
Adámek Jiří, Doc. Ing. CSc., VUT Brno, Stavební fakulta, Údolní 53, 602 00 
Brno,05/41146245, E-mail: adamek.j@fce.vutbr.cz 
Juránková Vlasta, Ing. CSc.,  VUT Brno, Stavební fakulta, Žižkova 17, 602 00 Brno, 
05/41147655, E-mail: jurankova.v@fce.vutbr.cz 
Michalko Ondra, Doc.Ing.CSc., ČVUT Praha, Stavební fakulta, Thakurova 7, 166 29 Praha 6,   
02/2435 4700, E-mail:michalko@fsv.cvut.cz 
 
 
SLEDOVÁNÍ KVALITY TĚSNICÍCH TECHNOLOGIÍ STANOVENÍM 

SOUČINITELE PROPUSTNOSTI POVRCHU SANOVANÝCH BETONŮ 
PRO VODU A VZDUCH 

 
Souhrn 
 

Propustnost povrchových vrstev betonových stavebních konstrukcí pro vodu a vzduch 
je jedním z nejzávažnějších ukazatelů životnosti a trvanlivosti těchto materiálů. Kvalitu 
zpevňovacích a těsnících technologií  lze monitorovat a vyhodnocovat provedením zkoušek 
propustnosti povrchových vrstev pro vodu a vzduch. Lze předpokládat, že měřením 
propustnosti před sanací a po ní se získají závažné podklady pro zhodnocení sanačních 
technologií. Stanoví se hodnoty součinitelů propustnosti pro vodu a plyn. Zhodnocení 
získaných měření se provádí podle kritérií zahraničních standardů, případně podle metodiky 
autorů měřících přístrojů. 
 
1. Rozbor problému 
 

Materiálové charakteristiky většiny stavebních materiálů jsou převážně určovány 
jejich pórovitostí. O jejich vlastnostech rozhoduje celkový objem a rozložení spektra pórů 
porézní látky. Rozhodující je jejich tvar a míra jejich vzájemného propojení. Analýza procesu 
vytváření pórové struktury cementových kompozitů umožňuje predikovat technicky 
významné vlastnosti těchto komponentů. Tyto vlastnosti ovlivňuje především obsah volné 
vody, případně vodní páry v pórovém systému betonu. Vlhkost ovlivňuje funkčnost 
stavebních prvků, především jejich životnost, tepelně izolační schopnosti, snižuje pevnostní 
parametry betonu, zhoršuje jeho objemovou stálost a zvyšuje možnost vzniku koroze 
zabetonované výztuže. Zvyšuje se nebezpečí postupné degradace betonu v důsledku jeho 
karbonatace a sulfatace atmosférickým CO2 a SO2. 
 Pórová struktura se vytváří v těsném časovém sledu za vytvářením hydratačních 
produktů cementu v betonovém kompozitu. Celková porozita a poměrné zastoupení pórů 
různé velikosti na začátku vytváření pevného kompozitu závisí na množství cementu a 
záměsové vody, na vlastnostech cementu a plniv, na způsobu mísení a zhutňování čerstvé 
kompozitní směsi. Vývoj pórové struktury již zatvrdlého cementového kompozitu je ovlivněn 
podmínkami a délkou jeho ošetřování. S postupující hydratací cementu se celková porozita 
zmenšuje a postupně se zmenšuje i medián poloměrů mikropórů následkem růstu objemu 
hydratačních produktů. Velikost pórů v hutných cementových kompozitech se pohybuje 
v širokém rozmezí od pórů s poloměrem pod 1 µm až po póry s poloměrem řádově 100 µm a 
ojediněle i větším. Pórová struktura je dále ovlivňována stářím kompozitu, nejen pokračující 
hydratací, ale především působením CO2 na jeho povrchové vrstvy. Současně se uplatňuje 
vliv vytváření smršťovacích trhlinek, jiných poruch vznikajících v důsledku rekrystalizace 
některých fází, tepelných spádů apod. Vývoj mikroporuch tvořící se struktury kompozitu 
vlivem vzniku nových fází probíhá současně s hydratací zrn cementu. V počátečních fázích 
karbonatace dochází k přechodnému zvýšení hutnosti povrchových vrstev betonu, snižuje se 
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objem pórů v této vrstvě. Tato skutečnost je zapříčiněna vznikem nových produktů v jejím 
průběhu. Rychlost karbonatace je parametrem, který zásadně ovlivňuje degradaci kompozitu a 
postupně může způsobit korozi výztuže. K dalším změnám v pórové struktuře dochází při 
postupném zatěžování kompozitu v konstrukci. Tato skutečnost souvisí s mechanizmem 
přetváření a porušování struktury cementových kompozitů, který je funkcí velikosti napětí 
v materiálu konstrukce. Smršťování cementového kompozitu v jeho nejvýraznější fázi lze 
charakterizovat jako důsledek zmenšování obsahu vlhkosti v jeho pórové struktuře. Tuto 
závislost ovlivňují především kapilární síly uplatňující se v kompozitu. Tyto síly stlačují 
cementový kompozit ze všech stran, což má za následek jeho smršťování. Toto smršťování se 
podílí na iniciování vzniku mikroporuch. Kapilární síly přestanou působit v okamžiku, kdy 
vymizí menisky vody i v nejjemnějších pórech. Dochází ke snížení gradientu smršťování až 
k jeho zastavení. Všechny uvedené okolnosti popisují změny, ke kterým může docházet 
v pórové struktuře cementového kompozitu. 

