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Téma 2 
VNÚTORNÉ OMIETKY 

Pracovný list č. 2:  Skúška normalizovanej hustoty cementovej kaše 

Súvisiace normy 

STN EN 196-3: Metódy skúšania cementu. Časť 3: Stanovenie času tuhnutia a objemovej stálosti 

STN EN 197-1: Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácia a kritériá na preukazovanie zhody cementov na 
všeobecné použitie 

STN EN 196-7: Metódy skúšania cementu. Časť 7: Postupy na odber a úpravu vzoriek cementu 

 

Prístroje a pomôcky: 

 váhy: s presnosťou ± 1g 

 odmerný valec s presnosťou ± 1ml 

 miska a stierka (špachtľa) 

 stopky s presnosťou ± 1s 

 Vicatov prístroj s hustomerným valčekom: valček je vyrobený z kovu odolného proti korózii v tvare 
presného kruhového valca s účinnou dĺžkou najmenej 45 mm a s priemerom 10,00 ± 0,05 mm. 
Celková hmotnosť pohyblivej časti má byť 300 g ± 1 g a musí sa pohybovať bez významného trenia 

 Vicatov prstenec (objímka): plní sa skúšanou kašou, musí byť z tvrdenej gumy, plastu alebo 
mosadze. Prstenec má kužeľovitý tvar, hĺbku 40,0 mm ± 0,2 mm a vnútorný priemer 75 mm ± 10 
mm 

 Podložka (sklíčko): je väčšie ako objímka, s hrúbkou 2,5mm 

 Skúšobné vzorky: pripravujú a skúšajú sa v laboratóriu, ktoré musí mať stálu teplotu 20 °C ± 2°C a 
relatívnu vlhkosť vzduchu najmenej 50% 

 

Postup: 

Príprava cementovej kaše normalizovanej hustoty: 
400g cementu CEM II 32,5 (s presnosťou 1 g) 
120 ml destilovanej vody (s presnosťou 1 ml) 

Miešacia nádoba sa opatrne naplní vodou a cementom tak, aby nevznikali straty vody a cementu. Čas 
pridávania nesmie prekročiť 10s. Počas prisýpania cementu vody zmes zľahka premiešavame. 

Bezprostredne potom sa začne zmes intenzívne miešať a tento čas sa berie ako začiatok procesu 
miešania. Udáva sa na minútu presne.  

Po 90 s sa miešanie  na 30s zastaví. Cementová kaša, ktorá sa nalepí na steny a dno miešacej nádoby, 
sa zotrie vhodnou stierkou do stredu nádoby. Potom miešame ďalších 90s. Celkový čas miešania je 3 
minúty. 

Vicatov prstenec umiestnený na podložke sa naplní cementovou kašou. Objímka aj podložka sa 
predtým naolejujú separačným prípravkom. Vzduchové bubliny v cementovej kaši sa odstránia 
ručným poklepaním podložky. Nadbytočná kaša sa opatrne odstráni a zarovná sa s horným okrajom 
prstenca. 
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Stanovenie normalizovanej hustoty 

Vicatov prstenec na podložke sa postaví stredom pod hustomerný valček, ktorý sa posunie dolu tak, 
aby bol v styku s povrchom cementovej kaše. Potom sa pohyblivá časť rýchlo uvoľní, takže 
hustomerný valček vniká zvislo do stredu cementovej kaše. Skúška normalizovanej hustoty sa musí 
vykonávať 4min ± 10s po skončení pridávania cementu do vody (nulový čas). Odčíta sa hĺbka 
vniknutia na stupnici vtedy, keď hustomerný valček už nevniká hlbšie do cementovej kaše, najskôr 
však po 5s a najneskôr po 30s. 

Skúška sa opakuje s cementovou kašou obsahujúcou rozličné množstvo vody tak dlho, kým sa 
nedosiahne vzdialenosť medzi spodnou plochou hustomerného valčeka a podložkou 6mm ± 2mm. Po 
každej skúške normalizovanej hustoty sa hustomerný valček očistí. 

 

p.č. CEMENT (g) VODA (ml) VICATOV PRÍSTROJ (mm) 

1. 400 120  

2.    

3.    

 

 

Vyhodnotenie: 

w =( v/c )*100 (%) = ........................... 
v...........konečné množstvo vody (g) 
c ........... konečné množstvo cementu (g) 

 

 

 

Zdroje: 

https://sites.google.com/site/svfmaterialoveinzinierstvo/stavebne-materialy/ucebne-texty/skky-
cementu/cas-tuhnutia-cementu 
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