 

zvýšenou vlhkost v důsledku stékání volné vody, například v případě vadných sanitárních 

instalací nebo v místech poruchy dešťových svodů. 

 

5.1 Gravimetrická metoda 

 

Pro použití gravimetrické metody jsou odebrány vzorky, které musí být uzavřeny 

v suché, hermeticky uzavřené nádobě tak, aby nedocházelo k  úniku vlhkosti. Některé 

prameny uvádějí, že pro cihelné zdivo by po odebrání sekaných nebo jádrových vzorků 

měly zůstat 24 hodin v prostředí místa odběru. Vlhkost je totiž ovlivněna zahříváním 

vzorku, ke kterému dochází v důsledku zahřívání vrtací korunky třením. 

Při přepravě může část vodní páry zkondenzovat na stěnách nádoby, proto  

pro přesnější měření je vhodné vážit vzorek i s přepravní nádobou, aby měření nebylo 
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touto skutečností zkresleno. Po zvážení se vzorek suší až do ustálení hmotnosti. Sušení 

probíhá při teplotě 105°C, pouze materiály, které by se při této teplotě mohly poškodit, 

nebo by u nich mohlo dojít ke ztrátě chemicky vázané vody, se suší za nižších teplot. 

Hmotnostní obsah vlhkosti vzorku je podle ČSN EN ISO 12570 definován 

vztahem: 

 

  
    
  

     [ ]              (7) 

 

kde je 

  hmotnost zkušebního vzorku před vysušením [kg]  

   hmotnost zkušebního vzorku po vysušení [kg]  

 

Tuto metodu můžeme považovat za jednu z nejpřesnějších, je základním postupem 

pro kalibraci různých nepřímých metod měření [7]. Při dlouhodobém sledování vlhkosti 

se mění místa odběru, může tedy docházet ke změnám vlhkosti vzorků i v  důsledku 

rozdílných vlastností materiálu v různých místech odběru.  Další nevýhodou této metody 

je množství času, které je potřebné k provedení zkoušky, výsledky obdržíme až s určitým 

časovým zpožděním. 

 Měření se provádí v souladu s normou ČSN EN ISO 12570 a pro stanovení 

vlhkosti vzorku řeziva dle normy ČSN EN 13183-1.  

 

5.2 Karbidová metoda 

 

K měření sypkých materiálů, jako písku, jílu a usazenin je možné použít metodu 

karbidu vápníku. Tuto metodu lze použít i k měření pevných rozdrcených materiálů, jako 

například cihelného zdiva. Měření se provádí v uzavřené nádobě, do které se vloží  

zvážený vzorek materiálu, kapsle karbidu vápníku a ocelové kuličky, které slouží  

k rozbití kapslí a k promísení karbidu vápníku s materiálem. 

Karbidová metoda je jedna z běžně užívaných metod. Využívá chemické reakce 

vody v rozdrceném vzorku měřeného materiálu s karbidem vápníku a určuje vlhkost 

kvantitativním stanovením produktu této reakce: [2] 
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CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2            (8) 

 

Pro metodu karbidu vápníku se používá CM přístroj, který se skládá z tlakové 

nádoby s uzávěrem a manometru. V balení s přístrojem jsou také ocelové kuličky, 

ampulky uhličitanu vápenatého, případně váha, hmoždíř, miska na drcení aj. Konkrétní 

obsah balení závisí na typu přístroje a výrobci.  

 

 

Obr. 7 CM přístroj – tlaková nádoba s manometrem 

 

Stejně jako u metody gravimetrické je nutný odběr vzorků a tedy poškození 

konstrukce a také nemožnost opakování měření na stejném místě. Výhodou této metody 

je možnost využití in situ a také rychlé získání naměřených výsledků. 

 

5.3 Odporová metoda 

 

 Tato metoda je založena na vlastnosti vlhkého materiálu měnit odpor v  závislosti 

na vlhkosti. Při vzrůstající vlhkosti se bude zvyšovat elektrická vodivost a tím pádem 

klesat elektrický odpor. 
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 Závislost elektrického odporu    na hmotnostní vlhkosti    lze v určitém rozmezí 

vlhkosti vyjádřit vztahem: [2] 

 

   
 

  
(      ) [ ]             (9) 

 

kde je 

   elektrický odpor [Ϙ] 

  hmotnostní vlhkost [-], [%] 

  teplota [K] 

  koeficient teplotní změny elektrického odporu [K
-1

] 

    konstanty závislé na chemickém složení pórové vody, na vlastnostech tuhé fáze  

a na objemové hmotnosti měřeného materiálu [-]  

 

 Po překročení určité hranice vlhkosti odpor prudce klesá a tím jsou výsledky 

měření zkresleny. Zkreslení je způsobeno tím, že je elektrický odpor závislý také  

na teplotě a složení materiálu, proto horní hranice vlhkosti, pro kterou lze tuto metodu 

použít, je pro každý druh materiálu jiná. 

 Odporové vlhkoměry, pomocí kterých se určuje odpor daného materiálu, obsahují 

kovové elektrody, které pro měření musí být v kontaktu s danou látkou. Aby se zachovala 

přesná geometrie uložení a dokonalý kontakt elektrod s  pórovitým materiálem, zalévají 

se elektrody do sádrových nebo nylonových pórovitých bločků a do zkoumaného 

pórovitého materiálu se vkládají již celé bločky [7]. 

