
1 

Názov: Transport vlhkosti v stavebných materiáloch 

Témy a kľúčové slová: transport vlhkosti, 

kapilarita, zmena klímy, stavební materiály 

Čas na 

realizáciu:90 minút 

Vek žiakov:  

15-16 

 

Úrovne práce  

s materiálom: 

 

 
 

Metodické poznámky, IKT podpora a pod.: 

 

IKT – grafy  (Excel) 

Internet 

 

Potrebné pomôcky a prístroje: 

Nádoba, voda, tehly (tvárnice) 

z rôznych materiálov, meradlo 

(pravítko), stopky 

 

 

Požadované základné vedomosti: 

Matematika – lineárna funkcia, 

grafy funkcií 

Fyzika – vlastnosti kvapalín - voda  

Technika – stavebné materiály 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Práca s vodou – mokré pracovisko 

 Vzdelávacie výsledky po realizácií aktivity: 

Žiaci popíšu vlastnosti stavebných materiálov – 

fyzikálne, chemické, technické  

Žiaci definujú a odmerajú koeficient absorpcie. 

Žiaci získajú základné znalosti o kapilárnych javoch. 

Žiaci pripravia a zrealizujú laboratórnu prácu 

a diskutujú výsledky svojich meraní. 

Žiaci vyhľadajú ďalšie informácie o stavebných 

materiáloch na internete. 

 



2 

Opis vyučovania 

 

Úvodná aktivita 

Zmena klímy a extrémne prejavy počasia – silné búrky a záplavy. 

Brainstorming – môže sa budova zrútiť aj po dlhšom čase od zatopenia? 

 

 

Hlavná aktivita 

 

Žiaci študujú a diskutujú vlastnosti stavebných materiálov – akým spôsobom nasiakajú 

vlhkosťou.  

 

Žiaci realizujú laboratórnu prácu – určenie koeficientu nasiakavosti materiálu. 

 

Žiaci porovnávajú rôzne druhy materiálov. 

 

Žiaci študujú kapilárny transport vody. 

 

Plenárna aktivita 

Žiaci vyhľadajú na internete ďalšie informácie o stavebných materiáloch. Diskutujú výhody 

a nevýhody ich využitia na stavbu obytných budov. 
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Transport vlhkosti v stavebných materiáloch 

Motivácia 

Metóda: brainstorming  

Základná otázka do diskusie: zmena klímy, extrémne prejavy počasia 

Klíma na Zemi sa mení. Povodne, výdatné dažde, víchrice, tornáda sa objavujú stále častejšie 

aj v oblastiach, kde sa predtým nevyskytovali. Na druhej strane sú oblasti, ktoré sú zasiahnuté 

extrémnym suchom. Panuje všeobecná zhoda v tom, že tieto prejavy počasia sú dôsledkom 

globálneho otepľovania našej planéty. Tieto abnormality počasia, hlavné prudké dažde 

a záplavy často vedú k tomu, že v postihnutých oblastiach majú ľudia problémy s deštrukciou 

budov a zničením ciest a železníc. Veľa stavieb je zničených aj potom ako nasiaknu vlhkosť 

z podložia, aj keď samotný príval dažďovej vody či záplavy už ustúpili.  

 

Každý stavebný materiál môže byť charakterizovaný podľa schopnosti, ako môže nasiaknuť vlhkosť 

(vodu). Budeme sa zaoberať vlastnosťami rôznych stavebných materiálov. 
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Študijný text 

Jeden zo základných problémov techniky a fyziky stavebných materiálov je problematika 

transportu vlhkosti. Tento problém má niekoľko ďalších aspektov, ktoré súvisia so zdravím 

obyvateľom (napr. teplé a vlhké prostredie vedie k rozmnoženiu mikroorganizmov), 

problémy tepelnej izolácie budov (tepelná vodivosť rastie so zvyšujúcou sa vlhkosťou, čo má 

za následok vyššie energetické nároky na vykurovanie), tepelná pohoda v miestnostiach, 

stabilita budov. 

Voda v stavebných materiáloch môže byť prítomná vo forme pevnej látky (ľad), kvapaliny alebo 

plynu (vodná para). Pripomeňme si, že 1 liter vody (asi 1 kg) má po vyparení objem 52 m3, teda zaplní 

miestnosť s rozmermi 4m × 5 m × 2,6 m. Molekuly vody sú vysoko polárne, majú vysoké povrchové 

napätie a veľkú tepelnú kapacitu. Priemer molekuly je malý, približne 0,28 mm. 

