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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vlivem impregnačních nátěrů na fyzikální vlastnosti pískovců. 

V první části je popsána charakteristika impregnačních nátěrů a impregnovaného 

materiálu. V následující části práce je zpracována metodika přípravných a laboratorních 

prací se zaměřením na nařezání pískovce, aplikaci používaných nátěrů a jednotlivé 

zkoušky. Tyto zkoušky jsou dále doplněny o analýzu před a po aplikaci zmíněných nátěrů. 

Celkové vyhodnocení je pak zpracováno pomocí makropetrografického a 

mikropetrografického popisu vzorků, který je doplněn o výsledky sledování hloubky 

prostoupení jednotlivých nátěrů. Dále jsou pak zhodnoceny výsledky na zkoušky 

nasákavosti vodou za atmosférického tlaku, pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti. V závěru 

práce jsou shrnuty a podrobně zhodnoceny dosažené výsledky. 

 

Klíčová slova: petrografický popis, impregnační nátěr, pískovec, nasákavost, pevnost, 

mrazuvzdornost 



 

 

Summary 

This diploma thesis deals with the influence of impregnation on the physical properties of 

sandstone. The first part describes the properties of impregnation coatings and impregnated 

materials. The following part is to described the methodology of preparation and 

laboratory work focused on cutting sandstone, use of coatings and application of specific 

tests. These tests are supplemented by the analysis before and after the coatings 

application. The whole evaluation is processed by using macro- and micro-petrographical 

description of samples, which is supplemented by the results of monitoring the depth of 

coatings penetration. Furthermore, the results are then evaluated by testing water 

absorption at atmospheric pressure, compressive strength and frost resistance. The results 

are summarized and reviewed in detail in the thesis conclusion. 

 

Keywords: petrographical description, impregnation coatings, sandstone, penetration, 

strength, frost resistance 
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1 Úvod 

Kvádrové pískovce z okolí Hořic a Ostroměře byly již od nepaměti proslulé těžbou 

a zpracováním této horniny. Již odedávna až po dnešní dny se pískovce používají jako 

sochařský a stavební materiál (Mísař, 1983). Jde zřejmě o jednu z nejznámějších 

a nejpoužívanějších hornin v širokém okolí a proto nás už kvůli použití zajímají její 

fyzikální vlastnosti. 

Hlavním cílem této diplomové práce ale bylo hořický pískovec těžený v lomu 

Podhorní Újezd firmou Kámen Ostroměř, spol. s r.o. zkoumat z hlediska jeho fyzikálních 

vlastností v přirozeném stavu a výsledky porovnat s vlastnostmi pískovce 

impregnovaného. Tato studie by měla vypovědět i o hloubce prostoupení zmíněného 

impregnačního nátěru. Na zkoumání bylo použito několika hydrofobizačních nátěrů běžně 

dostupných a používaných firmou a jeden, který se těmto vymyká. Jedná se o nátěr 

založený na principu nanotechnologie (složený z nanočástic). 

Společnost Kámen Ostroměř, spol. s r.o. zpracovává pískovec ve své provozovně 

v Ostroměři. Firma horninu používá samozřejmě na hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu. Jedná se tedy především o obkladové a dlažební desky (většinou s broušeným 

povrchovým opracováním), schody, parapety a různé profilové práce. Odpadní materiál se 

pak dá použít jako stavební kámen apod. 

V této diplomové práci se tedy jedná o zjištění odlišností v používaných nátěrech 

na fyzikální vlastnosti horniny. Práce je také doplněna o studii, která byla prováděna 

pomocí polarizačního mikroskopu a měla zjistit hloubku prostoupení jednotlivých nátěrů. 

Zhodnocení horniny, jejich vlastností a zkoušek na ní prováděných bylo 

realizováno v laboratoři na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Práci 

v laboratoři předcházelo nařezání pískovce a jeho popis. Samotná práce v laboratoři pak 

tedy spočívala především v provádění jednotlivých zkoušek, jako jsou nasákavost, 

mrazuvzdornost, pevnost v tlaku a v neposlední řadě byla použita analýza pomocí 

polarizačního mikroskopu. 

Znalost fyzikálních vlastností pískovce po aplikaci jednotlivých nátěrů by mohlo 

být přínosem pro firmu Kámen Ostroměř, spol. s r. o. a její zákazníky. 
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2 Charakteristika impregnačních nátěrů 

Po dlouhá léta jsou ve stavebnictví používány silikátové porézní materiály jako 

např. beton, pískovec, plynosilikát, pálená střešní krytina apod. Jejich značnou nevýhodou 

je vysoká nasákavost dešťové vody, která způsobuje zvýšení špinivosti, zhoršení tepelné 

izolace a vymývání rozpustných podílů. Všechny tyto aspekty vedou ke snížení funkčnosti 

a životnosti těchto porézních silikátů. K odstranění těchto negativních vlastností se 

používají silikonové hydrofobizační přípravky. Tyto materiály se nanášejí natíráním 

či stříkáním. Cílem celého procesu je vsáknutí přípravku do hloubky ošetřovaného 

materiálu. Po odpaření vody (rozpouštědla) dochází k hydrofobizaci uvnitř pórů, čímž 

vzhled původního materiálu i paropropustnost zůstanou zachovány. Vzhledem k vysoké 

odolnosti vůči povětrnostním vlivům má úprava pomocí hydrofobizace značnou životnost. 

Tato informace nás však vede k otázce, co vlastně způsobuje zněčištění a korozi 

kamene. Jsou to tedy především povětrnostní vlivy, městská atmosféra, biologičtí činitelé, 

sluneční záření, holubi, prach a další (Maier H., 1988). 

Po aplikaci hydrofobizačním nátěrem vykazují použité materiály (v našem případě 

pískovec) následující vlastnosti: 

- sníží se u nich špinivost, protože při dešti dochází k opláchnutí povrchu 

a nedochází k vsáknutí prachu do podkladu. 

- nedochází ke snížení pevnosti a životnosti materiálu působením mrazu v zimním 

období. 

- nedochází k vymývání rozpustných podílů, a tím i ke zvyšování nasákavosti 

povrchů. 

- v případě kyselých dešťů nedochází k reakci s alkalickou složkou silikátů, a tím 

nesnižují jejich životnost. 

- zůstává zachována původní tepelná izolace zejména zdících silikátových 

materiálů, neboť v podzimním období nedochází působením vydatných dešťů 

 nasáknutí zdiva, a tím ke zhoršení tepelné izolace. 
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2.1 Základní charakteristika použitých nátěrů 

Tato podkapitola se zabývá rozdělením nátěrů používaných ve firmě Kámen 

Ostroměř, spol. s r.o. a jejich základními vlastnostmi. Nátěr založený na principu 

nanotechnologie je popsán pro srovnání s nátěry běžně používanými firmou. 

Nedílnou součástí všech nátěrů je jejich technický list (pokyny pro aplikaci). 

Údaje v něm poskytují uživateli znalost základních vlastností nátěrů, doporučená použití 

 především pokyny pro aplikaci atd. 

2.1.1 Nátěr POROSIL ZV 

Porosil ZV je dvousložkový organokřemičitý prostředek v etanolu, který se používá 

na sanační ošetření povrchů porézních silikátových materiálů. Uvnitř pórového systému se 

vytváří křemičitý gel reakcí s přirozenou vlhkostí materiálu. Póry tak zůstávají volné 

a difuzní odpor povrchové vrstvy se jen nepatrně zvýší (materiál tak může lidově řečeno 

,,dýchat“) (Internet 1). 

2.1.2 Nátěr POROSIL VV 

Porosil VV je dvousložkový organokřemičitý prostředek v lakovém benzinu, který 

se používá na ošetření porézních silikátových a karbonátových povrchů jak stavebních tak 

i sochařských děl. Jde tedy především o hydrofobizaci materiálů, které jsou vystaveny 

vlivům klimatu, jako jsou např. omítky, cihly, kámen (pískovec), keramika, nepálená hlína 

aj. Stejně tak jako v předchozím případě u Porosilu ZV zůstávají póry volné a materiál 

,,může dýchat“ (Internet 1). 

Tento nátěr se vyznačuje vysokou penetrační schopností a možností reverzibility. 

Tzn., že vodoodpudivý efekt je odstranitelný pomocí prostředku Porosil Dehydro. 

2.1.3 Nátěr POROSIL VV PLUS 

Porosil VV Plus je dvousložkový organokřemičitý prostředek v lakovém benzinu, 

který se používá na ošetření povrchů porézních silikátových materiálů. Má vysokou 

penetrační schopnost a stejně tak jako u předchozích nátěrů POROSIL, umožňuje 
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natřenému materiálu ,,dýchat“. Též je možné vodoodpudivý efekt odstranit pomocí 

prostředku Porosil Dehydro (Internet 1). 

2.1.4 Nátěr CERA FLUIDA 

Jedná se o tekutý vosk, který se používá k ochraně kamene před vnějšími vlivy. 

Tento vosk nemění barvy ošetřovaného kamene, nevytváří film na povrchu materiálu 

a jeho dobrou vlastností je, že i po dlouhé době nemá sklon k blednutí a žloutnutí. Zároveň 

slouží k dosažení většího lesku a oživení barev. V porovnání s leštící pastou se tekutý vosk 

snadněji rozlešťuje, je proto vhodnější na větší plochy (Internet 1). 

2.1.5 Nátěr HYDREX 

Hydrex je vodo-odpudivý impregnační přípravek, který se používá na ochranu 

kamene. Nátěr vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými 

látkami. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může tzv. „dýchat“ a udrží 

si své přirozené vlastnosti. Hydrex je proto vhodné použít na ochranu kamenných podlah, 

obkladů, fasád či např. soklů. Tento nátěr nevytváří film na povrchu ošetřovaného 

materiálu a ani nemění jeho přirozené zabarvení (Internet 1). 

2.1.6 Nátěr KLADUR 

Kladur je glazura vytvořená z umělých hmot, která má schopnost vytvrzování 

na vzduchu. Je 100% stabilní vůči světlu a umožňuje nádherné prohloubení barevnosti. 

Po 48 hodinách po aplikaci je nerozpustitelná a může být pouze broušená. Od ostatních se 

liší tím, že uzavírá povrch kamene, proto je také vhodná pro zacelení povrchů, tvrzení 

kamene a jako pojivo pro restaurátory. 

Tento nátěr (glazuru) je možné použít pouze na povrchy, které mají otevřené póry. 

V případě vysoce lesklých přírodních povrchů je potřeba tyto nejprve zdrsnit. Tento 

výrobek není vhodný na opakovanou údržbu, protože vytváří vrstvy (Internet 2). 

2.1.7 Nátěr LUKOFOB 

Tyto nátěry se nanášejí stříkáním, nátěrem nebo namáčením v nízké koncentraci. 

Nanášení by se mělo provádět na suchý, sluncem nezahřátý povrch. Úkolem tohoto 
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přípravku není vytvoření filmu na povrchu, ale vsáknutí do co největší hloubky. 

Po odpaření vody, resp. rozpouštědla dojde k hydrofobizaci uvnitř pórů, tudíž vzhled 

původního materiálu i paropropustnost zůstanou zachovány (Internet 3). 

Vzhledem k vysoké odolnosti silikonů vůči povětrnosti, slunečnímu záření a teplotě 

má hydrofobní úprava pomocí tohoto nátěru značnou životnost, čehož využívají 

restaurátoři, sochaři, kameníci, ale i jiní pracovníci stavebních oborů, kteří pracují 

s betony, pálenými střešními krytinami atd. (Rathauský J., 1990). 

2.1.8 Nátěr KAMIX 307 

Tento nátěr je jediný z řady používaných impregnací založený na principu 

nanotechnologie a proto by bylo vhodné zmínit pár slov, co vlastně nanotechnologie je. 

Nanotechnologie („nano“ v řečtině znamená trpaslík) je moderní technický obor, 

který se zabývá přesnou a záměrnou manipulací na úrovni atomů, tvorbou a využíváním 

technologií v měřítku řádově nanometrů (10
-9

 m). 

Ač je nanotechnologie chápána jako moderní technický obor, je však čistě přírodní 

záležitostí a její základ, respektive různé prvky v nanočástečkách, existuje v přírodě 

odjakživa (například nanočástice zlata dělají rubín červeným). 

Nanotechnologie se ale dá také chápat jako soubor různých technologií a postupů, 

které využívají fyzikálních vlastností prvků při rozměrech v nanometrické škále, přičemž 

vlastnosti materiálů jsou při těchto rozměrech odlišné od vlastností pozorovaných v mikro 

a makro světě (Internet 4). 

Nanotechnologie pak z těchto prvků vytváří objekty lépe odolné nejrůznějším 

okolním vlivům prostředí: 

 vyšší pevnost 

 vodoodpudivost 

 samočisticí schopnost, atd. 

Pomocí této technologie se tak výrazně mění vlastnosti prvků a zvyšuje se jejich 

celková kvalita. Struktura a vlastnosti nás obklopujících materiálů závisí na tom, jak jsou 

v něm atomy uspořádány. Například pokud se vezme běžně se vyskytující stříbro a tentýž 
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se vyrobí v nanočásticích a aplikuje se na povrch, zvýší se tak několikanásobně jejich 

plocha a tím se docílí zcela nových vlastností. 

Nanotechnologie tedy přináší spotřebitelským výrobkům především nové 

vlastnosti, jako například: 

 neobsahují žádné vosky ani silikony 

 tvoří lotosový efekt 

 jsou neviditelné 

 odolné vůči vodě, špíně a skvrnám 

 vysoká odolnost vydrží až 12 let 

Vedlejšími vlastnostmi ošetřeného povrchu nanotechnologií jsou pak například 

ochrana proti znečištění (špína se jednoduše na povrch nepřichytí nebo se s deštěm smyje), 

ochrana proti otiskům prstů, ochrana proti prorůstání mechem, plísní a řasami, případně 

částečná ochrana proti graffiti.  

Z těchto vlastností byla pro nás vybrána jedna sledovaná vlastnost a sice 

vodoodpudivost. Byl vybrán výrobek, který splňoval všechna požadovaná kritéria, tedy 

KAMIX 307. 

Tato hluboko pronikavá průhledná transparentní vodní impregnace se používá 

na minerální povrchy (jako jsou savé a minerální povrchy např. pískovec, vápenec, omítky 

na minerálním základě, neglazovaná keramika, střešní krytina apod.). Tento nátěr je 

vhodný zejména na svislé a mechanicky nenamáhané povrchy. Ideální je například 

pro fasády u frekventovaných míst. Ošetření tímto nátěrem způsobí, že jakékoliv nečistoty 

se smyjí vodou či deštěm (tvoří lotosový efekt). 