 

 

Obr. 8 Odporový vlhkoměr 
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Při měření je poškození měřeného materiálu minimální a metoda umožňuje 

opakování měření ve stejném místě. Pokud ale stavební materiál obsahuje soli nebo  

je měřeno při nepříznivých podmínkách, můžou být výsledky měření značně zkresleny.  

 

5.4 Kapacitní metoda 

 

 Vlhké stavební materiály můžeme považovat za dielektrikum kondenzátoru, jehož 

změna kapacity je ukazatelem množství vlhkosti obsažené v  daném materiálu. Kapacitní 

metody jsou založeny na měření bud přímo relativní permitivity nebo jiné  veličiny  

na relativní permitivitě závislé [2]. 

 

   
 

(   )
 [ ]            (10) 

 

kde je 

   relativní permitivita [-] 

  hmotnostní vlhkost [-], [%] 

 ,   konstanty závislé zejména na objemové hmotnosti měřeného materiálu a jeho 

pórové struktuře [-] 

 

 Pomocí kapacitních vlhkoměrů lze vlhkost měřit do hloubky v rozmezí 3 cm  

až 5 cm v závislosti na materiálu a typu přístroje, proto tyto přístroje jsou vhodné 

například pro určování vlhkostních map. 

Stejně jako u metody odporové nedochází k poškození zkoumaného materiálu  

a měření lze ve stejném místě opakovat. Navíc měření neovlivňují rozpuštěné soli  

a okolní teplota. Mezi nevýhody této metody patří nutnost kalibrace pro každý stavební 

materiál. 

 

5.5 Termografická metoda 

 

 Všechna tělesa, jejichž teplota je nad absolutní nulou, vyzařují energii, která  

se šíří prostorem ve formě elektromagnetických vln [9]. Toto záření je poté měřeno  
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a zachyceno elektronickým přístrojem (termovizní kamerou). Elektromagnetické vlny 

jsou různé v různých částech materiálu v závislosti na jeho teplotě. V případě zděných 

konstrukcí bude v místech zvýšené vlhkosti teplota nižší, než v místech, kde je vlhkost 

nižší. 

 Pomocí této metody nelze určit přesnou vlhkost, slouží k zobrazení vlhkostních 

poměrů na povrchu, proto nemusí přesně vypovídat o stavu vlhkosti uvnitř dané 

konstrukce. Měření může ovlivnit několik faktorů, jako například sluneční záření nebo 

povětrnostní vlivy. 

 

5.6 Mikrovlnná metoda 

 

 Pro laboratorní měření vlhkosti je v menší míře využívaná také metoda 

mikrovlnná. Ta je založena na schopnosti vody pohltit část energie, která se při měření 

šíří ve formě elektromagnetických vln. Obsah vlhkosti je poté spočítán z  množství 

energie, kterou voda absorbovala.  

Nepřesnosti měření se vyskytují při obsahu vlhkosti do 3%, nebo také při měření 

obsahu vlhkosti heterogenních stavebních materiálů můžou vzniknout nepřesnosti 

v důsledku ovlivnění množství pohlcené energie (například rozmístěním nebo velikostí 

kameniva). 

 Zvýšený obsah vlhkosti ve stavebních materiálech doprovází často i výskyt solí. 

Výhodou této měřící metody je, že soli obsažené v konstrukci nemají vliv na měření 

vlhkosti. Mezi další výhody patří její nedestruktivnost a také okamžité získání 

naměřených dat. 

 

5.7 Další metody měření vlhkosti 

 

Pomocí infračervené spektroskopie je převážně určováno kvalitativní  

i kvantitativní složení vzorku. Metoda je založená na interakci jednotlivých molekul 

s infračerveným zářením. Pomocí této metody však také lze určit obsah vlhkosti v daném 

materiálu. 

 Mezi další metody, které můžou být pro měření vlhkosti materiálu použity, 

můžeme zařadit metodu impedanční spektroskopie nebo také metodu radiometrickou. 
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6. Laboratorní zjišťování obsahu vlhkosti vybraných stavebních materiálů 

 

 Obsah vlhkosti byl zjišťován pro vzorky cihelného zdiva, betonu a dřeva.  

Na vzorcích cihel a betonu byla vlhkost stanovena gravimetrickou a karbidovou metodou, 

na vzorcích dřeva byla zjišťována vlhkost odporovou metodou.  

 

6.1 Měření vlhkosti betonu a cihly pomocí gravimetrické metody 

 

Zkušební zařízení 

 Pro samotnou zkoušku byla použita větraná pec, ve které probíhalo sušení  

při teplotě (105±2)°C. Dle ČSN EN ISO 12570 je tato teplota pro materiály, které svou 

strukturu při této teplotě nemění. 

 Vážení probíhalo na váhách, které měří s přesností 10
-4

 kg (obr. 9), což odpovídá 

požadavku normy, aby nejistota měření nepřekračovala 0,1% váhy vzorků. Dále  

pro měření rozměrů bylo použito digitální posuvné měřidlo s  přesností 10
-5

 m  

(Obr. 10), což také odpovídá požadavku již výše zmíněné normy.  

