
VŠB, Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb 

 

 

 

 

 

 

 

Probarvování cementových směsí 

Coloring cement mixtures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent:        Bc. Lucia Bulíková 

Vedúci diplomovej práce:     Ing. Jiří Šafrata 

 

 

Ostrava





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie študenta 

 

Čestne vyhlasujem, ţe diplomovú prácu som vypracovala samostatne pod odborným 

vedením vedúceho záverečnej práce, pričom som uviedla pouţitú literatúru. 

 

V Ostrave dňa  ..........................                                                  .................................... 

                                                                                                           podpis študent



Prehlasujem, ţe 

 

 bola som zoznámená s tým, ţe sa na moji diplomovou práci sa plne vzťahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, najmä § 35 – uţitie diela v rámci 

občianskych a náboţenských obradom, v rámci školných predstavení a uţitia 

diela školného a § 60 – školské dielo.  

 beriem na vedomie, ţe Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava 

(ďalej iba VŠB-TUO) má právo ku svojej vnútornej potrebe diplomovú prácu 

uţiť (§ 35 odst. 3).  

 súhlasím s tým, ţe údaje o diplomovej práci budú zverejnené v informačnom 

systéme VŠB-TUO. 

 súhlasím s tým, ţe jeden výtlačok diplomovej práce bude uloţený v Ústrednej 

kniţnici VŠB-TUO k prezenčnému nahliadnutiu a jeden výtlačok bude 

uloţený u vedúceho diplomové práce.  

 bolo zjednané, ţe s VŠB-TUO, v prípade záujmu z jej strany, uzavrú licenčnú 

zmluvu s oprávnením uţiť dielo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bolo zjednané, ţe uţiť svoje dielo – diplomovú prácu alebo poskytnúť licenciu 

k jej vyuţitiu môţem iba so súhlasom VŠB-TUO, ktorá je oprávnená v 

takomto prípade odo mňa poţadovať primeraný príspevok na úhradu nákladov, 

ktoré boli VŠB-TUO na vytvorenie diela vynaloţené (aţ do ich skutočnej 

výške).  

 beriem na vedomie, ţe odovzdaním svoje práce súhlasím so zverejnením 

svojej práce podľa zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších 

predpisov, bez ohľadu na výsledok jej obhajoby.  

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrave ..........................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Chcela by som sa poďakovať vedúcemu mojej diplomovej práce Ing. Jiřímu Šafratovi, za 

cenné rady, odbornú pomoc a konzultácie. Ďalej chcem v neposlednom rade poďakovať  

Ing. Davidovi Bujdošovi za ochotu, ktorú mi poskytol pri spolupráci spracovania údajov  

spektrofotometrie v mojej diplomovej práci. 



Abstrakt 

 

BULÍKOVÁ, L., Probarvování cementových směsí: bakalárska práca. Ostrava : Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb, 2015,  

72 s., Vedúci práce Ing. Jiří Šafrata 

 

Pouţívanie pigmentov v stavebníctve je stále populárnejšie. Taktieţ bol uţ preukázaný 

vplyv pigmentov na vlastnosti cementových a betónových zmesí. Preto je potrebné  

čo najlepšie poznať ich chovanie a zmeny vlastností, ktoré spôsobujú, aby sa predišlo  

ich negatívnemu vplyvu a vedeli sa navrhovať optimálne receptúry. Cieľom mojej práce  

je preukázať veľkosť účinku anorganických pigmentov na vlastnosti cementových zmesí, 

pouţitím viacerých pigmentov v rôznych koncentráciách vzhľadom na mnoţstvo pouţitého 

cementu. Keďţe výsledná farebnosť vzoriek v prvom rade závisí na farbe cementovej kaše 

a potom taktieţ na prirodzenej farbe kameniva, pigmenty boli aplikované do cementovej kaše 

z bieleho cementu a pre porovnanie aj do kaše zo šedého portlandského zmesové cementu  

s pridaným vápencom. Pre spracovanie farebnosti vzoriek boli vyuţité spektrofotometre  

od firmy Konica Minolta. S najlepšími vlastnosťami, a to ako aj pevnostnými, farebnými  

i dobrou konzistenciu vyšiel biely portlandský cement zmesový s vápencom s pridaným 

červeným pigmentom koncentrácie 6%  od firmy Remei cz. 

 

Kľúčové slová 

Pigment, farba, cementová kaša. 



Abstract 

 

BULÍKOVÁ, L., The Coloring cement mixtures: Master thesis. Ostrava : VŠB- Technical 

University of Ostrava, Faculty of Civil engineering, Department of Building materials an 

diagnostics of Structures , 2015, 72 p., Thesis head Ing. Jiří Šafrata 

 

The use of pigments in the building industry is becoming increasingly popular. In last 

time war demonstrated effect pigments on the properties of cement and concrete mixtures.  

Therefore it is necessary to know their behavior and changes in the characteristics that cause. 

We must avoid their adverse effects, and know design optimal formulation. The goal of my 

thesis was to demonstrate the effect inorganic pigments on the properties of the cement 

composite. The pigment was using in different concentrations based on the amount of cement. 

Resultant color scheme of the samples dependent on the color of the cement mortar and also 

on the natural color of aggregates. Pigments were applied to the cement mortar of white 

cement and for comparison to a mortar of gray portland cement mixed with adding limestone. 

For processing colour of samples were used spectrophotometers from company Konica 

Minolta. Best performing, and as well as solidity, colouring and good consistence had white 

portland cement with adding limestone in combination with a red pigment concentration  

of 6 % from company Remei cz. 

 

Key words: pigment, colour, cement mortar. 
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Zoznam značenia 

 

A  Veľkosť skúšaného povrchu pri skúške CHRL v mm
2 

E Celková farebná diferencia vo farebnom priestore CieLab 

Fc Maximálne zaťaţenie pri porušení pre skúšku pevnosti v tlaku v kN 

Ff Maximálne zaťaţenie pri porušení pre skúšku pevnosti v ťahu za ohybu v kN 

CHRL Skúška odolnosti povrchu proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok 

L* Jas – luminancia vo farebnom priestore CieLab 

Rc Pevnosť v tlaku v MPa 

Rf Pevnosť v ťahu za ohybu v MPa 

a  Dĺţka hrany prierezu trámčeka v mm 

a* Pozícia farby v ose y medzi modrou a ţltou vo farebnom priestore CieLab 

a.c   Zaťaţovaná plocha trámčeka pri skúške pevnosti v tlaku v mm
2 

b* Pozícia farby v ose y medzi modrou a ţltou vo farebnom priestore CieLab 

l Vzdialenosť podpier pri skúšky v ťahu za ohybu v mm 

m Hmotnosť v g 

ρ Objemová hmotnosť v kg/m
3 

ρa Hmotnostný odpad pri skúške CHRL v g/mm
2 
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Úvod 

 

Farebný pohľadový betón a teda aj prefarbovanie cementových zmesí sú  

v súčasnosti veľmi populárne. Najčastejšie sa prefarbovanie vyuţíva pri dekoratívnych 

dlaţbách a farebných fasádach z monolitického betónu alebo z vopred pripravených 

prefabrikátov. V stavebníctve sa pigmenty a ich pridávanie do betónových zmesí pouţívajú 

čím ďalej, tým častejšie, a preto treba poznať ich vplyv ako na počiatočné tak na  konečné 

vlastnosti zmesí. Doterajšie zahraničné štúdie potvrdzujú vplyv určitých pigmentov na 

reologické vlastnosti cementových i betónových produktov.  

Cieľom mojej diplomovej práce je sledovanie vplyvu rôznych koncentrácií pigmentov 

v cementových zmesiach na výslednú farebnosť týchto vzoriek (trámce 40x40x160mm) a ako 

sa menia pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu u vzoriek s maximálnou povolenou dávkou 

pigmentu oproti pevnostiam referenčných vzoriek bez pridania pigmentov. Taktieţ budem 

sledovať vplyv pridaného pigmentu na koncentráciu a celkovú spracovateľnosť pripravených 

zámesí. Pracovať budem s dvomi druhmi cementov dovezených zo Slovenska od firmy 

Holcim so sídlom v Rohoţníku, s označením CEM II / A-LL 42,5R. Na začiatku som  

si vybrala z dostupných dodávateľov pigmentov dvoch, od ktorých som poţiadala o mnou 

vybrané odtiene pigmentov. Farebné škály namiešaných vzoriek budem pozorovať najprv 

pomocou dostupných spektrofotometrov a následne aj subjektívne zrakom. Na určité vzorky 

budem aplikovať zvolenú hydrofóbnu impregnáciou a zaznamenám jej vplyv na povrch 

cementových trámcov. Následne podstúpia  tieto trámce skúšku na CHRL a vyvodím vplyv 

impregnácie na trvanlivosť vzoriek. Nakoniec prevediem úpravu normovej receptúry, aby 

som dosiahla lepšie poţadované vlastnosti zámesi.  
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1 Základy spektrofotometrie 

1.1 Svetlo 

 

Svetlo je základnou podmienkou pre ľudské videnie a je súčasťou mnoha druhov ţiarení, 

ktoré dohromady vytvárajú elektromagnetické spektrum. Svetlo sa šíri vo vákuum rýchlosťou 

2,998.10
8
 m/s. Monochromatické svetlo si môţeme predstaviť ako šírenie elektrického 

a magnetického vektoru touto rýchlosťou. Tie vektory sú na seba navzájom kolmé, menia  

sa s časom periodicky a sú navzájom v jednej fázy. Samotné viditeľné spektrum svetla sa delí 

na červené farby (720-627nm), oranţové (627-589nm), ţlté (589-566nm), zelené  

(566-495nm), modré (495-436nm) a fialové farby (436-380nm). [6] 

Tab.1 Farby viditeľného svetelného spektra 

Farba Vlnová dĺţka Frekvencia 

červená 625 aţ 740 nm 480 aţ 405 THz 

oranţová 590 aţ 625 nm 510 aţ 480 THz 

ţltá 565 aţ 590 nm 530 aţ 510 THz 

zelená 520 aţ 565 nm 580 aţ 530 THz 

azúrová 500 aţ 520 nm 600 aţ 580 THz 

modrá 430 aţ 500 nm 700 aţ 600 THz 

fialová 380 aţ 430 nm 790 aţ 700 THz 

 

1.2 Farba 

 

Výraz farba je mnohoznačným pojmom, takţe nedokonale špecifikovaný význam 

a nepresný výklad tohto slova môţe viesť k nejasnosti. Farba je najčastejšie pouţívaná 

s vnemom sprostredkovaného ľudským okom. K vyjadrení vlastností je vhodné pouţívať 

pojem farba v spojení „farba svetla“ a „farba predmetu“. 

Všetky farby je moţné rozdeliť na  achromatické (biela, šedá a čierna) a chromatické.  

Pri ideálnom bielom povrchu dochádza k 100% odrazu svetla pri všetkých vlnových dĺţkach, 

pri neutrálnej šedej je tento odraz 50% a pri ideálnom čiernom povrchu je odraz 0%.  

Ku chromatickým (jednoduchým) patria monochromatické farby, ktoré sú vyvolané ţiarením 

rovnakej vlnovej dĺţky. Ku zloţitým chromatickým farbám patria farby, ktoré sú popísané 

spektrálnym priebehom cez viaceré vlnové dĺţky. 
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Remisná krivka je spektrálnym záznamom, ktorý charakterizuje určitú farbu  

pri sledovaní odrazu ţiarenia. V prípade sledovaní absorpcie je to absorpčná krivka. Remisná 

krivka ukazuje závislosť mnoţstva odrazeného svetla na vlnovej dĺţke. Jedná sa o relatívne 

vyjadrenie vzhľadom k celkovému mnoţstvu dopadajúceho svetla vo viditeľnej oblasti.  

Z hľadiska zrakového vnemu je chromatická farba trojrozmernou veličinou, ktorú je 

moţno opísať hodnotami: 

 farebný tón (odtieň) – λ 

 čistota (sýtosť) – P 

 jas – L 

Farebný tón je vlastnosť chromatickej farby, podľa ktorej ju môţeme prirovnať 

k niektorej zo spektrálnych farieb. Pojmom farebný tón môţeme charakterizovať aj zloţené 

farby, aj keď v spektre obsahujú niekoľko druhov monochromatického ţiarenia. Zloţenou 

farbu vníma oko ako určitý a jednotlivý svetelný impulz.  

Čistota vyjadruje relatívny podiel intenzity svetla v danej oblasti spektra proti celkovej 

intenzite. Monochromatickým farbám sa pripisuje 100% čistota.  

Jas vyjadruje svietivosť plochy svetelného zdroja a priemetu tejto plochy do roviny 

kolmej k ose, na ktorý je jas mierený. [6] 

 

1.3 Systém merania farebnosti CIELAB 

 

Farebný priestor CIELAB je ideálny prostriedok na vyjadrenie modelu najbliţšieho 

k ľudskému vnímaniu. Má referenčné pouţitie a je nezávislý na zariadení. Vo všeobecnosti je 

farebný priestor LAB zaloţený na Opponent Process teórii vnímania farieb, teda potvrdzuje 

existenciu základných doplnkových farieb, ktoré miešaním dávajú neutrálne.  Tento model 

pouţíva prirodzený spôsob vyjadrovania farieb, a to pomocou farebných odtieňov a svetlosti. 

Rozsah komponentu L* (luminancia) jasnosti farby, začína pri nule, čo symbolizuje 

čiernu a končí hornou hranicou a to pri hodnote 100, ktorá indikuje bielu farbu. Parameter a* 

hovorí o pozícii farby medzi dvoma takmer opačnými farbami – zelenou a magentou (bledou 

fialovou), pričom negatívne hodnoty tohto parametra indikujú zelenú a pozitívne zase 

magentu. Podobne parameter b* tvorí rozhranie medzi modrou v negatívnych hodnotách 

a ţltou v pozitívnych. Hodnota parametrov a* a b* sa beţne pohybuje v rozmedzí -128 aţ 

+128. V bode, v ktorom sú koordináty a* a b* na nule, sa nachádza takzvaný šedý bod, 

neutrálny bod zastupujúci odtiene šedej. 
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Obr.1 Pravouhlé a polárne súradnice v priestoru CIELAB 

 

V praxi je často výhodnejšie pouţívať namiesto pravouhlých súradníc polárne. Z tohto 

dôvodu CIE definovala polárnu variantu modelu CIELAB pod názvom CIELCH.  