Efektu lotosového listu (lotus effect či superhydrofobie) se tak říká podle 

stejnojmenné rostliny. Na povrchu jejich listů je zvláštní struktura impregnovaná voskem 

a proto tyto listy neudrží kapky vody (proto lotos zřejmě představuje ve východních 

kulturách symbol čistoty). Tuto schopnost má na svědomí speciální struktura skládající se 

ze dvou vrstev. Každá z vrstev přitom kapalinu odhání jiným způsobem, obě však 

využívají specifických vlastností vody. Kapky vody jsou k povrchu buď přitahovány, nebo 

odpuzovány podle toho, jaký s ním v místě dotyku svírají úhel. Pokud je menší než 90°, 
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jsou odpuzovány, je-li však úhel větší než 160°, nemohou se udržet a právě tomu se říká 

superhydrofobie. 

Tento výrobek je ekologicky nezávadný a na rozdíl od běžných produktů 

neobsahuje vosky, silikony nebo jiné ropné produkty, které samy o sobě jsou vůči přírodě 

a zdraví člověka toxické (Internet 4). 

2.2 Impregnovaný materiál 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá studiem impregnačních nátěrů na fyzikální 

vlastnosti pískovců, je tedy důležité se o nich alespoň pár slovy zmínit. Poněvadž jsem již 

o petrografii a využití pískovců napsala bakalářskou práci, není proto nutné se o základní 

charakteristice pískovců rozšiřovat více než je potřebné. 

Zkráceně jsou pískovce zpevněné klastické sedimentární horniny, které vznikly 

mechanickým zvětráváním již existujících hornin a hromaděním jejich úlomků 

(Rybařík V., 1994). 

Podle tabulky 1 se pískovce spolu s arkózami a drobami řadí mezi psamity, tudíž 

velikost zrn je 0,063–2 mm (Kukal Z., 1985). 

Tabulka 1 Rozdělení klastických sedimentů (upraveno podle Kukala, 1985) 

Velikost zrna v mm Nezpevněná 

hornina 

Zpevněná 

hornina 

Struktura 
Název 

česky anglosassky 

nad 2 mm štěrk 

brekcie 

psefitická ruditická PSEFITY konglomerát 

(slepenec) 

2 – 0,063 písek 

pískovec 

psamitická arenitická PSAMITY arkóza 

droba 

0,063 – 0,004 spraš prachovec aleuritická 
lutitická 

ALEURITY 

pod 0,004 mm jíl jílovec pelitická PELITY 

 

Další klasifikace vychází především z velikosti klastického podílu, tedy podle 

průměrné velikosti pískových zrn, nebo podle zrn, které v této frakci převládají. Podle této 

klasifikace rozeznáváme pískovce jemnozrnné s velikostí zrna 0,063–0,25 mm, středně 
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zrnité (nebo také střednozrnné) s velikostí zrna 0,25–1 mm a hrubozrnné s velikostí zrna 

1–2 mm (Rybařík V., 1994). 

Existují samozřejmě další názory na rozčlenění zrnitostních hranic pískovců, avšak 

tyto dílčí velikostní třídy bývají velice různorodě vymezovány (Slivka V., 2003). 

Jedna z klasifikací například vychází opět ze střední velikosti zrna (Md), tedy pokud 

zrna křemene odpovídají velikostem 0,063-0,25 mm, zařazují se stejně jako podle 

Rybaříka (1994) do kategorie jemnozrnných pískovců. Střednozrnný pískovec už se však 

liší, a sice velikost jeho zrn se pohybuje v rozmezí 0,25-0,5 mm. Proto frakce 0,5-2 mm 

už nemůže skrývat nic jiného než hrubozrnný pískovec (Konta J., 1972). 

Z těchto klasifikací se raději přidržím Kukalovy a tedy i Rybaříkovy klasifikace, 

poněvadž hranice 1 mm mezi střednozrnným a hrubozrnným pískovcem je dle mého 

názoru praktičtější a specifičtější. Toto přiměřenější dělení také umožňuje střednozrnným 

pískovcům širší začlenění. V podstatě tedy podle tohoto dělení patří prakticky všechny 

dnes těžené ,,labské pískovce“ mezi jemnozrnné a střednozrnné pískovce viz tabulka 2 

Tabulka 2 Přehled těžených pískovců (červeně vyznačeny labské pískovce) 

Stáří Oblast Název Místo těžby 

Paleozoikum 

Devon 

spodní devon dyjská klenba tasovický pískovec Tasovice 

Perm 

spodní perm, saxon podkrkonošská pánev trutnovská arkóza Trutnov - Lány 

Mesozoikum 

Trias 

spodní trias podkrkonošská pánev havlovický pískovec 
Havlovice-Krákorka 
(U devíti křížů) 

Svrchní křída české křídové pánve 

cenoman vltavsko-berounská oblast mšenský pískovec Mšené-Lázně 

střední turon hejšovinská oblast božanovský pískovec Božanov 

cenoman hejšovinská oblast libnavský pískovec Libná (Zdoňov) 

cenoman labská oblast hořický pískovec Podhorní Újezd 

cenoman labská oblast boháněcký pískovec Boháňka Skála 

cenoman labská oblast dubenecký pískovec Dubenec - Lanžov 
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cenoman labská oblast kocbeřský pískovec Kocbeře 

cenoman labská oblast vyhnánovský pískovec Vyhnánov 

cenoman labská oblast javorský pískovec Horní Nová ves 

cenoman orlicko-žďárská oblast zámělský pískovec Záměl 

cenoman orlicko-žďárská oblast maletínský pískovec Maletín 

spodní turon kolínská oblast přibylovská opuka Přibylov 

střední turon bystřická oblast bohuňovská opuka Bohuňov 

Svrchní křída Polska 

střední turon lwówecka oblast piaskowiec Zeliszów Zeliszów 

střední turon lwówecka oblast piaskowiec rakowiczki Rakowiczky 

Svrchní křída karpatské soustavy 

spodní turon flyš vnějších Karpat těšínský pískovec Řeka 

spodní turon flyš vnějších Karpat piaskowiec godulsky Brenna 

Kenozoikum 

Terciér 

paleogén magurský flyš  žlutavský pískovec Žlutava 

paleogén magurský flyš  pískovec Bzová Bzová  

 

Důležitou součástí pískovců je ale také tmel, který spojuje jednotlivá zrna. Tmel 

námi používaných pískovců je podle studie z mé bakalářské práce převážně illit – 

montmorillonitový a kaolinický, což zajišťuje tomuto pískovci unikátní vlastnost a sice, že 

po opracování na vzduchu tvrdne. 

Další důležitou součástí pískovců jsou jejich technické vlastnosti, které jsou závislé 

na nerostném složení, zrnitosti a charakteru tmele. Typickou vlastností pískovců je 

proměnlivá pórovitost (větší pórovitost = větší objemová hmotnost). Pískovce jsou také 

známé svou nízkou pevností v tlaku a v tahu za ohybu, čehož se využívá při technologii 

jejich zpracování. Jejich předností je tedy snadná opracovatelnost (Rybařík V., 1994). 
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3 Metodika přípravných prací 

Znalost metodiky terénních prací je důležitá pro správnou posloupnost prováděných 

činností. 

3.1 Přípravné práce 

V našem případě byly přípravné práce zaměřeny na nařezání pískovce. Jednotlivé 

postupy jsou dále uvedeny v navazujících podkapitolách. 

3.1.1 Stanovení počtu vzorků 

Abychom věděli, kolik bude třeba vzorků (zkušebních tělísek), je nutné znát české 

normy (upravené podle EU), ve kterých jsou jednotlivé zkoušky popsány. Po nastudování 

těchto norem (ČSN EN 13755, 1926, 12371) jsem sestavila následující tabulku 3, podle 

které jsem nechala nařezat určitý počet zkušebních tělísek a tyto jsem pak pomocí ní mohla 

také jednotlivě popsat. 

Tabulka 3 Prováděné analýzy s potřebnými počty vzorků 

Prováděné 
analýzy 

Pevnost 

ČSN EN 

1926 

Nasákavost 

ČSN EN 
13755 

 

Mrazuvzdornost 

ČSN EN 

12371 

 

Mikroskopie 

 

Celkem 

 

počet 
natřených 

hranolů 

dají se použít tělesa ze 
zkoušky na nasákavost 

48 48 8 104 

počet 
nenatřených 

hranolů 

dají se použít tělesa ze 
zkoušky na nasákavost 

6 6 1 13 

velikost 
vzorků 

50x50x50 mm   

3.1.2 Nařezání pískovce 

Nařezání pískovce bylo provedeno v říjnu 2010 pracovníkem firmy kámen 

Ostroměř, spol. s r.o. 
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Byla vybrána deska, která odpovídala vizuálním kritériím, tzn. deska horniny 

neporušená a v čerstvém stavu (její tloušťka byla už 50 mm, poněvadž byla po předchozí 

úpravě z bloku nařezána pomocí dělící pily). Tuto desku pracovník firmy pomocí 

vysokozdvižného vozíku ,,ještěrky“ přemístil na stůl mostové pily viz obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Neporušená deska připravená na řezání, foto Simona Vondroušová 

Tato pila Tecna 36 A, celým názvem elektronická automatická mostová fréza 

viz obrázek 2, je základním strojem používaným jak řemeslnými dílnami, tak 

průmyslovými závody sektoru zpracování kamene. 

 

Obrázek 2 Pila v řezném procesu s označením: a - posuvný most, b - pracovní hlava, c - otočný stůl, foto 

Simona Vondroušová 
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Pro naše účely pila řezala pískovec, ale při použití jiných vhodných nástrojů je stroj 

schopen pracovat jak se žulou, tak i s mramorem. Základní popis, charakteristiky 

a technické údaje stroje jsou v příloze 1. 

Dalším postupem při přípravě řezání bylo zadat na tlačítkovém panelu hodnoty, 

pustit vodu a spustit pilu do řezu.  Díky otočnému stolu, se po nařezání dlouhých hranolů 

50 mm vysokých a 50 mm širokých mohl uříznout i poslední rozměr. Stůl tedy pracovník 

otočil o 90º a hranoly tím byly situovány kolmo na kotouč pily viz obrázek 3, což zajistilo 

nařezání délkového rozměru. 

 

Obrázek 3Řezání posledního rozměru zkušebních vzorků, foto Simona Vondroušová 

Z desky bylo nařezáno tedy 154 krychlí o rozměrech 50x50x50 mm (potřeba jich 

bude méně, ale počítá se ztrátou např. poškození při převozu, nebo špatnou manipulací), 

které poslouží dále k laboratorním pracím. 

Pozn. pokud by se nechaly nařezané vzorky takto, pak by byly u zkoušky 

na pevnost v tlaku v lisu zatíženy rovnoběžně s plochami anizotropie, což není možné, 

protože podle normy ČSN EN 1926, se vzorky pod lis vkládají záměrně kolmo na plochy 

anizotropie. 
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3.1.3 Značení zkušebních těles 

Značení zkušebních těles je důležitou součástí všech prováděných prací týkajících 

se jejich zkoušení. Tímto se myslí jak následné provádění zkoušek na nasákavost, 

mrazuvzdornost, pevnost, tak i mikroskopie. 

Značení je zásadní hlavně proto, abychom rozpoznali jednotlivé nátěry od sebe 

a počet vzorků tímto nátěrem napuštěných, nebo také nenapuštěných. Proto byly také 

sestaveny tabulky, viz tabulka 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve kterých je vše jasně stanoveno a pomocí 

nichž se nátěr bude moci aplikovat. 

Tabulka 4 Značení natřených zkušebních těles (pevnost - nasákavost) 

Natřená zkušební tělíska pro zkoušku pevnosti a nasákavosti (počet 48) 

PN1/1 PN1/2 PN1/3 PN1/4 PN1/5 PN1/6 

PN2/1 PN2/2 PN2/3 PN2/4 PN2/5 PN2/6 

PN3/1 PN3/2 PN3/3 PN3/4 PN3/5 PN3/6 

PN4/1 PN4/2 PN4/3 PN4/4 PN4/5 PN4/6 

PN5/1 PN5/2 PN5/3 PN5/4 PN5/5 PN5/6 

PN6/1 PN6/2 PN6/3 PN6/4 PN6/5 PN6/6 

PN7/1 PN7/2 PN7/3 PN7/4 PN7/5 PN7/6 

PN8/1 PN8/2 PN8/3 PN8/4 PN8/5 PN8/6 

  

Tabulka 5 Značení natřených zkušebních těles (mrazuvzdornost) 

Natřená zkušební tělíska pro zkoušku mrazuvzdornosti (počet 48) 

M1/1 M1/2 M1/3 M1/4 M1/5 M1/6 

M2/1 M2/2 M2/3 M2/4 M2/5 M2/6 

M3/1 M3/2 M3/3 M3/4 M3/5 M3/6 

M4/1 M4/2 M4/3 M4/4 M4/5 M4/6 

M5/1 M5/2 M5/3 M5/4 M5/5 M5/6 

M6/1 M6/2 M6/3 M6/4 M6/5 M6/6 

M7/1 M7/2 M7/3 M7/4 M7/5 M7/6 

M8/1 M8/2 M8/3 M8/4 M8/5 M8/6 

 

Tabulka 6 Značení zkušebních těles (mikroskopie) 

Natřená zkušební tělíska pro mikroskopii (počet 8) 

K1/1 K2/1 K3/1 K4/1 K5/1 K6/1 K7/1 K8/1 
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Tabulka 7 Značení nenatřených zkušebních těles (pevnost - nasákavost) 

Nenatřená zkušební tělíska pro zkoušku pevnosti a nasákavosti (počet 6) 

PN0/1 PN0/2 PN0/3 PN0/4 PN0/5 PN0/6 

 

Tabulka 8 Značení nenatřených zkušebních těles (mrazuvzdornost) 

Nenatřená zkušební tělíska pro zkoušku mrazuvzdornosti (počet 6) 

M0/1 M0/2 M0/3 M0/4 M0/5 M0/6 

 

Tabulka 9 Značení nenatřených zkušebních těles (mikroskopie) 

Nenatřená zkušební tělíska pro mikroskopii (počet 1) 

K0/1 

 

Podle těchto tabulek je tedy zřejmé, že začáteční písmena určují zkoušku, číslo 

před lomítkem nátěr a za lomítkem číslo tělíska. Pod číslem 1 se skrývá nátěr POROSIL 

ZV, 2 = POROSIL VV, 3 = POROSIL VV PLUS, 4 = CERA FLUIDA, 5 = HYDREX, 

6 = KLADUR, 7 = LUKOFOB, 8 = KAMIX 307 a 0 = nenatřené zkušební tělísko. Pokud 

si tedy vybereme např. PN5/3, pak bude ze značení jasné, že se jedná o 3. těleso použité 

na zkoušku pevnosti a nasákavosti napuštěné nátěrem HYDREX viz obrázek 4. 