 

 

Obr. 9 Digitální váhy   Obr. 10 Digitální posuvné měřidlo 

 

Příprava zkušebních vzorků 

 Pro stanovení vlhkosti pomocí gravimetrické metody byly použity dvě cihly  

o rozměrech přibližně 280 x 140 x 650 mm a dva kusy betonové dlažby o rozměrech 

přibližně 400 x 400 x 700 mm (délka x šířka x výška). Po dobu přibližně jednoho měsíce 

v zimním období byly vystaveny vnějším klimatickým podmínkám.  
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 Každá z cihel byla rozřezána na šest přibližně stejných dílů a umístěna zpět  

do místa, kde byla uložena před rozřezáním.   

U betonových kvádrů bylo nejprve pomocí profometru zjištěno umístění výztuže, 

aby vzorky, které byly následně odebrány, tuto výztuž neobsahovaly. Odebrané vzorky 

byly umístěny zpět do míst, ze kterých byly z kvádrů odebrány a umístěny stejně jako 

vzorky cihel do původního místa odběru. 

 Norma ČSN EN ISO 12570 vyřezávání a odvrtávání vzorků nevylučuje, ale nesmí 

být tímto ovlivněna jejich vlhkost. Proto byly vzorky vystaveny klimatickým 

podmínkám, jako před odběrem, a to po dobu 48 hodin. 

 

Obr. 11 Vzorky připravené pro gravimetrickou zkoušku, vlevo – cihla, vpravo – beton 

 

Postup měření 

1. Protože byly vzorky vystaveny vnějším podmínkám v průběhu zimního období,  

po jejich vyjmutí z nich byly odstraněny zbytky sněhu a jejich povrch byl lehce 

očištěn suchým hadrem. 

2. Jednotlivé vzorky byly zváženy, změřeny a uloženy do sušící pece. U cihly byla 

měřena délka, šířka a výška (d, š, h), u betonu byla měřena výška (h) a průměr  

ve dvou na sebe kolmých směrech (d1, d2). Rozměry vzorků jsou uvedeny v tab. 1. 
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cihla beton 

číslo 

vzorku 

d  

[mm] 

š  

[mm] 

h  

[mm] 

číslo 

vzorku 

d1 

[mm] 

d2 

[mm] 

h  

[mm] 

1 94,09 65,55 65,58 1 64,15 64,12 71,75 

2 99,35 65,52 65,28 2 64,25 63,78 73,04 

3 94,12 66,46 65,12 3 64,57 64,01 74,02 

4 94,30 73,18 65,11 4 64,10 64,00 72,21 

5 95,28 73,38 64,91 5 64,11 64,01 73,35 

6 94,94 72,68 64,62 6 64,01 63,98 75,81 

7 93,24 68,33 66,24 7 63,83 63,92 72,38 

8 98,08 69,31 65,48 8 63,45 64,03 70,74 

9 92,23 70,70 64,93 9 64,14 63,98 73,14 

10 94,72 69,62 66,01 10 63,98 64,08 71,12 

11 99,60 69,39 65,76 11 64,12 63,87 72,36 

12 89,40 68,78 65,73 12 63,96 64,06 73,43 

Tab. 1 Rozměry zkušebních vzorků 

 

3. Sušení probíhalo až do ustálené hmotnosti, které je dosaženo, až rozdíl dvou po 

sobě jsoucích vážení je menší, než 0,1% hmotnosti vzorku.  

 

Dosažené výsledky 

 U vzorků cihly došlo k ustálení hmotnosti po 48 hodinách, ustálené hmotnosti 

vzorků betonu došlo po 72 hodinách. V tab. 2 jsou uvedeny hmotnosti vzorků před a po 

vysušení a také příslušná hmotnostní vlhkost, která je vypočtena podle vztahu  (7). 

cihla beton 

číslo 

vzorku 

m 

[g] 

m0 

[g] 

u 

[%] 

číslo 

vzorku 

m 

[g] 

m0 

[g] 

u 

[%] 

1 701,3 584,8 19,92 1 549,8 518,5 6,04 

2 748,5 620,9 20,55 2 574,1 544,0 5,53 

3 727,9 606,0 20,12 3 583,2 551,7 5,71 

4 817,6 680,2 20,20 4 588,6 557,6 5,56 

5 821,6 681,7 20,52 5 599,2 568,2 5,46 

6 815,0 683,1 19,31 6 601,4 569,6 5,58 

7 741,9 621,4 19,39 7 563,7 526,8 7,00 

8 798,7 671,4 18,96 8 539,1 505,3 6,69 

9 767,1 646,0 18,75 9 554,2 517,9 7,01 

10 795,2 667,9 19,06 10 569,5 533,9 6,67 

11 806,8 677,7 19,05 11 551,0 518,9 6,19 

12 721,9 606,0 19,13 12 580,5 547,2 6,09 

Tab. 2 Hmotnostní vlhkost vzorků cihly a betonu 
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 U vzorku cihly i betonu byla také stanovena a objemová hmotnost suchého  

materiálu a objemová vlhkost (tab. 3) podle následujících vztahů: 

 

   
  
 
[      ]            (11) 

 

kde je 

   hmotnost zkušebního vzorku po vysušení [kg] 

  objem zkušebního vzorku [m
3
] 

 

      
  
  
     [ ]           (12) 

 

kde je: 

  objemová vlhkost [-], [%] 

  hmotnostní vlhkost[-], [%] 

   objemová hmotnost suchého materiálu [kg·m
-3

] 

   hustota vody [kg·m
-3

] 

cihla beton 

Číslo 

vzorku 

V 

[m
3
] 