 
Měření propustnosti povrchových vrstev betonu i jiných kompozitů pro vodu a vzduch 

objektivně popisuje stav pórové struktury ve zkoušeném místě konstrukce. Naskýtá se otázka, 
zda by nebylo možno kvalifikovat a případně kvantifikovat míru účinnosti zpevňovacích a 
především utěsňovacích sanačních technologií právě měřením propustnosti sledované oblasti 
před a po aplikaci sanační hmoty. Právě měření propustnosti struktury pro vzduch se provádí 
dokonalým zařízením firmy Proceq. Lze je provádět na vodorovných i svislých plochách a 
není přehnaně časově náročné. Naměřená data se ukládají do paměti přístroje a lze je poměrně 
snadno přetáhnout do PC, vyhodnotit a vytisknout. Autorům nejsou známy technologické 
parametry různých sanačních technologií, a uvědomují si, že tyto technologie budou 
aplikovány především na značně porušené konstrukce a parametry této nové metody budou 
z různých důvodů nepoužitelné. Proto lze považovat tento článek za příspěvek do možné 
diskuse o tom, jak hodnotit účinnost sanačních úprav. 
V další části příspěvku jsou stručně popsány metodiky měření a použité měřící aparatury pro 
sledování propustnosti, příp. nepropustnosti cementových kompozitů včetně uvedení 
praktických výsledků. 
 
2. Metodiky měření a zkušební zařízení 
 

Pro stanovení propustnosti povrchových vrstev silikátových, ale především 
cementových kompozitů jsou na Ústavu stavebnin a zkušebních metod a na ústavech fyziky 
VUT Brno a ČVUT Praha používány profesionálně vyráběné měřiče propustnosti firem 
Germann Instruments (Dánsko) a firmy Proceq (Švýcarsko). 

 
Přístroj pro stanovení propustnosti povrchových vrstev stavebních materiálů pro vodu 

(GWT) pracuje na principu měření rychlosti průtoku tlakové vody strukturou povrchové 
vrstvy v čase. Z doby průtoku vody danou plochou, ze zvoleného tlaku vody a objemu 
zatvrdlého cementového tmele k celkovému objemu betonu se z Darcyho zákona spočítá 
součinitel propustnosti betonu. Z této veličiny se posléze určí součinitel vnitřní propustnosti 
k1 [m2]. Tato veličina závisí na rozdílu vstupního a výstupního tlaku kapaliny, její dynamické 
viskozitě, hustotě a tíhovém zrychlení. 