CIELCH je skrátený názov pre CIE L*C*h*. Zloţka L* ostáva zachovaná v oboch modeloch, 

C* predstavuje chrómu (sýtosť) a h farebný tón (odtieň). 

 

Po rade testov bol v Londýne v roku 1976 prijatý vzorec označený CIELAB: 

 

                                              𝐿∗ = 116𝑌∗ − 16                                          (1) 

                                              𝑎∗ = 500[𝑋∗ − 𝑌∗]                                                             (2) 

                                              𝑏∗ = 200[𝑌∗ − 𝑍∗]                                                             (3) 

 

Celková farebná diferencia, niekedy nazývaná ako totálna farebná diferencia, sa vypočíta 

v priestore CIELAB podľa vzorca: 

 

                                            ∆𝐸∗ =   (∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2                                           (4) 

 

a je mierou veľkosti farebného rozdielu medzi predlohou a vzorkou. Čím je hodnota ΔE* 

menšia, tým sa posudzované farby menej od seba líšia a sú viac sebe podobné [4]. 
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1.4 Normalizované druhy svetiel 

 

Farebný systém CIE je zaloţený na presnom meraní, preto do vzťahov potrebujeme 

poznať presné čísla. Dôleţitosť definície svetelných zdrojov zvýrazňuje fakt, ţe pri rôznom 

osvetlení vnímame rovnakú farbu rôzne. Farebná teplota charakterizuje spektrum bieleho 

svetla a meria sa v kelvinoch. CIE definovala nasledovné 

iluminanty – prirodzene zdroje svetla [7]: 

 CIE iluminant A – je ţiarivkové svetlo s farebnou teplotou 2856K 

 CIE iluminant B – je priame slnečné svetlo s farebnou teplotou 4874K 

 CIE iluminant C – je priemerné denné svetlo s farebnou teplotou 6774K 

 CIE skupina iluminantov D – zahŕňa 4 iluminanty: D50, D55, D65 a D75  

Ich farebne teploty sú 5000K(D50), 5503K(D55), 6504K(D65) a 7504K(D75). 

D65 – poludňajšie denné svetlo v západnej a severnej Európe (najpouţívanejšie)  

 CIE iluminant E – je teoretický iluminant s izoenergetickým spektrom 

 CIE skupina iluminantov F – zodpovedá dvanástim rôznym fluorescenčným 

lampám s pribliţnými farebnými teplotami medzi 3000K aţ 6500K 

 

1.5 Etalon a normálny pozorovateľ 

 

Pri kaţdej vlnovej dĺţke sa hodnoty odrazivosti získavajú relatívne k primárnemu 

štandardu -  spektrálny činiteľ odrazu v absolútnej miere (percento remisie je pri všetkých 

vlnových dĺţkach viditeľného spektra rovná 100, čiţe stupeň remisie R=1). Pouţíva  

sa referenčný etalon absolútneho činiteľa odrazu, ktorého spektrálny činiteľ odrazu 

v absolútnej miere je presne známy a odborne overený. Tento etalon - biely štandard, musí 

byť uchovávaný a ošetrovaný, alebo pripravovaný podľa ustanovení výrobca. Pouţíva  

sa lisovaný síran bárnatý (BaSO4) alebo vybrúsená sklenená (mliečne sklo), smaltovaná alebo 

porcelánová doštička. Priemerný stupeň remisie sa u tabličiek BaSO4 pohybuje okolo 0,995. 
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Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledný farebný vnem pri pozorovaní farebného 

predmetu je ľudské oko. Z fyziologickej podstaty vnímania farieb vyplýva, ţe sa jedná 

o skladbu signálu z troch druhov čapíkov – červených, zelených a modrých. Hodnoty 

trichromatických činiteľov boli stanovené pre vnímanie farieb len ţltou škvrnou oka, teda len 

čapíkmi a platí iba vtedy, keď zorné pole zaujíma priestorový uhol 1,5° aţ 4°. Štandardne sú 

to 2° a takto sa získané hodnoty označujú ako 2°alebo normálny pozorovateľ. [6] 

 

1.6 Spôsoby merania farebnosti – meracie prístroje 

 

Číselné údaje charakterizujúce farebný podnet môţeme získať pomocou troch zariadení: 

 spektrofotometrom 

 zrovnávacím kolorimetrom 

 fotometrujúcim kolorimetrom 

 

Pri spektrofotometrickom meraní je moţné dosiahnuť najpresnejších výsledkov. Preto  

sa pouţívajú aj pri stanovení etalonov. Tieto merania sa prevádzajú s vyuţitím 

monochromatorov. Týmito zariadeniami sa získavajú spektrálne charakteristiky farebného 

podnetu od sledovaných zdrojov a z nich sa výpočtom alebo pouţitím integrátoru stanovujú 

odpovedajúce zloţky vo zvolenej trichromatickej sústave. 

Pri zrovnávacom kolorimetri sa v jeho zornom uhle porovnáva meraný farebný podnet, 

obvykle s tromi mernými podnetmi prístroja. Zmenou merných podnetov prístroja sa vţdy 

zorné pole vyrovná tak, aby sa farba zrovnavacích častí zhodovala. Zo zistených údajov 

ovládacích prvkov sa potom stanovujú hľadané trichromatické súradnice. Toto meranie je 

rýchlejšie ale menej presné ako pri spektrofotometrickom meraní, avšak pre potreby v praxi 

plne vyhovuje. 

Fotometrujúci kolorimeter priamo stanovuje trichromatické súradnice (zloţky). 

Fotometrické hlavy týchto prístrojov sú vybavené tromi receptormi, ktorých citlivosť je 

upravená tak, ţe priamo meria veličiny úmerné trichromatickým zloţkám farebného podnetu. 

Tieto merania sú najrýchlejšie a najjednoduchšie, avšak presnosť a správnosť hodnôt je veľmi 

závislá na pouţitom princípe a kvalite čidiel a samotného zariadenia. Preto je ich nutné 

pravidelne a starostlivo kontrolovať [1]. 
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2 Pigmenty 

 

 Pigment je látka, ktorá je schopná zmeniť farbu odrazeného svetla na základe absorpcie 

určitej vlnovej dĺţky. Pokiaľ na pigment dopadá svetlo rôznych farieb (rôznych vlnových 

dĺţok), časť z nich sa absorbuje. Výsledná farba je potom daná zmesou odrazených vlnových 

dĺţok svetla (obr.2). Aby mohla byť látka pigmentom, musí mať určité špecifické vlastnosti. 

Okrem absorpcie a odrazivosti  určitých vlnových dĺţok, musí mať pigment veľkú tónovaciu 

silu vzhľadom k materiálu, ktorý má prefarbiť. Ďalej musí byť stabilný v pevnom skupenstve 

pri izbovej teplote a jeho účinok musí byť dlhodobý.  

 

 

Obr.2 Princíp vnímania farby 

 

Pigmenty môţu byť anorganického aj organického pôvodu a v oboch prípadoch môţu 

byť vyrábané prírodne i umelo (synteticky). Ide obvykle o veľmi jemnozrnné hmoty  

s veľkosťou častíc od 0,2 do 10 μm. Anorganické pigmenty sú najčastejšie získavané  

z prírodných minerálnych zdrojov. Odolávajú lepšie UV ţiareniu a chemickému pôsobeniu 

ako organické pigmenty. Sú trvanlivejšie a lacnejšie. Na druhej strane ich farba nie je taká 

sýta a neposkytujú toľko farebných odtieňov ako pigmenty organické. [16] 

 

2.1 História pigmentov 

 

Počiatky pouţívania pigmentu siahajú aţ do dôb praveku, kedy sa pouţívali okrem 

zvieracej krvi uţ aj pigmenty anorganického pôvodu, prevaţne hlinky a okri. Tieto pigmenty 

boli upravované jemným roztlčením a zmiešaním s tukom. Hlinky sa vyskytujú v prírode ţlté, 

červené, čierne, biele ale aj zelené. Najznámejšie sú hlinky, ktorým farbu dodávajú prímesi 

ţelezných rúd. Siena mení svoju ţltú farbu pálením na ohnivo červenú. Ţlté okri obsahujú 
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oxid- hydroxid ţelezitý, červené oxid ţelezitý. Pálením ţlté okri červenajú. Sú to najstálejšie 

maliarske materiály. 

Okrem týchto zemitých pigmentov sa pouţívali aj organické pigmenty, ktoré vznikli 

prirodzenou premenou rastlinných alebo ţivočíšnych látok. Dnes sa najčastejšie vyrábajú 

umelo. Medzi najpouţívanejší pigmenty patril sýto červený karmín, vyrábaný z košenily, 

cudzopasiaceho na mexických kaktusoch. Sépia, hnedasté farbivo, sa získavalo z vaku 

morského hlavonoţca. Červenohnedá dračia krv sa získavala zo ţivice indických paliem 

a hnedý bister sa pripravoval zo sadzí spaľovaním bukového dreva. Obľúbeným modrým 

farbivom bolo indigo, získavané z listov rastliny Indigofera. 

Uţ od staroveku sa okrem spomenutých farbív začali pouţívať pigmenty, ktoré  

sa získavali spracovaním rôznych nerastov fyzikálnymi procesmi- mletím, premývaním, 

sušením alebo aj následnou chemickou úpravou. 

 

 ţltá- auripigment 

 zelená- malachit 

 modrá- azurit 

 červená- rumelka 

 čierna- uhlie 

 bieloba- vápenec 

 

Od starovekého Egypta sa začali pigmenty vyrábať v malej miere aj umelo. 

 olovnatá bieloba 

 neapolská ţlť 

 egyptská modrá 

 

Skutočné priemyselné výrobne pigmentov väčších rozmerov sa datujú do 18. storočia. 

Ich produkcia vytlačila niektoré pouţívané prírodné pigmenty, a to hlavne kvôli stúpajúcim 

poţiadavkám na kvalitu pigmentu, a taktieţ preto, ţe prírodné zdroje by nestačili pokryť 

spotrebu pouţívaných pigmentov. [5]   
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2.2 Pigmenty v súčasnosti 

 

Existuje asi dvadsať aţ tridsať druhov pigmentov, ktoré majú obecné pouţitie a vyrábajú 

sa v takom veľkom mnoţstve, ţe ich výroba patrí k základným chemickým technológiám. 

Svetová ročná produkcia pigmentov v roku 1989 činila 4 milióny ton a v roku 1999  

sa produkcia blíţila k 6 miliónom ton pigmentu. Z toho 96% produkcie tvoria anorganické 

pigmenty a z toho pripadá 69% svetovej kapacity na titánovú bielobu, 11% na syntetické 

oxidy ţeleza, 9% na sadze a čierne pigmenty. 

Hlavnými výrobcami pigmentov sú v súčasnosti USA, západná Európa a Čína. 

V priebehu posledných rokov sa zmenšuje produkcia niektorých starších typov pigmentov, 

alebo tých, ktoré sú problematické z hľadiska svojej toxicity (chrómové pigmenty). Produkcia 

prírodných pigmentov, predovšetkým oxidov ţeleza, činila v 90. rokoch 20. storočia  

120 tisíc ton.  

Oblasť pouţitia anorganických pigmentov je veľmi široká. V Európe sa spotrebuje 

najviac pigmentu na bázy titánovej bieloby v oblasti náterových hmôt a plastov. Pestré 

ţelezité pigmenty sú najviac pouţívané v oblasti stavebníctva- prefarbovanie betónu, 

zámkové dlaţby, strešné krytiny. Chemické zloţenie anorganických pigmentov je 

jednoduché, väčšinou sa jedná o oxidy, sulfidy alebo sírany. Avšak pri ich výrobe je treba 

splniť vysoké nároky na ich kvalitu- čistota, štruktúra, veľkosť častíc, optické alebo špeciálne 

vlastnosti, takţe vlastná výrobná technológia je náročná. 

Anorganické pigmenty sú práškové farby, ktoré po rozptýlení vo vhodnom prostredí, 

majú krycí alebo prefarbovací charakter. V prípade, ţe pigmenty iba zakaľujú alebo vyfarbujú 

prostredie, v ktorom sú dispergované, hovoríme o základných pigmentoch. Ale ak majú 

okrem týchto vlastností ešte nejakú inú schopnosť sú označované ako špeciálne pigmenty. 

