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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřená na studium vlivu různých druhů povrchových úprav na 

vlastnosti vibrolisovaných výrobků. Důraz je kladen na povrchové úpravy spočívající v 

nanášení vrstvy laku na lícový povrch betonového výrovku a jejich následným vytvrzováním 

infračerveným nebo ultrafialovým zářením. Teoretická část je zaměřená na souhrn poznatků 

o finalizaci povrchů betonových výrobků pomocí různých technologií. Uvádí stručně 

popsány vybrané druhy prefabrikovaných betonových dílců a popisuje požadavky na tyto 

výrobky. Dále popisuje používané zkušební metody. 

Experimentální část byla cílená na zjištění účinnosti nátěrů na vlastnosti betonových 

výrobků. Toho bylo dosaženo za pomocí zkoušení vlastností betonových dlažebních bloků 

s upraveným povrchem a referenčních bloků, které neměly žádnou povrchovou úpravu, s 

následným vzájemným porovnáním výsledků. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Vibrolisované betonové výrobky, betonový dlažební blok, vibrolisování, vápenné 

výkvěty, finalizace povrchu, hydrofobní impregnace, vytvrzování povrchu, ultrafialové 

záření, infračervené záření, vysokovýkonný laser 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis is focused on studying the influence of different types of surface 

treatments on vibropressed product. The main goal is to characterize surface treatments 

consisting of application of surface coatings that are hardened by infrared or ultraviolet 

radiation. Theoretical part gives specifications already known methods for surface finishing. 

Briefly describes selected types of prefabricated concrete parts and specificate the 

requirements for these products. It also describes used test methods. 

The experimental part was aimed at establishing the effectiveness of changing 

properties concrete products by adding coatings on their surface. This was achieved by 

testing the properties of concrete paving blocks with modified surfaces and testing of 

reference blocks that did not have any surface treatment followed by mutual comparison of 

the results. 

KEYWORDS  

Vibro-pressed concrete products, concrete paving block, vibro-pressed, efflorescence, 

surface finishing, hydrofobic impregnation, surface curing, ultraviolet radiation, infrared 

radiation, high power diode laser  
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 ÚVOD  

V současné době je beton nejpoužívanějším stavebním materiálem. Beton je složen z 

plniva, pojiva, záměsové vody a přísad, jejichž smícháním vzniká čerstvý beton. Z čerstvého 

betonu se použitím různých technologií vyrábějí prefabrikované bloky. Mezi nimi patří 

dlažební bloky, desky, obrubníky, palisády a další prvky tvořící běžnou součást našeho okolí  

Betonové dlažební dílce se dnes standardně vyrábí technologií vibrolisování, což je 

způsob zhutňování, při kterém je čerstvý beton vibrován za současného působení 

dolisovacího přítlaku, díky čemuž lze dosáhnout rovnoměrného zhutnění betonu. Mezi 

výhody této metody také patří krátká zhutňovací doba, čímž se zvyšuje produktivita 

výrobního procesu. 

U vibrolisovaných betonových výrobků je v současnosti kladen důraz zejména na 

jejich trvanlivost. Trvanlivost betonu bývá ovlivněna mnoha faktory, které závisí na 

vlastnostech betonu (povrchu a pórovitosti cementového kamene) a na agresivitě prostředí 

(druhu a koncentraci agresivních látek, teplotě a relativní vlhkosti prostředí). Na výrobky 

používané pro venkovní dlažbu působí v průběhu exploatace agresivní látky, vlhkost, 

střídaní teplot, mráz či ultrafialové záření, proto je hlavním cílem omezení pronikání 

škodlivých látek a plynů do betonu. Průnik degradujících látek je ovlivňován především 

množstvím, typem, velikostí a uspořádáním pórů v cementovém kameni, které mají vliv na 

pevnost, přetvoření, propustnost a smršťovaní betonu.  

 Tento problém (spíš jeho omezení) lze řešit způsoby spadajícími do dvou hlavních 

kategorií, primární (někdy označované jako technologické) a sekundární.  

 Primární způsoby zvýšení trvanlivosti a životnosti betonových výrobků jsou spojeny 

s návrhem složení betonu.  

 Sekundární způsoby jsou spojeny s vytvářením ochranné vrstvy na povrchu 

betonových výrobků za účelem snížení pórové struktury. 

 Oba tyto způsoby mají pozornost výzkumníků a výrobců. Práce se věnuje pouze 

sekundárním způsobům řešení - povrchovým úpravám a zušlechťování povrchů. 

Zušlechťování spočívá v nanesení uzavíracího nátěru vytvrzovaného pomoci ultrafialového 

nebo infračerveného záření. Názory na tyto povrchové úpravy se liší a pohybují se v rozsahu 

od úplné neefektivnosti až po nejlepší možný způsob zvýšení trvanlivosti betonových 

výrobků, což potvrzuje aktuálnost tématu v oblasti technologie betonu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ VÝROBKY  
 

Prefabrikované betonové výrobky jsou betonovými prvky, které jsou většinou 

vyráběny technologií vibrolisování. Technologie vibrolisování se v ČR začala používat po 

roce 1989. První postupy zkoušek vibrolisovaného betonu byly popsány v ČSN 736131-1 

Dlažby a dílce – Část 1: Kryty z dlažeb v roce 1994. Do té doby se čeští výrobci řídili 

německou normou DIN 18 50. 

První dlažba vyrobena již podle české normy měla název “zámková”, do ní patřily 

dlažby s názvy Ičko, Vlnka, Obdelník apod. Výhodou zámkové dlažby je jednoduchost její 

úpravy a to že v případě potřeby se dlažbu dá rozebrat a použít znovu. Jednotlivé díly dlažby 

mohou mít různé odstíny, díky čemuž vzniká možnost vytváření různých obrazců, nápisů či 

prvků praktického charakteru [1]. 

Zpočátku výrobci vyráběli pouze jednoduché obdélníkové prvky, ale postupem času 

na trhu objevily i jiné druhy výrobků, takové, jaké jsou obrubníky, prvky opěrných stěn, 

štípané prvky, plotové stříšky a další výrobky, které umožňují kompletní úpravu terénu a 

ploch [1]. 

U všech vibrolisovaných betonových dílců jako jsou betonové bloky, desky, 

vibrolisované betonové palisády, obrubníky apod. se definují požadavky třídami, které mají 

odpovídající označení. Dílce se mohou vyrábět podle jednotné receptury nebo z různých 

receptur pro lícovou (našlápnou) a jádrovou vrstvu. Pokud se výrobky vyrábějí s lícovou 

vrstvou, její min. tloušťka musí být 4 mm v oblasti, kterou výrobce prohlásil jako lícovou 

[2]. Nášlapná vrstva je zpravidla cca 10% výšky betonového výrobku a může být i 

probarvená. Navrhuje se různá receptura betonu pro nášlapnou a jádrovou vrstvu. Jako 

jádrový beton se používají betonové směsi s max. zrnem kameniva do 8 mm, velmi suché 

konzistence a s vodním součinitelem 0,30 až 0,36. U nášlapných vrstev se pak nejčastěji 

používají monofrakční křemičité písky (sklářské nebo slévárenské) s max. zrnem do 2 mm. 

Použitím této technologie umožňuje zvýšit trvanlivost výrobků a jeho estetických vlastností 

se současným použitím velmi pevného jádrového obyčejného betonu a esteticky působících 

nášlapných vrstev [3].  

V současné době jsou bloky vyrobené touto technologií nepoužívanějším druhem 

stavebního materiálu pro stavbu krytu.  

V následujícím textu je uveden stručný přehled vibrolisovaných betonových výrobků.  

Betonové dlažební bloky  

Betonovými dlažebními bloky jsou označovány betonové dílce, používané jako 

materiál pro zpevnění ploch, u kterých žádný průřez nevykazuje vodorovný rozměr menší 
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než 50 mm ve vzdálenosti 50 mm od jakéhokoliv okraje a které mají poměr délka/šířka menší 

nebo rovný hodnotě 4,0 [2]. Betonové dlažební bloky se v ČR vyrábí dle ČSN EN 1338 

Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody.  

Betonové dlažební desky 

Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková 

délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. 

Podle: ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky. Požadavky a zkušební metody se dlažební 

desky vyrábějí ve třech pevnostních třídách. První pevnostní třída (S) má podle normy 

charakteristickou ohybovou pevnost 3,5 MPa a minimální pevnost 2,8 MPa. Druhá třída má 

mít minimální ohybovou pevnost rovnou 3,2MPa (charakteristická ohybová pevnost této 

třidy je 4 MPa). U třetí pevnostní třidy (U) se ohybová pevnost rovná 5,0 MPa a minimální 

je 4,0 MPa [4].  

Betonové zatravňovací tvarovky 

Zatravňovácí tvarovkou nebo vegetačním blokem je nazýván plošný dílec z betonu 

s různým systémem otvorů pro vyplnění zeminou a umožňující prorůstání a odnožování 

rostlin [5]. Vegetační dílce podle [5] se rozdělují na vegetační dílec patkový a mřížkový 

(obr1;obr.2). 

 

Zatravňovací tvarovky jsou značně populární v architektuře měst. Nejčastěji se tento 

druh vibrolisovaných výrobků používá při krytí parkovišť a různých vjezdů a výjezdů. 

Tvarovky umožňují propojit venkovní komunikace se zahradou či příjezdem do garáže nebo 

na parkoviště. Některé typy dlažeb splňují navíc drenážní funkci. Jejich tvary a profilované 

spodní plochy pomáhají k rychlejšímu odvodnění nadměrně vlhkých pozemků, které jsou 

tak více chráněny před erozí. Mezery mezi dlažebními kameny a otvory v dlažbě lze vysypat 

štěrkem, nebo nechat zarůst trávou [6].  

Betonové obrubníky  

Výroba betonových obrubníků se řídí normou ČSN EN 1340 Betonové obrubníky. 

Požadavky a zkušební metody. 

Obr. 1 Vegetační dílec patkového typu [5] 
Obr.2 Vegetační dílec 

mřížkového typu [5] 
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Betonové obrubníky jsou dílce, které jsou určeny k tvorbě rozhraní mezi dvěma pásy 

pozemní komunikace rozdílné výšky, nebo oddělení pozemní komunikace od sousedící 

plochy (například trávníku). Nejtypičtější použití je na hranici vozovky a chodníku, kde se 

horní plocha obrubníku nachází ve výškové rovině povrchu chodníku, zatímco svislá boční 

plocha vede až k nižší úrovni. 

Zvýšení chodníku má význam jak ke zdůraznění jeho pěšího určení, tak i například 

pro snadnější odvodnění při dešti (voda odtéká zpravidla po silnici). Podobné typy obrubníků 

se používají k ohraničení různých typů dopravních ostrůvků či dělicích pásů, k oddělení 

chodníku od trávníku [7].  