ρ0 

 [kg.m
-3

] 

ψ 

[%] 

Číslo 

vzorku 

V 

[m
3
] 

ρ0 

 [kg.m
-3

] 

ψ 

 [%] 

1 4,04.10
-4

 1445,84 28,87 1 2,32.10
-4

 2238,04 13,54 

2 4,25.10
-4

 1461,17 30,10 2 2,35.10
-4

 2315,29 12,84 

3 4,07.10
-4

 1487,70 30,00 3 2,40.10
-4

 2297,19 13,15 

4 4,49.10
-4

 1513,86 30,65 4 2,33.10
-4

 2397,83 13,36 

5 4,54.10
-4

 1502,11 30,90 5 2,36.10
-4

 2404,68 13,15 

6 4,46.10
-4

 1531,98 29,65 6 2,44.10
-4

 2337,12 13,08 

7 4,22.10
-4

 1472,44 28,62 7 2,32.10
-4

 2272,46 15,96 

8 4,45.10
-4

 1508,33 28,67 8 2,26.10
-4

 2239,70 15,02 

9 4,23.10
-4

 1525,79 28,67 9 2,36.10
-4

 2198,10 15,44 

10 4,35.10
-4

 1534,36 29,31 10 2,29.10
-4

 2332,55 15,59 

11 4,54.10
-4

 1491,14 28,47 11 2,33.10
-4

 2230,61 13,83 

12 4,04.10
-4

 1499,37 28,75 12 2,36.10
-4

 2316,90 14,13 

Tab. 3 Objemová hmotnost a objemová vlhkost vzorků cihly a betonu  
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6.2 Měření vlhkosti betonu a cihly pomocí karbidové metody 

 

Zkušební zařízení 

 CM přístroj, který se používá pro měření vlhkosti pomocí karbidové metody,  

se skládá z tlakové lahve a mechanického manometru. Součástí balení (obr. 12) je také 

velmi přesné vážící zařízení, 4 ocelové koule, sada karbidových ampulí a nástroje  

pro rozdrcení zkoušeného materiálu a nástroje pro čištění.  

 

 

Obr. 12 Kufřík s karbidovým přístrojem a příslušenstvím 

 

Při tomto měření nesmí být použity vzorky s více než 1,5.10
-3

 kg vody, nadměrný 

tlak, který by při reakci s karbidem vápníku mohl vzniknout, by mohl způsobit nadměrný 

únik acetylenu přes uzávěr manometru. Přístroj měří v rozmezí od 0 do 1,6 barů 

(odolnost proti přetížení do 2 barů) s přesností 1,6%. 

 Měření musí probíhat při teplotě (20±5)°C, teplota totiž může ovlivnit tlak a tím 

pádem i výsledek měření (díky zákonu plynů). Tlaková nádoba nesmí být po dobu měření 
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vystavena přímému slunečnímu záření a měření nesmí z bezpečnostních důvodů probíhat 

v uzavřené místnosti. 

 

Příprava vzorků 

Pro tuto zkoušku byly odebrány části cihel ještě před měřením pomocí 

gravimetrické metody (obr. 13). Byly odebrány ze vzorku č. 4 ze středu cihly a ze vzorku 

č. 11 z jejího okraje. 

 

 

Obr. 13 Odebrání vzorků pro karbidovou metodu,  

vlevo – z vzorku č. 4, vpravo – z vzorku č. 11 

 

Protože měření neprobíhalo ihned po odebrání vzorků, byly uzavřeny  

ve vzduchotěsném obalu a uloženy v exsikátoru. 

 

 

Obr. 14 Vzorky uzavřené ve vzduchotěsném obalu před uložením do exsikátoru 
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 Při odvrtávání vzorků betonu pro gravimetrickou metodu bylo odvrtáno celkem  

13 vzorků, 12 z nich bylo použito pro gravimetrickou zkoušu, na jednom byla vlhkost 

měřena pomocí karbidové metody. 

 

Postup měření 

1. Odebraný vzorek pro tuto zkoušku je nutné rozdrtit pomocí palice v  misce, která 

je na to určena. Před samotným měřením je nutné na vážícím zařízení zvážit 

hmotnost kalíšku, do kterého bude pomocí lžičky vložen rozdrcený materiál.  

2. Do tlakové nádoby byly vloženy 4 ocelové koule, přesně odměřený vzorek 

materiálu, poté se teprve vkládá ampule s karbidem vápníku. Při vkládání ampule 

se musí tlaková nádoba držet směrem od sebe. Poté se tlaková nádoba může 

uzavřít. 

3. Důkladným protřepáním a krouživými pohyby dojde k  většímu rozdrcení vzorku 

a také k rozbití ampule s karbidem vápníku. Poté v pětiminutových intervalech  

se tento proces opakuje. 

4. Před ukončením měření, které trvá cca 20-25 minut, je nutné tlakovou lahev 

znovu protřepat, pokud se tlak na manometru  nezmění, je možné měření ukončit  

a odečíst příslušný tlak a vlhkost. Tlaková lahev musí být otevřena tak, aby 

směrovala od obličeje, plyn se nechá volně unikat.  

5. Po každém měření se lahev za sucha vyčistí pomocí kartáče a ocelové koule 

pomocí čistící látky. Tím se zabrání ztuhnutí zbytků a tedy změny objemu lahve, 

která by mohla ovlivnit další měření. 