Špeciálnymi vlastnosťami môţe byť vysoká termická a chemická stabilita, antikorózne 

vlastnosti (fosforečnan zinočnatý), kovový lesk, luminiscenčné alebo magnetické vlastnosti 

(napr. Fe3O4, CrO2). [5]   
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3 Pouţité suroviny v experimentálnej časti 

3.1 Pigmenty 

 

Anorganické pigmenty do betónu majú spĺňať nasledujúce vlastnosti: 

 farebná stálosť pri styku s cementom a na poveternosti 

 minimálny vplyv na pevnosti a na dobu tuhnutia a tvrdnutia betónu 

 tepelná stálosť 

 dobrá krycia schopnosť vyjadrená granulometriou 

 minimálny obsah rozpustných solí 

 obmedzený obsah oxidov SiO2, Al2O3- znehodnocujú farebnosť 

 hodnota pH má byť vyššia ako 7, ale je moţné pripustiť aj slabé kyslé pH 

 dobrá dispergácia pri veľkosti častíc 0,1 aţ 0,2 μm 

 

Častice pigmentov sa často zráţajú a vytvárajú zhluky veľkosti 30-50 μm, a tým  

sa zniţuje ich farebná a  krycia schopnosť. Intenzita farby závisí na dávke pigmentu, ale nad 6 

aţ 9% hmotnosti cementu,  sa uţ intenzita farby príliš nezosiluje. Dobrá farebnosť sa získa 

pouţitím bieleho cementu a praného svetlého kameniva s vylúčením zŕn do 0,01mm 

a obmedzením frakcie do 1mm na 20%. Ak pouţijeme beţný portlandský cement, získame 

tmavší odtieň farieb a šedý cement sa skoro vôbec nepouţíva v spojení so ţltou, modrou 

a zelenou farbou. [3] 

 

Pôsobením klimatických podmienok  (UV ţiarenie, voda, teplota, znečistený vzduch) 

dochádza k zmenám farebnosti. Je moţné naznačiť časový globálny priebeh [3]: 

 4 týţdne aţ 4 mesiace- tvorba výkvetov CaCO3, mliečne zafarbenie 

 18 mesiacov aţ 3 roky- dáţď zmyje výkvety a povrch získa pôvodnú farbu 

 3 aţ 8 rokov- erózia povrchu, farba sa pribliţuje farbe kameniva 

 za 5 rokov- povrch sa začína špiniť a stmavne 

 8 aţ 10 rokov- premenlivosť farieb spôsobené machmi, riasami a hubami 
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Pri päť ročnom pozorovaní betónu z bieleho aj šedého cementu v prímorskej  

aj priemyselnej atmosfére boli zistené závery [3]: 

 zmena farby je tým väčšia, čím bola pouţitá niţšia dávka pigmentu 

 čím svetlejšia farba pigmentu, tým výraznejšie stmavne 

 vyššia dávka pigmentu, ktorý je svetlejší ako pouţitý cement, obmedzuje sklon 

ku zmene farby 

 

Vybraný dodávatelia pigmentov pre túto diplomovú prácu: 

 REMEI CZ 

Výrobok: Rebacolor 

Pigmenty: REBAcolor WEISS 1500, REBAcolor GELB 1420, REBAcolor ROT 1108 

 

 

 

Obr. 3 Výrez zo vzorkovníka firmy Remei cz 

 

Produktom sú pigmentové suspenzie pre farbenie systémov viazaných vápnom a 

cementom. Splňujú poţiadavky EN 12878/2014 - Pigmenty na farbenie stavebných 

materiálov na báze cementu alebo vápna. Špecifikácie a metódy testovania. [18] 
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 SIKA 

Výrobok: ColorFlo 

Pigmenty: ţltá CF 115, červená CF 413, CF 600 biela (dodávateľ neposkytuje kompletný 

vzorkovník svojich ponúkaných pigmentov) 

Produktom je koncentrovaná tekutá disperzia, určená pre farbenie cementových zmesí ako 

napríklad omietky, potery a dlaţba. [19] 

 

Všeobecná charakteristika vybraných pigmentov: 

 TITÁNOVÁ BIELOBA – TiO2 

Existuje niekoľko prírodných polymorfných modifikácií oxidu titáničitého s rovnakým 

kryštalochemickým vzorcom. Ako pigment sa uplatňuje TiO2 so štruktúrou anatasu a rutilu. 

Oxid titáničitý s anatasovou štruktúrou sa pouţíva pre tieto účely od roku 1920 a s rutilovou 

od roku 1941. Je to najbielejší pigment a má najlepšiu kryciu schopnosť zo všetkých bielych 

pigmentov. Na svetle je stály, odoláva zriedeným kyselinám i zásadám a nie je toxický. 

 

 ŢLUTÉ OKRI – Fe2O3 · n H2O, FeO(OH) 

Prírodné hydratované oxidy trojmocného ţeleza sa ako pigmenty pouţívajú uţ od staršej doby 

kamennej. Ich umelá výroba bola známa uţ pred naším letopočtom. Odtieň pigmentu závisí 

na obsahu oxidu ţelezitého. Tieto farbivá sú stále na svetle a neobmedzene miesiteľné 

s ostatnými pigmentmi. Reagujú iba s koncentrovanými kyselinami a nie sú toxické. 

 

 ČERVENÉ OKRI – Fe2O3, FeO(OH) 

Odtieň pigmentu závisí na stupni hydratácie – bezvodý oxid je tmavo hnedočervený a keď 

úplne zhydratuje je ţltý. Jedná sa o veľmi stále pigmenty s vysokou krivosťou. Väčšia časť je 

z dôvodu výhodnejších vlastností (zrnitosti) vyrábaná umelo, napr. rozkladom solí ţeleza 

alebo redukciou organických zlúčenín ţeleza. [16] 
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3.1.1 Práca s pigmentmi v praxi 

 

Voľba správneho druhu pigmentu je pre kvalitu výsledného produktu veľmi dôleţitá. 

Pigmenty musia odolávať agresívnemu pôsobeniu alkalických cementových pást, 

poveternostným podmienkam a slnečnému svetlu (UV). Pre pouţitie v betónovej zmesi  

sa nesmú rozpúšťať vo vode a reagovať s ňou, ale naopak sa musia v zmesi čerstvého betónu 

jemne a rovnomerne rozptýliť. 

Farebné pigmenty sú dostupné vo forme prášku a pigmentových prípravkov,  

napr. granulí alebo suspenzií. Jednotlivé odtiene farieb sa získavajú vzájomným miešaním 

pigmentov základných farieb v rôznych pomeroch. Farbiaca sila pigmentu je dôleţitá 

kvalitatívna charakteristika, ktorá je definovaná ako schopnosť pigmentu prepoţičať svoju 

farbu médiu, ktoré má byť zafarbené.  

Najvýznamnejším nositeľom sfarbenia betónu je cementová pasta, a nie kamenivo.  

Pre získanie čistejšieho a jasnejšieho odtieňu farby je treba pouţiť biely cement. Zrnka 

bieleho cementu nepohlcujú svetlo ako klasický šedý cement. Odrazy farby od pigmentových 

zŕn dopadajúce na biely povrch cementových zŕn sa odráţajú a synergicky zosilňujú farebný 

vnem pozorovateľa. Zvýšenie čistoty farby získanej pouţitím bieleho cementu závisí na farbe 

pouţitého pigmentu. Šedá farba dokáţe stlmiť jas akejkoľvek výraznej farby. 

Pri výrobe farebného betónu sú zrná kameniva pokryté cementovou pastou. Ak nebudú 

zrná kameniva pri povrchu úplne zakryté, výsledný farebný povrch bude narušený 

prirodzenou farbou kameniva. Rovnako ako cement má aj prirodzená farba piesku vplyv  

na výsledné farby svetlých betónov ako tmavších. Vhodne zvolená farba kameniva môţe 

významne zosilniť odtieň betónovej zmesi. 

Je zrejmé ţe vápenné usadeniny, výkvety, sú na farebných povrchoch oveľa viditeľnejšie 

ako na klasickom šedom alebo bielom betónovom podklade (obr.4). Výkvety sú výsledkom 

súhrnu dejov, a to hlavne transportom solí rozpustených v zámesovej vode jeho pórovitou 

štruktúrou. Hlavným zdrojom výkvetov na povrchu je hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) a jeho 

reakcia s oxidom uhlíku, nachádzajúcom sa vo vzduchu. Tvorbu výkvetov je moţné limitovať 

zníţením vodného súčiniteľu. Vplyv má taktieţ pórovitosť, čím hutnejší bude betón, tým niţší 

sklon má v tvorbe vápenných usadenín. Uhličitan vápenatý (CaCO3) usadený na povrchu 

potom reaguje s oxidom uhličitým (CO2) rozpusteným v daţďovej vode a vytvára vo vode 

rozpustený kyslý uhličitan vápenatý a vďaka tomu výkvety časom pomaly zmiznú. [15] 
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Farebné pigmenty rôznych farieb môţu ovplyvniť vlastnosti čerstvého betónu. Štúdie 

cementovej malty* dokazujú zníţenie spracovateľnosti po pridaní ţltého alebo červeného 

pigmentu. Reologické štúdie potvrdzujú zvýšenie súdrţnosti po pridaní týchto pigmentov  

na bázy oxidov ţeleza. Pridaním pigmentu je teda moţnosť zníţiť obsah plniva v čerstvom 

betóne. Zrnká pigmentu majú veľkosť rádovo zrovnateľnú so zrnkami cementu a jeho 

pridaním je moţné zvýšiť viskozitu čerstvej cementovej pasty a upraviť poţiadavky na obsah 

zámesovej vody. Na druhej strane vhodným návrhom betónovej zmesi s pridaním pigmentu 

môţeme získať materiál lepších vlastností. [14] 

 

* Lee H., Lee J., Yu M.: Influence of inorganic pigments on the fluidity of ement mortars, 

Cement and concrete Reseach, Vol 35, pp 703-710, 2005 

Lopéz A., Tobes J. M., Torijos M. C.: Effect of pigments on the fheologial properties of 

mortars for SCC, 5th Int. RILEM Symp. on SCC, Ghent, Belgium Vol 1, pp 309-314, 2007 

  

 

Obr. 4 Vápenné výkvety na farebnom povrchu [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefarbovanie cementových zmesí – Diplomová práca 

Bc. Lucia Bulíková 

18 

 

 

3.2 Cement 

 

Cement je hydraulické spojivo, jemne mletá anorganická látka, ktorá po zmiešaní 

s vodou vytvára kašu, ktorá tuhne a tvrdne v dôsledku hydratačný procesov a reakcií. Cement 

zachováva po zatvrdnutí svoju pevnosť a stálosť aj vo vode.  

Cement označovaný podľa EN 197-1 ako CEM, musí pri odpovedajúcom dávkovaní 

a zmiešaním kamenivom a vodou umoţniť výrobu betónu alebo malty zachovávajúcu vhodnú 

spracovateľnosť počas dostatočnej doby. Po predpísanej dobe musí mať predpísanú pevnosť 

a dlhodobú objemovú stálosť. Cementy CEM sú zloţené z rôznych látok  a vo svojom zloţení 

sú homogénne. [2] 

Hlavné zloţky cementu: 

 Portlandský slinok (K) 

 Granulovaná vysokopecná troska (S) 

 Pucolány (P,Q) 

 Kremičitý popolček (V) 

 Vápenatý popolček (W) 

 Kalcinovaná bridlica (T) 

 Vápenec (L,LL) 

 Kremičitý úlet (D) 

 

Hlavné druhy cementov: 

 CEM I Portlandský cement 

 CEM II Portlandský cement zmesový 

 CEM III Vysokopecný cement 

 CEM IV Pucolánový cement 

 CEM V Zmesový cement 

 

Pre moje zadanie som aplikovala pouţitie dvoch druhov cementu.  Pre dosiahnutie 

najlepších výsledkov som si vybrala firmu Holcim Slovensko, dodávajúcu ako portlandský 

ale aj  biely cement. Pracovala som s cementmi toho istého typu CEM II / A-LL 42,5 R. Jedná 

sa o zmesové cementy s pridaným vápencom. [2] 
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3.2.1 Portlandský cement zmesový 

Portlandské cementy s vápencom podľa ČSN EN 197 [12], obsahujú okrem slinku ako 

hlavnej zloţky aj vápenec (L,LL). Pre typ cementu CEM II/A platí, ţe obsah vápenca je 

medzi 6 aţ 20% hmotnosti. Kvalitné vápence s minimálnym obsahom iných doprevádzajúcich 

látok umoţňujú vyrobiť cement s trvale stabilnými vlastnosťami. Jemne mletý vápenec má 

priamy vplyv na zlepšenie spracovateľnosti, zníţenie odlučovania vody a stabilizáciu 

farebnosti betónu. Na druhej strane môţe zniţovať konečné pevnosti. [2] 

 

Vápenec musí spĺňať tieto poţiadavky [2] : 

 obsah CaCO3, vypočítaný z obsahu CaO, musí byť najmenej 75% hmotnosti 

 obsah ílového podielu nesmie byť väčší ako 1,20g/100g 

 celkový obsah organického uhlíku (TOC) musí vyhovieť kritériu: 

o  LL: obsah TOC nesmie prekročiť 0,20% hmotnosti 

o  L: obsah TOC nesmie prekročiť 0,50% hmotnosti 

 

Vlastnosti pouţitého portlandského zmesového cementu sú uvedené v tab.2, ktorú mám 

k dispozícií priamo od firmy Holcim Slovensko. Jedná sa o výsledky zo  skúšok prevedených 

priamo vo výrobnom podniku Rohoţník vo februári 2015. 
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Tab.2. Výsledky skúšok CEM II/A-LL 42,5 R 

        jednotka priemer SDO* počet skúšok 

Fyzikálne vlastnosti 

Merný povrch       cm
2
/g 4097 84 9 

Norm.konzistencia       % 30,4 0,2 9 

Začiatok tuhnutia       min. 157 15,8 9 

Koniec tuhnutia       min. 211 23 9 

Objemová stálosť       mm 1,39 0,9 9 

Mechanické vlastnosti 

Pevnosť v tlaku 

1 deň   MPa 16,4 1,6 9 

2 deň   MPa 27 2 9 

28 dní   MPa 53,1 2,3 9 

Pevnosť v ohybe 28 dní   MPa 8,8 0,4 9 

Chemické vlastnosti 

Strata ţíhaním       % 4,52 0,71 3 

Nerozp. podiel       % 0,22 0 1 

SO3       % 2,98 0,1 9 

Cl-       % 0,074 0,02 6 

Na2O eqv       % 0,78 0,04 9 

 

* SDO – smerodajná odchýlka 

 

3.2.2 Biely cement 

Biely cement sa pouţíva pre dekoračné prvky a pre povrchové úpravy. Vyznačuje  

sa nízkym obsahom Fe2O3 < 0,15% a MnO < 0,015%. Farbiace oxidy nesmú do bieleho 

cementu vniknúť ani behom mletia slinku. Surovinová zmes sa vypaľuje pri vyšších 

teplotách, aţ 1600°C, čo je značne neekonomické a zvyšuje cenu bieleho cementu. Posudzuje  

sa stupňom bielosti v troch skupinách zrovnávaním s ideálnou bielosťou na 80, 75 a 68%. 