Betonové palisády  

Betonové palisády jsou tyčové prvky, které se používají k oddělení ploch s různými 

účely. Používají se také ke zhotovení nízkého oplocení nebo samostatně stojící stěny. 

Palisády se vyrábějí ve velkém množství průřezů a od 300 mm až do 2000 mm délky a taky 

s plným průřezem nebo s vnitřní dutinou. Tyto výrobky se zabetonovávají do hloubky jedné 

třetiny svojí výšky. Při návrhu stěny z palisád je třeba vzít v úvahu ohybovou pevnost betonu 

a nízkou odolnost při zatížení rázem [8].  

 

2. TECHNOLOGIE VÝROBY DROBNÝCH BETONOVÝCH 

VÝROBKŮ 

2.1 Vibrolisování  

Vibrolisování je způsob zhutňování, při kterém je čerstvý beton vibrován za 

současného působení dolisovacího přítlaku [9]. V ČR se tato technologie začala využívat po 

roce 1990 kdy byl umožněn dovoz zahraničních technologických linek umožňujících 

zpracování čerstvého betonu tímto způsobem. Po výrobě jsou výrobky okamžitě 

odformovány a ponechány na podložkách nebo dokonce přímo ukládány na palety (obr.3). 

Obr. 3 Výroba dlažebních bloků [48] 
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Tento proces umožňuje okamžité další použití formy a vede k možnosti vyrábět obrovská 

množství výrobků v krátkém časovém období [8].  

Působení vnější síly při současné vibraci umožňuje eliminovat nevýhody jednotlivých 

metod (lisování a vibrace). Při lisování roste vnitřní tření s rostoucím tlakem, což vede 

k nestejnoměrnému zhutnění po výšce čerstvého betonu. Při vibraci bývají málo zhutněné 

horní vrstvy čerstvého betonu [3]. 

Pro zvětšení hutnosti výrobků se používají dolisovací (vibrační) desky. Jejich velikost 

závisí na velikosti výrobků. Vždy platí, že velikost dolisovacích desek je o něco menší než 

rozměr výrobků, z důvodu snadného působení vibrace na čerstvý beton. Dolisovací desky 

jsou tvořeny ocelovou deskou, ke které se pak připojuje potřebný počet vibrátorů. 

Zhutňování betonu může být provedeno buď jen pomocí vlastní tíhy nebo použitím přítlaku. 

Tlak může být vyvozen buď zvýšením hmotnosti dolisovací desky nebo pneumaticky. Podle 

vnějšího dolisovacího tlaku můžeme vibrolisování rozdělit na nízkotlaké (˂0,1 MPa), 

středotlaké (0,1-5,0 MPa) a vysokotlaké (˃5MPa) [9]. 

Zavedením dolisovacího přítlaku se dosahuje největšího zhutňovacího efektu na 

povrchu výrobku pod dolisovací deskou. Je vhodné, aby dolisovací přítlak působil za 

současné vibrace [3].  

Technologické podmínky pro zhutňovaní vibrolisováním: 

➢ Správné určení dávky zhutňovaného čerstvého betonu a její rovnoměrné 

rozprostření 

➢ Působení vhodné velikosti přítlaku ve vztahu k intenzitě a parametrům 

vibrace, za optimální dobu zhutňování 

➢ Správné složení betonu  

➢ V případě aktivního přítlaku pak vhodný poměr frekvencí budičů 

Obvykle bývají celé linky pro výrobu vibrolisovaného betonu navrženy jako uzavřený 

okruh pojezdu výrobních podložek. Hlavním zařízením linky je vibrolis (obr. 4), další části 

jsou pomocná zařízení, např. manipulátory a dopravník, umožňující přesun, pohyb a 

ukládání podložek. Základním zařízením výrobního jádra jsou míchačky, pomocným 

zařízením jsou zásobníky jednotlivých surovin [1]. 

Nejlepších výsledků bude při vibrolisování dosaženo tehdy, budou-li vibrační výkon 

a lisovací přítlak vhodně sladěny, a proto je účelné přiblížit frekvenci vibrátoru vlastní 

frekvenci kmitání čerstvého betonu, která je přibližně: 

𝜔𝐶𝐵 =
𝜋

ℎ
√

𝐸𝐶𝐵

𝜌𝐶𝐵
       [𝑠−1] 

ℎ − 𝑣ýš𝑘𝑎 č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣éℎ𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑢 [𝑚] 

𝐸𝐶𝐵 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣éℎ𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑢 (= 3𝑀𝑃𝑎) 
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𝜌𝐶𝐵 − 𝑜𝑏𝑗. ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣éℎ𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑢 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 

 

Obr. 4 Schéma vibrolisu [10] 

Čím nižší je výška čerstvého betonu (ČB), tím větší je optimální frekvence budiče. 

Konstrukce vibrolisu musí řešit složité otázky rezonance vlastní frekvence kmitání a tlumení 

při vibraci. Při vlastním vibrolisování musí být zaručeno odvzdušnění čerstvého betonu a 

dosažení rezonanční frekvence vedoucí k rychlému zhutnění [10].  

 

2.2 Lisování  

Lisování je způsob zhutňování čerstvého betonu, při kterém se dosahuje zmenšení 

objemu volně nasypaného čerstvého betonu působením vnějšího prostého tlaku [9].  

Lisování je působení jednosměrné sily kolmo na plochu čerstvého betonu. Účelem 

lisování je, aby cementový tmel dokonale zaplnil mezery mezi zrny kameniva a aby se 

z něho vylisovala nadbytečná část záměsové vody. Základní podmínkou přitom je, aby 

objem cementového tmele byl aspoň 1,10 až 1,15-krát větší než objem mezer ve zhutněném 

kamenivu. Čím menší je nadbytek cementového tmele a čím menší je vodní součinitel, tím 

větší a tím déle musí působit lisovací tlak. 

Zhutňování lisováním se používá většinou jen při výrobě malých prvků stejně jako 

metoda vibrolisování [3].   
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2.3 Karuselové vytváření  

Pro výrobu plochých čtvercových či obdélníkových dlažeb formátů od 300x300 mm 

až do 800x800 mm v tloušťkách 40-80 mm se používají technologie karuselového vytváření. 

Karuselové lisy mají 4 až 6 pozic, na kterých se provádí vždy určitá výrobní operace. Výroba 

je plně automatizovaná. Betonové prvky jsou většinou vyráběny jako dvouvrstvé, ovšem v 

opačném sledu vrstev než u vibrolisovaných prvků. Celý proces funguje tak že se karuselový 

stůl pootočí vždy o jednu pozici. Na první pozici je naplněna litá směs tvořící nášlapnou 

vrstvu. Po pootočení na druhou pozici se směs krátce vystaví vibraci, aby zaplnila plochu 

formy. Na třetím místě je nasypána hrubozrnná, velmi suchá jádrová směs. Na čtvrtém je 

lisována prvním stupněm lisu tlakem 20MPa a odlehčena, aby byl umožněn odchod 

vzduchu. Na pátém je pak podrobena vysokotlakému lisování při 40 až 60 MPa. Po 

vylisování jsou výrobky ihned odformovány [3].  

 

3. POŽADAVKY NA BETONOVÉ VÝROBKY  
 

Betonové výrobky musí splňovat požadavky evropských norem a technické listy 

výrobce. Evropská norma předpokládá, že každá výrobní linka, má vlastní výrobní 

parametry, a proto předepisuje prokazovat shodu pro každou výrobní linku samostatně. Toto 

znamená, že pro každou samostatnou výrobní linku musí být prováděny zkoušky samostatně 

a pro každé výrobní zařízení musí být vedena zvláštní evidence provádění zkoušek v 

předepsané četnosti podle přílohy A normy ČSN EN 1338 [8].  

Podle aktuální normy jsou na betonové výrobky kladeny požadavky uvedené v tab.1. 

  

Obr. 5 Karuselový lis firmy HENKE, typ UNI 2000 [3] 
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Tab. 1 Požadavky na betonové dlažební prvky [5] [2] [4] [7] [11](začátek) 

Vlastnost Metoda Jednotka Požadavek  

Pevnost v příčném tahu  

Platí pro betonové 

dlažební bloky   

ČSN EN 1338, 

příloha F 
MPa ≥3,6 

Lomové zatížení  ČSN EN 1338 N/mm ≥ 250  

Pevnost v ohybu  

 

Platí pro betonové 

dlažební desky a 

obrubníky  

ČSN EN 1339,  

ČSN EN 1340, 

příloha F 

 

MPa ≥3,5 až ≥6,0 

Odolnost proti působení 

vody, a chemických 

rozmrazovacích látek  

100 cyklů podle metodě A  

nebo 75 cyklů podle 

metodě C 

ČSN 73 1326/Z1. 

metoda A, C  

 

g/m2 ≤ 1000 

Odolnost proti působení 

vody, a chemických 

rozmrazovacích látek  

ČSN EN 1338 

příloha D  
kg/m2 ≤ 1,0 

Odolnost proti obrusu  

ČSN EN 1338, 

ČSN EN 1339,  

ČSN EN 1340, 

příloha G 

mm ≤ 20,0 

ČSN EN 1338,  

ČSN EN 1339,  

ČSN EN 1340 

příloha G 

mm3/mm2 ≤ 18000/5000 

Odolnost proti skluzu  

Zkouší se jenom na 

dlaždicích s jemně 

opracovaným povrchem 

ČSN EN 1338,  

ČSN EN 1339,  

ČSN EN 1340, 

příloha I 

Hodnota 

USPV/SRV 
≥35 

Součinitel smykového 

tření   

 

Zkouší se jenom na 

dlaždicích s jemně 

opracovaným povrchem 

ČSN EN 74 4507 

 
µ ≥0,6 
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Tab.1 Požadavky na betonové dlažební prvky [5] [2] [4] [7] [11](pokračování) 

Vlastnost Metoda Jednotka Požadavek  

Nasákavost  

ČSN EN 1338,  

ČSN EN 1339,  

ČSN EN 1340, 

příloha E 

% hm. ≤ 6  

Tloušťka lícové vrstvy   
ČSN EN 1338, 

příloha C.6 
mm ≥4 

Vizuální hlediska  
ČSN EN 1338, 

příloha J 
- 

na horním líci nesmí 

být žádné patrné 

defekty, jako jsou 

trhliny nebo odlupování 

 

4. VÝKVĚTY JAKO ESTETICKÝ DEFEKT VÝROBKŮ 
 

Výkvěty jsou nejčastější příčinou reklamací změny barevného odstínu betonových 

výrobků, protože vytvářejí na povrchu betonových výrobků světlý povlak, překrývající 

původní barevný odstín betonu [8] [12].  