 

Obrázek 4 Vyznačení 3. tělesa natřeného hydrexem (tento vzorek je určený pro zkoušku nasákavosti a 

pevnosti), foto Simona Vondroušová 
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4 Metodika laboratorních prací 

Znalost metodiky laboratorních prací je stejně tak důležitá jako metodika terénních 

prací, a sice pro správnou posloupnost prováděných činností. O jednotlivých krocích 

informuje kapitola 4.1 Laboratorní práce a její podkapitoly. 

4.1 Laboratorní práce 

Laboratorní práce byly zaměřeny na napuštění zkušebních těles a jejich následné 

zkoušení. Jednotlivé zkoušky jsou popsány níže. 

Jedním popsaným typem zkoušení byla analýza pomocí polarizačního mikroskopu, 

kdy byla zjišťována hloubka prostoupení nátěru do pískovce, proto bylo nutné připravit 

výbrusy. 

Z natřeného zkušebního tělíska K1/1 a nenatřeného tělíska K0/1 viz tabulky 5, 8 

a obrázek 5 byly v brusírně laboratoře petrografické analýzy připraveny výbrusy 

pro mikropetrografický rozbor. 

 

Obrázek 5 Tělíska určená pro zhotovení výbrusu, foto Simona Vondroušová 

Dvě zmíněná tělíska jsem s pomocí paní Stejskalové upravila na výbrusy 

viz obrázek 6, které nám poslouží pro práci s polarizačním mikroskopem viz obrázek 7. 



Bc. Simona Vondroušová: Studie vlivu impregnačních nátěrů na fyzikální vlastnosti 

pískovců 

2011 16 

 

 

Obrázek 6 Připravené výbrusy, foto Simona Vondroušová 

 

Obrázek 7 Polarizační mikroskop, foto Simona Vondroušová 

Nejdůležitější bylo nařezání impregnovaného tělíska a to ve směru kolmém 

k natřené straně. 
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Poté se tělesa kvůli nadměrné drolivosti vyvařily v kanadském balzámu (index 

lomu 1,54) a nalepily na předem připravené z jedné strany lapované podložní sklíčko 

(kvůli dosažení dobré adheze a koheze). Takto přilepená tělíska jsem na malokotoučové 

pile ještě odřízla, abych docílila menší tloušťky vzorku na podložním sklíčku a mohla jej 

tak již brousit na jiném rameni této kotoučové pily. Dalším a vlastně nejdůležitějším 

a nejpracnějším postupem bylo ručně vzorek brousit na brusném papíře (nejprve č. 400 

a poté 800). Nejpracnější proto, že se při broušení musela zrna neustále kontrolovat 

pod polarizačním mikroskopem, aby nedošlo k úplné ztrátě zrn ze sklíčka. Po této 

zdlouhavé práci následovalo už jen přilepení krycího laboratorního sklíčka, a tudíž byla 

tímto příprava preparátů pro práci s mikroskopem hotova. 

4.1.1 Aplikace jednotlivých nátěrů 

Aplikace jednotlivých nátěrů pro zkoušky nasákavosti, mrazuvzdornosti a pevnosti 

je pro všechna zkušební tělíska stejná a sice natírají se všechny strany. Aplikace se liší 

pouze počtem nátěrů, které jsou specifické pro každou z použitých impregnací. 

Pro mikroskopii, tedy pro zjištění prostoupení nátěru je ovšem natíraná pouze 1, a sice 

svislá (boční) strana. 

V následujícím textu je popsán pracovní postup jednotlivých použitých 

impregnačních nátěrů viz obrázek 8. 

 

Obrázek 8 Použité nátěry, foto Simona Vondroušová 
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POROSIL ZV: 

Prvním použitým nátěrem byl, jak je zmíněno v kapitole 3.1.3. Značení zkušebních 

těles, POROSIL ZV. Tento přípravek je dvousložkový roztok, a proto se musí 

složky A a B smíchat v poměru 1:1. Aplikuje se pomocí štětce na čistý povrch 

při aplikačních teplotách 0 - 25 ºC a nátěr nesmí po dobu 10 - 12 hodin zmoknout (tato 

informace slouží pro použití v praxi v terénu). Spotřeba přípravku je 0,2 – 0,4 l/m
2
. Tento 

prostředek působí jak na zpevnění materiálu, tak i na jeho ochraně vůči vodě. Nátěr se 

aplikuje jedenkrát (výrobce neuvádí vícenásobné použití). 

POROSIL VV:  

POROSIL VV byl dalším použitým nátěrem, kdy tento má v podstatě stejné použití 

jako POROSIL ZV, liší se pouze v další aplikaci, protože se doporučuje starší povrchy 

nejprve zpevnit POROSILEM ZV a až poté penetrovat POROSILEM VV. Výrobce uvádí 

i vícenásobné užití tohoto prostředku, který bude tedy aplikován ještě jednou 

po 30 minutách po prvním nátěru. 

POROSIL VV PLUS: 

Třetím použitým nátěrem se stal POROSIL VV PLUS, který má stejnou aplikaci 

jako POROSIL ZV a POROSIL VV. Liší se pouze v době použití smísené kapaliny, která 

činí 3 hodiny na rozdíl od POROSILU ZV a VV, kdy se dá smísený roztok používat 

4 hodiny. Výrobce uvádí, že další nátěr se nemusí aplikovat, ale pro naše účely použijeme 

i druhý nátěr. 

CERA FLUIDA: 

Jako čtvrtý nátěr jsme zvolili impregnaci CERA FLUIDA. Povrch materiálu by měl 

být očištěn a na něj nanesena vrstva tohoto ,,vosku“. Tato vrstva schne cca 2 minuty 

a po této době by měl být přípravek rozleštěn suchým hadrem, ocelovou vlnou či strojem 

na leštění. Spotřeba tohoto prostředku závisí na poréznosti materiálu, ale je to cca 1 l/30-40 

m
2
. Výrobce neuvádí nanášení další vrstvy, tudíž její aplikace zřejmě není potřebná. 

HYDREX: 

Pátý nátěr HYDREX se jako ostatní nanáší štětcem, stříkací pistolí nebo hadrem. 

Pro lepší účinek výrobce doporučuje přípravek nanést 2x s intervalem 20 minut. Nevsáklá 
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tekutina je potřeba otřít hadrem. Efekt ,,voděodpudivosti“ se dostaví po 24 hodinách. 

Spotřeba 1l tohoto přípravku je na 20 m
2
. 

KLADUR: 

Šestý nátěr KLADUR se taktéž nanáší na očištěný povrch (pouze pro materiály 

s otevřenými póry) štětcem. Tento prostředek vytváří vrstvy, proto přípravek na další 

aplikaci není příliš vhodný (výrobce ale uvádí nanášení impregnace několikanásobné 

v závislosti na optické nároky). 

LUKOFOB: 

Předposlední nátěr LUKOFOB byl zřejmě nejpoužívanější impregnací na základě 

vlastních zkušeností i zkušeností kameníků, sochařů a především restaurátorů. Tento 

koncentrát se ředí s vodou podle druhu natíraného materiálu. Pískovec se ředí v poměru 

1:10. Nanášení penetrace je na suchý povrch a zbavený nečistot dokud je materiál tento 

prostředek schopen vsáknout. Jeden litr roztoku by měl být cca na 3 – 4 m
2
 plochy. 

KAMIX 307: 

Poslední nátěr KAMIX 307 se taktéž používá na suchý a očištěný povrch. 

Prostředek by měl být aplikován nástřikem nebo nátěrem až do úplného nasáknutí 

ošetřovaného povrchu. Měl by se aplikovat při pokojové teplotě 5 – 25 ºC. Impregnace je 

usazena po 1- 2 hodinách. Po 24 hodinách je impregnace plně funkční. 

4.1.2 Analýza pomocí polarizačního mikroskopu 

Na připravených preparátech byl proveden mikropetrografický rozbor, který sloužil 

k určení a popisu nalezených minerálů. U křemene byl popis ještě rozšířen o měření zrn, 

což specifikovalo zařazení pískovce do určité zrnitostní škály. Zajímalo nás tedy, zda jde 

o pískovec jemnozrnný, střednozrnný či hrubozrnný. 

Rozbor byl dále rozšířen o zkoumání (výbrusu pod mikroskopem), které mělo určit 

nebo alespoň ukázat hloubku prostoupení zbarveného nátěru do pískovce. 

Analýza byla prováděna se zasunutým (skřížené nikoly) a vysunutým analyzátorem 

(rovnoběžné nikoly) za pomoci objektivů s různým zvětšením. 
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4.1.3 Analýza pomocí stereolupy 

Na natřených (z jedné strany) zkušebních tělíscích byl proveden rozbor, který 

spočíval v určení hloubky prostupu nátěru. Analýze předcházela zkouška, která spočívala 

ve smísení určitého nátěru s methylenovou modří a jejich následnou aplikací na jednu 

svislou stranu zkušebního tělesa. 

Samotná analýza byla tedy prováděna s pomocí stereolupy viz obrázek 9. 

 

 

Obrázek 9 Stereolupa, foto Simona Vondroušová 

4.1.4 Nasákavost vodou za atmosférického tlaku 

Tato zkouška se řídí normou ČSN EN 13755. Podstata zkoušky spočívá 

ve vysušení zkušebního tělíska na ustálenou hmotnost. Po vysušení se tělísko zváží 

a ponoří na určitou dobu do vody za atmosférického tlaku. Výsledkem této zkoušky je 

poměr hmotnosti vody nasáklé každým zkušebním tělískem během zkušební doby 

a hmotnosti vysušeného zkušebního tělíska (vyjádřené v procentech). 
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Postup zkoušky sestává z jednotlivých částí: 

Postup zkoušky – po vysušení se zkušební tělesa zváží (md) s přesností 0,01 g. Tato 

tělesa se vloží do nádoby, která obsahuje podpěry. Každé zkušební tělísko by o dalšího 

mělo být vzdálené nejméně o 15 mm. Poté se (v čase t0) do poloviny výšky těles vlije voda 

(20±10)ºC teplá. Po uplynutí doby t0 + (60±5) minut se dolije voda do ¾ výšky zkušebních 

těles. K úplnému ponoření těles do hloubky (25±5) mm dochází tedy v čase t0 + (120±5) 

minut. 

Voda musí být prostá (zbavená všech nečistot jako jsou např. rozpuštěný vzduch). 

Tyto nečistoty lze odstranit varem, nebo lze použít již upravenou destilovanou vodu. 

Zkouška pokračuje vyjmutím těles z vody po čase t0 + (48±2) hodin, kdy se tělesa 

otřou a během 1 minuty zváží s přesností 0,01 g (mi). Otřená tělesa se opět ponoří do vody 

a je možné pokračovat ve zkoušce. Každé (24±2) hodiny se tělesa vyjmou, otřou, zváží 

a jejich hmotnosti se zaznamenají. Ve zkoušce se pokračuje, dokud tělesa nedosáhnou 

ustálené hmotnosti. Té je dosaženo, když rozdíl mezi dvěma následnými váženími není 

větší než 0,1 % hmotnosti zkušebního tělesa (ms). 

Vyjádření výsledků – nasákavost vodou za atmosférického tlaku Ab každého 

zkušebního tělesa je poměr rozdílu hmotnosti nasyceného a vysušeného tělíska 

k vysušenému tělísku (výsledky se vyjádří v procentech, a proto se rovnice násobí 100). 

Pro tuto větu platí rovnice: 

 %100.
d

ds

b
m

mm
A


  

4.1.5 Pevnost v tlaku 

Tato zkouška se řídí normou ČSN EN 1926. Zkušební tělísko je po mechanické 

úpravě povrchu položeno a vystředěno na ploše zkušebního lisu. Zde na něj působí 

rovnoměrné zatížení, které se plynule zvyšuje, dokud nedojde k porušení (tohoto 

zkušebního tělíska). 

Postup zkoušky sestává z jednotlivých částí: 

Příprava zkušebních těles – nařeže se minimálně 6 těles, na kterých se sledují 

a zaznamenávají plochy anizotropie. Tyto zkušební tělesa mají tvar krychle o hraně 50±5 
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mm viz obrázek 10 a mají se zkoušet tak, aby osa tělesa byla kolmá k plochám anizotropie 

(vrstevným plochám). 

 

Obrázek 10 Zkušební tělísko s vyznačením vrstevnatosti - pomocí červené šipky (pokud by se dalo takto 

tělísko pod lis, bylo by zatížení rovnoběžné s plochami anizotropie), foto Simona Vondroušová 

Měření zkušebních těles – měří se rozměry průřezu zkušebního tělíska na nejbližší 

0,1 mm (zprůměrováním dvou na sebe kolmých měření v horní a dolní části výšky 

zkušebního tělíska). 

Vložení zkušebního tělesa do zkušebního lisu – tlačné plochy zkušebního lisu se 

otřou a taktéž se očistí všechny nečistoty a uvolněné částice z tlačných ploch zkušebního 

tělíska. Zkušební těleso se urovná se středem tlačné plochy, tak aby se dosáhlo ustáleného 

usazení. 

Zatěžování – zatížení na zkušební tělísko se plynule vyvíjí za konstantní rychlosti 

napětí 1±0,5 MPa/s, přičemž maximální zatížení na zkušební tělísko se zaznamená 

k nejbližšímu 1kN.  

Vyjádření výsledků – pevnost v prostém tlaku R každého zkušebního tělíska je 

poměr zatížení při porušení zkušebního tělíska a jeho plochy průřezu před zkoušením. 

Pro tuto větu platí rovnice: 

 MPa
A

F
R   
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4.1.6 Mrazuvzdornost 

Tato zkouška se řídí normou ČSN EN 12371. Podstata zkoušky zahrnuje v tomto 

případě cykly zmrazování přírodního kamene na vzduchu a jeho následné rozmrazování 

ve vodě (až do porušení zkušebního tělíska). 