Primiešaním farebných pigmentov môţeme dosiahnuť kvalitný farebný cement. [3] 

Vlastnosti pouţitého bieleho cementu sú uvedené v tab.3, ktorú mám k dispozícií priamo 

od firmy Holcim Slovensko v Rohoţníku z februára 2015. 
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Tab.3. Výsledky skúšok CEM II/A-LL 42,5 R w 

        jednotka priemer SDO* počet skúšok 

Fyzikálne vlastnosti 

Merný povrch       cm
2
/g 4429 40 2 

Norm.konzistencia       % 29,4 1,3 2 

Začiatok tuhnutia       min. 149 2 2 

Koniec tuhnutia       min. 188 11 2 

Sýtosť farby L       - 93,24 0,14 2 

Bielosť     - 83,51 0,3 2 

Objemová stálosť       mm 1,25 1,1 2 

Mechanické vlastnosti 

Pevnosť v tlaku 

  

2 deň   MPa 28,1 1,6 2 

28 dní   MPa 59,5 1,7 2 

Pevnosť v ohybe 28 dní   MPa 8,8 0,4 2 

Chemické vlastnosti 

SO3 % 3,1 0,05 2 

Cl- % 0,012 0 2 

Na2O eqv % 0,31 0,01 2 

 

* SDO – smerodajná odchýlka 

 

3.3 Kremičitý piesok 

 

Piesok pre všetky zámesi tejto diplomovej práce bol pouţitý normalizovaný kremičitý 

piesok CEN, ČSN EN 196-1 [8], frakcie 0-2mm. Jedná sa o prírodný, praný kremičitý piesok 

so zaoblenými zrnami s obsahom SiO2 najmenej 98% hmotnosti. Vlhkosť tohto piesku nesmie 

presiahnuť 0,2% jeho objemu. Táto vlhkosť sa stanovuje na reprezentatívnom vzorku, 

sušením po dobu 2 hodín na 105 – 110°C. 

 

3.4 Zámesová voda 

 

Vzhľadom k opakovateľnosti zámesí bola pouţitá pitná voda z vodovou, ktorá splňuje 

všetky poţiadavky na zámesovú vodu pouţívanú v stavebníctve, podľa normy ČSN EN 1008: 

Zámesová voda do betónu. [9] 
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3.5 Hydrofóbna impregnácia 

 

Hydrofóbna impregnácia sa pouţíva na vytvorenie vodoodpudivej plochy, pričom 

obmedzuje prienik kvapalných médií do povrchových vrstiev. Póry a kapiláry povrchovej 

vrstvy materiálu sú nevyplnené, ale iba potiahnuté pevnými časticami hydrofóbnych 

roztokov. Hydrofobizácia nevytvára na povrchu konštrukcie ţiaden uzatvorený film 

a vzhľadom k tomu, ţe hydrofóbne roztoky nie sú pigmentované, nespôsobuje ţiadne 

sfarbenie konštrukcie. Hydrofobizácia sa spravidla nanáša v dvoch i viac vrstvách. Najlepší 

účinok sa dosiahne nanesením nasledujúcej vrstvy na ešte nevyschnutú spodnú vrstvu- 

metóda mokrý do mokrého. Mnoţstvo hydrofobizačného roztoku nesmie vytvoriť na povrchu 

uzavretú vrstvu, ale všetok materiál musí byť vsiaknutý do povrchových vrstiev betónovej 

konštrukcie. [13] 

Hydrofobizácia spôsobuje zvýšenie zmáčacieho uhlu pre vodu. Veľkosť tohto uhlu 

charakterizuje, na akú plochu sa rozleje kvapka vody. Hydrofóbne materiály majú veľký 

zmáčací uhol, teda kvapka vody sa rozleje na malej ploche a sú vodou ťaţko zmáčané. 

Hydrofobizácia spočíva vo vytvorení tenkej vrstvičky hydrofobizujúcou látkou na vnútornom 

povrchu pórov, ktorá zmenšuje priemer týchto pórov. Pri hydrofobizácií betónu zostáva 

priechod plynov, vrátane vodnej pary zachovávaný. [17] 

Pre moju prácu som si vybrala dodávateľa stavebnej chémie SIKA, ktorá je svetovým 

výrobcom produktov v tejto oblasti a má dlhoročné skúsenosti a výborné referencie. 

 SIKA 

Výrobok: Sikagard- 705 L 

Produktom je nízkoviskózna hydrófobna impregnácia na bázy silanov, bez organických 

rozpúšťadiel. Je charakteristická vysokou koncentráciou aktívnych látok aţ 99 %. Pouţíva  

sa pre aplikáciu na všetky stavby zaťaţené vodou, mrazovými cyklami a soľami. 

Hydrofobizácia Sikagard- 705 L splňuje poţiadavky ČSN EN 1504-2 - Výrobky a systémy 

pre ochranu a opravy betónových konštrukcií- Definície, poţiadavky, kontrola kvality 

a hodnotenie zhody, Časť 2: Systémy ochrany povrchu betónu. [20] 

Silany sú po chemickej stránke estery kyseliny kremičité. Ako rozpúšťadlá sú pouţívané 

bezvodé alkoholy a pouţívajú sa taktieţ ako vodné emulzie. Silany reagujú so vzdušnou 

vlhkosťou na gél kyseliny kremičitej, ktorá má aj spevňujúci účinok. Majú dobrú penetračnú  

schopnosť a majú tieţ schopnosť vytvárať chemickú väzbu na povrch kremenných zŕn, takţe 

sú neodstaniteľné z povrchu. [17] 
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4 Metodika pracovných postupov 

4.1 Metodika spôsobu výroby vzoriek 

 

Celá metodika výroby vzoriek cementových trámcov o rozmeru 40x40x160mm vyplýva 

z normy ČSN EN 196-1: Metódy skúšania cementu- Časť 1: Stanovenie pevnosti [11]. 

Prehľad počtu všetkých plánovaných zámesí sa nachádza v tab.4. 

Tab. 4. Prehľad počtu zámesí z CEM II/A-LL 42,5 R 

 cement biely šedý 

pigment    

Remei    

biely  3 3 

ţltý  3 3 

červený  3 3 

Sika    

biely  3 3 

ţltý  3 3 

červený  3 3 

Referen.  2 2 

CHRL  4 4 

spolu 21 21 

 

Do zámesí budem pouţívať tekuté pigmenty, ktoré sú výhodnejšie vďaka flexibilite 

dávkovania a vylučujú prašnosť pri manipulácií. Zameriam sa na pouţitie a porovnanie 

vlastností troch pigmentov- biely, ţltý a červený od dodávateľov Remei cz a Sika. Hodnotiť 

budem predovšetkým  farebnosť a pevnostné charakteristiky cementových trámčekov.  

Keďţe podiel pevných častíc vo všetkých pouţitých pigmentov je rôzny (viď príloha  

č. 7, 8 – technické listy) vzhľadom na jednoduchosť prípravy všetkých zámesí, som obsah 

tekutých pigmentov započítavala do obsahu zámesovej vody. Podľa normovej receptúry 

cementovej malty vychádza vodný súčiniteľ tejto zámesi w = 0,5, ktorý budem chcieť dodrţať 

pri kaţdej miešanej zámesi, takţe budem zmenšovať mnoţstvo zámesovej vody podľa daného 

mnoţstva tekutého pigmentu. 

Kaţdý pigment bude pouţitý v troch zámesiach s jeho rôznou dávkou: 

1. zámes - minimálna dávka pigmentu – 3%  13,5g pigmentu + 211,5g vody 

2. zámes - optimálna dávka pigmentu – 6%  27g pigmentu + 198g vody 

3. zámes - maximálna dávka pigmentu – 9%  40,5g pigmentu + 184,5g vody 
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Metodika postupu výroby zámesí je rovnaká pri oboch druhoch cementov. Pigmenty  

by sa mali aplikovať na suché plnivo pred pridaním spojiva a vody. Avšak pri miešaní 

laboratórnou miešačkou na cementy nie je moţný previesť tento postup. Pigmenty sa teda 

aplikovali do zámesovej vody a vliali sa do miešacej nádoby, do ktorej sa následne vsypal 

odváţený cement. 

 

Výroba vzoriek (postup pre nepigmentované vzorky): Do  miešacej nádoby (obr. 5) 

sa naleje 225 ml vody, pridá sa 450 g cementu, a spustí sa miešací cyklus- program 1. Počas 

prvej fázy miešania sa nasype do miešačky 3 x 450 g piesku (tri frakcie normalizovaného 

kremičitého piesku). Počas druhej fázy- prestávky, sa zotrie prilepená malta zo stien na dno 

nádoby. Vymazaná skúšobná forma odformovacím olejom na výrobu 3 trámcových vzoriek  

s rozmermi 40 x 40 x 160 mm sa poloţí na vibračný stôl s frekvenciou 50 Hz a amplitúdou 

0,4 aţ 1 mm. Forma sa pevne magneticky upne a spustí sa vibrácia. Forma sa počas 15 sekúnd 

naplní do polovice maltou a vibruje sa ďalších 15 s. Potom sa forma počas ďalších 15 s doplní 

maltou. Vibrátor sa vypne po celkovom čase vibrovania 120 s. Prebytočná malta sa zotrie 

(napr. pravítkom) a jej povrch sa zarovná. Formy sa označia, zakryjú paronepriepustnou 

(sklenenou) doskou a uloţia sa do vlhkého prostredia. Po 24 hodinách sa trámčeky odformujú 

a vloţia sa do vody s teplotou pribliţne 20
o
C. Pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku  

sa zisťuje po 2, (7) a 28 dňoch tvrdnutia vo vode. 

 

 

Obr. 5 Miešačka Beton system MI- CM5A [autor] 
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4.2 Metodika skúšania vzoriek 

 

Metodika skúšania pevnosti cementových trámcov vyplýva z ČSN EN 196-1 [11].  

Skúška odolnosti vzoriek na CHRL vyplýva z normy ČSN 73 1326 ZMENA Z1: Stanovenie 

odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích 

látok [8]. Pouţitá metodika zistenia farebnosti pomocou spektrofotometrie nie je podmienená 

ţiadnou normou ani vyhláškou. Postup je uvedený v odseku 5.2.4. 

 

4.2.1 Pevnostné charakteristiky 

 

Skúšobný postup: Na trámčekoch sa najskôr zistí pevnosť v ťahu pri ohybe. Skúšobné 

trámčeky sa umiestnia bočnými plochami symetricky na oporné valce lámacieho zariadenia- 

lisu Formtest Mega - 100 B00 - 100M1 (obr.6) a začnú sa plynulo zaťaţovať v strede rozpätia 

aţ do zlomenia (obr.7). Pevnosť v ťahu pri ohybe sa vypočíta zo vzťahu: 

3

..5,1

a

lF
R

f

f 
                                                                (2)

 

kde Rf   je  pevnosť v ťahu pri ohybe v N/mm
2
, 

  Ff     lomové zaťaţenie v N, 

  l      vzdialenosť podpier v mm (100 mm), 

  a  dĺţka strany prierezu trámčeka v mm (vo výpočte sa uvaţuje  

                                    so štvorcovým prierezom 40 x 40 mm). 

 

      

          Obr. 6 Skúška pevnosti v ťahu za ohybu    Obr. 7 Rozlomenie skúšanej vzorky [autor] 
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Pevnosť v tlaku sa zisťuje na zlomkoch trámcov. Tieto sa bočnými plochami, kolmo  

na smer plnenia, uloţia do skúšobného prípravku v hydraulickom lise (obr.8) a plynulo  

sa zaťaţujú tlakovou silou aţ do porušenia (obr.9). Pevnosť v tlaku sa vypočíta zo vzťahu: 

                                                       ca

F
R c

c
.

                                                                  (3) 

kde Rc   je  pevnosť v tlaku v N/mm
2
 

  Fc      najväčšie zaťaţenie pri porušení v N 

  a.c  zaťaţovaná plocha vzorky v mm
2 

 

Vyhodnotenie: Porovnanie zistenej výslednej pevnosť v tlaku a pevnosti v ťahu za ohybu 

cementovej malty s hodnotami v tab. 2, 3 od dodávateľa Holcim Slovensko.  

 

          

      Obr. 8 Lis Formtest Mega [autor]          Obr. 9 Vzorka po skúške pevnosti v tlaku 
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4.2.2 Stanovenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu vody a chemických 

rozmrazovacích látok  

 

Postup skúšky: Vzorky pripravené podľa čl. 11 normy ČSN 73 1326 sa vloţia do misky, 

do ktorej sa vleje roztok CHRL predpísanej koncentrácie - 3% roztok NaCl, v takom 

mnoţstve, aby bola vzorka ponorená na výšku 5 ± 1mm. Potom sa vzorky s roztokom rozloţia 

rovnomerne po dne skúšobného priestoru prístroja. Po kaţdom 25. cykle sa táto voda vymení.  

V skúšobnom priestore sa vzorky podrobia striedavému zamrazovaniu a rozmrazovaniu. 

Cyklus pozostáva zo schladzovaniu skúšobnej plochy na teplotu -15°C, na tejto teplote  

sa udrţuje po dobu 15 minút. Potom nasleduje ohrev plochy na teplotu 20°C. Na tejto teplote 

sa opäť udrţuje po dobu 15 minút. Tým končí 1. cyklus a začína sa ďalší. Kaţdý cyklus  

sa zaznamenáva na počítadle. Po kaţdom 25. cykle prístroj automaticky skúšanie preruší. 

Teplota skúšanej plochy sa registruje ako teplota vody na dne skúšaného priestoru. 

Po kaţdom 25. cykle sa vzorka s miskou vyjme zo skúšobného priestoru, vzorka sa opatrne 

vyjme z misky a prúdom vody zo stričky sa splavia uvoľnené častice zo skúšanej plochy  

do misky. Prebytočná kvapalina sa opatrne z misky zleje tak, aby nedošlo k odplavení 

usadených odpadnutých častíc zo vzorky. Potom sa prúdom vody prepravia odpadnuté častice 

do vysúšacej misky. Z tej sa prebytočné mnoţstvo kvapaliny opäť zleje a odpadnuté časti  

sa vysuší na konštantnú hmotnosť pri teplote 105°C. Hmotnosť odpadu sa zváţi s presnosťou 

na 0,1 g. Odpady z jednotlivých cyklov sa uchovávajú. Po dosiahnutí hmotnosti odpadu nad  

500 g.m
-2

 sa doporučuje previesť sitový rozbor na sitách o dĺţkach strán ôk 0,5; 1; 2 a 4 mm.  