Jednou z příčin klesání životnosti betonových výrobků je jejích koroze, jako důsledek 

této koroze můžeme pozorovat vznik výkvětů na povrchů výrobků. Výkvěty snižují provozní 

parametry a také architektonické a interiérové charakteristiky. 

 

4.1 Druhy výkvětů  

Výkvěty se liší podle druhu solí a dělí se na 4 skupiny [12]: 

➢ Sodnaté výkvěty (Uhličitan sodný) 

2NaOH + СO2 + 9H20 → Na2CO3 + 10H2О 

Do té skupiny ještě patří přechodné produkty karbonizace sodíku podle schématu  

NaOH → Na2C03 [13] [14]. 

➢ Výkvěty síranu- draselného a síranu sodného  

K2SO4 + Na2SO4 včetně krystalických hydrátů [13] [14]. 

➢ Železité výkvěty  

Žlutohnědé zabarvení betonových výrobků způsobují sloučeniny železa, obsažené v 

surovinách, používaných pro výrobu betonu. Žlutohnědé zabarvení betonových výrobků se 
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tvoří podstatně dříve a ve větší míře u betonů, které jsou vlhké. Příčinou žlutohnědého 

zabarvení povrchu betonu jsou rozpuštěné dvojmocné sloučeniny železa, které jsou 

transportovány k povrchu betonu. Na povrchu betonu dochází k oxidaci dvoumocných 

sloučenin na trojmocné sloučeniny železa, které mají žlutohnědou barvu [8] [12]. 

Žlutohnědé zabarvení betonu může způsobovat [8]: 

• vyšší obsah sloučenin železa v kamenivu 

• vysoká vlhkost betonu, která zvyšuje rozpouštění sloučenin železa 

• vysoký obsah alkálií v cementu 

• zpomalený průběh karbonizace povrchové vrstvy betonu 

• zaplnění spár mezi dlaždicemi pískem s velkým obsahem sloučenin železa 

 

➢ Vápenné výkvěty CaCO3   

Vznik vápenných výkvětů CaCO3 je důsledkem chemické koroze betonu I typu - koroze 

betonu vyluhováním pojiva. Tento druh výkvětů označují jako kalcitový výluh.  

Vápenné výkvěty jsou tvořeny uhličitanem vápenatým (CaCO3), který vzniká 

působením vzdušného oxidu uhličitého (CO2) ve vlhkém prostředí na hydroxid vápenatý 

(Ca[OH]2), který se uvolňuje při zrání (hydrataci) cementu. Proces je uveden v následující 

rovnici: 

Ca(OH)2+CO2→CaCO3 +H2O 

Dříve byl za zdroj vápenných výkvětů mylně považován výskyt volného vápna (oxidu 

vápenatého) v cementu, protože volné vápno přechází na hydroxid vápenatý, který je 

příčinou tvorby vápenných výkvětů. Pro tvorbu vápenných výkvětů ale není podstatný obsah 

volného vápna (tedy oxidu vápenatého) v cementu, protože při hydrataci složek cementu 

vzniká podstatně větší množství hydroxidu vápenatého jako produktu hydratačních procesů 

[12] [14]. Mechanismus vzniku výkvětů můžeme přehledně vidět na obr.6. 

 

Obr. 6 Mechanizmus vzniku výkvětů na betonových výrobcích [49] 

Koroze vyluhováním pojiva začíná od povrhu a postupně se šíří hlouběji do materiálu. 

Rychlost vyluhování můžeme spočítat z rovnice [3]: 

𝑑𝑚

𝑑𝜏
= 𝛽 ∙ 𝑆 ∙ (𝑐𝑝𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑘𝑜𝑙) 

kde  

viditelné 

neviditelné 
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𝑑𝑚

𝑑𝜏
− rychlost vyluhování  

𝛽 − koeficient ztráty hmotnosti, [kg ∙ 𝑚−2 ∙ ℎ−1] 

𝑆 − kontaktní plocha, [𝑚2] 

𝑐𝑝𝑜𝑟 − koncentrace Ca(OH)2 v pórech cementového kamene, [%] 

𝑐𝑜𝑘𝑜𝑙 − koncentrace Ca(OH)2v okolí, [%]  

Koeficient 𝛽  se zvětšuje s rostoucím množstvím vody. Z toho se dá usoudit, že 

rychlost vyluhování roste s rostoucím proudem vody (graf 1) [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Belgorodské univerzitě v Rusku byla provedena analýza vlivu exploatace na 

intenzitu migrace látek a jejich množství. Byla taky prozkoumána dynamika chování 

chemických prvků v betonovém jádře. Testy se prováděly pomocí přístroje SOKLET (Model 

procesu povrchového vyfoukávání). Zkoušky se prováděly na nových vzorcích a na vzorcích 

připravených z 5 let používaných dlažebních bloků (tab. 2). 

Kvantitativní hodnocení chemického složení zbytků (filtrátů) ukázalo navýšení 

množství vynášených látek ve výrobcích po 5 letech používání: CaO - na 37%, Na2O a K2O 

na 15% a 33%. Při působení filtračních vod na betonový výrobek dochází k porušení 

struktury betonu a navýšení otevřené pórovitosti. Ve výsledku pak dochází k intenzivní 

ztrátě rozpustných látek nejenom z povrchových vrstev [12] [15].  

Zkoumání dynamiky chování chemických prvků v betonových dlažebních blocích na 

bázi cementového tmelu potvrzuje, že kvůli poruchám mikrostruktury betonu v době 

exploatace možnost vzniku výkvětů s časem neklesá ale naopak vzrůstá (tab. 2 a graf 2) [15] 

[12]. 

   

Množství vyluhovaného CaO 

[%]  

R
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] 

Graf 1 Závislost pevnosti na množství vyluhovaného CaO  
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Tab. 2 Vliv exploatace na možnost migrace chemických prvků v betonových blocích 

[12] 

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 TiO2 P2O5 FeO 

Před používáním 

Před 

zkouškou, 

[%] 

62,28 6,72 1,67 14,81 0,48 1,82 1,11 0,60 0,28 0,077 0,47 

Po 

zkoušce, 

[%] 

62,05 6,37 1,63 14,45 0,40 1,40 0,93 0,49 0,26 0,065 0,35 

∆ 0,23 0,3 0,04 0,36 0,08 0,42 0,18 0,11 0,02 0,012 0,12 

zbytek 

[g/cm3] 
0,05 3,45 0,05 3,2 0,2 22,0 16,0 0,02  0,01 0,09 

Po 5 letech používání 

Před 

zkouškou, 

[%] 

64,24 6,52 1,70 14,23 0,49 1,63 0,84 0,55 0,30 0,066 0,30 

Po 

zkoušce, 

[%] 

64,05 5,81 1,33 13,98 0,37 1,25 0,79 0,51 0,20 0,058 0,22 

∆ 0,19 0,71 0,37 0,25 0,12 0,38 0,05 0,04 0,1 0,008 0,08 

zbytek 

[g/cm3] 
0,08 2,82 0,09 5,1 0,2 26,0 24,0 0,01  0,01 0,05 

 

  

Graf 2 Složení výkvětů. RTG analýza [15] [12].  
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4.2 Příčiny tvorby výkvětů  

Hlavní příčinou vzniku výkvětů je migrace solí rozpustných ve vodě na povrch. Vznik 

výkvětů na povrchu betonových výrobků je spojeno s migrací vody bohaté na minerály přes 

celé betonové těleso. Příčiny vzniků výkvětů lze rozdělit na dvě skupiny - primární a 

sekundární (Schéma 1) [12] [8] [13]. 

 

 

Povrch betonu chrání před sekundární výkvěty impregnací silikonovými nebo 

akrylovými disperzemi. V tomto případě se na povrchu betonu vytvoří tenký průhledný 

polymerní film, který po určitou dobu brání vzniku uhličitanu vápenatého na povrchu. 

Podrobnější informace o druzích nátěrů jsou popsány v kapitole 5. 

Příčiny vzniku 

výkvětů 

Primární  Sekundární  

Vysoký obsah 

rozpustných 

látek ve 

vstupních 

surovinách  

Pomalá a 

dlouhá 

kondenzace 

vlhkosti 

z povrchu 

výrobků 

Vysoká 

pórovitost 

výrobků  

Chybná 

technologie 

výroby a 

skladování 

(obr. 7) 
Cyklické 

působení 

teplot  

Atmosférická 

vlhkost 

v procesu 

ukládání bloků 

Procesy 

hydratace 

cementu  

Vlhkost na lícovém povrchu za 

normálních podmínek  

Obr. 7 Vznik výkvětů z důsledku špatného uložení [49] 

Schéma 1 Příčiny vzniku výkvětů na betonových výrobcích [15] 
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4.3 Možnosti zamezení tvorby výkvětů 

V současné době je řada metod zabránění a odstraňování vápenných výkvětů na 

betonových výrobcích.  Existující způsoby se dělí do 2 základních kategorií (schéma 2). 

Hlavním cílem je snížení kapilární porozity. Ve stádiu návrhu betonu lze porozitu změnit 

buď přídavkem plastifikační přísady, čím se dá snížit spotřebu záměsové vody, nebo 

používání metody intenzivního vibrotěsnění. Ve stádiu provozu již hotového výrobku se pro 

zvýšení používají různé druhy povrchových úprav, ošetření hydrofobizačními povlaky a 

vytvrzování nátěry (povrchové úpravy kapitola 5). 

  

  

Způsoby zabránění a 

odstraňování výkvětů 

Na stadii navrhování 

čerstvého betonu a výběru 

komponentů  

Snížení 

pórovitosti 

pomoci uplatnění 

betonové směsi   

Dodržování 

technických 

požadavků při 

skladování a pak 

při kryti 

Ochrana 

povrchu pomocí 

hydrofobních 

nátěrů 

Čištění 

povrchových 

vrstev 

organickými 

roztoky  

Používání plastifikačních a 

superplastifikačních přísad z 

důvodu snížení spotřeby 

záměsové vody  

Použití pojiva s 

nízkou spotřebou 

záměsové vody 

Používání 

pucolánových 

přísad 

Používáni 

nízkoalkalických 

cementů 

Finalizace 

povrchů pomoci 

UV a 

Infračerveného 

záření 

Na stadii provozu 

dlažebního bloku  

Schéma  2  Způsoby zabránění a odstraňování výkvětů 
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5. FINALIZACE POVRCHŮ 
 

Jak již bylo řečeno výše, beton má své slabé vlastnosti což například jeho pórová 

struktura, přes kterou do hloubky samotného betonu pronikají kapaliny, plyny a chemické 

látky, snižující jeho vlastnosti hlavně trvanlivost a životnost. Tento problém se dá omezit 

pomocí povrchových úprav. Při výběru povrchové úpravy musíme uvažovat spoustu faktorů. 

Je zde mnoho způsobů s různými zařízeními, které poskytují odlišnou kvalitu povrchu a 

různé náklady na jeho výrobu. Obr.8 ukazuje rozsah použití betonových povrchů. 