Postup zkoušky sestává z jednotlivých částí: 

 Příprava zkušebních těles – je potřeba minimálně 6 zkušebních těles, které mají tvar 

krychle o hraně 50±5 mm. 

 Vysoušení zkušebních těles – tělesa jsou vysoušena při teplotě 70±5ºC až do ustálené 

hmotnosti (rozdíl mezi dvěma váženími v intervalu (24±2) h není větší než 0,1% prvního 

z těchto dvou hmotností). Hmotnost vysušených zkušebních těles je Md0. 

 Namáčení zkušebních těles – tělesa se umístí do nádoby od sebe cca 15 mm. Potom se 

přidá voda z vodovodu o teplotě (20±10)ºC do poloviny výšky zkušebních těles (v čase t0).  

V čase t0+(60±5) min se přilévá voda do ¾ výšky zkušebních těles. Poté se voda v čase 

t0+(120±5) min dolévá, dokud nejsou zkušební tělesa zcela ponořena (25±5) mm 

pod vodou. Takto ponořená zkušební tělesa se nechají na (48±2) h. 

 Umístění zkušebních těles v mrazícím boxu – zkušební tělesa se umístí do boxu viz 

obrázek 11 tak, aby se nedotýkala sama sebe a stěn mrazícího boxu. 

 

Obrázek 11 Mrazící box, foto ing. Petra Doné 

Od sebe jsou vzdálena min 10 mm a od stěn 20 mm. Po 14, 56, 84, 140 cyklech se 

zkušební tělesa otočí o 180º okolo vodorovné osy. 
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 Zmrazovací a rozmrazovací cykly – každý cyklus se skládá z 6 hodinové fáze 

zmrazování na vzduchu a následně 6 hodinové fáze rozmrazování, kdy jsou zkušební tělesa 

ponořena ve vodě viz obrázek 12. Cykly se opakují do porušení těles nebo do stanoveného 

maximálního počtu cyklů. 

 

Obrázek 12 Fáze rozmrazování vzorečků, foto ing. Petra Doné 

 Vizuální kontrola – po zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech se zkušební tělesa 

zkoumají na všech plochách a stranách a jejich chování se hodnotí podle stupnice: 

0 - těleso je neporušeno. 

1 – těleso je velmi málo poškozené (menší zaoblení rohů a stran) a toto poškození 

neohrožuje celistvost zkušebního tělesa. 

2  - na zkušebním tělísku se vyskytuje 1 nebo několik menších trhlin (šířky ≤ 0,1 mm) 

nebo oddělené malé částice (o velikosti ≤ 30 mm
2
). 

3 – na tělese je 1 nebo několik trhlin, děr nebo oddělené větší částice (větší než jsou 

ve stupni 2), nebo zkušební těleso vykazuje známky drolení či rozpadu. 

4 – těleso má velké trhliny nebo je rozlomené na 2 nebo více kusů, nebo je celkově 

rozpadlé. 

Pozn. K zaznamenání počtu cyklů musí dojít, pokud vizuální zkoumání dosáhne stupně 3. 

Poškození – zkouška pokračuje do té doby, dokud nejsou 2 nebo více zkušebních těles 

porušená (pokud hodnocení z vizuální kontroly dosáhne stupně 3). 
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5 Výsledky laboratorních zkoušek před a 

po aplikaci nátěrů 

Tato kapitola je jistě nejstěžejnější částí diplomové práce. V jejím obsahu najdeme 

výsledky laboratorních měření. Jedná se především o makropetrofrafický 

a mikropetrografický popis jednotlivých vzorků či výbrusů doplněný o hloubku 

prostoupení impregnačního nátěru a výsledky jednotlivých zkoušek. Tyto zkoušky zahrnují 

nasákavost, pevnost a mrazuvzdornost před a po aplikaci nátěrů. 

5.1 Výsledky po aplikaci jednotlivých nátěrů 

Vzhledem k tomu, že v této práci většinou srovnáváme pískovce v přírodním stavu 

a pískovce impregnované, je proto na místě zmínit vzhled těchto natřených vzorečků.  

Pokud tedy hovoříme o jednotlivých aplikacích nátěrů a vzniklých vizuálních 

vlastnostech natřeného povrchu, je nutné konstatovat, že některé impregnace změnily 

vzhled, tedy barvu tohoto ošetřeného povrchu. S tímto je ale spojena otázka, zda chceme 

změnit a ,,oživit“ tyto barvy, nebo chceme zachovat původní vzhled horniny. Pokud 

bychom chtěli barvy jednoduše řečeno zdůraznit, potom bychom použili nátěr Kladur, 

který tvoří vrstvy, či Porosil ZV, který zároveň pískovce zpevňuje. Ostatní nátěry 

z hlediska makropopisu pískovec nijak nezměnily. 

5.2 Makropetrografický a mikropetrografický popis 

vzorků 

Petrografický popis vzorků pomocí makropetrografického popisu 

a mikropetrografického popisu slouží k úplnému poznání horniny. Jde především 

o stanovení barvy, čerstvosti horniny nebo o rozpoznání jednotlivých minerálů apod. Tento 

popis byl proveden pomocí normy ČSN EN 12407 Zkušební metody přírodního kamene-

Petrografický rozbor (Vondroušová S., 2009). 
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5.2.1 Makropetrografický popis 

Podhornoújezdský pískovec má převážně bílošedou – šedobílou barvu místy 

přecházející až do béžové a okrové barvy se žlutým odstínem. 

Tento pískovec má také samozřejmě psamitickou strukturu s pórovou mezerní 

hmotou, kdy prakticky veškerý klastický podíl tvoří křemenná zrna. 

Velikost zrn, které byly změřeny pomocí 100 měření na jednom výbrusu (K1/1), 

napovídá o zařazení mezi jemnozrnné pískovce viz kapitola 5.2.2 Mikropetrografický 

popis. 

Větší zrna jsou viditelná pouhým okem. Tmel této horniny tvoří jíly, tedy 

především kaolinit, illit-montmorillonit s příměsí železitého pigmentu (Vondroušová S., 

2009). 

V některých částech, tedy v mezerní hmotě, jsou dobře viditelné pásky železitých 

oxidů, které mají narezavělou barvu. Tyto pásky v podstatě zvýrazňují úklon vrstev, nebo 

jednodušeji vrstevnatost. Pokud si tedy v terénu nevyznačíme směr vrstev, udělali bychom 

například chybu v ukládání nařezaných vzorečků pod lis (ČSN EN 1926), čemuž se 

díky jílových minerálům s železitým pigmentem snadno vyhneme. 

Hornina je pórovitá, kompaktní a čerstvá, místy se však drolí a její kvalita se 

z hlediska opracování zhoršuje. 

Pokud se však zaměříme na natřené vzorečky pískovce, je nutné zmínit, že 

po aplikaci některých nátěrů došlo k vizuální změně barvy povrchu této horniny. 

Také drolivost se snížila s použitím například POROSILU ZV, který materiál 

zpevňuje. 

Jiné vlastnosti oproti nenatřeným tělískům však hornina neobdržela, tudíž zde 

můžeme hovořit pouze o změně barvy. 

5.2.2 Mikropetrografický popis 

Pro mikropetrografický popis jsem použila vzorky K1/1 a K0/1 (postup zhotvení 

výbrusů je v podkapitole 4.1. Laboratorní práce). Z těchto vzorků jsem vyhotovila výbrusy, 

u kterých jsem provedla jednotlivé mikropetrografické popisy. 
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Pro zrnitostní klasifikaci pískovce jsem změřila u vzorku K1/1 100 zrn viz obrázek 

13 a podle klasifikace z kap. 2.2 Impregnovaný materiál jsem horninu zařadila 

mezi jemnozrnné pískovce. 

 

Obrázek 13 Ukázka změřených zrn (při zkřížených nikolech), foto Simona Vondroušová 

Výsledky měření zrn tohoto vzorku (K1/1) jsem pomocí tabulky vložila do 

přílohy 2 (Výsledky měření zrn). 

Touto analýzou, tedy měřením zrn jsem se dále nezaobírala, poněvadž byla všechna 

tělíska a také oba výbrusy zhotovené pro naše účely z jedné desky (bloku). Z tohoto 

vyplývá, že odlišnosti ve velikosti zrn z jedné desky by zřejmě nebyly tak markantní. 

Dokonce i maximální velikost zrna ani jednou nepřekročila hranici pro jemnozrnné 

pískovce viz tabulka 10. Proto bych si také troufala tvrdit, že v tomto případě se jedná 

o ,,velmi jemnozrnný pískovec“. 

Tabulka 10 Statistické hodnoty měřených zrn pískovce 

Statistické hodnoty 
Délka 
[µm] 

Délka 
[mm] 

Střední hodnota 97,7124 0,10 

Směrodatná odchylka 24,31604 0,02 

Minimum 58,39 0,06 

Maximum 181,68 0,18 
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Mikropetrografický popis vzorku K1/1: 

Vzorek pískovce (naimpregnovaného POROSILEM ZV) označený K1/1 

(při zvětšení 4x) viz obrázek 14 se tedy skládá z úlomků křemene a matrix. 

   

Obrázek 14 Vzorek K1/1 Podhornoújezdského pískovce - vlevo s rovnoběžnými nikoly a vpravo se zkříženými 

nikoly, foto Simona Vondroušová 

Na fotografiích obrázku 14 je v dolních partiích viditelná ostrá čára, která ukazuje 

hranici mezi vzorkem a sklíčkem, kdy při přípravě vzorku došlo bohužel ke ztrátě 

impregnované části pískovce. S touto situací jsme však počítali, poněvadž prakticky nelze 

zhotovit 100 % výbrusu z jakéhokoliv tělesa, protože při broušení dochází ke ztrátě okrajů. 

Pokud by ale ke ztrátě nedošlo, nebyla by však zřejmě na vzorku patrná hloubka 

prostoupení nátěru, protože složení většiny těchto hydrofobních impregnací je 

z organokřemičitanů. 

Pokud se tedy vrátíme k složení této horniny a popisu, který byl proveden pomocí 

polarizačního mikroskopu, můžeme konstatovat, že převážnou většinu stabilních úlomků 

tedy klastů představují monokrystalické izometrické úlomky křemene, přičemž většina 

z nich undulózně zháší. Nejhojnějším minerálem, tedy v podstatě jediným 

kromě akcesoricky se vyskytujících minerálů v hornině, je bezbarvý křemen. Ten je 

subangulárně až angulárně opracován. Štěpnost křemenu chybí a při vyšším stupni zvětšení 

jsou na něm viditelné pouze nahodilé trhlinky. 

Ve vzorku se podružně vyskytuje zakalený živec (subangulární až semiovální 

opracování) a akcesoricky i biotit. V hornině tedy můžeme najít akcesoricky některé těžké 

minerály viz obrázek 15, jako jsou například amfiboly, turmalíny či zirkony. 
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Tmelotvornou hmotu (matrix) převážně tvoří jemná směs jílových minerálů. Tyto 

minerály byly pomocí RTG difrakční analýzy identifikovány jako illit-montmorillonit 

a kaolinit (Vondroušová S., 2009). 

 

Obrázek 15 Těžký minerál (zvětšení 20x) při zkřížených nikolech, foto Simona Vondroušová 

Mikropetrografický popis vzorku K0/1: 

 Vzorek pískovce (neimpregnovaného) označený K0/1 (při zvětšení 4x) viz obrázek 

16 se tedy skládá z úlomků křemene a matrix. 

   

Obrázek 16 Vzorek K0/1 Podhornoújezdského pískovce - vlevo s rovnoběžnými nikoly a vpravo se zkříženými 

nikoly, foto Simona Vondroušová 

Převážnou většinu stabilních úlomků tedy klastů představují monokrystalické 

izometrické úlomky křemene, přičemž většina z nich undulózně zháší. Nejhojnějším 

minerálem, tedy v podstatě jediným kromě stopově se vyskytujících minerálů v hornině, je 
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bezbarvý křemen. Ten je subangulárně až angulárně opracován. Štěpnost křemenu chybí 

a při vyšším stupni zvětšení jsou na něm viditelné pouze nahodilé trhlinky. 

 

Obrázek 17 Těžký minerál (zvětšení 20x) při zkřížených nikolech, foto Simona Vondroušová 

Ve vzorku se podružně vyskytuje zakalený živec (subangulární až semiovální 

opracování) a stopově i biotit. Stejně tak jako u předchozího vzorku v hornině můžeme 

najít akcesoricky se vyskytující těžké minerály viz obrázek 17. 

Tmelotvornou hmotu (matrix) převážně tvoří jemná směs jílových minerálů. Tyto 

minerály byly pomocí RTG difrakční analýzy identifikovány jako illit-montmorillonit 

a kaolinit (Vondroušová S., 2009). 

5.3 Výsledky sledování hloubky prostoupení jednotlivých 

nátěrů 

Nařezaná tělíska byla postupně natřena všemi popsanými nátěry zbarvenými 

methylenovou modří (počet 8) viz obrázek 18. Některé nátěry se však musely aplikovat 

opakovaně po různých časových intervalech, což je popsáno v kapitole 4.1.1 Aplikace 

jednotlivých nátěrů. Jednodušší by bylo vzorečky natřít pouze jednou (z jedné strany), ale 

podrželi jsme se návodů a rad výrobců. Je pravda, že aplikace každé z těchto impregnací 

byla něčím specifická (např. míchání dvou složek roztoku či ředění vodou, zápach, 

viskozita), ale to pro naše účely není tak důležité. Bohužel zhruba polovina nátěrů 
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obsahuje látky, které nedovolují smísení s methylenovou modří, poněvadž nejsou ani 

vodou ředitelné. Tudíž se nátěr sice dobře vsákl, ale methylenová modř zůstala pouze 

na povrchu, čímž i viditelnost hloubky prostupu samotného nátěru zanikla. 

 

Obrázek 18 Impregnovaná tělíska, foto Simona Vondroušová 

Některé nátěry se ale zase naopak perfektně s impregnací spojily a prostoupily 

relativně hluboko, i co se vizuálního vnímání týče. Tady můžeme zmínit například 

KAMIX 307, který zasákl zřejmě nejvíce viz obrázek 19. 