Vyhodnotenie: Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických 

rozmrazovacích látok (CHRL) je daná hmotnosť odpadu na jednotku plochy ρa v g.m
-2 

a určí 

sa zo vzorca: 

                                                          ρa =
𝛴𝑚

𝐴
                                                                (5) 

 

kde Σm  je súčet všetkých hmotností odpadov od prvého do n-tého cyklu v g, 

                 A je veľkosť skúšaného povrchu v m
2
, rozmer sa stanoví s presnosťou merania 1%. 

 

Skúška sa ukončí buď po dosiahnutí predpísaného počtu cyklov alebo po dosiahnutí 

maximálnej  povolenej veľkosti ρa podľa tab.5 [8].  
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Tab. 5 Zatriedenie povrchov skúšobných telies 

Stupeň porušenia ρa  [g.m
-2

] Charakter odpadu 

1 – nenarušený  do 50 veľmi jemné prachovité častice 

do 1mm 

2 – slabo narušený do 500 
ako pri stupni 1, väčšie mnoţstvo 

častíc do 1 mm, podiel častíc do 2 mm 

menší ako 50% hmotnosti odpadu 

3 – narušený  do 1000 ako pri stupni 2, podiel častíc nad 2 mm 

viac ako 500g.m
-2

 

4 – silno narušený  do 3000 ako pri stupni 2, podiel častíc nad 2 mm 

viac ako 500g.m
-2

 

5 – rozpadnutý  nad 3000 ako pri stupni 4, podiel častíc nad 4 mm 

viac ako 20% hmotnosti odpadu 
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4.2.3 Stanovenie konzistencie čerstvej cementovej kaše s pouţitím striasacieho stolíka 

 

Metodika výroby čerstvej cementovej kaše je popísaná vyššie, v kapitole 5.1 tejto 

diplomovej práce. Takto pripravená cementová kaša sa ďalej skúšala podľa skúšobnej metódy 

mált pre murivo – ČSN EN 1015 – 3.  

Postup skúšky: Doska a vnútorný povrch striasacieho stolíka (obr. 10) sa očistí vlhkou 

tkaninou a utrú sa do sucha. Kovový kuţeľ sa umiestni do stredu dosky stolíka a naplní  

sa cementovou kašou v dvoch vrstvách. Kaţdá vrstva sa rozprestrie minimálne 10 ľahkými 

údermi dreveného dusadla tak, aby bol kuţeľ rovnomerne naplnený. Prebytočná kaša sa zotrie 

pomocou špachtle a voľná plocha dosky sa otrie dočista. Asi po 15 sekundách sa kovový 

kuţeľ opatrne zdvihne kolmo nahor a kaša sa na doske striasacieho stolíka rozbije 15 nárazmi 

s konštantnou frekvenciou jedného zdvihu za sekundu. Potom sa priemer koláča cementovej 

kaše zmeria  v dvoch na seba kolmých smeroch pomocou vhodného meradla. Vypočíta  

sa priemerná hodnota tohto meranie, čo je výsledná hodnota rozliatia cementovej kaše. [10] 

 

 

Obr.10 Striasací stolík Beton system [autor] 
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4.2.4 Skúška farebnosti pomocou spektrofotometrie 

 

Základný skúšobný postup merania spektrálnych hodnôt (charakteristík) sa skladá z: 

 Kalibrácie nuly 

 Kalibrácie bielej 

 Samotného meranie spektrálnych hodnôt na  zvolených miestach vzorky 

 Zápisu hodnôt 

 Vyhodnotenia v programe SpectraMagic 

 

Kalibrácia nuly na prístrojoch sa vykonáva po inicializácií (uvedenie do počiatočného 

stavu), alebo ak sa prístroj pouţíva prvý krát. Mnoţstvo rozptýleného svetla sa môţe meniť 

v dôsledku nečistôt v optickom systéme, vibrácií alebo zmene teploty, preto sa doporučuje 

periodické kalibrácie nuly. Kalibrácia sa vykonáva namierením prístroja do dostatočne 

veľkého voľného priestoru, avšak sa musíme vyhnúť namiereniu do svetelného zdroja. 

Kalibrácia bielej sa musí vykonávať po kaţdom zapnutí meracieho pristroja pred samotným 

meraním. Kalibrácia bielej sa realizuje na bielej doštičke – etalonu, ktorý je súčasťou výbavy 

pristroja. Táto kalibrácia by mala byt vykonaná pri rovnakej teplote, ako bude realizované 

celé meranie.  

 

Spektrofotometria prebehla na dvoch meracích zariadeniach: 

 Konica Minolta CM 2300d – pozorovací systém 8d 

 Konica Minolta CM 2500c – pozorovací systém 45/0 

 

                

Obr.11 Pouţité spektrofotometre Konica Minolta [autor] 
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Princípy merania spektrálnych parametrov alternatívnymi pozorovacími systémami: 

Konica Minolta CM 2300d 

Tento prístroj pouţíva geometriu D/8 – rozptýlené osvetlenie / 8°pozorovací systém. 

Svetlo zo xenónových výbojok sa rozptyľuje na vnútornom povrchu sférického integrátoru 

(integračný článok) a rovnomerne osvetlí vzorku. Svetlo odrazené povrchom vzorky v uhle 8° 

ku kolmici k povrchu, je prijímané optickým systémom pre meranie vzorky. Svetlo rozptýlené 

vo sférickom integrátoru, je prijímané optickým systémom pre monitorovanie osvetlenia  

a vedené ku snímaču. Obe tieto svetlá sú rozdelené na jednotlivé komponenty v  rozsahu 

vlnových dĺţok 360-740 nm rozdelených s odstupom po 10 nm. Signály, odpovedajúce 

intenzite svetla kaţdého komponentu, sú privádzané na analógové obvody pre ďalšie 

spracovanie. Pre výpočty sa pouţívajú výstupy z optického systému pre meranie vzorky 

a systému pre monitorovanie osvetlenia. 

 

 

Obr.11 Konica Minolta CM 2300d 

 

Princípy a postupy merania oboch prístrojov sú prevzaté z návodov na  ich pouţitie. 

 

Prístroj Konica Minolta CM 2300d má funkciu súbeţného merania SCI/SCE (s leskom /  

bez lesku). Osvetľovacie zdroje sú umiestnené ako na obr. 12. Osvetľovací zdroj 1 vydá prvý 

záblesk, ktorý vytvára rozptýlené osvetlenie a získajú sa dáta SCI (s rozptýlenými zloţkami). 

Potom vydá záblesk osvetľovací zdroj 2, ktorý je pouţitý pre číselné určenie rozptýlených 

zloţiek. Tieto dáta mnoţstva svetla odrazeného rozptýlene od povrchu vzorky a dáta získané 

pri záblesku zdroja 1, sú pouţité pri výpočte výsledných SCE dát (bez rozptýlených zloţiek). 
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Obr.12 Princíp merania SCI a SCE 

 

Konica Minolta CM 2500c 

Tento prístroj vyuţíva geometriu 45/0 – 45°prstencové osvetlenie / vertikálny 

pozorovací uhol. Svetelný zdroj z pulznej xenónovej lampy sa rozptyľuje na vnútornom 

povrchu integračnej pologule s povlakom zo síranu bárnatého. Jednotné rozptýlené svetlo 

vnútri pologule prechádza osvetľovacou štrbinou a dopadá na šošovku. Svetlo, ktoré 

prechádza štrbinou je šošovkou zmenené na paralelný lúč o 45°a osvetľuje vzorku. Svetlo 

odrazené povrchom vzorky v smere kolmom k povrchu je prijímané senzorom merania 

vzorky- pozorovací uhol 0°. Rozptýlené svetlo v integračnej pologuli je prijímané optickým 

systémom monitorovania a vedené k senzoru. Tieto dve svetlá sú rozdelené na zloţky 

jednotlivých vlnových dĺţok senzorom merania vzorky respektíve senzorom monitorovania 

osvetlenia. Výstupom pre analógový obvod spracovania je potom elektrický prúd 

rovnomernej intenzite svetla kaţdej vzorky.  

 

Obr.13 Konica Minolta CM 2500c 

pozorovací (osvetľovací) systém 

vzorka 



Prefarbovanie cementových zmesí – Diplomová práca 

Bc. Lucia Bulíková 

33 

 

 

5 Skúšobná časť – vyhodnotenie skúšok  

5.1 Objemová hmotnosť zatvrdnutých vzoriek 

 

Objemová hmotnosť všetkých namiešaných vzoriek sa zisťovala na zatvrdnutej zmesi 

cementovej pasty po 28 dňoch po namiešaní a uloţení do vodného kúpeľa. Vzorky sa zváţili 

na laboratórnej váhe s presnosťou 0,5g a rozmery boli zistené pomocou posuvného 

digitálneho meradla. Všetky čiastkové ako aj celkové výsledky objemových hmotností sú 

uvedené v tabuľkách v prílohe č. 1. 

 

Systém označovania vzoriek: 4 miestny kód 

 1. miesto- typ cementu: B – biely / S (Š) – šedý 

 2. miesto- pigment: C (Č) – červený / Z (Ţ) – ţltý / B – biely 

 3.miesto- koncentrácia pigmentu: 3% / 6% / 9% 

 4. miesto- dodávateľ pigmentu: R- Remei cz / S- Sika 

 

Napr.: BC3R- vzorka s pouţitým biely cementom a červeným pigmentom s koncentráciou 3% 

od firmy Remei CZ. 

 

V tejto kapitole sú v grafoch vzorky s pigmentom od firmy Remei cz značené modrou 

farbou a od firmy Sika zelenou farbou. 
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Tab.6  Objemové hmotnosti referenčných vzoriek a vzoriek s bielym pigmentom 

 bez pigmentu ρ (kg/m
3
) vzorka ρ (kg/m

3
) 

REF B1 2330 BB9S 2250 

REF B2 2310 SB9S 2290 

REF Š1 2240 BB9R 2220 

REF Š2 2230 SB9R 2230 

 

 

 

Graf 1 Objemové hmotnosti referenčných vzoriek a vzoriek s bielym pigmentom 

 

Priemerná objemová hmotnosť referenčnej zámesi s pouţitím bieleho cementu vyšla 

2320 kg/m
3
 a s pouţitím šedého cementu 2240 kg/m

3
. Po pridaní bieleho pigmentu do bieleho 

cementu CEM II A-LL sa objemová hmotnosť vzoriek zníţila, a to kvôli zvýšenému obsahu 

vzduchu v zámesi, čo spôsobil práve pridaný pigment. Pri pigmente od firmy Remei cz bol 

tento účinok výraznejší, a to poklesom o 100 kg/m
3 

aţ na 2220 kg/m
3
. Pri zafarbení šedého 

cementu sa zmena objemovej hmotnosti viditeľnejšie neprejavila, avšak pri vzorke od firmy 

Sika sa málo jej hodnota zvýšila o 50 kg/m
3 

na hodnotu 2290 kg/m
3
. 
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Tab.7 Objemové hmotnosti vzoriek so ţltým pigmentom 

vzorka ρ (kg/m
3
) 

REF B 2320 

REF Š 2240 

BZ9S 2240 

SZ9S 2280 

BZ9R 2220 

SZ9R 2250 

 

 

Graf 2 Objemové hmotnosti vzoriek so ţltým pigmentom 

 

Po pridaní ţltého pigmentu do zámesí je situácia podobná ako pri bielom pigmente. Pri 

kombinácií s bielym cementom objemová hmotnosť klesla, a pri vzorke BZ9R na hodnotu 

2220 kg/m
3
, rovnakú ako pri BB9R. Šedý cement so ţltým pigmentom reagoval obdobne ako 

s bielym zafarbením. 
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Tab.8 Objemové hmotnosti vzoriek s červeným pigmentom 

vzorka ρ (kg/m
3
) 

REF B 2320 

REF Š 2240 

BC9S 2290 

SC9S 2260 

BC9R 2260 

SC9R 2290 

 

 

Graf 3 Objemové hmotnosti vzoriek s červeným pigmentom 

 

Objemová hmotnosť po pridaní červeného pigmentu do zámesi nemenila svoju hodnotu 

tak výrazne ako v predošlých prípadoch. Pri kombinácií s bielym pigmentom sa opäť 

prejavila jej zníţená hodnota, čo je spôsobená zvýšeným obsahom vzduchu v štruktúre 

vzoriek. Pri šedom cemente sa objemová hmotnosť zvýšila ako pri pigmente od firmy Sika 

tak aj od Remei cz z referenčnej hodnoty  2240 kg/m
3
 na 2290 kg/m

3 
pri vzorke SC9R. 
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5.2 Pevnostné charakteristiky 

 

Pevnostné charakteristiky všetkých skúšaných vzoriek boli získané po 28 dňoch po 

namiešaní a uloţení vo vodnom kúpeli. Skúšobný postup pevností cementových trámcov 

vyplýva z ČSN EN 196-1 [11].  V prílohe č. 2 sú v tabuľkách uvedené celkové výsledky 

z prevedených skúšok pevností v ťahu za ohybu a pevností v ťahu. V nasledujúcom odseku je 

spracované porovnanie iba maximálnych výsledných pevností v tlaku a ťahu za ohybu pri 

vybraných zámesiach. Červeným písmom sú vyznačené extrémy v danej tabuľke. 