 Všechny povrchové úpravy se dají rozdělit do 4 kategorií (tab.3):  

Tab. 3 Souhrn betonových povrchů [16] 

Povrchy betonových výrobků 

 

Úprava nášlapné vrstvy s 

použitím ochranné vrstvy 

Úprava nášlapné vrstvy bez použití ochranné vrstvy 

Povrchy opracované 

v měkkém stavu 

Povrchy 

opracované 

v ztvrdlém 

stavu 

Ostatní betonové 

povrchy 

-Hydrofobizace 

-Impregnace 

-Nanášení nátěrů a 

lakování 

- Vytváření laku pomocí 

záření. 

- Glazurovaní 

-Vymývané povrchy 

-Vtlačování 

požadovaného vzoru 

-Povrchy, 

upravované 

hlazením, 

válečkováním, 

poťukáváním, 

škrabáním 

-Pískování 

-Povrchy, 

upravované 

kyselinou 

-Kartáčování 

-Diamantové 

řezaní 

-Povrch se 

skleněnou drtí 

-Povrch Tadao Ando 

-Posypaný povrch 

-Povrchy z 

barevného betonu  

ROZSAH POUŽITÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Zvýšení 

přilnavosti 

Odolnost 

proti 

pronikání  

vody, roztoků, 

plynu  

Fyzikálně-

mechanická 

odolnost 

Vzhled 

a estetika 

Odolnost 

proti 

chemikáliím 

Obr. 8 Cíle povrchové úpravy [50] 
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5.1 Betonové povrchy opatřené krycí vrstvou 

V mnoha případech závisí životnost betonových výrobků na schopnosti těchto výrobků 

působit proti agresivnímu prostředí a různým druhům degradace. Povrchová vrstva betonu 

poskytuje fyzikální i chemickou ochranu proti pronikání agresivních látek. Vzhledem k 

tomu, že mnoho agresivních látek je přenášeno vodou nebo vzduchem, jsou permeační 

vlastnosti povrchového betonu důležitým faktorem pro trvanlivost celého betonového prvku. 

Povrchová úprava betonového prvku je efektivní metodou ke zlepšení kvality povrchové 

vrstvy [17]. 

Povrchové úpravy podle [18] se dají rozdělit na 3 skupiny, kterými jsou: 

➢ Hydrofobní impregnace (obr. 9, a) 

➢ Impregnace (obr. 9, b) 

➢ Nátěr (povlak) (obr. 9, c) 

a)   b)    c) 

 

Obr. 9 Rozdělení povrchových úprav: a- hydrofobní impregnace; b – impregnace; c- 

nátěr (povlak) [19]. 

V následujícím textu jsou podrobně popsány jednotlivé druhy povrchových úprav, 

princip jejich fungování a jsou také představeny používané materiály. 

 

5.1.1 Hydrofobní impregnace 

Jedním z nejlepších způsobů, jak zabránit vodě aby se nedostala do materiálu, je 

hydrofobizace. Hydrofobní látky mají takovou energii povrchové vrstvy, že na nich kapka 

vody zaujme vysoký smáčecí úhel.  

Úhel smáčení je úhlem, který svírá tečna k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky 

s rozhraním, je hlavní charakteristika tvaru kapky kapaliny umístěné na povrchu nerozpustné 

tuhé látky (obr. 10). 

 

Obr. 10 Kapka kapaliny na tuhém povrchu [20] 
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Vztah mezi úhlem smáčení θ a jednotlivými mezifázovými energiemi je dán 

Youngovou rovnicí: 

𝛾𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝛾𝑠 − 𝛾𝑠𝑙 

kde γℓ a γs jsou povrchové energie kapaliny, popř. tuhé látky, γsℓ-je mezifázová energie 

tuhá látka-kapalina. Úhel smáčení je jednou z mála přímo měřitelných vlastností fázového 

rozhraní pevná látka/kapalina/plyn [20]. 

Tím pádem čím větší je smáčecí úhel kapaliny na povrchu pevné látky, tím obtížněji 

se kapalina dostává do jejích pórů a kapilár.  

Hydrofobní látky se rozprostírají po povrchu stavebních materiálů a vytvářejí na nich 

tenkou, většinou jen několika molekulovou širokou souvislou vrstvu. Tímto vlastně mění 

rozhraní stavební materiál/voda na dvě nová rozhraní, stavební materiál/hydrofobizace a 

hydrofobizace/voda, čímž snižují povrchové napětí celého systému (obr. 11) [21]. 

 

5.1.1.2 Hydrofobizační látky  

Látky, které mohou sloužit jako hydrofobizační činidla, je možno rozdělit do 

několika skupin, především se jedná o sloučeniny nepolární, zpravidla obsahující delší 

uhlíkaté řetězce [22].  

Nejběžnějšími zástupci jsou vosky a oleje, ale i řada syntetických polymerů. Zvláštní 

skupinu tvoří silikony. Hydrofobita jejich siloxanových řetězců je vyvolávána zpravidla 

velkým množstvím krátkých uhlovodíkových zbytků – např. methylů, ethylů (CH3–, C2H5–

) apod. na základním siloxanovém řetězci. Příklad takového řetězce je na obrázku č.12 

[23]. Základní rozdělení látek je na obrázku č.13.  

Obr. 12 Příklad řetězce polydimethylsiloxanu [22] 

Obr. 11 Povrh nehydrofobizovaného a hydrofobizovaného materiálu [21] 

https://imaterialy.dumabyt.cz/image-cache/max-800x600/1189-image
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Silanoláty 

Mezi nejstarší patří prostředky na bázi methylsilanolátu draselného (sodného). Jedná 

se o vodou ředitelný materiál, který se aplikuje jako velmi zředěný vodný roztok. 

Mechanismus tvorby ochranného silikonového filmu silanolátu spočívá v tom, že vodný 

roztok účinné složky penetruje do hmoty, kde po odpaření nosného media, v tomto případě 

vody, je silikonová složka po vystavení účinkům vzdušného oxidu uhličitého přeměněna na 

vodou nerozpustný siloxanový film, který se pevně váže k podkladu [21]. 

Organické roztoky silikonových pryskyřic 

Vedle silanolátů lze hydrofobizovat roztokem silikonové pryskyřice v organickém 

rozpouštědle běžně obsahujícím 3–5 % silikonového podílu. Přípravky tohoto typu mají díky 

obsahu organického rozpouštědla vyšší schopnost penetrovat do hloubky materiálu. Po 

odpaření organického rozpouštědla dochází pozvolna k tvorbě siloxanové vrstvy kondenzací 

siloxanových oligomerů obsažených v roztoku [21]. 

Vodné emulze silikonových pryskyřic 

V současnosti, kdy dochází ke zpřísňování limitů pro obsah těkavých organických 

látek a do „módy” se dostávají přípravky „VOC free” (Volatile Organic Compounds – těkavé 

organické látky) jsou přípravky tohoto typu částečně nahrazovány vodou ředitelnými 

emulzemi silikonových pryskyřic [21]. 

Fluorované polymery  

Vodný rozpouštědlový polymer obsahující perfluoralkyl karboxylový, oxyethylované 

neiontové a silanolové [Si(OH)3] skupiny aplikovaný na pórovitý povrch betonu. Polymer 

reaguje s vícemocnými ionty na povrchu, stává se nerozpustným ve vodě a vytvrzuje 

nepropustný povrch, odolný proti olejovým skvrnám [24]. 

 

 

Obr. 13 Chemická podstata látek pro hydrofobizaci [23] 
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Superhydrofobní povlaky na bází nanomateriálů 

Tyto povlaky jsou syntetizovány s nanomateriály, jako je polytetrafluorethylen 

(PTFE), polyetherheteroketon (PEEK) a silanizovaná křemelina (DE). Uvedené 

nanomateriály lze použít k výrobě povrchových lazurových / vodotěsných povlaků na 

betony. V laboratorním měřítku byl proveden výzkum, jehož cílem bylo prověřit vlastnosti 

betonových výrobků se superhydrofobními povlaky pro chodníky často pokryté ledem nebo 

sněhem [25]. Byl prozkoumán vliv těchto povlaku na nasákavost, skluz a obrus. Nanášení 

látek se provádělo nástřikem pomocí metody LBL (layer-by-layer)(obr.14). 

 Použití těchto materiálů umožňuje několikanásobně zvýšit úhel smáčení. Výsledky 

takhle upravených povrchů prokázaly vynikající odolnost proti pronikaní vody (obr. 15). 

Obr. 14 LBL metoda. a) nanášení povrchu b) různé struktury povlaků [25] 

Obr. 15 a) Kapky vody na povrchu, opatřeného 

superhydrofobním povlakem. b) kapka vody na neošetřeném  

povrchu vlevo a na ošetřeném povrchu vpravo [25]. 



 32 

 

5.1.1.3 Princip hydrofobizace 

Hydrofobní impregnace vytváří povrch odpuzující vodu. Póry a kapiláry jsou vnitřně 

potaženy, avšak nejsou zaplněny [19]. 

Hydrofobní účinek hydrofobizační látky lze vysvětlit na příkladu organosiloxanové 

vrstvy, orientací všech organických skupin, které orientovány směrem od povrchu 

materiálu (obr. 16) [21]. 

Tloušťka takového filmu je velmi malá, cca 10–6 cm. Submikroskopická, řádově 

nanometrová vrstvička nemá na ostatní vlastnosti hydrofobizovaného materiálu žádný 

vliv a vzhledově nelze hydrofobizovaný materiál odlišit od nehydrofobizovaného. 

Povrchová úprava silikonovými hydrofobizačními přípravky nijak neovlivňuje 

prodyšnost materiálu a vodní pára může zcela volně procházet přes jeho póry [21].  

Dalšími výhodami ošetřených materiálů je vedle již zmiňované hydrofobity a 

paropropustnosti také jejich vyšší trvanlivost. Nedochází ke změně vzhledu materiálu, 

slabá silikonová vrstva nepodléhá destrukci UV–zářením a nežloutne, díky hydrofobitě 

vrstvy dochází ke snížení špinavosti povrchu [21]. 

 

5.1.2 Úprava lícové vrstvy pomocí ochranných laků  

Dlaždice s povlakem se objevily na trhu před několika lety a stále více si získávají 

oblibu v nabízeném sortimentu betonových dlaždic. Běžné betonové dlaždice je možné 

opatřit transparentním lakem, dlaždice ale musí být během procesu nanášení umístěny 

v prostředí s nízkým obsahem vlhkosti a bez výskytu teplot pod bodem mrazu. Pokud by 

byly dlaždice při lakování vystaveny vlhku a mrazu, tak by v betonu docházelo vlivem 

vzlínání k hromadění vody pod vrstvou laku, což by vedlo k poškození dlaždic [8].  