 

Dosažené výsledky 

 Při měření byla sledována nejen koncentrace vody, ale také tlak zobrazený  

na manometru a délka měření. 

číslo 

měření 
materiál označení 

hmotnost 

[g] 

délka 

měření 

[min] 

tlak 

[bar] 

koncentrace 

vody 

[%CM] 

1 cihla C4 10 20 1,05 10,50 

2 cihla C11 10 20 1,10 11,00 

3 beton - 20 20 0,35 1,75 

4 beton - 50 20 0,95 1,86 

Tab. 4 Koncentrace vody ve vzorcích cihly a betonu 
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6.3 Měření vlhkosti dřeva pomocí odporové metody 

 

Zkušební zařízení 

Pro měření byl použit odporový měřič vlhkosti materiálů GMH 3850  (obr. 15). 

Pomocí tohoto přístroje je možno měřit jak vlhkost (podíl hmotnosti vody a hmotnosti 

suchého materiálu), tak obsah vody (podíl hmotnosti vody a hmotnosti vlhkého 

materiálu). Podle pokynů výrobce byl přístroj nastaven na měření vlhkosti materiálu.  

 

 

Obr. 15 Odporový vlhkoměr GMH 3850 Obr. 16 Zarážecí elektroda 

 

 Tento typ odporového vlhkoměru umožňuje měření vlhkosti dřeva a jiných 

stavebních materiálů. Jeho paměť obsahuje charakteristiky 466 druhů dřevin a 28 

stavebních materiálů, jako beton, cihly, izolační materiály aj ., což umožňuje velice 

přesné měření. Teplotní kompenzace, která je důležitá pro přesné měření vlhkosti dřeva, 

je buď manuální, nebo automatická pomocí teplotního snímače. 

 Měření vlhkosti sypkých materiálů probíhá za pomocí zapichovacího snímače 

nebo měřících jehel, měření vlhkosti tvrdých materiálů, jako je beton či cihly, probíhá  

za pomocí kartáčových elektrod, které se umisťují do předem vyvrtaných otvorů.  

Pro měření vlhkosti dřeva se používá zarážecí elektroda (obr. 16). 

 

Příprava vzorků 

 Měření pomocí odporové metody probíhalo na dvou kvádrech lepeného 

lamelového dřeva o rozměrech přibližně 450 x 250 x 200 m (délka x šířka x výška). Tyto 
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kvádry byly po delší dobu (přibližně jeden měsíc) vystaveny vnějším klimatickým 

podmínkám (obr. 17). 

 

 

Obr. 17 Kvádry lepeného lamelového dřeva 

 

 Měření vlhkosti bylo provedeno jak na horních, tak na dolních a bočních stranách 

kvádrů.  

 

Postup měření 

1. Nejprve byla na přístroji nastavena teplota a druh dřeva – pro lepené lamelové 

dřevo byl nastaven druh h460.Zarážecí elektrody byly pomocí kabelu připojeny 

k vlhkoměru. 

2. Měřící hroty přístroje byly zaraženy tak, aby byl zajištěn dobrý kontakt mezi 

dřevem a hroty (obr. 18). Podle ČSN EN 13183-2 se měření provádí ve směru 

vláken, kolmo na směr vláken se provádí, předepisuje-li to návod k měřidlu. 

U tohoto vlhkoměru rozdíl mezi měřením s hroty zaraženými příčně proti 

vláknům a hroty zaraženými ve směru vláken je minimální. 
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Obr. 18 Měření pomocí odporového vlhkoměru 

 

3. Po ustálení hodnoty vlhkosti na displeji je možné tuto hodnotu odečíst. U obou 

vzorků bylo provedeno osm měření na horní i spodní straně, dále bylo provedeno 

pět měření na každé z delších bočních stran, tři měření na každé z kratších 

bočních stran. 

 

Dosažené výsledky 

Hmotnostní vlhkost naměřená pomocí odporového vlhkoměru pro oba vzorky je 

uvedena v tab. 5. 

Hmotnostní vlhkost [%] 

horní strana spodní strana boční strany 

vz. č. 1 vz. č. 2 vz. č. 1 vz. č. 2 vz. č. 1 vz. č. 2 

14,6 16,2 21,6 23,7 15,0 17,9 18,4 16,4 

14,5 17,4 23,8 22,7 14,7 15,3 15,8 15,7 

14,1 16,8 22,5 22,6 14,4 16,2 16,9 15,2 

14,6 17,4 23,2 23,2 15,1 14,1 16,4 16,9 

14,4 15,2 24,6 22,5 18,4 15,3 17,3 16,6 

14,7 18,1 23,6 22,7 17,8 14,2 16,8 18,1 

15,0 17,8 23,2 23,1 16,3 15,8 17,3 17,4 

14,4 16,7 25,6 22,5 17,1 14,6 16,9 17,1 

Tab. 5 Naměřené hodnoty vlhkosti lepeného lamelového dřeva  
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7. Zjišťování obsahu vlhkosti vybraných stavebních materiálů IN SITU 

 

 Při laboratorním měření vlhkosti vzorků cihelného zdiva, betonu a dřeva byly 

použity různé metody měření. Pro určení obsahu vlhkosti vzorků cihelného zdiva  

a betonu byla použita gravimetrická a karbidová metoda, pro určení obsahu vlhkosti 

vzorků dřeva metoda odporová. Zkušenosti s výše zmíněnými metodami byly aplikovány 

IN SITU na objektu, ve kterém v současné době probíhá přestavba. 