 
Takto vypočtená hodnota vnitřní propustnosti povrchové vrstvy je v odborné literatuře 

a řadě evropských standardů považována jako jedno ze základních kritérií pro posouzení 
trvanlivosti betonu. Např. německá norma DIN 1045 pro betonové konstrukce za trvanlivé 
betony považuje ty betony, jejichž vnitřní propustnost k1 je menší než 1.10-16 m2 [1]. Schema 
přístroje GWT a pohled na přístroj při měření je na obr. 1 a 2. 



 
 

 
        
 
 

Propustnost betonu pro vzduch se určuje přístrojem Torrent Permeability Tester 
(TPT),  který vyrábí švýcarská firma Proceq (obr. 3 a 4).  

 

Zkouška spočívá v měření proudění 
vzduchu do vnitřní komory přístroje. 
Základními prvky přístroje jsou 
dvoukomorová vakuová buňka a regulátor 
tlaku, které obstarávají proudění vzduchu 
do vnitřní komory orientované kolmo 
k povrchu zkoušené konstrukce. Přístroj 
pracuje ve spojení s vakuovým čerpadlem.  

 
Vlhkost, která je závažnými činitelem 

ovlivňujícím propustnost, je kompenzována 
průběžným měřením elektrického odporu 
betonu Wenerovou sondou. Měřící 
souprava je napojena na indikační přístroj 

s kapacitou až 200 měřicích míst vybavený LCD displejem s možností přenosu dat na 
PC. Na displeji indikačního přístroje se objeví naměřené hodnoty tlaku ve vnitřní 
komoře, součinitele propustnosti kT , doby zkoušky a hloubky průniku vakua L. 
V návaznosti na naměřenou hodnotu elektrického odporu betonu se třída kvality betonu 
stanovuje z monogramu (tab. 1 a obr. 5). 

 

 

 

Obr. 1  Schéma přístroje GWT Obr. 2   Pohled na přístroj GWT 

Obr. 3  Schéma přístroje TPT 



 

Tabulka 1 – Třídy kvality krycích vrstev betonu dle [2] 

Kvalita krycí vrstvy betonu Index kT (10-16 m2) 
velmi špatná 5 > 10 
špatná 4 1,0 – 10 
střední 3 0,1 – 1,0 
dobrá 2 0,01 – 0,1 
velmi dobrá 1 < 0,01 

 

Propustnost betonu pro vodu byla zkoušena nejen v laboratoři, ale i na stavbách. 
Hodnoty propustností vesměs korespondují s pevnostmi povrchových vrstev betonů 
zkoušených NDT metodami. Pro ilustraci se uvádí výsledky stanovení součinitele 
propustnosti k1 na betonu C25/30 (B30-A), který byl modifikován použitím 

Obr. 4  Pohled na přístroj TPT. Vpravo vývěva,  vlevo nahoře  snímací buňka 

Obr. 5  Nomogram pro stanovení 
            třídy kvality betonu dle [2] 



polypropylenových vláken (ozn. B30-V), křemičitými úlety (ozn. B30-S) a jejich kombinací 
(ozn. B30-VS). Hodnoty součinitelů k1 zjištěných na vysušených a přirozeně vlhkých 
betonech jsou uvedeny v  tabulce 2. 

 
Tabulka 2 - Porovnání hodnot součinitelů k1 betonů 

označení betonu součinitel vnitřní propustnosti 
k1 [m2] B30-A B30-V B30-S B30-VS 

vysušených betonů 
(0,35-0,75 %) 4,10.10-15 4,69.10-15 2,25.10-15 1,43.10-15 

přirozeně vlhkých betonů 
(2,2-2,9 %) 5,63.10-16 1,47.10-15 3,60.10-16 7,18.10-17 

Z tabulky 2 je zřejmý zásadní vliv vody a vodních par ve struktuře betonu na jeho 
propustnost. Vliv příměsí se projevil na hodnoty součinitele propustnosti s výjimkou přídavku 
polymerních vláken pozitivně.  