 

Obrázek 19 Hloubka zasáknutí nátěru Kamix 307, foto Simona Vondroušová 
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Po natření všech zkušebních tělísek se však muselo počkat, aby byla hydrofobní 

impregnace plně funkční. U některých tato doba byla 12 (výrobky značky POROSIL) či 

24 hodin (např. KAMIX 307, HYDREX) a u jiných výrobce o 100 % ochraně 

impregnovaného materiálu neinformuje. 

Důležité byly také podmínky, při kterých byl povrch ošetřován, poněvadž v přírodě 

je změna počasí nahodilá. V laboratoři byla stálá teplota 25º C, což tedy i výrobce 

doporučuje. Otázkou však zůstává, zda bude impregnace fungovat stejně nebo alespoň 

podobně při aplikaci v interiéru a následně v exteriéru. Samozřejmé ale je, že nátěr 

při vnějším použití nesmí zmoknout, tzn. doba plné funkčnosti musí být zajištěna. 

Po aplikaci jednotlivých nátěrů jsme zjistili, že pokud impregnace plně zaschne, 

není na pohled viditelná. Methylenová modř se tedy bohužel s impregnací nespojila, tudíž 

ani hloubka prostoupení nátěru nebyla zřejmá. Zkusili jsme tedy vzorečky rozříznout 

na dvě poloviny kolmo k natřené straně. Logické by bylo tuto polovinu namočit celou 

do methylenové modře a zůstala by viditelná pouze světlá (impregnovaná) část vzorečku, 

ale bohužel ani tento pokus nevyšel a museli jsme vymyslet jiný způsob zkoumání. Jediná 

možnost, kdy byl nátěr viditelný, byla když jsme druhou  polovinu vzorečku namočili jen 

do vody. V tu chvíli neimpregnované okolí pískovce nasáklo vodou a ztmavlo viz obrázek 

20, kdežto impregnace zůstala světlá (suchá, protože nepropustila vodu). 

 

Obrázek 20 Rozpůlený impregnovaný vzoreček, foto Simona Vondroušová 

Impregnovaná strana 
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Tohoto jevu jsme využili a takto mokrý vzoreček pískovce vložili pod stereolupu. 

Viditelnou impregnovanou část jsme pomocí tohoto přístroje vyfotografovali a změřili 

zmíněnou hloubku prostoupení nátěru. 

Jednotlivé fotografie s popiskem hloubky jsou uvedeny níže na obrázcích 21-28. 

 

Obrázek 21 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (POROSIL ZV), foto Simona Vondroušová 

 

Obrázek 22 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (POROSIL VV), foto Simona Vondroušová 
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Obrázek 23 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (POROSIL VV PLUS), foto Simona 

Vondroušová 

 

 

Obrázek 24 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (CERA FLUIDA), foto Simona Vondroušová 
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Obrázek 25 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (HYDREX), foto Simona Vondroušová 

 

 

Obrázek 26 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (KLADUR), foto Simona Vondroušová 
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Obrázek 27 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (LUKOFOB), foto Simona Vondroušová 

 

Obrázek 28 Vzoreček s popiskem prostoupení hloubky nátěru (KAMIX 307),  foto Simona Vondroušová 

Z těchto obrázků je zcela zřejmé, že nátěry HYDREX, POROSIL VV PLUS 

a LUKOFOB do pískovce prostoupily nejhlouběji. O těchto náležitostech také informuje 

přehlednější tabulka 11. 

Pozn. U LUKOFOBU byly změřeny dvě hodnoty, poněvadž nátěr zasákl 

nerovnoměrně. Vybrána byla však nižší hloubka zasáknutí, protože ta na tělísku 

převládala. 
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Principielně byly u každého vzorečku vybrány hodnoty z fotografií, ale tyto se také 

přibližně shodovaly z předešlých 2 provedených měření. 

Tabulka 11 Přehled hloubek prostoupení jednotlivých nátěrů 

Nátěr hloubka [mm] 

Porosil ZV 2,781 

Porosil VV 2,356 

Porosil VV PLUS 5,452 

Cera Fluida 1,336 

Hydrex 8,985 

Kladur 1,19 

Lukofob 3,132 

Kamix 307 1,894 

Z těchto měření však bude důležitější informace o tom, zda hloubka prostoupení 

rozhoduje o míře nasákavosti. 

5.4 Výsledek zkoušky - nasákavost vodou za 

atmosférického tlaku 

 

Obrázek 29 Zkušební tělíska (zkouška nasákavosti), foto Simona Vondroušová 

Zkušební vzorečky byly zkoušeny podle normy ČSN EN 13755. Při této zkoušce se 

tělíska (50x50 mm) vysušila na ustálenou hmotnost (md). Zvážená vysušená tělíska byla 
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postupně dolíváním destilované vody ponořena viz obrázek 29 (voda sahá do poloviny 

zkušebních tělísek) a po určité době opět zvážena (mi). Ve zkoušce se pokračovalo, dokud 

tělesa nedosáhla ustálené hmotnosti (ms). Podrobnosti jsou uvedeny viz kapitola 4.1.3 

Nasákavost vodou za atmosférického tlaku. 

Výsledkem této zkoušky (Ab) je tedy poměr hmotnosti vody nasáklé každým 

zkušebním tělískem během zkušební doby a hmotnosti vysušeného zkušebního tělíska 

(vyjádřené v procentech). O těchto hodnotách nás informují tabulky 12-20. 

Tabulka 12 Výsledky nasákavosti tělísek natřených POROSILEM ZV 

 

PN1/1 PN1/2 PN1/3 PN1/4 PN1/5 PN1/6 

md [g] 253,85 254,61 251,97 252,83 253,14 253,95 

mi 24 hodin [g] 274,44 274,89 272.63 274,01 274,76 274,95 

mi 48 hodin [g] 275,54 275,84 273,48 274,95 275,32 275,63 

ms [g] 278,42 278,56 276,30 277,88 278,64 278,83 

ms [g] 278,54 278,79 276,53 278,14 278,81 279,02 

Ab [%] 9,73 9,50 9,75 10,01 10,14 9,87 

 

Tabulka 13 Výsledky nasákavosti tělísek natřených POROSILEM VV 

 

PN2/1 PN2/2 PN2/3 PN2/4 PN2/5 PN2/6 

md [g] 253,26 249,64 256,35 253,98 251,99 253,57 

mi 24 hodin [g] 275,11 271,81 276,47 275,23 273,11 273,10 

mi 48 hodin [g] 276,05 272,73 277,45 275,96 273,98 274,86 

ms [g] 278,88 275,80 280,07 278,99 276,83 277,43 

ms [g] 279,13 276,03 280,28 279,18 277,12 277,69 

Ab [%] 10,21 10,57 9,33 9,92 9,97 9,51 

 

Tabulka 14 Výsledky nasákavosti tělísek natřených POROSILEM VV PLUS 

 

PN3/1 PN3/2 PN3/3 PN3/4 PN3/5 PN3/6 

md [g] 253,00 260,40 257,86 256,36 260,71 261,00 

mi 24 hodin [g] 262,76 270,14 270,98 268,53 267,31 268,61 

mi 48 hodin [g] 267,03 274,06 275,68 273,85 271,03 272,67 
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ms [g] 275,76 284,08 281,01 280,62 282,76 283,82 

ms [g] 275,85 284,22 281,18 280,74 282,92 284,04 

Ab [%] 9,03 9,15 9,04 9,51 8,52 8,83 

 

Tabulka 15 Výsledky nasákavosti tělísek natřených CERA FLUIDOU 

 

PN4/1 PN4/2 PN4/3 PN4/4 PN4/5 PN4/6 

md [g] 252,48 253,83 260,13 265,60 254,28 253,16 

mi 24 hodin [g] 274,19 273,17 278,04 286,62 269,60 266,73 

mi 48 hodin [g] 275,59 276,24 283,21 287,89 276,12 274,92 

ms [g] 278,01 279,25 286,30 290,74 279,40 278,44 

ms [g] 278,24 279,45 286,54 290,90 279,63 278,55 

Ab [%] 10,20 10,09 10,15 9,53 9,97 10,03 

¨ 

Tabulka 16 Výsledky nasákavosti tělísek natřených HYDREXEM 

 

PN5/1 PN5/2 PN5/3 PN5/4 PN5/5 PN5/6 

md [g] 255,14 262,43 262,51 253,91 250,55 254,79 

mi 24 hodin [g] 257,49 264,34 264,52 255,87 252,45 257,12 

mi 48 hodin [g] 270,14 265,02 265,14 256,56 253,08 258,00 

ms [g] 273,73 266,70 267,24 258,27 254,63 260,62 

ms [g] 273,98 266,96 267,46 258,39 254,88 260,79 

Ab [%] 7,38 1,73 1,89 1,76 1,73 2,35 

 

Tabulka 17 Výsledky nasákavosti tělísek natřených KLADUREM 

 

PN6/1 PN6/2 PN6/3 PN6/4 PN6/5 PN6/6 

md [g] 247,91 250,60 246,51 245,65 244,90 251,60 

mi 24 hodin [g] 269,15 272,37 269,00 268,00 264,52 273,11 

mi 48 hodin [g] 270,64 272,64 269,26 268,47 264,94 273,36 

ms [g] 271,68 273,81 270,19 269,33 265,74 274,11 

ms [g] 271,82 273,93 270,22 269,35 265,93 274,15 

Ab [%] 9,64 9,31 9,62 9,65 8,59 8,96 
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Tabulka 18 Výsledky nasákavosti tělísek natřených LUKOFOBEM 

 

PN7/1 PN7/2 PN7/3 PN7/4 PN7/5 PN7/6 

md [g] 256,83 246,48 249,38 248,25 252,46 250,59 

mi 24 hodin [g] 264,12 254,26 255,86 254,48 258,51 256,81 

mi 48 hodin [g] 265,56 255,50 257,06 255,76 259,93 258,08 

ms [g] 267,83 257,91 259,36 257,98 261,87 259,93 

ms [g] 268,01 258,05 259,50 258,13 262,04 260,16 

Ab [%] 4,35 4,69 4,06 3,98 3,79 3,82 

 

Tabulka 19 Výsledky nasákavosti tělísek natřených KAMIXEM 307 

 

PN8/1 PN8/2 PN8/3 PN8/4 PN8/5 PN8/6 

md [g] 245,79 254,25 250,37 253,27 249,10 247,57 

mi 24 hodin [g] 254,95 266,73 263,14 267,41 260,59 259,99 

mi 48 hodin [g] 257,50 270,13 267,01 271,65 264,31 264,22 

ms [g] 263,82 274,55 271,46 274,34 269,32 269,40 

ms [g] 264,02 274,71 271,63 274,53 269,51 269,60 

Ab [%] 7,42 8,05 8,49 8,39 8,19 8,90 

 

Tabulka 20 Výsledky nasákavosti nenatřených tělísek 

 

PN0/1 PN0/2 PN0/3 PN0/4 PN0/5 PN0/6 

md [g] 253,03 252,90 252,13 251,43 254,33 248,74 

mi 24 hodin [g] 275,43 275,52 274,04 274,33 275,99 272,28 

mi 48 hodin [g] 275,98 276,08 274,80 274,97 276,61 272,58 

ms [g] 276,51 276,59 275,34 275,58 277,17 273,37 

ms [g] 276,70 276,63 275,48 275,89 277,34 273,63 

Ab [%] 9,35 9,38 9,26 9,73 9,05 10,01 

 

Vážení (mi) po době 24 hodin bylo spíše informativní (v normě je uvedeno další 

vážení po 48 hodinách). Zajímalo nás, zda je přírůstek hmotnosti vzorečku, tedy nasáklé 
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vody u některých enormnější než při 48 hodinách. Toto tvrzení se ale nepotvrdilo, protože 

další nárůst nasáklé vody po dalších 24 hodinách byl minimální. 

K tomuto ,,zkoumání“ nás vedl fakt, že po natření vzorečků a jejich ,,zalití“ 

do poloviny vodou, nastal u některých jev ,,lotosového efektu“. Tento jev byl nejvíce 

znatelný, ale i očekávaný na vzorečcích natřených nanotechnologií (KAMIXEM 307) viz 

obrázek 30. 

 

Obrázek 30 Lotosový efekt, foto Simona Vondroušová 

Po dolití těchto vzorečků vodou a jejich následnému kontrolnímu vyjmutí z vody 

(po cca 2 hodinách), nás ale šokoval také jiný jev. Všechny vzorečky natřené impregnací 

KAMIX 307 byly celkově suché a sice bez jediné kapky vody. Ostatní nátěry jevily 

na povrchu pískovce mokrý vzhled. Otázkou tedy je, zda nanotechnologie není jen 

krátkodobou záležitostí, kdy povrch např. při vydatném dešti zůstane 100 % suchý. 

Při dlouhodobějším ponoření do vody, ale nanotechnologie zklamala. 

Pro přehlednost byla vytvořena tabulka průměrných nasákavostí pískovců 

napuštěných jednotlivými nátěry viz tabulka 21. Tato tabulka slouží i pro porovnání 

závislosti hloubka nasáknutí impregnace versus výsledná nasákavost. 
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Tabulka 21 Průměrná nasákavost (doplněno o hloubku nasáknutí impregnace) 

Nátěr 
průměrná nasákavost 6-ti 

tělísek [%] 
hloubka nasáknutí 
impregnace [mm] 

Porosil ZV 9,83 2,781 

Porosil VV 9,92 2,356 

Porosil VV PLUS 9,01 5,452 

Cera Fluida 10,00 1,336 

Hydrex 2,81 8,985 

Kladur 9,30 1,190 

Lukofob 4,12 3,132 

Kamix 307 8,24 1,894 

nenatřený vzoreček 9,46 0 

Z této tabulky je zřejmé, že opravdu nejlepším impregnačním nátěrem, co se 

nasákavosti týče, je HYDREX.  Hodnota 2,81 % svědčí o kvalitě tohoto produktu. 

V tabulce 11 je také možno vidět, že se odchyloval pouze jeden vzoreček od hodnot kolem 

2 %, tudíž není příliš troufalé říci, že pískovec ošetřený tímto nátěrem je schopen vsáknout 

do 2 % vody (z celkové hmotnosti). Je ale také nutné konstatovat, že u tohoto nátěru je 

zřejmě důležitá hloubka nasáknutí impregnace, poněvadž, jak si můžeme všimnout, ta je 

také u tělísek největší (8,985 mm). 