 

7.1 Popis a umístění objektu 

 

 Pro zjišťování vlhkosti byl vybrán objekt nacházející se v  obci Bílovec, místní 

části Stará Ves, ležící v okrese Nový Jičín. Jedná se o samostatně stojící budovu ve tvaru 

obdélníka, která má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Je umístěna ve svažitém 

území k východní straně. 

 

 

Obr. 19 Umístění objektu v obci [17] 

 

Objekt je doposud v katastru nemovitostí zapsán jako jiná stavba a v současné 

době probíhá přestavba na obytný objekt – rodinný domek. Při přestavbě dojde ke ztužení 

stávajících nosných stěn a stropních nosičů, výměně oken a dveří  aj. Stavební úpravy 

byly zahájeny v polovině roku 2012. 
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Obr. 20 Přední pohled na část objektu 

 

Přes zimní období již byly vybourány otvory pro osazení oken a dveří, v  době 

odběru vzorků byly otvory pro osazení okny a dveřmi dále upravovány. Také docházelo 

k úpravě podlah a částečně také ke ztužení a dozdění některých vnitřních nosných stěn.  

 

7.3 Odběr vzorků a stanovení jejich vlhkosti 

 

 Vzorky cihel a betonu byly odebrány z vnější i vnitřní strany konstrukce. Celkem 

byly odebrány čtyři vzorky cihly, každá z nich byla rozdělena na dvě části – jedna část 

byla určena pro stanovení vlhkosti karbidovou metodou IN SITU, druhá část byla 

uzavřena ve vzduchotěsném obalu a poté na ni byla stanovena vlhkost gravimetrickou 

metodou. 

 

 

Obr. 21 Rozdělení vzorku pro měření vlhkosti (menší část pro karbidovou metodu,  

větší část pro gravimetrickou metodu) 
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 Měření vlhkosti pomocí karbidové metody musí probíhat při teplotě (20±5)°C. 

Protože se venkovní teplota pohybovala okolo 0°C, měření probíhalo ve vytápěné větrané 

místnosti, kde byla požadovaná teplota zajištěna.  

 U každého ze vzorků cihel probíhalo měření s 20g nadrceného materiálu (označení 

C1 – 1, C2 – 1, C3 – 1, C4 – 1), protože vzorky C1 a C2 obsahovaly pouze malé 

množství vlhkosti, bylo provedeno ještě jedno měření se 100g materiálu (označení  

C1 – 2, C2 – 2). U vzorků C3 a C4 již měření se 100g nemohlo probíhat, obsahovaly více 

vody než je předepsané množství dané výrobcem. 

 Výrobce definuje pro přesné měření teplotu okolního vzduchu (která je v rozmezí 

(20±5)°C), ale již není zmíněn požadavek na teplotu samotného měřeného materiálu. 

Proto z každé cihly byla odebrána část, která byla uzavřena ve vzduchotěsném 

nepropustném obalu a ponechána při teplotě přibližně 20°C po dobu 48 hod (označení  

C1 – 3, C2 – 3, C3 – 3, C4 – 3). 

 

 

Obr. 22 Vzorky ve vzduchotěsném obalu pro měření po 48 hodinách  

 

 Z interiéru byly odebrány vzorky C1, C2, B1, B2, z exteriéru pak vzorky C3, C4  

a B3. Místa odběru jsou znázorněny na obr. 23 ve schématu 1 PP. 
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Obr. 23 Schéma 1. PP – místa odběru vzorků 

(1 – vzorky C1, B1, B1; 2 – vzorek C2; 3 – vzorky C3, C4; 4 – vzorek B3) 

 

 Vzorky C1, B1 a B2 byly odebrány z 1. PP z vybouraného otvoru pro umístění 

dveří. Jak již bylo zmíněno, otvory pro dveře i okna byly ve stávajícím stavu po delší 

dobu (cca 5 měsíců), předpokládáme tedy ustálenou vlhkost v  konstrukci. 

 

 

Obr. 24 Místo odběru vzorku C1, B1, B2 

 

 Stěna, ve které je otvor pro dveře připraven je složena ze dvou částí – část  

je tvořena cihelným zdivem a část je tvořena betonem. Bližší informace o použitém 

betonu však nejsou k dispozici, projektová dokumentace původní stavby se nedochovala, 
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v projektové dokumentaci pro přestavbu je materiál použitý pro tuto stěnu popsán pouze 

jako „stávající zdivo a konstrukce“. 

 Na obr. 24 je místo odběru vzorků C1, B1 a B2, odebíraný vzorek C1 je umístěn 

přibližně 0,7 m nad terénem, dále pak vzorky B1 a B2 určené pro gravimetrickou 

zkoušku (vzorek B1 umístěn přibližně 0,3 m nad terénem, vzorek B2 přibližně 0,7 m  

nad terénem – ve stejné úrovni jako vzorek C1). 

 Výsledné koncentrace vody v %CM pro cihlu udává tab. 6, tab. 7 udává 

koncentraci vody taktéž v %CM pro beton. Protože se při odebírání vzorků betonu 

materiál drolil, pro karbidovou metodu byly odebrány části ve stejných  výškových 

úrovních jako pro gravimetrickou zkoušku. 