Propustnost povrchových vrstev betonu pro vzduch byla zkoušena na laboratorních 
vzorcích různě složených a různě vlhkých betonů. Nespornou výhodou je možnost měření 
elektrického odporu vlhkého betonu a následné automatické korekce hodnot součinitele kT. 
Na shodných vzorcích, které byly použity pro stanovení propustnosti pro vodu přístrojem 
GWT, byla provedena informativní měření propustnosti pro vzduch. Tato měření se 
realizovala při vstupním testování přístroje TPT. Časově však byly tyto zkoušky posunuty o 9 
měsíců, čímž se změnily podmínky pro dlouhodobé zrání betonů s příměsemi. V tabulce 3 
jsou uvedeny hodnoty součinitele kT, hloubky průniku vakua L a hmotnostní vlhkosti w. 

 
Tabulka 3 – Výsledky měření propustnosti pro vzduch 

označení betonů součinitel propustnosti 
kT [10-16 m2] 

hloubka průniku  
vakua L [mm] 

hmotnostní vlhkost 
[%] 

B30-A 2,44 
3,14 

65,6 
70,6 

0,79 

B30-S 8,29 
7,34 

90,7 
85,3 

0,78 

B30-V 3,35 
3,45 

72,4 
69,3 

1,23 

B30-VS 7,75 87,4 1,14 

Rozdíly v hodnotách součinitele propustnosti pro vzduch kT nebyly zásadní. Betony 
s obsahem křemičitého úletu (silica) vykázaly vyšší propustnost pro vzduch. Tato skutečnost 
mohla být způsobena odlišnostmi v průběhu hydratace cementu v těchto betonech. Křemičitý 
úlet se pravděpodobně zúčastnil tvorby hydratačních produktů díky své latentní hydraulicitě. 
Větší objem zatvrdlého cementového kamene může být příčinou větší propustnosti sledované 
pórové struktury. 

 
3.  Zhodnocení výsledků 
  

Důležitým aspektem změn pórové struktury a vzniku mikroporuch a trhlinek od 
plastického sedání, vysychání, smršťování, statického nebo dynamického zatížení je doba 
působení těchto faktorů. K sanacím konstrukcí se přistupuje v okamžiku, kdy je nezbytné 
zlepšit vlastnosti sanovaných stavebních materiálů, nebo alespoň upravit je na jejich původní 
hodnoty. Tyto materiály se budou  nacházet většinou ve stavu, ve kterém již dojde k různému 
stupni jejich degradace. Metody stanovení propustnosti struktury stavebních materiálů, 



především betonu či železobetonu, jsou už řadu let v zahraničí uznávány jako metody, které 
jsou schopny kvantifikovat stav měřeného materiálu z hlediska jeho trvanlivosti. Rozsáhlé 
výzkumy z posledních 10-15 let se velmi podrobně zabývají tímto nesnadným problémem, a 
jednotliví autoři, případně specializované skupiny odborníků definují podmínky pro 
hodnocení trvanlivosti v [1], [2] a dalších. Metoda TPT je díky průmyslově vyráběnému 
přístroji se snímací a vyhodnocovací digitální jednotkou pracující s korekcí vlhkosti betonu 
vhodná ke zkouškám na konstrukcích „in situ“. Snadná aplikace na konstrukce v terénu, a 
krátká doba měření nepřesahující 12-15 minut umožňuje provedení značného počtu měření a 
tím získání rozsáhlého souboru výsledků. 
 
4. Závěr 
 
 Autoři příspěvku se domnívají, že uvedené metody stanovení propustnosti 
povrchových vrstev betonu mohou přispět k objektivní kvantifikaci účinnosti sanačních 
technologií. Měřením před a po sanaci na shodném místě konstrukce se může objektivně 
posoudit výsledek sanačních prací. 
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