 

Stavebné materiály 

   

  

 

Stavebné materiály obsahujú vlhkosť z rôznych zdrojov: 

 vlastná vlhkosť získaná počas výroby 

 vlhkosť v dôsledku vlhkosti okolitého vzduchu 

 vlhkosť získaná počas dažďa  

 vlhkosť z pôdy 
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 vlhkosť z vnútorných priestorov domu (vlhkosť v obytných izbách v dôsledku 

aktívnej činnosti obyvateľov) 

 

Každý materiál môže obsahovať iba určité množstvo vlhkosti – hovoríme o tzv. krivke 

nasiakavosti (vyparovanie) alebo o parciálnom tlaku ps, ktorý závisí na teplote. Táto závislosť 

je vyjadrená Magnusovou krivkou, ktorej rovnica je 

n

s bap 






 

100  

Hodnoty konštánt a,b:   

pre teplotný interval  –20 oC    0 oC  je hodnota  a = 4,689 Pa, b = 1,486 , n = 12,30,  

v teplotnom intervale   0 oC    30 oC je  a = 288,68 Pa, b = 1,098, n = 8,02. 

Každý stavebný materiál obsahuje medzery, ktoré nazývame póry. Tieto póry môžu byť 

tvorené izolovanými bublinami vzduchu (pary) alebo môžu byť rôzne prepojené a na porvchu 

materiálu otvorené. Takto je v materiáloch vytvorená sieť kanálikov s rôznym prierezom. Ak 

je priemer póru väčší ako 0,1 mm, potom hovoríme o „makropóroch“. Ak je stredná hodnota 

priemeru póru väčšia ako 0,3 mm, môže byť počas dažďa do týchto pórov vtlačená voda. 

Pre transport vlhkosti sú najvýznamnejšie póry veľkosti 0,1 m až 0,1 mm. Tieto póry 

zaisťujú kapilárny transport vlhka materiálom. Póry s priemerom 0,1 m sú tzv. gélové póry 

a uplatňujú sa pri veľmi pomalom transporte vody v materiáli. Všetky stavebné materiály 

môžeme vizuálne rozdeliť na látky s veľkými pórmi a s drobnými pórmi (keď na ne 

kvapneme vodu, buď vsiakne alebo zostane na povrchu). Schopnosť nasiaknuť vodu je 

dôležitá napr. pri práci s maltou, ktorá obsahuje vodu. Ak je voda nasávaná tehlou príliš 

rýchlo, znehodnotí to stavbu. 

Voda je do jemne poréznych materiálov vťahovaná vplyvom kapilárneho tlaku. So 

zväčšujúcou sa hĺbkou prieniku sa mení viskózny prúdový odpor vody, zväčšuje sa. Preto tiež 

klesá výška h, do ktorej voda v materiáli prenikne. 

Všechny stavební materiály tak můžeme  rozdělit vizuálně na látky s velkými póry a 

s drobnými póry (když na ně kápneme vodu, buď se vsákne, nebo zůstane na povrchu). 

Schopnost nasáknout vodou je důležitá např. při práci s  maltou, která obsahuje určitý díl 

vody. Je-li voda nasávána cihlou příliš rychle, znehodnotí to stavbu – drolivost apod. 

U jemně porézních materiálů je voda do materiálů vtahována vlivem kapilárního tlaku . Se 

zvětšující se hloubkou průniku se mění viskózní proudový odpor vody, zvětšuje se. Proto také 

klesá výška h, do které voda v materiálu pronikne.  
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Laboratórna  práca 

Odmerajte a vypočítajte absorpční koeficient vody A 

Absorpčný koeficient vody je definovaný pomocou Schwarzovej rovnice (Krus et al,1993): 

tAh v , tAm   

kde m je množstvo absorbovanej vody kg/m2,  A je absorpčný koeficient vody (kg/m2s1/2). Na 

základe definície môžeme absorpčný koeficient A určiť pomocou smernice krivky preloženej 

nameranými hodnotami, pozri obrázok. 

 

Zdroj: http://tpm.fsv.cvut.cz/asw/software/files/absorpce.pdf 

 

Praktická realizácie experimentálneho určenia koeficientov av a mv  je veľmi jednoduchá. 