Pro výrobu pohledové vrstvy je vhodné použít přípravky se sníženou vodoodpudivostí, 

aby nedocházelo k odpuzování laku při jeho nanášení. Po vylisování betonových dlaždic se 

provádí nástřik kotvícím lakem. Tento kotvící lak slouží ke zlepšení přídržnosti vrstvy laku 

a betonu. Po nanesení kotvícího laku se nechají dlaždice ve zracích komorách. Protože se 

pro kotvící nátěr používají akrylátové laky, tak je doporučeno vyrábět dlaždice při teplotě 

vyšší než 10°. Optimální je výroba dlaždic při teplotě 20° C [8]. Takto upravované betonové 

Obr. 16 Hydrofobní účinek organosiloxanové vrstvy [21]  
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prvky jsou odolnější proti vnějším klimatickým vlivům, májí nízkou nasákavost a jejích 

povrch je více odolný proti znečištění.  

 

5.1.2.1 Akrylátové láky  

Akrylátové laky jsou plastickými látkami, které se začali ve větším množství vyrábět 

v roce 1927 v Německu. Jsou vyráběny jako homopolymery nebo jako nejrůznější 

kopolymery. Všechny se vyznačují vynikající odolností vůči povětrnosti, stálostí na světle a 

transparentností. Používají se v závislosti na typu monomeru jako nátěrové hmoty a různé 

průmyslové pomocné látky. Jejích vlastnosti pochopitelně závisejí na druhu monomeru, 

komonomeru a na způsobu přípravy [26]. 

Akrylátové disperze jsou nejčastěji využívané ve formě nátěru, pomocí kterého se 

ošetřují a chrání betonový povrch. Pro betonové podklady se používají vodní disperze a 

akrylátové disperze ředitelné vodou.  

➢ Vodní disperze – Připravují se emulzní polymerací. Kopolymerací různých 

monomerů lze připravit rozsáhlou paletu vodných disperzí, které poskytují filmy 

s vynikající stálostí na světle a dobrou přilnavostí [26]. 

  Tab. 4 Příklady kopolymerních vodních disperzí [26] 

Typ disperze Složení* 

Styrenakrylátová 
S, BA 

S, EHA 

Vinylacetátakrylátová VAC,BA 

Vinylacetítdibutylmaleinátová VAC, DBM 

* BA – butylakrylát, DBM – dibutylmaleinát, EHA – 2-ethylhexylakrylát, S-styren, 

VAC – vinylacetát 

➢ Akrylátové disperze ředitelné vodou. Příprava spočívá v syntéze kopolymerů s 

dostatečným počtem karboxylových skupin v řetězcích. [26].  

Betonové výrobky ošetřené akrylátovým prostředkem vykazují nejen vysokou 

přilnavost a světlostálost ale také odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. 

 

5.1.2.2 Polyuretanové laky  

Polyuretany se získávají adiční polymerací polyizokyanátů a vícemocných alkoholů. 

Pro výrobu laků se doporučují zpravidla izokyanáty s větší molekulovou hmotností. 

Všeobecně lze říci, že polyuretanové laky mají velmi dobrou adhezi, pěkný lesk, dobře se 

vybarvují, dobře odolávají vodě a jsou málo hořlavé. [26]. 
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Polyuretanové elastomery  

Jedná se o materiály, které se v mnohém podobají kaučukům. Jejích struktura se však 

vyznačuje pravidelnějším síťováním, což se projevuje mimo jiné i v jejich větších 

pevnostech. Polyuretanové elastomery se dají zpracovat válcováním, litím a vstřikováním, 

přičemž při lití se pracuje vždy dvoustupňovým postupem.  

Polyuretanové elastomerové směsi se doporučují pro nátěry betonových výrobků a 

podlah. Při jejich aplikaci se postupuje tak, že se výrobek nejdříve natře nátěrem, který 

uzavře povrchové póry a pro jeho vytvrzení (zaschnutí filmu) se pak používají ultrafialové 

nebo infračervené záření. Získá se tak pěkně lesklá, velmi dekorativní, a opotřebení odolná 

vrstva.  

Polyuretanové tmely se taky používají při spojování dlaždic a obkladaček [26].  

 

5.1.2.3 Epoxidové laky 

Epoxidové nátěry jsou dvousložkové systémy na bázi epoxidových pryskyřic. 

Uplatnění nacházejí tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na estetiku, jednoduchou údržbu 

a odolnost.  

Epoxidové pryskyřice lze rozdělit na 2 skupiny [27] [26]: 

První jsou epoxidové pryskyřice obsahující glycidové skupiny a vznikají reakcí 

epichlorhydrinu s vhodnými surovinami (obr. 17, a). Druhá skupina jsou pryskyřice 

obsahující epoxidové skupiny a vznikají epoxidací nenasycených sloučenin (obr. 17, b).  

Epoxidové laky a nátěrové hmoty se připravují z epoxidových pryskyřic dobře 

rozpustných v ketonech, esterech, chlorovaných uhlovodících nebo v lakařských 

rozpouštědlech. Jejích směsi s určitými fenolickými a aminovými pryskyřicemi se mohou 

vytvrzovat za zvýšených teplot (tzv. laky vypalovací). Vznikají tak velmi tvrdé ale pružné a 

velmi dobře chemické odolné povlaky, které mají dobrou soudržnost s podkladem. 

Velký význam v průmyslu nátěrových hmot v posledních letech mají vodou ředitelné 

epoxidové nátěrové hmoty. Jejích významné postavení dáno součtem optimálních vlastností 

jejích nátěrových filmů, jako je přilnavost a chemická korozní odolnost.  

a) b) 

Obr. 17 Epoxidové pryskyřice. a) obsahující glycidilové skupiny, b) obsahující epoxidové 

skupiny [26] 
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Vlastnosti epoxidového povrchu jsou zpravidla lepší než vlastnosti podkladu (betonu). 

Pevnost betonu obvykle vyhovuje požadavkům, a polymerová vrchní vrstva vylepšuje 

kvalitu podkladu, který je přímo vystaven zátěži. Na druhé straně použití epoxidových nátěrů 

splňuje estetické požadavky a požadavky na čištění a údržbu [26] [27] [29]. 

 

5.1.4 Vytvrzování povrchu pomoci záření  

5.1.4.1 Ultrafialové záření  

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření 

s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro 

člověka je neviditelné. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce (obr. 18) [27].  

Obr. 18 Spektrální rozsah elektromagnetického záření [27] 

V záření je pohlcováno při průchodu plynnými obaly Země. Většina je zachycena již 

v ionosféře a další část poté v nižších vrstvách atmosféry, z nichž se na záchytu nejvíce podílí 

stratosféra díky vysokému obsahu ozónu [28]. 

UV záření můžeme dělit na jednotlivé složky podle jejich vlnové délky (obr. 19). 

 

Obr. 19  Spektrum UV záření [29] 

Vytvrzování povrchové vrstvy pomocí UV záření  

Krátkovlnné UVC záření hraje roli zejména v povrchovém vytvrzování, hloubka jeho 

průniku je omezena. Nízkovlnné UVB záření proniká hlouběji do vrstvy a je zodpovědné za 
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přiměřené vytvrzení, a to i ve vyšších vrstvách. UVA paprsky pronikají nejhlouběji a jsou 

používány zejména při vytvrzování barevných UV laků (obr. 21,a)) [27]. 

Zářením vytvrzované povlaky jsou ve formě kapaliny nebo prášku. Obvykle se 

používají polyestery, polyetery, epoxidy a uretan-akrylátové oligomery. 

Tyto systémy mají následující výhody [30]: 

- vysoká rychlost vytvrzování  

 - nízký požadavek na vytvrzující energie  

- vysoký obsah pevné látky 

- nízká viskozita 

- nízké počáteční náklady  

- vyšší stupeň zesítění (obr. 21, b) 

- dobré chemické a mechanické vlastnosti vytvrzovaného podkladu  

Ne vždy je dobré používat méně energie než je potřeba, to může vést k nedostatečnému 

vytvrzení vrstvy, naopak příliš energie, může způsobit vznik napětí v laku [27]. 

Při vytvrzování pomoci UV záření záleží na následujících faktorech: 

➢ výkonu UV lampy, 

➢ stáří UV lampy, 

➢ vzdálenosti mezi UV lampou a povrchem, 

➢ reflexní kapacitě UV reflektoru, 

➢ geometrii reflektoru. 

Lak vytvrzovaný ultrafialovým zářením vytváří tvrdou, odolnou ochranou a na údržbu 

nenáročnou vrstvu na povrchu betonu. Čistit takový povrch lze vodou a kartáčem, je možné 

také použít čističe s tlakovou vodou do 100 bar. Vytvrzování tohoto druhu povrchu je 

dosaženo pomocí UV lamp. Při použití akrylátového laku vytvrzovaném infrazářiči musí mít 

vysušovací komora výkon cca 50 kW na metr dlaždic. Výroba dlaždic s povlakem je tedy 

Obr. 21,b) Vytvrzování povrchu 

UV zářením [32] 
Obr. 21,a) Schéma vytvrzování průnikem vrstvy 

barvy [27] 
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energeticky velmi náročná. Po zchladnutí povrchu dlaždic pod teplotu 35°C je možné 

dlaždice zabalil a expedovat [31]. 

 

                               Obr. 22 Vytvrzování povrchové vrstvy pomocí UV záření [35] 

 

5.1.4.2 Infračervené záření  

Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s 

vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Infračervené 

záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku mezi 760 nm a 1 mm (obr. 18).  

Infračervené záření je založeno na schopnosti záření pronikat přes nátěrovou hmotu. 

Záření se přeměňuje na teplo, tím pádem se rozkmitají molekuly. Vzniká teplo a nátěrová 

hmota přechází do stavu gel. Záření pracuje na principu elektromagnetických vln o určité 

vlnové délce.  

Infračervené záření můžeme rozdělit na: 

➢ blízké (0,76–5 µm) 

➢ střední (5–30 µm) 

➢ dlouhé (30–1000 µm) 

 

Vytvrzování povrchové vrstvy pomocí IR záření 

Při vytvrzování nátěrové hmoty má největší význam infračervené záření o délce 2-3,5 

µm. V tomto pásmu vzniká teplo. Nátěrová hmota přechází do tuhého stavu. Zářič vydává 

všechny tři duhy vlnění (krátkovlnné, středovlnné, dlouhovlnné). Při vytvrzování je důležité, 

aby se shodovaly vlnové délky zářiče a absorpční vlnové délky materiálu. 

Proces vytvrzování začíná s naneseném trvalé impregnace na betonový výrobek. Dále 

se na impregnační vrstvu nanáší lak, který je ihned vystaven infračervenému záření. Pro 

nástřik betonových dlaždic se stejně jako při vytváření UV zářením většinou používá 

akrylátový lak. 