Tab.9  Pevnostné charakteristiky referenčných zámesí bez pigmentu 

    Biely cement Šedý cement 

  

 
Rc (MPa) Rf (MPa) Rc (MPa) Rf (MPa) 

Ref 1   52,7 7,2 52,4 7,0 

Ref 2   56,4 7,7 46,7 8,2 

priemer   54,5 7,4 49,6 7,6 

Tab. 10 Pevnostné charakteristiky zámesí s pigmentom od firmy REMEI CZ 

 

 

Tab. 11 Pevnostné charakteristiky zámesí s pigmentom od firmy SIKA 

SIKA   Biely cement Šedý cement 

  

 
Rc (MPa) Rf (MPa) Rc (MPa) Rf (MPa) 

B      9 52,3 7,1 58,4 7,8 

     

Ţ      9 52,8 7,0 57,3 8,2 

     

Č      9 55,6 7,0 53,1 8,3 

      

REMEI  CZ Biely cement Šedý cement 

  

 
Rc (MPa) Rf (MPa) Rc (MPa) Rf (MPa) 

B      9 48,4 7,5 52,6 6,9 

     

Ţ      9 49,7 6,5 50,6 6,9 

     

Č      9 61,3 7,6 62,2 7,7 
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Graf 4 Pevnosti v tlaku vzoriek s pigmentom od firmy Remei cz 

 

  

 

Graf 5 Pevnosti v tlaku vzoriek s pigmentom od firmy Sika 
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Tab. 12 Porovnanie maximálnych pevností v tlaku zámesí 

  Cement 

   B (MPa) Š (MPa) 

Refer. 54,5 49,6 

B9R 48,4 52,6 

B9S 52,3 58,4 

Ţ9R 49,7 50,6 

Ţ9S 52,8 57,3 

Č9R 61,2 62,2 

Č9S 55,6 53,1 

 

 

Graf 6 Maximálne pevnosti v tlaku vzoriek 

 

V tabuľke 12 sú spracované výsledné reprezentatívne hodnoty pevností v tlaku zámesí 

cementovej kaše  po 28 dňoch. Hodnoty referenčných zámesí som porovnala s hodnotami 

preukázanými výrobcom (Holcim Slovensko) z februára 2015. Skúšky vykonané výrobcom 

preukazujú priemernú pevnosť v tlaku bieleho cementu CEM II A-LL 42,5R Rc = 59,5 MPa 

a šedého cementu 53,1 MPa. S porovnaním s mojimi dosiahnutými hodnotami, môţem 

konštatovať menšiu pevnosť v tlaku asi o 10%, čo je spôsobené vzniknutými náhodnými 

chybami pri výrobe a skúšaní vzoriek, ale môţem potvrdiť preukázané vyššie konečné 
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pevnosti pri pouţití bieleho cementu, čo je spôsobené vyšším merným povrchom tohto 

cementu. Ďalej je z výsledkov zrejmé, ţe pridanie pigmentov od dodávateľa SIKA nemá 

obzvlášť veľmi vplyv na zmenu pevností pri rôznych koncentráciách. Pevnosti pri tomto type 

pigmentu sú relatívne rovnaké a dosahujú maximálnu Rc = 58,4 MPa. Na druhej strane po 

pridaní pigmentu od firmy REMEI CZ, je viditeľný rozdiel v pevnostiach, v závislosti od 

mnoţstva a farby pigmentu. Maximálna pevnosť v tlaku bola dosiahnutá pri pouţití šedého 

cementu s červeným pigmentom koncentrácie 9%, a to Rc = 62,2 MPa. Ako aj vyplýva 

z výsledkov objemových hmotností, pridanie pigmentu do cementovej pasty môţe ovplyvniť 

či fyzikálne, tak aj mechanické vlastnosti. Cementová pasta zo šedého cementu preukázala 

o niečo málo vyššiu kohéziu zmesi, a tak aj pevnosti v tlaku sú pri tomto druhu cementu 

vyššie asi o 5%, čo však v oblasti zmien pevností nie je podstatná odchýlka. 
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5.3 Vplyv hydrofóbnej impregnácie 

 

Určité hydrofóbne impregnácie sa môţu pouţívať k dodatočnej farebnej úprave povrchu 

vzoriek, napríklad k jeho ucelenej farbe alebo k rozjasnení farby. Hydrofóbna impregnácia 

Sikagard 705-L od firmy SIKA nevytvorila ani po aplikácií viacerých vrstiev na povrch 

skúšaných vzoriek ţiaden uzavretý film a ani nespôsobila ţiadne farebné zjednotenie povrchu 

(obr.14). Po zaschnutí tretej, poslednej aplikovanej vrstvy sa vyskúšala funkcia 

hydrofobizácie, ktorá fungovala správne. Dodatočne aplikovaná voda sa drţala na povrchu 

vzorky a vytvárala celistvú vodnú plochu (obr.15) a vôbec neprenikla do štruktúry 

cementového trámca. To je dôkaz toho, ţe pouţitá hydrofóbna impregnácia má dostatočne 

vysokú hodnotu zmáčiacieho uhlu pre vodu. 

 

  

  Obr.14 Vzorka po aplikácií impregnácie      Obr.15 Vodná plocha na povrchu vzorky [autor] 
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5.4 Skúška CHRL 

 

Vybrané vzorky cementových trámcov z kaţdého druhu pouţitého cementu- referenčné 

vzorky zo šedého a bieleho cementu, vzorky zo šedého a bieleho cementu s pridaním  

červeného pigmentu v 6% koncentrácií, boli naimpregnované hydrofóbnou impregnáciou 

v troch vrstvách metódou mokrý do mokrého (obr.16). Vplyv hydrofobizácie sa argumentoval 

v porovnaní s rovnakými vzorkami, ale bez impregnácie. Všetky vzorky prešli skúškou 

odolnosti povrchu proti pôsobeniu vody a chemickým rozmrazovacím látkam.  

Hmotnosť odpadu na jednotku plochy sa vypočíta podľa vzorca (5). Priebeţné ako aj 

celkové výsledky sú zaznamenané  v tabuľke 13. a 14. Výsledky sú ďalej spracované aj 

graficky v grafoch 7-9. 

 

Obr.16 Skúšané vzorky na odolnosť proti CHRL [autor] 
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Označenie vzoriek: 

 b/bi- biely cement / biely cement impregnované vzorky 

 š/ši- šedý cement / šedý cement impregnované vzorky 

 bč/bči- biely cement + červený pigment / biely cement impregnované +  

červený pigment 

 šč/šči- šedý cement + červený pigment / šedý cement impregnované +  

červený pigment 

 

Tab. 13 Výpočet skúšobného povrchu 

  bi ši bči šči b š bč šč 

Plocha S (mm
2
) 6426,26 6443,67 6414,76 6454,91 6570,64 6430,43 6409,19 6415,08 

Obvod*5mm 2010,20 2007,60 2005,50 2009,5 2016,10 2003,40 2003,20 2007,70 

Celk.plocha  8436,46 8451,27 8420,26 8464,413 8586,74 8433,83 8412,39 8422,78 

 

 

Tab.14 Hodnoty čiastkových odpadov a stupne porušenie povrchu 

 

bi ši bči šči b š bč šč 

25 (g) 0,05 0 0 0 6,6 6,8 4,0 6,2 

50 (g) 0,6 0,15 0,6 0,05 28,4 45,4 15,8 18 

75 (g) 4,2 1,4 2,8 1,6 82,6 103,6 35,6 56,2 

100 (g) 3,2 2,00 2,6 1,8 - - - - 

celkom 8,05 3,55 6,0 3,45 117,6 155,8 55,4 80,4 

 

bi ši bči šči b š bč šč 

ρa 25 5,93 0,00 0,00 0,00 768,63 806,28 475,49 736,10 

stupeň 1 1 1 1 3 3 3 3 

ρa 50 77,05 17,75 71,26 5,91 4076,05 6189,36 2353,67 2873,16 

stupeň 2 1 2 1 5 5 4 4 

ρa 75 574,89 183,40 403,79 194,93 13695,53 18473,22 6585,53 9545,54 

stupeň 3 2 2 2 5 5 5 5 

ρa 100 954,19 420,06 712,57 407,57 - - - - 

stupeň 3 2 3 2 - - - - 
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Graf 7. Výsledky skúšky na CHRL impregnovaných vzoriek 

 

 

Obr.17 Odpady po 100 cykloch na impregnovaných vzorkách [autor] 
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Graf 8. Výsledky skúšky na CHRL neimpregnovaných vzoriek 

 

 

Obr.18 Odpady po 75 cykloch na neimpregnovaných vzorkách [autor] 
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Graf 9. Celkové výsledky skúšky na CHRL 

 

Z výsledkov je zrejmé, ţe neimpregnované vzorky vôbec nevyhoveli poţiadavkám na 

odolnosť povrchu proti CHRL a uţ po 75 rozmrazovacích cykloch (obr.19) boli mimo 

hodnoty pripúšťané normou ČSN 73 1326 [8]. Najhoršie dopadli nepigmentované vzorky, čo 

pripisujem tomu, ţe pridanie pigmentu zvýšilo súdrţnosť zloţiek cementovej pasty a tým 

čiastočne zabránilo prenikaniu roztoku NaCl do štruktúry vzoriek. Z impregnovaných vzoriek 

najlepšie odolali vzorky z portlandského zmesového cementu. Obe tieto vzorky som zatriedila 

do stupňa porušenia povrchu 2, kedy dosiahli odpad na jednotku plochy do 500g/m
2
. 

Impregnované vzorky z bieleho cementu dosiahli odpad na jednotku plochy do 1000g/m
2
, 

čiţe triedu porušenia povrchu 3. Vzorky po 100 rozmrazovacích cykloch sú zaznamenané na 

obr. 20. 

              

Obr.19 Vzorky neimpregn. po 75 cykloch            Obr.20 Vzorky impregnované po 100 cykloch  

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

bi ši bči šči b š bč šč

ρ
a

 (
g

/m
2

)

vzorka

100 cyklov

75 cyklov

50 cyklov

25 cyklov



Prefarbovanie cementových zmesí – Diplomová práca 

Bc. Lucia Bulíková 

47 

 

 

5.5 Skúška konzistencie pomocou striasacieho stolíka 

 

Po namiešaní vybraných zámesí v cementovej miešačke, podstúpili tieto zámesi skúšku 

konzistencie na striasacom stolíku podľa normy ČSN EN 1015-3 [10]. U všetkých zámesí je 

dodrţaný vodný súčiniteľ w = 0,5. Keďţe sa pri ţelezitých pigmentoch potvrdila kohézia 

zámesí, pigmenty zamiešané v zámesovej vode sa naviazali na pridaný cement, táto 

skutočnosť sa prejavila hlavne pri konzistencii a z praktického hľadiska na spracovateľnosti. 

Keďţe v práci boli pouţívané iba portlandské cementy CEM II/A-LL 42,5 R, v tejto 

experimentálnej časti som porovnala spracovateľnosť a konzistenciu mojich zámesí so 

zámesami z portlandského cementu CEM I 42,5 R (označenie Š*) a bieleho belgického 

cementu CEM I 52,5, R (označenie B*). V tab. 15 sú zapísané výsledky skúšky ako aj 

popísaný charakter zámesí po striasaní na striasacom stolíku. 

 

    

   1 – súdrţná vzorka BRef, 155 mm  2 – súdrţná vzorka ŠRef*, 170 mm 

    

   3 – rozpad vzorky ŠŢ9 vplyvom kohézie 4 – súdrţná vzorka BČ, 135 mm 

Obr.21 Ukáţky charakteru konzistencií vybraných zámesí [autor] 
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Tab.15 Výsledné konzistencie vybraných zámesí 

Vzorka Konzist. Charakter Vzorka Konzist. Charakter Vzorka Konzist. Charakter 

BRef 155 mm súdrţná ŠRef 140 mm súdrţná BRef* 160 mm súdrţná 

BB3 145 mm súdrţná ŠB3 suchá rozpad BŢ3* 135 mm súdrţná 

BB9 suchá rozpad ŠB9 suchá rozpad BŢ9* suchá rozpad 

BŢ3 135 mm súdrţná ŠŢ3 125 mm súdrţná ŠRef* 170 mm súdrţná 

BŢ9 suchá rozpad ŠŢ9 suchá rozpad ŠŢ3* 160 mm súdrţná 

BČ3 140 mm súdrţná ŠČ3 suchá rozpad ŠŢ9* suchá rozpad 

BČ9 suchá rozpad ŠČ9 suchá rozpad * - porovnávacie vzorky 

 

Vzhľadom na to, ţe skúška konzistencie prebehla aţ po namiešaní všetkých zámesí a aj 

po skúškach pevnostných charakteristík, neboli vylúčené ţiadne zámesi z ďalšieho skúšania. 

Ako moţno vidieť z tab. 15 zvýšená súdrţnosť zámesí sa preukázala pri vzorkách zo šedého 

cementu a po pridaní pigmentu s koncentráciou 9%. Pri pouţití bieleho cementu vyšla 

najhoršia konzistencia kombináciou so ţltým pigmentom, a to 135 mm, preto som 

porovnávacie vzorky s cementom CEM I miešala práve s týmto pigmentom. Ako je vidno, 

porovnávacie zámesi dosahujú lepšiu konzistenciu. Vzorke s označením ŠŢ3 vyšla ako jediná 

súdrţná farebná zámes so šedým cementom. Táto odchýlka môţe byť spôsobená dlhším 

napĺňaním kuţeľa alebo jeho pomalším zdvíhaním, čo mohlo prispieť k lepšiemu výsledku 

konzistencie. Zníţenú spracovateľnosť pri cemente CEM II/A-LL pripisujem prítomnosti 

vápenca, ktorý na seba naviazal väčšie mnoţstvo vody ako samostatný portlandský slinok, 

a tým zníţil vodný súčiniteľ receptúry a tým došlo aţ k rozpadu vzoriek. Suché a rozpadnuté 

zámesi sa po naplnení do foriem pod vplyvom vibrácie na vibračnom stolíku, napriek svojej 

konzistencie, dobre rozloţili a dosiahli nakoniec najvyšších pevností. No na druhej strane sa 

pri týchto vzorkách prejavila aj najväčšia koncentrácia pórov. 
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5.6 Výsledky spektrofotometrie a subjektívne posúdenie farby 

 

5.6.1 Spektrofotometria 

 

Spektrofotometria prebehla na dvoch laboratórnych zariadeniach od firmy Konica 

Minolta. Merania prebehli v laboratórnych podmienkach, 28 dní po namiešaní vzoriek 

a ponechaní vo vodnom kúpeli. Následne boli na vzorkách prevádzané pevnostné skúšky. 