číslo 

měření 
označení 

doba 

měření po 

odběru 

hmotnost 

[g] 

délka 

měření 

[min] 

tlak 

[bar] 

koncentrace 

vody 

[%CM] 

1 C1 – 1 ihned 20 20 0,325 1,625 

2 C1 – 2 ihned 100 20 1,100 1,425 

3 C1 – 3 48 hod. 20 20 0,200 0,900 

Tab. 6 Koncentrace vody vzorku C1 

číslo 

měření 
označení 

doba 

měření po 

odběru 

hmotnost 

[g] 

délka 

měření 

[min] 

tlak 

[bar] 

koncentrace 

vody 

[%CM] 

4 B1 – 1 ihned 20 20 1,200 6,000 

5 B1 – 2 48 hod. 20 20 1,050 5,250 

6 B2 – 1 ihned 20 20 0,825 4,125 

7 B2 – 2 48 hod. 20 20 0,750 3,750 

Tab. 7 Koncentrace vody ve vzorcích betonu B1 a B2 

  

Výška místa odběru beton označený jako B1 – 1 a B1 – 2 odpovídá výšce odběru 

vzorku B1, obdobně výška místa odběru beton označený jako B2 – 1 a B2 – 2 odpovídá 

výšce odběru vzorku B2.  

Na obr. 25 je umístění vzorku C2, který byl odebrán ve výšce přibližně 1,7 m. 

Z této fotky je také zřejmé, že v původní stavbě byly použité různé druhy cihel (cihly 

plné a částečně i cihly duté). 
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Obr. 25 Místo odběru vzorku C2 

číslo 

měření 
označení 

doba 

měření po 

odběru 

hmotnost 

[g] 

délka 

měření[

min] 

tlak 

[bar] 

koncentrace 

vody 

[%CM] 

8 C2 ihned 20 20 0,025 0,475 

9 C2 ihned 100 20 0,625 0,595 

10 C2 48 hod. 50 20 0,150 0,285 

Tab. 8 Koncentrace vody vzorku C2 

 

Na severozápadním rohu objektu byly odebrány vzorky C3 a C4, vzorek C3 téměř 

v kontaktu s okolním terénem, vzorek C4 ve výšce přibližně 0,5 m. 

 

 

Obr. 26 Místo odběru vzorku C3, C4 
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číslo 

měření 
označení 

doba 

měření po 

odběru 

hmotnost 

[g] 

délka 

měření[

min] 

tlak 

[bar] 

koncentrace 

vody 

[%CM] 

11 C3 – 1 ihned 20 25 1,450 7,250 

12 C3 – 2 48 hod. 20 20 1,325 6,625 

13 C4 – 1 ihned 20 25 1,450 7,250 

14 C4 – 2 48 hod. 20 20 1,425 7,125 

Tab. 9 Koncentrace vody vzorku C3 a C4 

 

Vzorek betonu B3 byl odebrán z dlažby před objektem. Protože obdobně jako  

u cihel označených C1 a C2 byl naměřený tlak malý, měření se opakovalo s  navážením 

100g vzorku (označeno jako B3 – 2). 

číslo 

měření 
označení 

doba 

měření po 

odběru 

hmotnost 

[g] 

délka 

měření[

min] 

tlak 

[bar] 

koncentrace 

vody 

[%CM] 

15 B3 – 1 ihned 20 20 0,225 1,050 

16 B3 – 2 ihned 100 20 1,050 1,000 

17 B3 – 3 48 hod. 100 20 0,925 0,875 

Tab. 10 Koncentrace vody vzorku B3 

 

Příslušné vzorky byly podrobeny gravimetrické zkoušce pro srovnání 

s karbidovou metodou. K ustálení hmotnosti došlo u všech vzorků cihel a vzorků betonu 

B1 a B2 po 48 hodinách, u vzorku B3 po 72 hodinách.  

cihla beton 

označení 

vzorku 

m 

[g] 

m0 

[g] 

u 

[%] 

označení 

vzorku 

m 

[g] 

m0 

[g] 

u 

[%] 

C1 904,1 884,0 2,27 B1 346,5 307,3 12,76 

C2 1313,6 1286,1 2,14 B2 248,4 224,5 10,65 

C3 886,1 799,2 10,87 B3 463,2 437,7 5,83 

C4 427,8 387,2 10,49 - - - - 

Tab. 11 Výsledky gravimetrické zkoušky 
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8. Vyhodnocení experimentální části 

  

Střední hodnota hmotnostní vlhkosti vzorků cihly je 19,58%, jednotlivé vzorky  

se svou hmotnostní vlhkostí od střední hodnoty liší nejvýše o ±0,94%. U vzorků betonu 

je střední hodnota hmotnostní vlhkosti 6,13% a jejich hmotnostní vlhkost se od střední 

hodnoty liší nejvýše o ±0,88%. Vzorky stejného materiálu vystaveného stejným 

podmínkám vykazují přibližně stejnou vlhkost, rozdíly mohou být způsobené například 

vnitřní strukturou materiálu.  

Velký rozdíl mezi hmotnostní vlhkostí vzorků cihel a vzorků betonu je způsoben 

pórovitější strukturou cihel, která je díky tomu schopna přijmout větší množství vody. 

Pórovitá struktura má pravděpodobně za následek i to, že k  ustálení hmotnosti při sušení 

došlo u cihel dříve (u cihel po 48 hodinách, u betonu po 72 hodinách). Na dobu sušení má 

vliv kromě struktury materiálu také jeho objem.  