Vhodný kus stavebného materiálu postavíme do nádoby s vodou tak, aby voda siahala do 

výšky asi 2 cm. Budeme merať výšku výstupu vody v materiáli a prírastok hmotnosti 

v závislosti od času. Výšku výstupu vody meriame na rôznych miestach, pretože vplyvom 

nerovnomernej pórovitosti nevystúpi voda rovnako vysoko. Výsledky meraní vyznačíme 

v grafe a vypočítame príslušné koeficienty. 

Použite vzťahy 

tAh v  

tAm   

Určte hodnotu A pre rôzne materiály (YTONG, tehla, drevo). 
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Príklad nameraných hodnôt  (software Mathematica): 
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Diskusia 

1. Porovnajte výsledky pre rôzne materiály.  

2. Pomocí Internetu vyhľadajte informácie o meraných materiáloch. Porovnajte ich.  

3. Aké ďalšie nedeštruktívne metódy je možné použiť pre štúdium vlastností stavebných 

materiálov? (radiácia, ultrazvuk, optické metódy) 

V technickej praxi sa používa veľa rôznych metód nedeštruktívneho skúmania vlastností 

stavebných materiálov. Sú to rádiografické metódy (použitie röntgenového žiarenia, , -

žiarenia), akustické metódy (ultrazvuk, tranmisné rezonančné metódy), optické metódy atď. 

Okrem mechanických a chemických vlastností sa skúma tepelná vodivosť, elektrická 

vodivosť, lom svetla a opracovateľnosť stavebnín. Skúmanie týchto vlastností už vyžaduje 

špeciálne technické vybavenie a pre aplikáciu v škole resp. pri domácich pokusoch je príliš 

náročné. 

Ytong ako skúmaný materiál patrí v súčasnosti k najpoužívanejším „ekologickým“ 

stavebninám. Skladá sa z piesku, vody, vápna, cementu a hliníkového prášku. Pri výrobe 1 m3 

Ytongu sa spotrebuje iba jen 300 kWh energie. Všetky zvyšky je možné recyklovať na 

granulát. Základné parametre Ytongu sú: koeficient prestupu tepla k = 0,54 W.m-2.K-1, 

koeficient tepelnej vodivosti    =  0,16 W.m-1.K-1, tepelný odpor R = 1,87 m2.K.W-1. Ytong 

je nehorľavý. 
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Problémová otázka: Je možné stanoviť veľkosť pórov materiálu na základe meraní 

vykonaných v rámci laboratórnej práce? 

Kapilarita 

Zmeny výšky hladiny v kapiláre sú spojené s existenciou kapilárneho tlaku. Kapilárny tlak 

vzniká v dôsledku zakrivenia povrchu kapily. V prípade kapilárnej elevácie (kvapalina 

namočí steny nádoby) vystúpi kvapalina do takej výšky h, aby hydrostatický tlak 

(zodpovedajúci výške vodného stĺpca h) bol rovnaký ako kapilárny tlak. Ak má kvapalina 

hustotu ρ, môžeme túto podmienku vyjadriť pomocou rovnice  

  

FR = FG 

 

 
 

Ak vyjadríme obe sily v rovnice pomocou polomeru kapiláry, hustoty kvapaliny 

a povrchového napätia, dostaneme výraz 

2R = hmaxR2g 

 Odtiaľ vyjadríme h. 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
2𝜎

𝜌𝑅𝑔
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Vieme, že hustota vody   = 1000 kgm-3, povrchové napätie  = 0,0727 Nm, g = 9,81 ms-2. 

Po dosadení je výsledok rovný: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
14,8

𝑅
 mm2 

Ak poznáme výšku výstupu vody v danom materiáli (jej meranie bolo súčasťou laboratórnej 

práce), môžeme určiť veľkosť pórov v danom materiáli. 

Úloha: 

Vypočítajte veľkosť pórov v meraných materiáloch. Môžeme vodu zaradiť medzi 

absorbujúce materiály? 

Nájdite príklady materiálov z bežného života, ktoré vodu absorbujú a ktoré vodu odpudzujú.  

 

http://www.ultrananotech.cz/fotogalerie/ 

 

Gore-Tex http://jumpsport.cz/poradna/co-je-to-material-gore-tex 

http://www.ultrananotech.cz/fotogalerie/