Pred meraním spektrálnych charakteristík vo farebnom priestore CieLab pomocou dvoch 

spektrofotometrov, sa nechali všetky vzorky samovoľne vysušiť za laboratórnej teploty. 

Na kaţdej vzorke boli zvolené tri najvhodnejšie miesta pre samotné meranie, boli to 

miesta s minimálnym výskytom pórov, najlepšou kvalitou povrchu a najniţším výskytom 

vápenných výluhov. Všetky tieto parametre mohli výrazne ovplyvniť merané hodnoty. 

Pomocou spektrofotomera typu CM- 2300d, ktorý vyuţíva geometriu merania 8/d, merania 

prebehli v dvoch módoch a to v móde SCI, teda s leskom a v móde SCE, bez zaznamenávania 

lesku povrchu vzorky.  

Vzhľadom na časovo náročné meranie spektrálnych hodnôt na vzorkách, meranie 

prebehlo na všetkých vzorkách s pouţitým pigmentom od firmy Sika, a na vzorkách od firmy 

Remei cz iba s červeným pigmentom.  

Na priloţených obrázkoch 22-25 moţno vidieť vybrané vzorky pred samotnou skúškou. 

 

  

                                       Remei cz                                                Sika 

Obr.22 Porovnanie vzoriek cementových trámcov, šedý cement, červený pigment [autor] 
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                                    Remei cz                                          Sika 

Obr.23 Porovnanie vzoriek cementových trámcov, biely cement, červený pigment [autor] 

 

 

 

Obr.24 Porovnanie vzoriek cementových trámcov, biely pigment, firma Sika [autor] 
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Obr.25 Porovnanie vzoriek cementových trámcov, ţltý pigment, firma Sika [autor] 

 

Po zhromaţdení všetkých potrebných hodnôt bol pre vyhodnotenie skúšky a výpočet 

celkovej farebnej diferencie E pouţitý program SpectraMagic. Celková farebná diferencia 

bola vţdy počítaná vzhľadom k príslušným absolútnym farbám, čiţe k absolútnej bielej, ţltej 

a červenej farbe pomocou výpočtového vzorca uvedeného v teoretickej časti tejto práce, 

v kapitole 1.3 s označením vzorca (4). Čím je hodnota E niţšia, tým sa farba skúšanej vzorky 

viac pribliţuje k hodnote absolútnej porovnávanej farby. V tabuľkách 16 - 21 sú vypísané 

výsledné celkové farebné diferencie skúšaných vzoriek podľa druhu pigmentu. Následne bolo 

graficky znázornené ich vzostupné usporiadanie podľa dávky pigmentu, grafy 10-15. 
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Tab. 16 Celková farebná diferencia, biely pigment, geometria d/8 

Vzorka ŠRef ŠB3S ŠB6S ŠB9S Bref BB3S BB6S BB9S 

E 401 329 302 315 82 74 67 73 

 

 

Graf 10 Celková farebná diferencia, biely pigment, geometria d/8 

 

Tab. 17 Celková farebná diferencia, biely pigment, geometria 45/0 

Vzorka ŠRef ŠB3S ŠB6S ŠB9S BRef BB3S BB6S BB9S 

E 435 363 315 311 75 74 68 68 

 

 

Graf 11 Celková farebná diferencia, biely pigment, geometria 45/0 
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Výsledky celkovej farebnej diferencie E oboch spektrofotometrov pri pouţití bieleho 

pigmentu od firmy Sika vyšli takmer rovnako. Malá odchýlka je spôsobená rôznym systémom 

merania, rôzny typ snímanej geometrie, spektrálnych charakteristík. Ako je z grafu zrejmé 

a logické, vplyv bieleho pigmentu na farebnosť bieleho cementu takmer nemal.  

Pri kombinácií so šedým cementom je zmena viditeľnejšia. Všetky výsledky majú 

predpokladanú hodnotu, kedy predpoklad bol zvyšujúci účinok pigmentu na farebnosť s jeho 

zvyšujúcou sa koncentráciou v zmesi, teda čím lepšia farebnosť vzorky, tým má výsledná 

celková farebná diferencia E s porovnaním k absolútnou bielou farbou niţšiu výslednú 

hodnotu. Najlepšie vyšli vzorky s maximálnou dávkou pigmentu, čiţe ŠB9S a BB9S. 

 

Tab.  18 Celková farebná diferencia, ţltý pigment, geometria 8/d 

Vzorka ŠŢ3S ŠŢ6S ŠŢ9S BŢ3S BŢ6S BŢ9S 

E 3503 3097 2875 2785 2354 2607 

 

 

Graf 12 Celková farebná diferencia, ţltý pigment, geometria 8/d 
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Tab. 19 Celková farebná diferencia, ţltý pigment, geometria 45/0 

Vzorka ŠŢ3S ŠŢ6S ŠŢ9S BŢ3S BŢ6S BŢ9S 

E 3517 3125 2918 2822 2463 2639 

 

 

Graf 13 Celková farebná diferencia, ţltý pigment, geometria 45/0 

 

Výsledky spektofotometrie pri pouţití pigmentu od firmy Sika majú rovnaký charakter 

ako pri predchádzajúcom bielom pigmente. To znamená, ţe so zvyšujúcou sa koncentráciou 

pigmentu sa farebnosť vzoriek viac pribliţuje farbe absolútne ţltej. Najlepší výsledok 

farebnosti má vzorka z bieleho cementu s pigmentom koncentrácie 6%, BŢ9S. 
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Tab. 20 Celková farebná diferencia, červený pigment, geometria 8/d 

Vzorka ŠČ3R ŠČ6R ŠČ9R BČ3R BČ6R BČ9R 

E 4227 3269 3210 3191 2971 2887 

Vzorka ŠČ3S ŠČ6S ŠČ9S BČ3S BČ6S BČ9S 

E 3583 3463 3210 3319 3048 3012 

 

 

Graf 14 Celková farebná diferencia, červený pigment, geometria 8/d 

 

Tentokrát meranie prebehlo na vzorkách s pigmentmi od obidvoch výrobcov. Pri pouţití 

prístroja s geometriou 8/d vyšli priaznivejšie vzorky z bieleho cementu CEM II-A/LL. Vzorka 

ŠČ3R sa úplne vymyká ostaným hodnotám, keďţe vzorka mala skôr hnedú farbu, spôsobenú 

nízkym obsahom pigmentu v zámesi. Pigmenty od firmy Remei cz vykazujú lepšie výsledky 

ako pri bielom, tak aj pri pouţití šedého cementu. Z grafu je zrejmé, ţe pri zvýšení dávky 

pigmentu zo 6% na 9% nemalo výrazný vplyv na farebnosť. Najniţšiu hodnotu E dosahuje  

vzorka BČ9R. 
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Tab. 21 Celková farebná diferencia, červený pigment, geometria 45/0 

Vzorka ŠČ3R ŠČ6R ŠČ9R BČ3R BČ6R BČ9R 

E 4180 3280 3176 3516 3390 3435 

Vzorka ŠČ3S ŠČ6S ŠČ9S BČ3S BČ6S BČ9S 

E 3161 2987 2879 3270 3072 2984 

 

 

Graf 15 Celková farebná diferencia, červený pigment, geometria 45/0 

 

Pri geometrií 45/0 vyšli priaznivejšie hodnoty pri šedom cemente ako pri bielom. 

V tomto prípade vzorky s pouţitým pigmentom od firmy Sika dosahujú lepšie výsledné 

hodnoty E, najlepšie pri vzorke ŠČ9S. Taktieţ z grafu sledujeme, ţe zvýšenie dávky pigmentu 

na maximálnu danú hranicu 9% nemalo uţ veľký vplyv na zmenu farebnosti vzoriek. 

 

Pri aplikácií červeného pigmentu sa výsledky celkovej farebnej diferencie E pri oboch 

spektrofotometroch výrazne líšili, ako je očividné napríklad pri výsledkoch vzoriek ŠČS. 

Hodnoty E vyšli v rozmedzí od 4227 po 2879. Tieto rozdiely sú spôsobené rozdielnou 

geometriu merania zariadení. Kedy spektrofotometer CM 2300d (8/d) meria takpovediac čistú 

farebnosť vzoriek na rozdiel od  CM 2500c (45/0) kedy prístroj zaznamenáva pri meraní 

hodnôt aj kvalitu povrchu vzoriek, takţe ich vlastnosti, ako je veľkosť pórov, drsnosť, lesk, 

matnosť a pod. Priamo z merania sa nedá určiť, ktorý cement s kombináciou červeného 

pigmentu by mal vykazovať lepšie výsledky. Spektrometer CM 2300d sa javí ako vhodnejší 

pri meraní farebnosti výrobkov, keďţe jeho výsledky vyšli rovnomernejšie vzhľadom na typ 

pouţitého cementu a môţem teda predpokladať väčšiu adekvátnosť týchto hodnôt. 
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5.6.2 Subjektívne hodnotenie zámesí vzhľadom na pórovitosť a farebnosť vzoriek 

 

Pre subjektívne posúdenie farebnosti zatvrdnutých vzoriek po 28 vo vodnom kúpeli a 

následnom vyschnutí, ktoré trvalo jeden deň pri laboratórnej teplote som vytvorila vlastný 

subjektívny hodnotiaci systém. Tento systém pozostáva z dvoch samostatných hodnotiacich 

častí. Kaţdá vzorka bola ohodnotená počtom bodov od 1 po 3, kde 1 znamená malý vplyv na 

farebnosť alebo nízky výskyt pórov a 3 znamená veľká zmena farebnosti alebo vysoký výskyt 

pórov na povrchu vzorky. Ďalej sa hodnotenie farby skladá z dielčích častí, a to z hodnotenia 

odtieňu farby a jej sýtosť a následne boli tieto body sčítané. Výsledky boli spracované 

pomocou tabuliek č. 22-24 a na ne nadväzujúcich grafov č. 16-18.  

 

 

Obr.26 Viditeľná zmena farebnosti vzorky po navlhčení povrchu  

(biely cement, červený pigment od firmy Remei cz, koncentrácia 6%)[autor] 

 

Všetky vzorky boli po vytiahnutí z kúpeľa ošetrené prúdom pitnej vody z vodovodného 

systému, aby sa zmyli usadené nečistoty, a následne po preschnutí pretrené suchou a čistou 

handrou na elimináciu moţných vápenných výkvetov.  
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Tab. 22 Subjektívne posúdenie vzoriek s bielym pigmentom 

Vzorka Póry Farba Vzorka Póry Farba 

BRef 1 3 Š3S 2 4 

B3S 1 4 Š6S 2 4 

B6S 2 3 Š9S 3 3 

B9S 2 4 Š3R 1 2 

B3R 1 4 Š6R 2 3 

B6R 1 4 Š9R 2 3 

B9R 3 5 ŠRef 1 4 

 

 

Graf 16 Subjektívne posúdenie vzoriek s bielym pigmentom 

 

Subjektívne posúdenie vplyvu bieleho pigmentu na farebnosť je veľmi náročné.  

Vnímanie farby je ovplyvnené veľkosťou a počtom pórov na povrchu vzorky, viditeľnými 

zvyškami odformovacieho oleja, kvalitou povrchu ako aj citlivosťou jedinca rozoznávať 

odchýlky v spektre farieb. Vďaka zvyšujúcej sa súdrţnosti zámesí vţdy pri vyššej dávne 

pigmentu, zostali v štruktúre vzoriek väčšie póry a tým je ovplyvnené celkové vnímanie 

farebnosti. Vzorky s 9% koncentráciou pigmentu boli obodované ako najhoršie, čiţe mali 

veľký počet pórov na povrchu. Z výsledného grafu sa nedá presne určiť, ktorý pigment od 

dvoch výrobcom mal lepší vplyv na hodnotenú farebnosť. Pri bielom cemente lepšie vyšiel 

biely pigment od Remei cz a pri šedom cemente naopak od firmy Sika.  
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Tab. 23 Subjektívne posúdenie vzoriek so ţltým pigmentom 

Vzorka Póry Farba 

B3S 1 2 

B6S 2 4 

B9S 2 6 

B3R 1 3 

B6R 2 3 

B9R 3 5 

Š3S 1 1 

Š6S 2 2 

Š9S 3 4 

Š3R 2 3 

Š6R 3 3 

Š9R 3 4 

 

 

Graf 17 Subjektívne posúdenie vzoriek so ţltým pigmentom 

 

Podobne ako pri hodnotený bieleho pigmentu, aj pri ţltom vyšla koncentrácia pórov na 

povrchu pri vzorkách s 9% pigmentom v zámesi najväčšia. Pri hodnotení výslednej farebnosti 

bieleho cementu má Sika lepšie výsledky ale naopak pri šedom cemente vyšiel Remei 

pigment priaznivejšie. Najlepšiu farebnosť dosiahla vzorka s označením BŢ9S. Toto môţe 

byť spôsobené nerovnakým odtieňom pouţitých pigmentov od výrobcov ako aj vlastným 

subjektívnym posúdením, kde sa mi môţe jeden odtieň farby javiť lepší ako druhý. 
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Tab. 24 Subjektívne posúdenie vzoriek s červeným pigmentom 

Vzorka Póry Farba 

B3S 1 2 

B6S 2 3 

B9S 3 5 

B3R 1 2 

B6R 2 4 

B9R 3 6 

Š3S 2 2 

Š6S 2 3 

Š9S 3 5 

Š3R 1 1 

Š6R 2 4 

Š9R 3 6 

 

 

Graf. 18 Subjektívne posúdenie vzoriek s červeným pigmentom 

 

Pri hodnotení farebnosti s pouţitím červeného pigmentu mala firma Remei cz výraznejší 

vplyv na výslednú farbu vzoriek. Ako pri predošlých dvoch prípadoch aj tu sa najviac pórov 

vyskytovalo pri vzorkách s koncentráciou poţitého pigmentu 9%. Keďţe všetky tieto vzorky 

prešli aj skúšku spektrofotometrom, môţem tieto namerané hodnoty navzájom porovnať. 