Na druhém místě se při tomto hodnocení umístil LUKOFOB, který byl přidán 

k impregnacím pouze pro zajímavost. Tento dlouhá léta používaný nátěr vykázal 

nasákavost 4,12 %, což je v porovnání s ostatními ještě stále velice dobré. U LUKOFOBU 

také zřejmě závisí hloubka impregnace na nasákavosti (3,132 mm x 4,12 %). 

U tak zmiňovaného KAMIXU 307, se však neprojevila hloubka nasáknutí, jako 

nejhlavnější, což bylo překvapení, poněvadž nano částice se většinou dostávají díky svým 

velikostem do větších hloubek. Otázkou ale je, zda by se při zvyšující se hloubce zasáknutí 

nátěru snižovala nasákavost. Nicméně po aplikaci KAMIXU 307 projevil pískovec 

nasákavost cca 8,24 %. Tato hodnota opravdu není nejlepší, ale z výsledků ostatních 

impregnovaných tělísek pískovců, je stále pod hranicí 9 % (8,24 %). 

U ostatních se tedy projevila hloubka zasáknutí impregnace jako nepodstatná 

ve srovnání s hodnotami nasákavosti. POROSIL VV PLUS tedy sice značně zasákne 

do povrchu sedimentu, ale ve výsledcích se nasákavost pískovce horentně nezlepší. 

V podstatě kromě HYDREXU, LUKOFOBU A KAMIXU 307 je aplikace námi 
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používaných impregnací bohužel zbytečná, protože jejich hodnoty nasákavosti se pohybují 

kolem 9-10 %, což odpovídá hodnotám nasákavosti nenatřených vzorečků. 

Otázkou opět ale je, zda tyto méně kvalitní hydrofobizační impregnační nátěry 

nezlepší pevnostní vlastnosti pískovců. 

5.5 Výsledek zkoušky – pevnost v tlaku 

Zkušební tělíska byla testována podle normy ČSN EN 1926. Tato tělíska se 

jednotlivě pokládala a vystřeďovala na ploše zkušebního lisu. Zde na tělísko působilo 

rovnoměrné zatížení, které se plynule zvyšovalo, dokud nedošlo k jeho porušení. 

Nejprve se tedy změřily délky stran tělíska posuvným měřítkem, značení stran 

viz obrázek 31. Poté se vysuš. tělíska zvážila a jednotlivě vkládala pod lis viz obrázek 32. 

 

Obrázek 31 Zkušební tělísko s vyznačením stran (takto bylo tělísko vkládáno pod lis) 

 

 

Obrázek 32 Zkušební lis, foto Simona Vondroušová 
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Plynulé zatěžování a ostatní důležité parametry zajišťoval počítač. Nejprve se 

do programu vložila námi zvolená data a poté mohl celý propojený systém fungovat 

(počítač + lis). 

Při zatěžování tělíska, se automaticky zapisovala časová data s příslušnou působící 

silou. Po trvalém porušení se pak program zastavil a na prvním místě v námi zvoleném 

programu (Microsoft Excel) ukázal maximální sílu (při porušení). 

Trvale deformované tělísko bylo odstraněno, plochy lisu vyčištěny a celý cyklus se 

opakoval ještě 53x. 

Pro 6 zkušebních tělísek (natřených jedním druhem impregnace, nebo 

nenatřených), která podstoupila tuto zkoušku, byla vytvořena tabulka. 

V následujících tabulkách 22–30 je tedy nejdůležitějším zapsaným činitelem 

maximální síla a s ní je spojena i pevnost. 

 

Tabulka 22 Výsledky pevnosti tělísek natřených POROSILEM ZV 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [Mpa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 1/1 50,8 51,4 50,4 2500 102788 2611,12 39,4 0,96 253,75 

PN 1/2 51,2 50,8 50,2 2500 107539 2600,96 41,3 0,96 254,52 

PN 1/3 51,3 50,6 50,4 2500 99462 2595,78 38,3 0,96 251,84 

PN 1/4 51,3 50,8 50,9 2500 82524 2606,04 31,7 0,96 252,70 

PN 1/5 51,3 50,7 50,7 2500 68113 2600,91 26,2 0,96 253,08 

PN 1/6 50,6 50,9 51,3 2500 82276 2575,54 31,9 0,97 253,85 

Průměr 

      

34,8 

  Směrodatná odchylka 

    

5,8 
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Tabulka 23 Výsledky pevnosti tělísek natřených POROSILEM VV 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 2/1 51,0 50,9 51,3 2500 70191 2595,90 27,0 0,96 253,05 

PN 2/2 50,5 50,8 51,3 2500 79242 2565,40 30,9 0,97 249,44 

PN 2/3 50,0 50,3 50,1 2500 90560 2515,00 36,0 0,99 256,13 

PN 2/4 50,7 50,9 50,1 2500 91115 2580,63 35,3 0,97 253,75 

PN 2/5 50,7 50,4 51,3 2500 82938 2555,28 32,5 0,98 251,76 

PN 2/6 50,5 50,5 51,3 2500 87032 2550,25 34,1 0,98 253,34 

Průměr 

      

32,6 

  Směrodatná odchylka 

    

3,3 

  
 

 

Tabulka 24 Výsledky pevnosti tělísek natřených POROSILEM VV PLUS 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 3/1 50,6 50,8 51,2 2500 82426 2570,48 32,1 0,97 252,84 

PN 3/2 50,8 52,2 51,3 2500 79262 2651,76 29,9 0,94 260,24 

PN 3/3 51,1 50,3 51,4 2500 78977 2570,33 30,7 0,97 257,66 

PN 3/4 50,7 51,2 51,1 2500 97743 2595,84 37,7 0,96 256,17 

PN 3/5 50,5 52,3 51,3 2500 90743 2641,15 34,4 0,95 260,57 

PN 3/6 50,8 52,3 51,3 2500 83453 2656,84 31,4 0,94 260,87 

Průměr 

      

32,7 

  Směrodatná odchylka 

    

2,9 
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Tabulka 25 Výsledky pevnosti tělísek natřených CERA FLUIDOU 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 4/1 50,7 50,6 51,2 2500 84586 2565,42 33,0 0,97 252,48 

PN 4/2 50,8 50,7 51,3 2500 76724 2575,56 29,8 0,97 253,79 

PN 4/3 50,4 52,2 51,3 2500 90155 2630,88 34,3 0,95 260,11 

PN 4/4 51,0 52,3 51,1 2500 102583 2667,30 38,5 0,94 265,58 

PN 4/5 50,8 50,6 51,1 2500 80589 2570,48 31,4 0,97 254,16 

PN 4/6 50,7 50,6 51,3 2500 85771 2565,42 33,4 0,97 253,11 

Průměr 

      

33,4 

  Směrodatná odchylka 

    

3,0 

  
 

 

Tabulka 26 Výsledky pevnosti tělísek natřených HYDREXEM 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 5/1 50,8 50,3 51,2 2500 79785 2555,24 31,2 0,98 255,10 

PN 5/2 50,6 52,2 51,2 2500 91426 2641,32 34,6 0,95 262,41 

PN 5/3 50,1 52,3 51,1 2500 78833 2620,23 30,1 0,95 262,45 

PN 5/4 51,1 50,1 51,1 2500 77814 2560,11 30,4 0,98 253,79 

PN 5/5 50,9 51,2 51,2 2500 82346 2606,08 31,6 0,96 250,49 

PN 5/6 51,1 50,2 51,2 2500 85444 2565,22 33,3 0,97 254,70 

Průměr 

      

31,9 

  Směrodatná odchylka 

    

1,8 
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Tabulka 27 Výsledky pevnosti tělísek natřených KLADUREM 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 6/1 50,0 50,3 51,4 2500 67391 2515,00 26,8 0,99 247,63 

PN 6/2 50,8 50,9 51,3 2500 75647 2585,72 29,3 0,97 250,27 

PN 6/3 50,5 51,0 51,4 2500 76542 2575,50 29,7 0,97 246,11 

PN 6/4 50,0 50,8 51,3 2500 71645 2540,00 28,2 0,98 245,33 

PN 6/5 50,7 50,3 51,2 2500 92475 2550,21 36,3 0,98 244,60 

PN 6/6 50,0 50,0 51,2 2500 76782 2500,00 30,7 1,00 251,24 

Průměr 

      

30,2 

  Směrodatná odchylka 

    

3,3 

  
 

 

Tabulka 28 Výsledky pevnosti tělísek natřených LUKOFOBEM 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 7/1 50,9 50,3 51,4 2500 99457 2560,27 38,8 0,98 256,73 

PN 7/2 50,6 50,6 51,2 2500 68565 2560,36 26,8 0,98 246,35 

PN 7/3 50,2 50,9 51,1 2500 74462 2555,18 29,1 0,98 249,25 

PN 7/4 50,6 50,7 51,3 2500 75239 2565,42 29,3 0,97 248,11 

PN 7/5 50,1 50,6 51,4 2500 73810 2535,06 29,1 0,99 252,38 

PN 7/6 50,9 50,5 51,3 2500 83356 2570,45 32,4 0,97 250,43 

Průměr 

      

30,9 

  Směrodatná odchylka 

    

4,3 
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Tabulka 29 Výsledky pevnosti tělísek natřených KAMIXEM 307 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 8/1 50,3 50,3 51,2 2500 70653 2530,09 27,9 0,99 245,76 

PN 8/2 51,0 50,2 51,1 2500 78667 2560,20 30,7 0,98 254,20 

PN 8/3 51,1 50,5 51,2 2500 76877 2580,55 29,8 0,97 250,36 

PN 8/4 50,7 51,4 51,0 2500 61060 2605,98 23,4 0,96 253,24 

PN 8/5 50,3 50,0 51,2 2500 52655 2515,00 20,9 0,99 249,08 

PN 8/6 51,0 50,4 51,3 2500 63974 2570,40 24,9 0,97 247,55 

Průměr 

      

26,3 

  Směrodatná odchylka 

    

3,8 

  
 

 

Tabulka 30 Výsledky pevnosti nenatřených tělísek 

Pevnost v prostém tlaku 
hornin vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C Pozn. 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 
Hmotnost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] [g] 

[N] 

PN 0/1 51,0 50,5 51,2 2500 66072 2575,50 25,7 0,97 252,98 

PN 0/2 50,8 50,7 51,3 2500 79366 2575,56 30,8 0,97 252,93 

PN 0/3 50,1 50,0 51,3 2500 77351 2505,00 30,9 1,00 252,07 

PN 0/4 50,5 50,9 51,5 2500 70706 2570,45 27,5 0,97 251,39 

PN 0/5 51,0 51,0 51,4 2500 65634 2601,00 25,2 0,96 254,29 

PN 0/6 50,5 50,8 51,3 2500 61278 2565,40 23,9 0,97 248,72 

Průměr 

      

27,3 

  Směrodatná odchylka 

    

3,0 

  
 

Pro přehlednost byly všechny průměrné hodnoty pevnosti vloženy do tabulky 31. 
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Tabulka 31 Výsledné průměrné pevnosti 

Nátěr průměrné pevnosti [MPa] 

Porosil ZV 34,8 

Porosil VV 32,6 

Porosil VV PLUS 32,7 

Cera Fluida 33,4 

Hydrex 31,9 

Kladur 30,2 

Lukofob 30,9 

Kamix 307 26,3 

nenatřená tělíska 27,3 

 

Z této tabulky je zřejmé, že nejlepším nátěrem, který zlepšuje pevnostní vlastnosti 

pískovce je POROSIL ZV, což jsme vlastně čekali, poněvadž i výrobce tuto schopnost 

garantuje. Co se pevnosti týče, jsou tedy POROSILY opravdu znatelně kvalitnější. 

Na tomto žebříčku se ale také překvapivě drží CERA FLUIDA, která doposud jiné 

fyzikální vlastnosti pískovce nezlepšovala.  

Nutno však říci, že zatím spolehlivě nejlepší nátěr, co se pevnosti a nasákavosti 

týče je HYDREX. V podstatě i LUKOFOB si stále drží dobrou pozici, což se ale 

např. o nanotechnologii říci nedá. KAMIX 307 se spíše ukazuje jako impregnace snižující 

pevnost. 

5.6 Výsledek zkoušky – mrazuvzdornost 

Zkušební tělíska byla testována podle normy ČSN EN 12371. Zkouška spočívá 

v cyklech zmrazování přírodního kamene na vzduchu a jeho následné rozmrazování 

ve vodě (až do porušení zkušebního tělíska či do stanoveného maximálního počtu cyklů). 

Tělíska jsme nechtěli zkoušet až do jejich porušení, pouze jsme je ,,oslabili“ a pak 

zkoušeli na pevnost v tlaku. Proto jsme také zvolili 24 cyklů. 

Nejprve se tedy změřily délky stran tělíska posuvným měřítkem, značení stran 

viz obrázek 31 (stejné jako u pevnosti v tlaku). Poté se tělíska (počet 6) vysušila, zvážila 

(hmotnost vysušená před zmrazováním) a vkládala do nádoby s vodou a po nasáknutí se 

opět zvážila (hmotnost nasáklá před zmrazováním). Potom už následoval cyklus 
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zmrazování a rozmrazování v mrazícím boxu (každý cyklus se skládá z 6 hodinové fáze 

zmrazování na vzduchu a následně 6 hodinové fáze rozmrazování ve vodě). Po těchto 

24 cyklech se tělíska zvážila (hmotnost nasáklá po 24 zmrazovacích cyklech) a vysušila 

(hmotnost vysušená po 24 zmrazovacích cyklech). Vysušená tělíska jsme následně využili 

na zkoušku pevnosti v tlaku. 

Ze všech předešlých vyjmenovaných hmotností byla vytvořena tabulka (viz příloha 

3) hmotností před a po zkoušce mrazuvzdornosti - doplněná o nasákavost. Pro přehlednost 

nám však postačí jen průměrné hodnoty nasákavosti po 24 zmrazovacích cyklech. 

Tabulka 32 Výsledné průměrné nasákavosti po zmrazování 

Nátěr 

Průměrná nasákavost 
6-ti tělísek po 24-ti 

zmrazovacích cyklech 
[%] 

Porosil ZV 10,31 

Porosil VV 10,36 

Porosil VV PLUS 10,34 

Cera Fluida 10,38 

Hydrex 1,89 

Kladur 10,16 

Lukofob 4,17 

Kamix 307 9,71 

nenatřená těl. 10,80 

Z této tabulky je zřejmá nejlepší (minimální) nasákavost po zmrazování u Hydrexu, 

Lukofobu a Kamixu 307. Tyto výsledky jsou obdobné výsledkům na nasákavost 

bez předešlého zmrazování. Dá se tudíž konstatovat, že zmrazování tyto 3 nátěry 

z hlediska nasákavosti neovlivní. Otázkou však zůstává, zda po zkoušce pevnosti v tlaku 

nedojde k odlišnostem jak u těchto třech vůdčích impregnací tak i u ostatních. 