Technologie vytvrzení filmů se uskutečňuje v tunelových vysušovacích komorách, o 

výkonu cca 50 kW na m2 dlaždic, které jsou vybaveny několika zářiči. Tyto zářiče jsou 

výškově nastavitelné. Před vytvrzováním je odpařovací linka. Zde se odpaří 50-60 % 
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rozpouštědel a ředidel z nátěrové hmoty. Odpařování se provádí pomocí konvekčního 

ohřevu s následným odsáváním vzduchu. Čas, který je potřebný pro vytvrzení nátěrové 

hmoty, se pohybuje od 30-90 sekund. Záleží na druhu povlaku a jeho množství, které se 

nanese na povrch betonového dílce. Ve výsledku má výrobek uzavřený lesklý povrch odolný 

proti vlhkosti (obr. 23) [31] [32] [36]. 

Výhodami vytvrzování infračerveným zářením je rychlost provádění a vysoká kvalita 

povlaku. Nevýhodou je velká spotřeba energie. 

 

 

5.1.4.3 Vytvrzování glazurovaného povrchu pomoci vysoko výkonného diodového 

laseru  

Vytvrzování povrchu pomocí vysoko výkonného diodového laseru (high power diode 

laser - HPDL) je jedním z moderních způsobů vytváření povrchové vrstvy. Technologie 

tohoto ošetření by měla usnadnit dosud nemožný úkol, vytvořit trvalé a dlouhodobé utěsnění 

povrchu betonu [33].  

Díky svým jedinečným vlastnostem mají lasery sklon k bezkontaktnímu zpracování 

materiálů.  

Metodika vytváření povlaku spočítá v nanesení vrstvy laku na povrch betonového 

výrobku a následném ozařování povrchu definovaným vysoko výkonným paprskem 

diodového laseru (HPDL) s průměrem světla 2 mm a výkony 20 až 55 W (obr. 24, a). 

Obr. 23 Vytvrzování povrchové vrstvy pomocí IR záření [54] 

Graf 3 Změna hmotnosti v závislosti na čase. Porovnání vzorků bez povrchové úpravy a 

vzorků s povlakem vytvrzovaným pomocí laseru [34] 
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Konečný povrch má glazurovanou strukturu s tloušťkou 750µm. Povrch ošetřený takovým 

způsobem vykazuje zvlněnou morfologii, přičemž zvlnění je pravidelné jak v periodicitě, 

tak i amplitudě. Navíc povrch má velmi nízkou mikroskopickou pórovitost. Parametry byly 

zjištěny provedením zkoušky na ošetřeném povrchu pomocí speciálního zařízení (obr. 24, 

b). Vzorky byly vystaveny třecí síle v průběhu 8 hodin a poté byly porovnány ztráty 

hmotnosti. Vzorky s glazurovanou vrstvou ukázaly výrazně lepší vlastnosti a menší ztrátu 

hmotnosti (graf 3) [34].  

   a)      b) 

 

5.2 Povrchy opracované v měkkém stavu 

Do této skupiny jsou zahrnuty povrchy upravované po odbednění či vyjmutí z formy. 

Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje přiznaná ruční výroba, ale používají se 

i mechanické metody. Cílem úprav je dosáhnout stejnoměrného výsledku pomocí nástroje. 

Je-li cílem vytvořit opakující se vzorek, je vždy nutné nejprve vytvořit vzorek, který je 

následně opakován. Výsledný vzhled povrchu je ovlivněn volbou použitého materiálu 

k ruční nebo mechanické úpravě povrchu [37]. 

 

5.2.1 Vymývané povrchy  

Podstatou metody vymývání je odhalení zrn kameniva. Jedná se o druh povrchové 

úpravy betonu a betonových výrobků. Technologicky lze rozlišit dva výrobní postupy na 

základě umístění upravovaného povrchu [38]:  

➢ vymývaná plocha výrobku je horní (svrchní) plocha (pozitivní metoda) 

➢ vymývaná plocha výrobku je spodní nebo boční plocha (negativní metoda) 

Obr. 24 a) vytvrzování povrchu pomocí HPDL laseru. b) zkušební zařízení [34] 
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5.2.1.1 Vymývání horních povrchů 

Nejlepší výsledky ve vytváření kvalitního povrchu přináší metoda povrchového 

opláchnutí neztvrdlé cementové malty z povrchu zhutněného výrobku za čerstva. Metoda 

vyžaduje velmi tuhou konzistenci betonu a intenzivní zhutnění. Oplach je prováděn 

rovnoměrně plošnými tryskami, stabilním tlakem vody nebo jen volně tekoucí vodou a 

použitím kartáčů (obr. 26). Všechny hrany vymývaného povrchu musejí být z kolmých stran 

chráněny bočnicemi, aby nedošlo k jejich zaoblení. Tento způsob ale není vhodný pro 

povrchy, které mají vykazovat zvýšenou odolnost proti agresivním vlivům. Dochází ke 

zvyšování vodního součinitele, navíc je velmi komplikované dosáhnutí stejnoměrné hloubky 

vymytí. Tento způsob je využíván jen u pravoúhlých dlažeb a drobných výrobků [37] [38]. 

 

5.2.1.2 Vymývání spodních a bočních povrchů 

Nejrozšířenějším způsobem je zpomalení procesu hydratace povrchové vrstvy 

cementové pasty a jejího odstranění po nabytí manipulačních pevností výrobků. Zpomalení 

se zajistí nanesením nátěrů na povrch formy nebo vložením papíru napuštěného 

zpomalovačem (obr. 27). Nevýhodou zpomalovačů je závislost zpomalení na několika 

faktorech: tloušťce nanesené vrstvy zpomalovače, teplotě betonu a prostředí, čase vymytí 

s přesností na desítky minut a stejnoměrná účinnost vymývání po celé ploše. 

Existují nové účinné chemické látky, které umí nejen zpomalit, ale i na omezenou dobu 

zastavit hydrataci. Látky jsou známé jako řízená hydratace. Povrchové deaktivátory 

hydratace poskytují tyto výhody: 

➢ dlouhý čas, kdy je možné vymytí provádět  

➢ stejná hloubka účinnosti po celou dobu  

Obr. 25 Vymytý povrch betonových bloků [37] 

Obr. 26 Oplach betonové plochy [37] 
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➢ aplikace stejného výrobku pro pozitivní a negativní použití [38]. 

Deaktiváční prostředek je na bázi vody, je biologicky odbouratelný, a tedy ekologický. 

Výrobek s takovým povrchem nemá zhoršenou odolnost povrchu [37]. 

 

5.2.2 Povrchy vytvořené otiskem formy  

Metoda spočívá v tom, že dosažení různé povrchové úpravy se dá docílit použitím 

speciálních elastických matric (vložek do forem). Vložky do forem se vyrábí z plastů, 

polyuretanu, oceli, skla a dřeva [35] [36].  

Proces začíná výrobou primární formy. Forma se buď vymodeluje ze sádry, nebo 

vznikne za pomoci počítače. Obrazové předlohy a digitální výkresy se na počítači přepracují 

do souboru pro CNC frézu. Ta se vyfrézuje do mateřské formy. Dále se sádrový nebo 

frézovaný model uzavírá formovacím voskem a opatřuje se rámem. Poté se na model vylije 

polyuretanová matrice. Po vytvrdnutí polyuretanu lze rám formy sejmout. Před samotnou 

betonáží se matrice nalepí nebo jinak upevní do formy. Před betonáží je ale potřeba na 

připravenou matrici nanést odformovací olej. Formy jsou tak připraveny na betonáž. Matrici 

lze použít při prefabrikaci nebo pro betonáž přímo na místě. Po vytvrdnutí betonu lze prvek 

bez problémů odformovat (obr. 28) [36]. 

 

  

Obr. 27 Nanášení gelu [38] 

Obr. 28 Výrobní postup [36] 
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5.3 Povrchy opracované v ztvrdlém stavu 

Tyto technologie lze používat až po vytvrzení betonu. Z již ztvrdlého povrchu se 

odstraňuje cementový kámen a odhaluje se více pórů, dosahuje se tak větší barevné jednoty.   

Mezí povrchy opracovávané v ztvrdlém stavu patří pískovaný povrch, povrch upravený 

kyselinou a kartáčované povrchy [16]. 

5.3.1 Pískování  

Pískování se běžně provádí na površích litých do bednění. Místo suchého pískování 

lze použít i další způsoby užívané k čištění povrchů staveb tryskáním, např. vodní pískování 

nebo tryskání broků.  

Podle typu se pískování se dělí na: 

➢ Mělké pískování - neodhaluje kamenná zrna, odstraňuje pouze tenkou prachovou 

vrstvu cementového kamene. 

➢ Středně hluboké pískování - odhaluje jednotlivá velká kamenná zrna a části 

kamenné složky s menším průměrem než 2 mm. Odhalené menší póry splynou se 

strukturou povrchu. Beton s viditelnou kamennou složkou vytvoří konečný vzhled. 

➢ Hluboké pískování odhaluje velká kamenná zrna. Hloubka pískování se určí na 

základě tvrdosti složek kameniva v betonu a velikosti zrn. Barvu a vzhled povrchu 

ovlivňuje hlavně barva kameniva v betonu. Na povrchu po hlubokém pískování 

nejsou póry po lití patrné v rušivé míře [16]. 

 

5.3.2 Povrchy, upravované kyselinou 

Tato metoda je používaná pouze na površích prefabrikovaných betonových prvků. 

Proces úpravy vyžaduje ponoření tvrdého a vodou nasyceného povrchu betonového prvku 

do nádrže s kyselinou a jeho následného oplachování velkým množstvím vody. Pomocí 

kyseliny je z povrchu odstraňován cementový kámen a jemné složky a jsou odhalovány 

hrubší složky kameniva do požadované hloubky. Hloubka opracování kyselinou je ovlivněna 

kvalitou složek směsi, koncentrací kyseliny a dobou působení. Obvykle hloubka bývá 

0,5mm [16].  

 

5.3.3 Kartáčování 

Kartáčování je specifickým druhem úpravy povrchu betonových výrobků. Obvykle se 

provádí po několika hodin tvrdnutí betonu (6-18 hodin). Reliéfní struktura je při této metodě 

je dosažená vyčištěním vrchní části cementu tvrdou štětkou. Finální kartáčovaný beton má 

středně hrubou strukturu a má zvýšenou odolnost proti skluzu. Pokartáčovaný povrch je 

vytvořen vykartáčováním tvrdnoucí vrstvy cementového pojiva po jeho několikahodinovým 

zaschnutí ocelovým kartáčem [16].  
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Dokončený vzhled se může značně lišit, v závislosti na tom, jak brzy se provádí 

kartáčování, struktuře štětin a je-li betonový povrch mokrý nebo suchý. Obsah vlhkosti 

štětce je také důležitý pro vytváření různých vzhledů. Vlhký, tuhý štětec může například 

produkovat hrubou strukturu, suché měkké štětiny jsou nejvhodnější pro vytváření středně 

jemných textur [39]. 