Konečné výsledky prístroja CM 2300d sa zhodujú s výsledkami môjho subjektívneho 

ohodnotenia, teda môţem potvrdiť adekvátnosť a  účelovosť tohto druhu spektrofotometra, 

ktorý  vyhodnocuje čistú farebnosť materiálu bez závislosti na vlastnostiach ich povrchu. 
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Ďalej mám pridané ukáţky vybraných vzoriek a ich farebnosti. Na obr. 27 sú vzorky 

s pridaným ţltým pigmentom s 9% koncentráciou od firmy Remei cz, kde je zrejmý rozdielny 

odtieň ţltej farby pri šedom a bielom cemente. Na obr. 28 sú porovnané dve vzorky 

s rovnakou pouţitou koncentráciou pigmentu aj s rovnakým cementom ale od rôznym 

dodávateľov. Tu je viditeľný rôzny odtieň týchto dvoch pouţitých pigmentov. 

 

 

Obr.27 Porovnanie odtieňa farby pri pouţití šedého a bieleho cementu 

(ţltý pigment Remei cz, koncentrácia 9%) [autor] 

 

 

Obr.27 Porovnanie odtieňa farby pri aplikácii pigmentov od firmy Remei cz a Sika  

(biely cement, ţltý pigment, koncentrácia 3%)[autor] 
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Na obrázkoch 28 a 29 sú zobrazené lomové plochy vzoriek po skúške pevnosti v tlaku. 

Vo všetkých prípadoch na obr. 28 bol pouţitý pigment od firmy Sika, kde je dobre viditeľný 

rozdiel  farebnosti pri pouţití bieleho a šedého cementu CEM II/A-LL. Ďalej na obr. 29 sú 

porovnané refer. vzorky so vzorkami bieleho pigmentu od firmy Remei cz u oboch cementov. 

 

 

Obr.28 Porovnanie  vzoriek  s pouţitou koncentráciou pigmentu 9% od firmy Sika 

1-ţltý pigment, biely cement, 2- biely pigment, biely cement 

         3- ţltý pigment, šedý cement, 4- biely pigment, šedý cement [autor] 

 

 

Obr.29 Porovnanie referenčných vzoriek a s pouţitým bielym pigmentom od Remei cz 

      1- referenčná zámes, biely cement, 2- biely cement, koncentrácia pigmentu 9% 

      3- referenčná zámes, šedý cement, 4- šedý cement, koncentrácia pigmentu 9% [autor] 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 
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6 Návrh novej receptúry pre farebnú cementovú pastu 

 

Vzhľadom na nedostačujúcu a nevyhovujúcu konzistenciu spracovania pri zafarbenej 

cementovej paste s pouţitou koncentráciou pigmentu 9% prebehol návrh novej receptúry, na 

základe pouţitej normovej receptúry cementovej pasty.  

Keďţe som pouţívala pri všetkých skúšaných zámesiach vlastný cement typu CEM II 

dovezený z cementárne Rohoţník, bola som limitovaná jeho zbytkovým mnoţstvom, ktoré 

som mohla vyuţiť. Z tohto dôvodu som pri návrhu novej receptúry pouţila iba biely cement 

s kombináciou s červeným pigmentom od firmy Remei cz. 

Z predchádzajúcich výsledkov konzistencie a skúsenosti so zmenou reologických 

vlastností farebných zámesí som pri všetkých troch nových zámesiach pouţila mnoţstvo 

červeného tekutého pigmentu 40g a mnoţstvo piesku som upravila na 3 x 400 = 1200g. 

Mnoţstvo vody som upravovala postupne po 10g pričom som začala na odhadnutom 

mnoţstve 190g. Charakter konzistencií je znázornení na obr. 30 a jej výsledky v tab. 24. 

                  

      1- Zámes o obsahom vody 190g, 150mm     2- Zámes o obsahom vody 200g, 170mm                    

 

3- Zámes o obsahom vody 210g,190mm 

Obr.30 Charakter konzistencií nových zámesí [autor] 
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Tab. 24 Výsledky konzistencie nových zámesí 

Vzorka  

(obsah vody) 

Konzistencia 

(mm) 

Charakter 

 

190g 155 súdrţná 

200g 170 súdrţná 

210g 190 súdrţná 

 

Následne bola z kaţdej zámesi pripravená séria trámčekov o rozmere 40 x 40 x 160 mm, 

ktoré boli ďalej uloţené po dobu 28 dní vo vodnom kúpeli, kedy po uplynutej dobre prebehla 

skúška pevnosti ťahu za ohybu a skúška pevnosti v tlaku spolu s určením objemovej 

hmotnosti zatvrdnutých vzoriek. Celá metodika prípravy a skúšania vzoriek podlieha 

predpisom normy ČSN EN 196-1: Metódy skúšania cementu- Časť 1: Stanovenie pevnosti 

[11]. Výsledky skúšok sú uvedené v tab. 25 a grafe 19, kde sú znázornené výsledky pevností 

v tlaku jednotlivých vzoriek podľa typu zámesi po 28 dňoch a sú preloţené spojnicou trendu. 

 

Tab. 25 Priemerné hodnoty nových zámesí 

Vzorka  

(obsah vody) 

Objemová hmotnosť 

ρ (kg.m
-3

) 
Pevnosť v ťahu za ohybu 

Rf (MPa) 

Pevnosť v tlaku  

Rc (MPa) 

190g 2300 7,79 53,88 

200g 2277 7,72 52,42 

210g 2234 7,58 46,94 

 

 

Graf. 19 Jednotlivé hodnoty pevností v tlaku nových zámesí po 28 dňoch 

1 2 3 4 5 6

190g 52,9 54,4 55,3 55,1 48,8 56,8

200g 52,1 53,2 54 48,8 54,2 52,2

210g 47,7 46,4 47,4 49,9 47,8 45,5

40

45

50

55

60

P
ev

n
o
sť

 v
 t

la
k

u
 (

M
P

a
) Pevnosť v tlaku



Prefarbovanie cementových zmesí – Diplomová práca 

Bc. Lucia Bulíková 

65 

 

 

  Po zrovnaní výsledkov konzistencie a výsledkov pevnosti v tlaku, hodnotím ako 

najideálnejšiu zámes s obsahom vody 200g. Výsledná receptúra tejto zámesi sa skladá z 450g 

bieleho cementu CEM II 42,5 R w, 200g zámesovej vody, 40,5g červeného pigmentu  

Remei cz a 3 x 400g kremičitého piesku frakcie 0-2. Táto zámes dosiahla vyhovujúcu 

konzistenciu 170 mm a pevnosť v tlaku 52,4 MPa. Oproti normovej receptúre s pouţitím tej 

istej koncentrácie pigmentu vzhľadom na mnoţstvo cementu klesla pevnosť v tlaku pribliţne  

o 15% (z hodnoty 61,3 MPa). Vzhľadom na typ pouţitého cementu, výsledná pevnosť 

dosahuje poţadovanú hodnotu, ktorá je taktieţ podobná s priemernými hodnotami  farebných 

normových zámesí. 
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7 Záver 

 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo overenie vplyvu rôznych tekutých anorganických 

pigmentov na vlastnosti cementových zmesí. Pre porovnanie som pracovala s dvoma typmi 

cementov a to s portlandským zmesovým cementom s pridaným vápencom CEM II/A-LL 

a s bielym cementom taktieţ toho istého druhu CEM II/A-LL w. Oba cementy boli voľne 

loţené, dodané od slovenského výrobcu cementárne Rohoţník. Ďalej som pracovala 

s pigmentmi od dvoch mnou vybraných výrobcov a to Remei cz a Sika. Od kaţdého výrobcu 

som na ţiadosť dostala pigmenty bielej, ţltej a červenej farby. V zámesiach som ich pouţila 

s minimálnou odporúčanou  koncentráciou 3%, s optimálnou 6% a s maximálnou 9%. V celej 

práci som pouţívala ako plnivo kremičitý normový piesok frakcie 0-2, pre jeho priaznivý 

vplyv na farebnosť cementovej kaše.  

V experimentálnej časti bolo namiešaných celkom 45 vzoriek, ktorých receptúra vyplýva 

s normovej zámesi cementovej kaše s vodným súčiniteľom w=0,5. Tieto zámesi podstúpili  

po 28 dňovom zraní vo vodnom kúpeli radu rôznych skúšok ako je skúška CHRL, pevnosť 

v ťahu za ohybu a pevnosť v tlaku i spektrofotometrické meranie farebnosti. Keďţe sa  

pri miešaní čerstvej cementovej malty preukázal vplyv pridaných pigmentov na jej 

spracovateľnosť, následne prebehla skúška konzistencie vybraných zafarbených mált  

na striasacom stolíku podľa normy ČSN EN 1015-3. Celá metodika výroby vzoriek 

trámčekov a ich skúšanie pevnostných charakteristík podlieha norme ČSN EN 196-1.   

Pre skúšku odolnosti povrchu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok 

boli porovnané referenčné vzorky bez pigmentu so vzorkami s červeným pigmentom  

pri oboch cementoch a ďalej bola namiešala taká istá séria vzoriek, na ktoré bola aplikovaná 

hydrofóbna impregnácia  Sikagrd-705 L na báze silanov. Neimpregnované vzorky úplne 

nevyhoveli norme ČSN 73 1326, kedy uţ po 75 cykloch výrazne presahovali normový limit 

hmotnostného odpadu. Z impregnovaných vzoriek najlepšie vyšli vzorky zo šedého cementu, 

ktoré boli zatriedené do kategórie porušenie povrchu 2, kde výsledné hmotnostné odpady 

nepresiahli 500g/m
2
. 

Po vyhodnotení všetkých pevnostných charakteristík môţem povedať, ţe pigmenty  

od firmy Sika nemajú preukázateľný vplyv na výsledné pevnosti, kedy sa pevnosť v tlaku 

pohybovala v rozmedzí od 52,3 MPa pri vzorke BB9S aţ po 58,4 MPa pri ŠB9S. Priemerná 

pevnosť v tlaku referenčných zámesí vyšla 54,5 MPa pri bielom cemente a 49,6 pri pouţití 

šedého cementu. Po pridaní pigmentov od firmy Remei cz mali výsledné pevnosti v tlaku 



Prefarbovanie cementových zmesí – Diplomová práca 

Bc. Lucia Bulíková 

67 

 

 

výraznejší rozptyl, a to od 48,4 MPa pri vzorke BB9R aţ po hodnotu 62,2 MPa pri ŠČ9R,  

čo môţe byť spôsobené rôznou jemnosťou mletia daných pigmentov, ale aj ako rôznym 

podielom pevných častí v daných farebných suspenziách.  

Meranie spektrálnych veličín prebehlo na dvoch dostupných spektrofotometroch  

od firmy Konica Minolta a následný výpočet celkovej farebnej diferencie E v programe 

SpectraMagic. Prístroj typu CM-2300d, pouţíva geometriu merania 8/d, z čoho môţem 

vyvodiť, ţe zaznamenáva iba čistú farebnosť snímaného materiálu, na rozdiel od CM-2500c, 

ktorý vyuţíva geometriu 45/0, a tak pri zaznamenávaných spektrálnych veličinách rozoznáva 

aj kvalitu povrchu daného materiálu. K subjektívnemu posúdeniu vplyvu jednotlivých 

pigmentov na farebnosť vzoriek som si vytvorila vlastný bodovací systém. Z porovnania 

jednotlivých výsledkov môţem povedať, ţe pigmenty od firmy Remei cz mali výraznejší 

vplyv na výslednú farbu červených zatvrdnutých vzoriek a spektrofotometer typu CM-2300d  

je praktickejší pre takýto druh merania. Najlepšiu farebnosť dosiahli vzorky ŠČ9R a BČ6R. 

Skúška konzistenciu čerstvej cementovej malty z CEM II/A-LL bola vykonaná ako na 

referenčných zámesiach, tak na zámesiach s 3% a 9% koncentráciou pigmentu. Konzistencia 

súdrţných zámesí vyšla v hodnotách od 135-155mm, kedy najväčší vplyv na spracovateľnosť 

mal ţltý pigment. Pri zámesiach zo šedého cementu a pri zámesiach s 9% pigmentom  

sa vplyvom súdrţnosti zníţil vodný súčiniteľ na toľko, ţe sa vzorky čerstvej zafarbenej malty 

pri striasaní rozpadli. 

Na základe doposiaľ získaných výsledkov som navrhla zmenu doterajšej normovej 

receptúry pri pouţití červeného pigmentu s koncentráciou 9%. Hmotnosť kremičitého piesku 

som zníţila na 3x400=1200g, konečný obsah vody je 200g a obsah pigmentu zostal  

na hodnote 40,5g ako aj cement s hmotnosťou 450g. Táto nová zámes dosiahla konzistenciu 

čerstvej malty 170mm a pevnosť v tlaku po 28 dňoch 52,4 MPa. 

Z toho dôvodu môţem vyvodiť záver, ţe je nevyhnutné poznať vplyv anorganických 

pigmentov na báze oxidov ţeleza na počiatočné vlastnosti zámesí, čiţe na ich konzistenciu. 

Vhodným návrhom receptúr cementových a teda aj betónových zmesí môţeme dosiahnuť 

materiály lepších vlastností. Pridaním týchto pigmentov môţeme docieliť zníţenie vodného 

súčiniteľu a tým dosiahnuť vyššie konečné pevnosti. Keďţe je svojim zloţením a jemnosťou 

mletia kaţdý pigment jedinečný, a pouţívanie prefarbovania zmesí čím častejšie, netreba 

vplyv pigmentov v stavebnej praxi podceňovať. 
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