Před zmíněnou zkouškou pevnosti se musela tělíska vizuálně zkontrolovat. Protože 

jsme ale dělali 24 cyklů, dalo se předpokládat, že tělíska nebudou nijak více poškozena. 

Tato domněnka se potvrdila a poškození dosáhlo pouze u několika případů stupně 1 (těleso 

je velmi málo poškozené a toto poškození neohrožuje celistvost zkušebního tělesa). 

U ostatních (převládajících) tělísek k porušení nedošlo. 



Bc. Simona Vondroušová: Studie vlivu impregnačních nátěrů na fyzikální vlastnosti 

pískovců 

2011 51 

Samotná zkouška pevnosti (po provedené mrazuvzdornosti) se prováděla stejným 

způsobem jako je to uvedeno v kapitole 5.5 Výsledek zkoušky – pevnost v tlaku. Výsledné 

hodnoty byly zapsány do následujících tabulek 33-41. 

Tabulka 33 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených POROSILEM ZV 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [Mpa] [MPa/s] 

[N] 

M 1/1 50,6 50,3 51,3 2500 88000 2545,18 34,6 0,98 

M 1/2 50,6 52,1 51,2 2500 74000 2636,26 28,1 0,95 

M 1/3 50,9 50,8 51,2 2500 72400 2585,72 28,0 0,97 

M 1/4 50,6 50,6 51,2 2500 85000 2560,36 33,2 0,98 

M 1/5 50 50,6 51,8 2500 91300 2530 36,1 0,99 

M 1/6 50,4 50,7 51,3 2500 62500 2555,28 24,5 0,98 

Průměr 

      

30,7 

 Směrodatná odchylka 

    

4,5 

 
 

Tabulka 34 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených POROSILEM VV 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 2/1 50,6 51,04 51,1 2500 72300 2582,62 28,0 0,97 

M 2/2 50,7 50,7 51,3 2500 72000 2570,49 28,0 0,97 

M 2/3 52,1 50,5 51,7 2500 76900 2631,05 29,2 0,95 

M 2/4 50,8 52,2 51,3 2500 74000 2651,76 27,9 0,94 

M 2/5 50,7 52,2 51,2 2500 76200 2646,54 28,8 0,94 

M 2/6 50,6 50,7 51,3 2500 77800 2565,42 30,3 0,97 

Průměr 

      

28,7 

 Směrodatná odchylka 

    

1,0 
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Tabulka 35 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených POROSILEM VV PLUS 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 3/1 52,2 50,6 51,4 2500 65000 2641,32 24,6 0,95 

M 3/2 50,7 50,8 51,3 2500 63100 2575,56 24,5 0,97 

M 3/3 50,3 50,8 51,3 2500 60000 2555,24 23,5 0,98 

M 3/4 50,3 50,7 51,3 2500 68300 2550,21 26,8 0,98 

M 3/5 50,2 50,5 51,1 2500 71200 2535,1 28,1 0,99 

M 3/6 50,3 50,4 51,4 2500 62000 2535,12 24,5 0,99 

Průměr 

      

25,3 

 Směrodatná odchylka 

    

1,7 

 
 

 

Tabulka 36 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených CERA FLUIDOU 

Označ. 
zk. 

tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 4/1 50,8 50,7 51,4 2500 67300 2575,56 26,1 0,97 

M 4/2 50,9 50,3 51,4 2500 67800 2560,27 26,5 0,98 

M 4/3 52,2 50,6 51,3 2500 89800 2641,32 34,0 0,95 

M 4/4 50,8 51 51,5 2500 80500 2590,8 31,1 0,96 

M 4/5 52,3 50,9 51,4 2500 69100 2662,07 26,0 0,94 

M 4/6 50,3 50,9 51,3 2500 66500 2560,27 26,0 0,98 

Průměr 

      

28,3 

 Směrodatná odchylka 

    

3,4 
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Tabulka 37 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených HYDREXEM 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 5/1 50,8 50,5 51,2 2500 79000 2565,4 30,8 0,97 

M 5/2 50,6 50,4 51,4 2500 64000 2550,24 25,1 0,98 

M 5/3 51 50,5 51,2 2500 71300 2575,5 27,7 0,97 

M 5/4 50,4 50,5 51,3 2500 71500 2545,2 28,1 0,98 

M 5/5 50,7 50,7 51,7 2500 92000 2570,49 35,8 0,97 

M 5/6 51,1 50,4 51,3 2500 69100 2575,44 26,8 0,97 

Průměr 

      

29,0 

 Směrodatná odchylka 

    

3,8 

 
 

 

Tabulka 38 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených KLADUREM 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 6/1 50,5 50,8 51,4 2500 67500 2565,4 26,3 0,97 

M 6/2 50,9 50,9 51,3 2500 79900 2590,81 30,8 0,96 

M 6/3 50,8 50,6 51,7 2500 64900 2570,48 25,2 0,97 

M 6/4 50,9 50,6 51,4 2500 67200 2575,54 26,1 0,97 

M 6/5 50,9 50,8 51,4 2500 60000 2585,72 23,2 0,97 

M 6/6 50,8 50,3 51,5 2500 65200 2555,24 25,5 0,98 

Průměr 

      

26,2 

 Směrodatná odchylka 

    

2,5 
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Tabulka 39 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených LUKOFOBEM 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 7/1 50,8 51 51,3 2500 86200 2590,8 33,3 0,96 

M 7/2 50,3 50,5 51,5 2500 76000 2540,15 29,9 0,98 

M 7/3 50,9 50,4 51,9 2500 70000 2565,36 27,3 0,97 

M 7/4 50,5 50,4 51,3 2500 58000 2545,2 22,8 0,98 

M 7/5 50,5 50,9 51,4 2500 57200 2570,45 22,3 0,97 

M 7/6 50,3 50,8 51,3 2500 67300 2555,24 26,3 0,98 

Průměr 

      

27,0 

 Směrodatná odchylka 

    

4,2 

 
 

 

Tabulka 40 Výsledky pevnosti tělísek (po zmrazování) natřených KAMIXEM 307 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 8/1 50,3 51 51,3 2500 67300 2565,3 26,2 0,97 

M 8/2 50,6 51 51,4 2500 63500 2580,6 24,6 0,97 

M 8/3 50,7 50,3 51,3 2500 64800 2550,21 25,4 0,98 

M 8/4 50,3 50,7 51,4 2500 80000 2550,21 31,4 0,98 

M 8/5 50,7 51,3 51,4 2500 65000 2600,91 25,0 0,96 

M 8/6 50,8 50,3 51,5 2500 69200 2555,24 27,1 0,98 

Průměr 

      

26,6 

 Směrodatná odchylka 

    

2,5 

 
 

 



Bc. Simona Vondroušová: Studie vlivu impregnačních nátěrů na fyzikální vlastnosti 

pískovců 

2011 55 

Tabulka 41 Výsledky pevnosti nenatřených tělísek (po zmrazování) 

Pevnost v prostém tlaku hornin po 
24 zmrazovacích cyklech vz. č. ZL  

Počet 
zk. těles: 6 

Teplota v lab.:       
23°C 

Označ. zk. 
tělíska 

Strana Strana Výška Rychlost Max. Tlačná  
Pevnost 

Rychlost 

a b z zatěž. síla plocha zatěž. 

[mm] [mm] [mm] [N/s] 
ZL 68 

 [mm
2
] [MPa] [MPa/s] 

[N] 

M 0/1 50,4 50,5 51,6 2500 66072 2545,2 26,0 0,98 

M 0/2 50,4 50,5 51,6 2500 79366 2545,2 31,2 0,98 

M 0/3 50,2 50,5 51,3 2500 77351 2535,1 30,5 0,99 

M 0/4 50,6 50,6 51,5 2500 70706 2560,36 27,6 0,98 

M 0/5 50,9 50,8 51,3 2500 65634 2585,72 25,4 0,97 

M 0/6 50,5 50,3 51,3 2500 61278 2540,15 24,1 0,98 

Průměr 

      

27,5 

 Směrodatná odchylka 

    

2,9 

 
 

Pro přehlednost byly všechny průměrné hodnoty pevnosti (po zmrazování) vloženy 

do tabulky 42. 

Tabulka 42 Výsledné průměrné pevnosti po zmrazování 

Nátěr 
průměrná pevnost 6-ti 

tělísek po 24 zmrazovacích 
cyklech [MPa] 

Porosil ZV 30,70 

Porosil VV 28,7 

Porosil VV PLUS 25,3 

Cera Fluida 28,3 

Hydrex 29,0 

Kladur 26,2 

Lukofob 27,0 

Kamix 307 26,6 

nenatřený vzoreček 27,5 

Z této tabulky je opět zřejmá nejlepší pevnost u POROSILU ZV. Dalším nátěrem, 

který si udržel svoji pozici, co se týče pevnosti před a po zmrazování, se stal HYDREX. 

Ten opět potvrzuje svoji univerzálnost a skvělé vlastnosti. Na posledním místě, kde se ještě 

dá hovořit o zlepšení pevnostních vlastností se umístil POROSIL VV. 
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6 Zhodnocení výsledků 

Tato tabulka 43 by měla podat přehledné souhrnné informace o všech prováděných 

zkouškách a jejich výsledcích. 

Tabulka 43 Přehledná tabulka průměrných hodnot všech zkoušek 

Nátěr 
Hloubka 

nasáknutí 
[mm] 

Průměrná 
nasákavost 
6-ti tělísek 

[%] 

Průměrná 
pevnost 

6-ti 
tělísek 
[MPa] 

Průměrná 
nasákavost 

6-ti tělísek po 
24-ti 

zmrazovacích 
cyklech [%] 

Průměrná 
pevnost 6-ti 

tělísek po 24-
ti 

zmrazovacích 
cyklech 
[MPa] 

Porosil ZV 2,781 9,83 34,8 10,31 30,7 

Porosil VV 2,356 9,92 32,6 10,36 28,7 

Porosil VV PLUS 5,452 9,01 32,7 10,34 25,3 

Cera Fluida 1,336 10 33,4 10,38 28,3 

Hydrex 8,985 2,81 31,9 1,89 29,0 

Kladur 1,19 9,3 30,2 10,16 26,2 

Lukofob 3,132 4,12 30,9 4,17 27,0 

Kamix 307 1,894 8,24 26,3 9,71 26,6 

nenatřená 
tělíska 

0 9,46 27,3 10,80 27,5 

Nezpochybnitelné je, že se stal HYDREX nejlepší hydrofobizační impregnací ze 

všech použitých nátěrů. Tento nátěr si udržel svoji pozici ve všech ohledech na prvním 

místě. 

Je pravda, že POROSILY jsou co se pevnosti týče opravdu nejlepšími 

impregnacemi (a to i po zmrazovacích cyklech), ale pokud se podíváme na nasákavost, 

jejich použití v praxi klesá. Dá se tedy říci, že tyto nátěry by byly vhodné na výrobky 

používané v interiéru, kde je třeba zvýšit jen pevnost. Jejich použití v exteriéru by sice 

bylo také možné, ale pouze pokud by nevadila vysoká nasákavost ošetřeného pískovce. 

V podstatě to samé se dá říci i u CERA FLUIDY, kdy po aplikaci tohoto nátěru 

pískovec vykazoval poměrně vysoké pevnosti. Po zkoušce na mrazuvzdornost se ale 

pevnost celkem výrazně snížila. V porovnání s nenatřenými vzorečky se pak nasákavost 

dala srovnávat na stejnou úroveň (skoro stejné hodnoty nasákavosti). 
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KLADUR v podstatě zklamal ve všech ohledech. Možná stojí za malou zmínku, že 

pískovec po jeho aplikaci získal vyšší pevnost, ale po zmrazovacích cyklech se pevnost 

zhoršila natolik, že měl neimpregnovaný pískovec vyšší pevnost. 

LUKOFOB se stal překvapivě na dobu jeho používání, kdy by člověk řekl, že už 

budou lepší impregnace na trhu, jedním z lepších. Po aplikaci tohoto nátěru měl pískovec 

totiž druhou nejlepší (nejmenší) nasákavost. Pevnost nad 30 MPa také svědčí o kvalitě 

tohoto výrobku, i když po zmrazování se pevnost celkově o dost snížila. 

KAMIX 307, tolik zmiňovaná impregnace očekávání nesplnila. Je pravdou, že 

nasákavost pískovce po její aplikaci byla nižší, ale v porovnání s ostatními (kromě 

HYDREXU a LUKOFOBU) ne tak markantně. Pevnost se pro tuto nanotechnologii stala 

také bohužel noční můrou, poněvadž z výsledků lze vyčíst, že ji spíše snížila. V praxi však 

otázkou stále zůstává, zda by byla nasákavost tak vysoká i při krátkých deštích (z důvodu 

lotosového efektu, který KAMIX 307 vytváří). 

Pro zajímavost byly výsledky nenatřených tělísek nezávisle porovnány s výsledky 

dvou prací (viz tabulka 44 a 45), které se zabývaly sice jinou problematikou, ale byly 

v nich také zjišťovány fyzikální vlastnosti pískovce. 

Tabulka 44 Přehled výsledků průkazních zkoušek pískovce z lokality Podhorní Újezd (upraveno podle 

Hartmana, 2000) 

Pevnost v tlaku [MPa] Nasákavost [%] 

vysušený vzorek vymrazený vzorek 
7,91 

36,5 29,5 

 

Tabulka 45 Srovnání naměřených hodnot vybraných technologických vlastností s hodnotami zjištěnými při 

posledním průzkumu ložiska Podhorní Újezd (upraveno podle Slivky, 1999) 

Pevnost v tlaku [MPa] Nasákavost [%] 

vysušený vzorek 
7,22-11,07 

10,76-28,22 

Srovnání našich naměřených hodnot s těmito tabulkami je zajímavé. Co se týče pevnosti 

v tlaku vysušeného vzorku přibližujeme se (27,3 MPa) toleranci podle Slivky, naopak 

vymrazený vzorek (27,5 MPa) se přibližuje hodnotám podle Hartmana. Nasákavost je pak 

relativně vyšší a souhlasí (9,46 %) s tolerancí podle Slivky. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo celkově zhodnotit vliv různých impregnačních 

nátěrů na fyzikální vlastnosti pískovce, tedy konkrétně pískovce z lomu v Podhorním 

Újezdě. 