 

5.4 Ostatní betonové povrchy 

5.4.1 Povrchy z barevného betonu  

Při výrobě barevného betonu jsou nejvíce používány červené, hnědé a černé pigmenty. 

Méně používané jsou bílé, žluté, modré a zelené pigmenty. Jednotlivé barvy jsou tvořeny 

mícháním barevných pigmentů. Čistou bílou barvu lze vytvořit pouze současným použitím 

bílého cementu. Při použití barevného betonu je doporučováno odstranit cementový kámen, 

který zůstává na povrchu (např. jemným omýváním nebo omýváním kyselinou) a 

impregnovat povrch pro zamezení vyblednutí barvy. Z barevného betonu lze vytvořit povrch 

podobný přírodnímu materiálu (kameni) nebo mozaiku. Použití pigmentů obyčejně zvětšuje 

rozptyl barev, ale s jejich pomocí lze dosáhnout jasnějších nebo tmavších odstínů než jen 

použitím barevných složek kameniva. Při použití reaktivních pigmentů je nutné předem 

vyzkoušet jejich vliv na vlastnosti betonu [42] [8].  

Barevnost povrchu lze získat aplikací barevných nátěrů. S jejich použitím získá 

původně šedý beton novou tvář. Oproti pigmentovým betonovým směsím je výhodou 

Obr. 30 Sada štětek [39] Obr. 29 Kartáčovaný povrch 

betonové desky [53]  

Obr. 31 Dlaždice, vyrobené z barevného betonu (přidání pigmentu do betonové směsi) 

[55] 
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barevných nátěrů to, že se mohou různé míchat a vrstvit. Při nanášení nátěru s použitím 

různých pomůcek na betonovém povrchu lze vytvořit i tzv. rozedraný či mramorový vzhled 

[40].  

 

5.4.2 Povrch Tadao Ando 

Povrch Tadao Ando byl pojmenován podle svého tvůrce japonského architekta Tadaa 

Anda. Jeho metoda využívá ruční práce specializovaných odborníků, kteří vytvářejí velké 

„sametové“ plochy stejnorodé kvality (obr. 32). Nejprve je povrch namočen a omýván 

kyselinou solnou ředěnou v poměru 1:8. Poté jsou příliš velké póry opravovány hmotou, 

která obsahuje světlý písek, bílý cement a obyčejný cement v poměru 3,5:0,5:1. Pro zajištění 

přilnutí je opravované místo obyčejně natíráno podkladovým materiálem. V konečné fázi je 

povrch natírán směsí obsahující bílý cement a šedý cement v poměru 1:5 a ještě vlhký je 

omýván kyselinou solnou ředěnou v poměru 1:10 [37].  

 

Obr. 32 Povrch Tadao Ando [37] 

5.4.3 Povrch se skleněnou drtí 

Povrch betonu se skleněnou drtí je příkladem nahrazování složek kameniva v betonu 

jinou zrnitou složkou. Sklo svou pevností splňuje požadavky na pevnosti v tlaku, tahu i 

požadavky na obrusnost materiálu. Za daných podmínek lze dosáhnout architektonického 

efektu využívajícího odrazu světla či jeho částečným prostupem konstrukcí (obr.33). 

Takový povrch v interiérech lze používat bez omezení. U vnějších fasád je třeba zjistit 

stálost chování skla v betonu, tzv. alkalicko-křemičitou reakci (ASR), při níž dochází k 

negativnímu rozpínání skla. Pro zmírnění alkalické reakce skla je využíváno několik 

způsobů: použití nízkoalkalického cementu, přidání černouhelného popílku (25% z množství 

cementu) a dále také lubrikace skla hydrofobními přípravky [16] [41]. 

 

Obr. 33 Povrch se skleněnou drtí [37]  
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6. CÍLE PRÁCE  
  

Cílem diplomové práce bylo studium vlivu uzavíracího nátěru na vlastnosti 

betonových výrobků, konkrétně vlivu těchto nátěrů převážně na trvanlivost a životnost.  

Teoretická část této práce byla zaměřená na souhrn poznatků o finalizaci povrchů 

betonových výrobků pomocí různých technologií. Byly popsány nejmodernější technologie 

vytvrzování povrchu, metody zahrnující používání UV a IR záření, a taky použití vysoko 

výkonného laseru. Cílem bylo taky provést rešerši existujících materiálů používaných pří 

těchto postupech. V první (teoretické) části byly stručně popsány vybrané druhy 

prefabrikovaných betonových dílců, uvedeny požadavky na tyto výrobky a používané 

zkušební metody. Pozornost byla věnována technologiím výroby betonových dílců a 

způsobům zhutňování čerstvého betonu při jejích výrobě. 

Experimentální část byla cílená na zjištění vlivu nátěrů na vlastností betonových 

výrobků, zájmena betonových dlažebních bloků. Toho bylo dosaženo za pomocí zkoušení 

betonových dlažebních bloků s upraveným povrchem a referenčních bloků, které neměly 

žádnou povrchovou úpravu, s následným vzájemným porovnáním výsledků. Dalším cílem 

bylo posouzení vlivu dávky laku na vlastnosti betonových výrobků a taky porovnání 

účinnosti jednotlivých druhů laků na základě dosažených výsledků zkoušek. Byly sledovány 

parametry jako jsou odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek, nasákavost, odolnost proti obrusu, UV záření, teploty a také snížení rizika tvorby 

vápenných výkvětů na povrchu výrobků. Dalším bodem bylo zhodnocení a grafické 

zpracování dosažených výsledků na základě provedených zkoušek, s jejích následujícím 

souhrnným závěrem. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 7. METODIKA PRÁCE  
 

 

Schéma 3 Metodika práce 
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Zkušební tělesa byla připravená v jednom z výrobních závodů společnosti BEST, a to 

včetně aplikace ochranného laku. Ochranné laky byly vytvrzené pomocí UV nebo IR záření. 

Jako ochranné laky byly použity laky Alphalith StoneSeal Premium HC, Stone easy to 

clean, Alphalit StoneSeal UV-FDS, Stone Lux/W top coat 1191/A.  

Alphalith StoneSeal Premium HC - je vodní polymerová emulze na akrylátovém 

základu se speciálními přísadami. Tento prostředek se používá pro dlouhodobou ochranu 

proti znečištění. Lak trvale ovlivňuje povrchový vzhled výrobků, mírně zvyšuje jeho 

lesklost. Alphalith StoneSeal Premium HC má být aplikován na vysušeném výrobku a 

následně je vrstva tohoto prostředku vytvrzena pomoci IR záření. 

Stone easy to clean – je vodní polymerová emulze na akrylátovém základu se 

speciálními přísadami vhodný pro minerální podklady. Vyznačuje se vysokým podílem 

účinné látky. STONE Easy-to‐Clean poskytuje velmi vysokou ochranu proti nečistotám, 

jejichž odstranění z lakovaného povrchu je výrazně usnadněno. Tento lak se nanáší 

nezředěný na suché a bezprašné podklady. Vytvrzování povrchu se provádí pomocí IR 

záření.  

Alphalit StoneSeal UV-FDS - lak na vodní bázi, určený k zvyšování odolnosti 

betonového povrchu vůči skvrnám a nečistotám, alfalit StoneSeal UV-FDS se aplikuje na 

"sucho", vzorky před vytvrzováním povrchu musí byt vysušené pomoci IR záření. Následné 

vytvrzení probíhá pomocí UV záření. Lák má vysokou rychlost sušení což snižuje utracenou 

energie a časovou náročnost přípravy. Výrobce doporučuje aplikovat tenhle lak při teplotě 

+10° až +25° C.  

Stone Lux/W top coat 1191/A– je uretan-akrylátová emulze na vodní bázi. Slouží pro 

úpravu povrchů betonových podkladů a betonového zboží. Je snadno použitelným 

prostředkem, díky silnému zvýraznění sytosti barvy propůjčuje lakovanému výrobku 

přirozený vzhled. Po vyschnutí a následném vytvrzení UV světlem se STONE LUX / W 

1191 vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti obrusu a zašpinění a velmi dobrou 

odolností proti některým chemikáliím. Před vytvrzením UV zářením je třeba zcela odstranit 

vodu z podkladu. K vytvrzení dochází pomocí UV zářiče (Hg lampa) s doporučeným 

minimálním výkonem 120 W/cm. 

Na vzorcích byly použity různé dávky laků. Jejích charakteristiky povrchových úprav 

u jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tab. 5.  
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Tab. 5 Charakteristiky povrchových úprav a označení jednotlivých vzorků 

Označení 

sady 
Vzorek Druh povrchové ochrany 

Způsob 

vytvrzování 

dávka laku 

g/m2 

UV BEZ 
UV BEZ 1 Alphalith StoneSeal 

Premium HC 
UV 80 

UV BEZ 2 

UV S 

UV S 1 Alphalith StoneSeal 

Premium HC s použitím 

primární vrstvy 

UV 80 
UV S 2 

BEZ 

LAKU 

BEZ LAKU 1 
Bez povrchové úpravy - 80 

BEZ LAKU 2 

1 
1.1 

Alphalith StoneSeal 

Premium HC 

INFRA 289 
1.2 

2 
2.1 

INFRA 644 
2.2 

3 
3.1 

INFRA 1200 
3.2 

4 
4.1 

Stone easy to clean 

INFRA 1200 
4.2 

5 
5.1 

INFRA 644 
5.2 

6 
6.1 

INFRA 289 
6.2 

13 
13.1 

Alphalit StoneSeal UV-FDS 

UV 289 
13.2 

14 
14.1 

UV 644 
14.2 

15 
15.1 

UV 1200 
15.2 

19 
19.1 

Stone Lux/W top coat 

1191/A 

UV 289 
19.2 

20 
20.1 

UV 644 
20.2 

21 
21.1 

UV 1200 
21.2 

REF 
REF 1 

Bez povrchové úpravy - - 
REF 2 
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Pro experimentální účely byly použity vibrolisované výrobky s rozměry 600x300x80 

a 300x300x50. V rámci experimentální časti byly provedený následující zkoušky: 

1. Modifikovaná zkouška nasákavosti  

2. Zkouška odolnosti proti skluzu  

3. Měření drsnosti povrchu  

4. Zkouška obrusnosti podle Böhma  

5. Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

6. Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci infračerveného záření  

7. Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek 

8. Ozařování vzorku v Q-SUN  

9. Měření barevnosti pomoci spektrofotometru 

10. Zkouška odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek vzorků 

ozařovaných UV zářením 

Pro každou z uvedených zkoušek bylo vybráno několik bloků z každé sady, vzorky 

byly následně upraveny na požadovanou velikost. Jednotlivé rozměry na dané zkoušky 

popsány v tab. č.6. 