 Při použití karbidové metody lze zjisti koncentraci vody, střední hodnota pro 

vzorky cihel při laboratorním zkoušení odpovídala 10,75% CM, pro vzorky betonu 1,81% 

CM. Rozdíl mezi střední hodnotou hmotnostní vlhkosti a koncentrací vody je znázorněn 

v grafu 1. 

 

  

Graf 1 Srovnání výsledků gravimetrické a karbidové metody měření vlhkosti u materiálů 

měřených laboratorně 
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Vzorky lepeného lamelového dřeva byly v kontaktu s terénem, podle očekávání 

tedy ze spodní strany byla naměřená vlhkost větší, než vlhkost z  horních či bočních stran. 

Střední hodnota hmotnostní vlhkosti pro horní i boční strany je 16,11%, přitom rozdíl 

mezi hmotnostní vlhkosti u jednotlivých měření a střední hodnoty nepřekračuje 2,29%. 

Pro spodní stranu byla střední hodnota hmotnostní vlhkosti rovna 23,19%, rozdíl mezi 

touto hodnotou a naměřenými hodnotami hmotnostních vlhkostí nepřekračuje 1,06% . 

 Při zjišťování obsahu vlhkosti IN SITU byly zkoušeny vzorky cihly a betonu, 

v obou případech se vlhkost stanovovala pomocí karbidové a gravimetrické metody. 

Váha vzorků pro karbidovou zkoušku byla 20 g, pouze u vzorků, u kterých byla vlhkost 

malá  

(a tedy výsledný tlak byl malý pro přesné odečtení) bylo provedeno kontrolní měření 

s vyšší hmotností vzorku. Rozdíly mezi měřením karbidovou metodou (měření ihned  

po odběru a měření 48 hod. po odběru) a metodou je pro vzorky cihly znázorněn v  grafu 

2, pro vzorky betonu na grafu 3. 

 

 

Graf 2 Vlhkost vzorků cihly při měření IN SITU 
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Graf 3 Vlhkost vzorků betonu při měření IN SITU 

 

 Na první pohled je zřejmé, že vlhkost stanovená karbidovou metodou je podstatně 

nižší, než vlhkost stanovená metodou karbidovou. Pravděpodobně je to z důvodu,  

že pomocí karbidové metody lze změřit pouze absolutně volná voda ve struktuře 

materiálu, oproti tomu metodou gravimetrickou je stanovena nejen voda absolutně volná, 

ale také voda vázaná v materiálu. 

 Lze také pozorovat menší hodnoty vlhkosti u vzorků, které byly podrobeny 

karbidové zkoušce až po 48 hodinách, po které byly uzavřeny ve vzduchotěsném obalu  

a umístěny při teplotě přibližně 20°C. Z tohoto zjištění lze konstatovat, že měření 

vlhkosti pomocí gravimetrické metody může ovlivnit i teplota samotného měřeného 

materiálu. 
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9. Závěr 

  

Na území České Republiky je velké množství objektů, které byly stavěny  

bez použití hydroizolace spodní stavby, nebo kde je díky stáří objektů hydroizolace již 

dožilá. Stále častěji se tak setkáváme se zvýšenou vlhkostí, ať již ve zdivu,  

či v betonových a dřevěných konstrukcích. Vlhkost v těchto konstrukcích může negativně 

ovlivnit některé jejich vlastnosti. 

 Při návrhu sanačního zásahu je důležité stanovit množství vlhkosti v  dané 

konstrukci či materiálu. V dnešní době je velké množství metod, pomocí kterých lze 

vlhkost v materiálech stanovit.  

Při volbě metody měření by v první řadě měla být zohledněna možnost odběru 

vzorků. Gravimetrické metoda, která se provádí dle normy ČSN EN ISO 12570,  

je metodou nejpřesnější, ze které vycházejí mnohé metody další. Pokud je tedy možné 

odběr dostatečného množství materiálu, je nejvhodnější gravimetrické zkouška.  

Odporová metoda se používá pro měření dřeva, lze ji ale také použít pro měření 

jiných stavebních materiálů. Rozsah měření hmotnostní vlhkosti je ale stejně jako  

u karbidové metody omezen. Měření vlhkosti odporovou metodou ovlivňuje několik 

dalších faktorů, jako například obsah solí v materiálu či nepříznivé podmínky. 

 Pokud však není možné odebrat dostatečné množství materiálu pro gravimetrickou 

zkoušku nebo je potřeba měření IN SITU, lze vlhkost stanovit také metodou karbidovou. 

Ta se provádí za daných teplot (pro konkrétní použitý CM přístroj 20±5°C), měřený 

vzorek nesmí obsahovat více jak 1,5 g vody. Pokud tedy měření probíhá za jiných teplot, 

nebo materiál obsahuje větší množství vlhkosti, nelze tuto metodu použít.  

 U karbidové metody je nutno zmínit, že výsledkem je koncentrace vody, nikoli 

hmotnostní vlhkost jako u gravimetrické metody. Pro tuto metodu není konkrétní norma, 

kterou by se při měření dalo řídit, přestože je metoda velice rozšířená. Je vhodná  

pro materiály, které mají přímo v % CM vyjádřenu maximální koncentraci vody, kterou 

můžou obsahovat (např. betonové potěry). 
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