Při přípravných pracích byl stanoven počet vzorků, který následně sloužil 

k nařezání zkušebních tělísek (analogicky z jedné desky). Tato tělíska byla dále označena, 

přičemž značení sloužilo především k rozpoznání jednotlivých nátěrů a zkoušek.  

Laboratorní práce se pak týkaly hlavně aplikací těchto nátěrů na zkušební tělíska, 

zhotovením výbrusů a jednotlivými zkouškami. Uvedené zkoušky zahrnují 

makropetrografický a mikropetrografický rozbor, analýzu pomocí stereolupy, nasákavost 

za atmosférického tlaku, pevnost v tlaku a mrazuvzdornost. 

Makropetrografická analýza tedy hovořila hlavně o změně barvy po aplikaci 

některých nátěrů (Kladur, Porosil ZV), což by však z hlediska nároků zákazníka mohlo být 

rozhodující. 

Následně byla provedena mikropetrografická analýza pomocí polarizačního 

mikroskopu, která pomohla určit obsažené minerály v hornině. Podle očekávání byl 

převládajícím minerálem samozřejmě křemen, dále pak akcesoricky se vyskytující biotit a 

těžké minerály. Pomocí práškové difrakční analýzy bylo v předešlé bakalářské práci 

určeno složení pojiva. Převládal v něm kaolinický a illit-montmorillonitický tmel, který 

může obsahovat drobné železité pigmenty (Vondroušová S., 2009). 

Následující analýza pomocí stereolupy byla provedena pro určení hloubky 

prostoupení nátěru do pískovce. Nejlepším nátěrem se v tomto ohledu stal Hydex, 

u kterého zřejmě hloubka nasáknutí impregnace rozhoduje o jeho další nasákavosti vodou. 

U ostatních nátěrů však hloubka nasáknutí impregnace nepotvrdila zlepšení oné 

nasákavosti. 

U nasákavosti se pak opět potvrdila univerzálnost Hydrexu, a sice 

před i po zmrazování. Nátěr Lukofob se ale také ukázal jako vhodný hydrofobizační 

prostředek, s vlastnostmi podobnými předešlému Hydrexu. 
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Poslední zkouška mrazuvzdornosti po provedení 24 cyklů tělíska prakticky 

nepoškodila. Cílem ale byla zkoušená pevnost před a po této zkoušce, kde opět obstál 

Hydrex. 
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Příloha 1 Popis, základní charakteristiky a technické údaje stroje Tecna 36 A 

Základní prvky, ze kterých se skládá stroj: 

- Základní konstrukce je vytvořena z mostu a stolu a je realizována z litinových 

odlitků o vysoké odolnosti k zajištění maximální stability s dlouhodobou 

trvanlivostí. 

- Pracovní hlava je instalována na saních pohybujících se po mostě a do poklesu jde 

vertikálně ve dvou chromovaných vodících lištách chráněných vhodnými kryty. 

- Pohyb saní ve vodících lištách perfektně chráněných se děje v olejové lázni a to 

elektronicky nastavitelnou rychlostí posunu. 

- Motor redukovaného objemu je připojen přímo na řezací kotouč. 

- Naklápěcí hlava s možností postupného řezání mramoru a žuly po malých 

poklesech. 

- Tlačítkový panel s kloubovým ramenem s možností přemísťování až cca ke středu 

stolu obsahuje následné povely: vpřed-vzad mostu, vzestup-pokles hlavy, vpravo-

vlevo s regulací posunu do obou směrů řezu. 

- Elektronický programátor, tříosý se znázorňovačem na tlačítkovém panelu a 

s příslušnou tlačítkovnicí s možností nastavení devíti rozličných rozměrů posunu 

mostu, každý z nich opakovatelný 99krát. 

 

Technické údaje: 

Maximální horizontální dráha kotouče    3600 mm 

Maximální vertikální zdvih kotouče     400 mm 

Maximální posun mostu        3600 mm 

Maximální průměr kotouče       725 mm 

Maximální hloubka řezu s maximálním kotoučem 255 mm 

Průměr otvoru kotouče        50 mm 

Průměr příruby úchytu kotouče      206 mm 
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Rozměr stolu včetně 8 postranních konzolí   1600 x 3300 mm 

Výkon motoru kotouče        30/22 Hp/kW 

Rychlost otáček vřetene při 50 Hz     1435 ot./min 

Regulovatelné rychlost posunu kotouče    0-18 m/min 

Celková hmotnost stroje        3900 kg 

Objem balení          15 m
3
 

Instalovaný prostor – šířka/hloubka/výška   6680x5900x2800 mm 

Napětí/frekvence stroje v sériovém provedení  380 V/50 Hz 
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Příloha 2 Výsledky měření zrn: 

Změřené 
zrno 

Délka 
[µm] 

Délka 
[mm] 

Změřené 
zrno 

Délka 
[µm] 

Délka 
[mm] 

Změřené 
zrno 

Délka 
[µm] 

Délka 
[mm] 

1. 105,68 0,11 34. 68,03 0,07 67. 81,90 0,08 

2. 131,35 0,13 35. 97,77 0,10 68. 99,71 0,10 

3. 120,12 0,12 36. 87,94 0,09 69. 93,67 0,09 

4. 89,28 0,09 37. 64,49 0,06 70. 100,31 0,10 

5. 122,62 0,12 38. 66,50 0,07 71. 114,94 0,11 

6. 132,32 0,13 39. 64,19 0,06 72. 103,99 0,10 

7. 140,45 0,14 40. 139,29 0,14 73. 100,27 0,10 

8. 142,84 0,14 41. 94,00 0,09 74. 80,34 0,08 

9. 69,96 0,07 42. 93,20 0,09 75. 160,28 0,16 

10. 80,56 0,08 43. 75,52 0,08 76. 96,86 0,10 

11. 106,88 0,11 44. 85,54 0,09 77. 86,64 0,09 

12. 97,77 0,10 45. 89,86 0,09 78. 97,78 0,10 

13. 91,19 0,09 46. 181,68 0,18 79. 81,97 0,08 

14. 71,28 0,07 47. 110,45 0,11 80. 98,74 0,10 

15. 100,33 0,10 48. 60,85 0,06 81. 89,02 0,09 

16. 110,90 0,11 49. 105,21 0,11 82. 106,89 0,11 

17. 76,87 0,08 50. 62,99 0,06 83. 64,10 0,06 

18. 98,74 0,10 51. 111,80 0,11 84. 70,67 0,07 

19. 92,55 0,09 52. 81,20 0,08 85. 90,15 0,09 

20. 108,29 0,11 53. 99,71 0,10 86. 106,81 0,11 

21. 78,39 0,08 54. 143,15 0,14 87. 86,64 0,09 

22. 82,82 0,08 55. 149,06 0,15 88. 95,54 0,10 

23. 79,03 0,08 56. 123,38 0,12 89. 99,77 0,10 

24. 62,17 0,06 57. 58,39 0,06 90. 94,80 0,09 

25. 94,07 0,09 58. 67,66 0,07 91. 140,01 0,14 

26. 108,70 0,11 59. 105,21 0,11 92. 76,12 0,08 

27. 111,30 0,11 60. 102,52 0,10 93. 71,28 0,07 

28. 114,83 0,11 61. 94,00 0,09 94. 117,53 0,12 

29. 155,54 0,16 62. 91,55 0,09 95. 81,17 0,08 

30. 70,21 0,07 63. 117,45 0,12 96. 91,88 0,09 

31. 85,54 0,09 64. 84,92 0,08 97. 89,00 0,09 

32. 151,05 0,15 65. 128,98 0,13 98. 94,98 0,09 

33. 79,06 0,08 66. 80,02 0,08 99. 86,19 0,09 

      

100. 72,09 0,07 
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Statistické hodnoty 
Délka 
[µm] 

Délka 
[mm] 

Střední hodnota 97,7124 0,10 

Směrodatná odchylka 24,31604 0,02 

Minimum 58,39 0,06 

Maximum 181,68 0,18 
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Příloha 3 Tabulka hmotností před a po zkoušce mrazuvzdornosti - doplněná o nasákavost 

Číslo 
vzorku 

Str. a 
[mm] 

Str. b 
[mm] 

Výška 
z 

[mm] 

Hmot. 
vysuš. 
před 

zmraz. 
[g] 

Hmot. 
nasáklá 

před 
zmraz. 

[g] 

Hmot. 
nasáklá 
po 24 
zmraz. 
cyklech 

[g] 

Hmot. 
vysuš. 
po 24 
zmraz. 
cyklech 

[g] 

Nasákavost 
před zmraz. 

[%] 

Nasákavost 
po 24 zmraz. 
cyklech [%] 

M 1/1 50,6 50,3 51,3 253,49 275,24 278,34 253,35 8,58 9,86 

M 1/2 50,6 52,1 51,2 263,45 285,55 289,24 263,28 8,39 9,86 

M 1/3 50,9 50,8 51,2 253,86 276,49 280,36 253,70 8,91 10,51 

M 1/4 50,6 50,6 51,2 254,51 270,27 280,73 254,33 6,19 10,38 

M 1/5 50 50,6 51,8 253,81 276,23 278,76 253,67 8,83 9,89 

M 1/6 50,4 50,7 51,3 246,91 274,64 274,84 246,80 11,23 11,36 

M 2/1 50,6 51 51,1 256,04 278,21 282,55 255,74 8,66 10,48 

M 2/2 50,7 50,7 51,3 254,00 275,64 280,70 253,70 8,52 10,64 

M 2/3 52,1 50,5 51,7 264,45 286,38 290,83 264,11 8,29 10,12 

M 2/4 50,8 52,2 51,3 264,60 286,02 291,70 264,23 8,10 10,40 

M 2/5 50,7 52,2 51,2 265,04 286,25 291,88 264,76 8,00 10,24 

M 2/6 50,6 50,7 51,3 254,36 274,47 280,24 254,13 7,91 10,27 

M 3/1 52,2 50,6 51,4 263,22 284,02 289,98 262,90 7,90 10,30 

M 3/2 50,7 50,8 51,3 253,10 273,37 278,98 252,78 8,01 10,36 

M 3/3 50,3 50,8 51,3 249,71 270,34 275,95 249,43 8,26 10,63 

M 3/4 50,3 50,7 51,3 251,15 265,95 276,84 250,88 5,89 10,35 

M 3/5 50,2 50,5 51,1 254,37 272,85 279,21 254,08 7,27 9,89 

M 3/6 50,3 50,4 51,4 249,72 269,20 275,61 249,44 7,80 10,49 

M 4/1 50,8 50,7 51,4 255,44 276,09 281,38 255,25 8,08 10,24 

M 4/2 50,9 50,3 51,4 254,99 276,09 280,71 254,75 8,27 10,19 

M 4/3 52,2 50,6 51,3 262,68 283,71 289,30 262,49 8,01 10,21 

M 4/4 50,8 51 51,5 254,83 276,32 281,64 254,62 8,43 10,61 

M 4/5 52,3 50,9 51,4 265,00 286,39 291,43 264,65 8,07 10,12 

M 4/6 50,3 50,9 51,3 249,71 271,84 276,76 249,53 8,86 10,91 

M 5/1 50,8 50,5 51,2 252,44 256,47 261,99 252,23 1,60 3,87 

M 5/2 50,6 50,4 51,4 248,44 250,62 254,24 248,21 0,88 2,43 

M 5/3 51 50,5 51,2 251,50 253,96 254,57 251,29 0,98 1,31 

M 5/4 50,4 50,5 51,3 248,08 250,38 251,59 247,91 0,93 1,48 

M 5/5 50,7 50,7 51,7 254,95 257,20 257,42 254,77 0,88 1,04 

M 5/6 51,1 50,4 51,3 249,80 252,16 252,69 249,61 0,94 1,23 

M 6/1 50,5 50,8 51,4 252,85 273,73 278,87 252,57 8,26 10,41 
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M 6/2 50,9 50,9 51,3 254,11 274,94 280,18 253,81 8,20 10,39 

M 6/3 50,8 50,6 51,7 253,08 273,90 279,38 252,94 8,23 10,45 

M 6/4 50,9 50,6 51,4 252,53 273,89 279,00 253,78 8,46 9,94 

M 6/5 50,9 50,8 51,4 253,70 274,77 279,69 255,39 8,31 9,51 

M 6/6 50,8 50,3 51,5 249,49 269,96 275,29 249,74 8,20 10,23 

M 7/1 50,8 51 51,3 252,45 260,89 266,86 251,83 3,34 5,97 

M 7/2 50,3 50,5 51,5 253,54 262,47 265,00 253,10 3,52 4,70 

M 7/3 50,9 50,4 51,9 254,00 262,20 264,26 253,60 3,23 4,20 

M 7/4 50,5 50,4 51,3 245,00 251,90 253,80 244,58 2,82 3,77 

M 7/5 50,5 50,9 51,4 245,94 252,47 252,40 245,44 2,66 2,84 

M 7/6 50,3 50,8 51,3 251,20 258,28 259,66 250,78 2,82 3,54 

M 8/1 50,3 51 51,3 257,62 276,94 280,96 257,44 7,50 9,14 

M 8/2 50,6 51 51,4 248,17 266,29 272,56 247,99 7,30 9,91 

M 8/3 50,7 50,3 51,3 245,35 263,50 269,54 245,18 7,40 9,94 

M 8/4 50,3 50,7 51,4 252,08 271,44 274,22 251,89 7,68 8,86 

M 8/5 50,7 51,3 51,4 247,58 266,25 272,63 247,34 7,54 10,22 

M 8/6 50,8 50,3 51,5 249,89 269,66 275,18 249,72 7,91 10,20 

M 0/1 50,4 50,5 51,6 249,42 271,94 276,24 249,00 9,03 10,94 

M 0/2 50,4 50,5 51,6 250,71 272,98 277,32 250,35 8,88 10,77 

M 0/3 50,2 50,5 51,3 251,27 272,81 276,92 250,86 8,57 10,39 

M 0/4 50,6 50,6 51,5 249,20 272,20 276,67 248,74 9,23 11,23 

M 0/5 50,9 50,8 51,3 254,12 276,45 281,41 253,90 8,79 10,83 

M 0/6 50,5 50,3 51,3 251,10 272,88 277,61 250,86 8,67 10,66 

 


