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Téma 2 
VNÚTORNÉ OMIETKY 

Pracovný list č. 4 Stanovenie času tuhnutia cementovej kaše 

Prístroje a pomôcky: 

Vicatov prístroj: hustomerný valček sa nahradí valcovitou oceľovou ihlou  účinnej dĺžky najmenej 
45mm a priemeru 1,13mm ± 0,05mm 

Celková hmotnosť pohyblivej časti musí byť 300g ± 1g. Musí sa pohybovať zvisle a bez významného 
trenia a jej os musí byť zhodná s osou ihly 

Vicatov prístroj vybavený ihlou sa pred skúškou nastaví tak, že sa ihla postaví na podložku vloženú v 
skúšobnej nádobke a ukazovateľ sa nastaví na nulovú značku stupnice 

Potom sa ihla zdvihne do východiskovej polohy 

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: cementová kaša normalizovanej hustoty (pripravujú a skúšajú sa v laboratóriu, 
ktoré musí mať stálu teplotu 20 °C ± 2°C a relatívnu vlhkosť vzduchu najmenej 50%) 

 

 

POSTUPY 

 

1. Stanovenie začiatku tuhnutia 

Vicatov prstenec, uložený na podložke,  sa naplní cementovou kašou normalizovanej hustoty.  

Vicatov prstenec sa postaví pod Vicatov prístroj; ihla sa opatrne spustí tak, aby sa dotýkala povrchu 
cementovej kaše. Ihla v tejto polohe musí ostať 1-2 s.  

Potom sa pohyblivá časť rýchlo uvoľní, takže ihla vniká zvisle do cementovej kaše. Na stupnici sa 
odčíta hĺbka vniknutia, keď už ihla ďalej nevniká, najneskôr však po 30 s od uvoľnenia ihly. 

Odčítaná hodnota sa uvedie do protokolu o skúške spolu s časom, ktorý uplynul od vsypania cementu 
do vody. 

Skúšky vpichov sa opakujú na rovnakej vzorke cementovej kaše vo vhodne zvolených intervaloch 
napr. po 10 min a na vhodných miestach vzdialených najmenej 8 mm od okraja prstenca alebo 5 mm 
od seba a 10 mm od posledného vpichu.  

Skúšobné teleso sa má uschovať pre určenie konca tuhnutia.  

 

 

Výsledok skúšky 

Čas, ktorý uplynul od nulového času do okamihu, keď vzdialenosť medzi ihlou a podložkou dosiahla 
hodnotu 6 ± 3 mm. Uvádza sa zaokrúhlený na 1 minútu. 
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Posúdenie, či zistený čas zodpovedá normovým požiadavkám. 
 

Začiatok tuhnutia nastal 
...............minút od nulového 
času. 

Cement ................................... 
(vyhovuje - nevyhovuje) 

 

 

 

2. Stanovenie konca tuhnutia 

Naplnený Vicatov prstenec použitý na stanovenie začiatku tuhnutia sa na podložke obráti, aby sa 
mohli vykonať skúšky určovania konca tuhnutia na strane pôvodne priľahlej k podložke. Vicatov 
prstenec sa postaví pod ihlu Vicatovho prístroja, ktorá sa opatrne spustí tak, aby sa dotýkala povrchu 
vzorky cementovej kaše. V tejto polohe musí ihla zostať 1-2 s. Potom sa pohyblivá časť rýchlo uvoľní, 
takže ihla vniká zvisle do cementovej kaše. Na stupnici sa odčíta hĺbka vniknutia, keď už ihla ďalej 
nevniká, najneskôr však 30 s od uvoľnenia ihly. 

Skúšky vpichov sa opakujú vo vhodne zvolených časových intervaloch, napr. 30 minútových. V čase 
medzi jednotlivými vpichmi sa naplnený Vicatov prstenec uchováva  skúšobnej nádržke v úložnej 
skrini. Po každom vpichu sa Vicatova ihla ihneď očistí. 

Koniec tuhnutia sa dosiahne vtedy, keď kruhový nadstavec na ihle už nezanecháva odtlačok na 
povrchu skúšaného telesa. Koniec tuhnutia by sa mal potvrdiť aj pri opakovaní vpichov na dvoch 
iných miestach. 

 

 

Výsledok skúšky 

Čas, ktorý uplynul od nulového času do času, keď ihla prenikla do zatuhnutej cementovej kaše už iba 
do hĺbky 0,5mm. Uvádza sa zaokrúhlený na 5 minút. 

Koniec tuhnutia nastal ............... minút od nulového času. 

 

 

 

 

Zdroje: 

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