Tab. 6 Rozměry zkušebních vzorků 

Zkouška Rozměry [mm] 

Modifikovaná zkouška kapilární 

nasákavosti podle  
300x150x80 a 300x150x50 

Zkouška odolnosti proti skluzu Původní rozměry 300x300x50 

Měření drsnosti povrchu  200x100x25 

Zkouška obrusnosti podle Böhma 71x71x 40 

Simulace tvorby vápenných výkvětu 

pomoci sušárny 
200x100x80 a 200x100x50 

Simulace tvorby vápenných výkvětu 

pomoci infračerveného záření 
150x300x80 a 150x100x50 

Zkouška odolnosti proti CHRL 150x150x80 a 150x150x50 

Ozařování vzorku v Q-SUN 100x100x50 
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8. PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY 

8.1 Modifikovaná zkouška nasákavosti  

 

Pro zkoušení nasákavosti byla použitá norma ČSN EN 772-11: Nasákavost 

betonových tvárnic vlivem kapilarity, která je nejvhodnější pro sledování kapilarity 

povrchových systému. Tato norma byla zvolena z důvodu, že aktuální norma pro 

vibrolisované betonové prvky popisuje jen stanovení celkové nasákavosti. Proto bylo nutné 

tuto metodu modifikovat tak, aby bylo možné zjistit nasákavost jen lícové vrstvy prvku.  

Podle ČSN EN 772-11 (která se zaměřuje pouze na zdicí prvky) se vzorky ponoří do 

vody na dobu 10 minut. Tento postup aplikovaný na betonové vibrolisované bloky nedává 

hodnotné výsledky. Kvůli získání objektivních údajů o zkoušce zůstávaly vzorky ponořeny 

ve vodní lázni až do ustálené hmotnosti, což je doba kdy povrch nepřijímá další vodu.  

Před zkouškou byly vzorky umístěny do sušárny a vysušeny, potom byly boční strany 

každého vzorku ošetřeny epoxidovým nátěrem. Před ponořením vzorku do vodní lázně se 

vzorek zvážil. Ve vodní lázni zkušební vzorky byly umístěny takovým způsobem, aby se 

lícová plocha nedotýkala dna nádoby a voda nepřesahovala okraj epoxidového nátěru, 

chránícího boční stěny vzorku. Na dno nádoby se vždy umístili ocelové pruty, které 

zabránily styku povrchu vzorku se dnem nádoby. 

Vzorky byly ponořené do vody na dobu 480 hodin. V daných časových intervalech 

byly zkušební vzorky vyjmuty z vody, na povrchu osušeny a zváženy. Jejích hmotnost byla 

měřená v intervalech 24; 48; 96; 192; 288; 384 a 480 hodin. Výsledná nasákavost byla 

spočítaná podle následující rovnice, a je uvedená v % [41] [42]: 

𝑊𝑎 =
(𝑀𝑖𝑛−𝑀𝑠)

𝑀𝑠
∙ 100 [%] , 

       Kde      Min – je hmotnost nasákavého vzorku v daném časovém intervalu [g], 

Ms – je hmotnost vzorku ve vysušeném stavu [g]  

Wa –je nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 

Obr. 34 Umístění vzorků ve vodní lázni 
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8.2 Stanovení hodnoty odolnosti proti skluzu na nevyleštěném vzorku 

 

Metoda je popsaná v ČSN EN 1338, příloha I. Měření se dělá s použitím zkušebního 

zařízení s třecím kyvadlem k vyhodnocení proti skluzových vlastností horního povrchu 

vzorku. Zkušební zařízení (obr. 35) zahrnuje kluznou třecí patku s pružinou, zhotovenou 

z normované pryže, která je připevněna na konci kyvadla. Při kývání kyvadla se měří třecí 

síla mezi třecí patkou a zkušebním povrchem zmenšením délky výkyvu s použitím 

kalibrační stupnice.  

Pro zkoušku byly vybrané 3 reprezentativní vzorky z každé sady. Před začátkem byly 

vzorky ponořené do vody při teplotě (20±2) °C na 30 minut. Zkušební zařízení bylo umístěno 

na pevném vodorovném povrchu. Zkušební vzorek, upevněný v zařízení a pryžová podložka 

se navlhčily, na stupnici se nastavila nula. Po nastavení kyvadla se zmačknutím spínače 

uvolnilo rameno kyvadla a zachytilo při zpětném kyvu dříve, než se třecí patka dotkla 

zkušebního povrchu. Zaznamenala se hodnota na stupnici. Rameno i ukazatel se vrátily do 

výchozí polohy a postup se opakoval tak dlouho, dokud se 5 následných čtení nelišilo o více 

než o 3 jednotky. Po zaznamenání 5 hodnot se vzorek otočil o 180 ° a postup se opakoval.  

Zkouška byla provedená na vzorcích původních rozměru – 300x300x50 mm.  

Pro každý zkušební povrch se vypočítala hodnota USRV, která je průměrem 

z příslušných 5 kmitů v každém směru. Výsledkem zkoušky je průměr hodnot získaných na 

jednom vzorku v obou směrech. [2]. 

 

  

Obr. 35 Zkušební zařízení s třecím kyvadlem. 1-C stupnice, 2-F stupnice, 3-ukazatel, 

4-kyvadlo, 5-pryžová třecí patka, 6-stavěcí šroub, 7-držák zkušebního vzorku, 8-

vodováha, 9-šroub pro svislé nastavení [2] 
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8.3 Měření drsnosti povrchu optickým profilometrem  

 

Drsnost povrchu podle ČSN EN ISO 4287 je definovaná jako souhrn nerovnosti 

povrchu s relativně malými vzdálenostmi vznikajících jako důsledek použité technologie 

výroby.  

Základní parametry zkoušky jsou délka měření lr, střední aritmetické úchylky Ra, 

výšky nerovností Rz, a průměrná kvadratická úchylka profilu Rq.  

Základní délka lr (obr. 36) –je délka ve směru osy x používaná pro rozpoznání 

nerovnosti charakterizujících daný profil. Jako základní délka byla přijata délka 1 cm.  

Parametr Ra je střední aritmetickou úchylkou profilu. K jeho měření se využívá 

kritérium středního prvku, tzv. střední čáry profilu – čáry nejmenších čtverců. Jedná se o 

aritmetický průměr absolutních hodnot souřadnic Z(x) v rozsahu základní délky (obr. 36) 

[43].   

Vypočítat této úchylku můžeme pomoci následující rovnice: 

𝑅𝑎 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑖|

𝑛

𝑖=1

=
|𝑦1| + |𝑦2| + ⋯ + |𝑦𝑛|

𝑛
 

Kde Ra – je střední aritmetická úchylka profilu  

       yn – součet čtverců odchylek (Obr. 36)  

       n – počet bodu  

Největší výšku profilu Rz různé metody definují jinak, a to buď podle už uvedené 

normy (ČSN EN ISO 4287) nebo podle DIN EN ISO 3274 [49] V našem případě přístroj 

tento parametr měřil podle DIN EN ISO 3274. RzDIN představuje aritmetický průměr pěti 

největších výšek nerovností (obr. 37), který se dá spočítat jako: 

𝑅𝑧𝐷𝐼𝑁 =
1

5
(𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 + 𝑧4 + 𝑧5) 

 Kde RzDIN – aritmetický průměr pěti největších výšek, zn – největší výška nerovnosti (obr. 

37)  

Obr. 36 Defeinice základní délky lr a střední aritmetické úchylky profilu Ra 
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 n =1...5.  

 

Pro měření drsnosti povrchu byl použit optický profilometr MicroProf FRT. Princip 

jeho fungovaní je znázorněn na obr. 38. Jeho hlavní součásti je spektrometr, který analyzuje 

spektrální rozdělení intenzity světla odraženého od povrchu. Měření je nedestruktivní a 

bezkontaktní. 

  Zdroj Z poskytuje bílé světlo, to je vedeno pomocí optického vlákna na spojnou 

čočku. Jednotlivé monochromatické složky světla jsou fokusovány do různých výškových 

úrovní vůči referenční rovině (definované výrobcem profilometru). Složka, která je 

fokusována na zkoumaný povrch, se na rozdíl od ostatních složek odráží nejlépe zpět do 

čočky a prostupuje optickým vláknem až k spektrometru. Tato složka světla vystupujícího 

Obr. 37 Definice aritmetického průměru pěti největších výšek RzDIN   

Obr. 38 Princip činnosti optického profilometru MicroProf FRT v základním provedení 

s optickým senzorem CHR 150 N. Z- zdroj bílého světla (halogenová výbojka), OV – 

optické vlákno, Č – čočka s velkou chromatickou aberací, P - studovaný povrch [44] 



 54 

 

ze spektrometru je identifikována pomocí její nejvyšší intenzity řadou CCD prvků 

(světlocitlivých čipů). Tato informace je pomocí kalibrační tabulky převedena na výšku 

bodu měřeného povrchu nad zmíněnou referenční rovinou [44].  

 Měřený vzorek je umístěn na stolku se dvěma navzájem kolmými posuvy řízenými 

procesorem. Procesor pohybuje stolkem v jedné nebo ve více rovnoběžných osách se stejnou 

vzájemnou vzdáleností a umožňuje tak vyhodnocování výšky jednotlivých navzájem stejně 

vzdálených bodů na těchto osách. Výsledek měření má formu vektoru či matice hodnot 

výškových nerovností povrchu. Z hodnot prvků zmíněné matice je následně vytvořen 3D 

model povrchu, kterým pomocí softwaru přístroje můžeme vést libovolný řez a z něj 

vyhodnocovat příslušný povrch [44] [45].  

  

Obr. 39 Princip činnosti senzoru CHR 150 N [44] 
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8.4 Měření obrusnosti metodou podle Böhma 

 

Smyslem zkoušky je stanovení odolnosti povrchu proti abrazivnímu obrusu. Zkouška 

byla provedená podle ČSN EN 1338, příloha H.  

Podstatou zkoušky je zjistit ztrátu obrusem což je zmenšení objemu vzorku. Na tuto 

zkoušku používají čtvercové desky nebo krychle s délkou hrany (71±1,5) mm, které se 

umístí do zkušebního zařízení. Na obr. 40 je vidět princip zkušebního zařízení Böhme. 

Brusný kotouč musí mít průměr 750 mm, musí být plochý a umístěn vodorovně. Při 

zatížení musí být jeho rychlost (30±1) otáček za minutu. 

Zatěžovací zařízení má zatížení (294±3) N skládá se z páky se dvěma různě dlouhými 

rameny zatěžovacího závaží a protizávaží. Během zkoušky se musí zatěžovací zařízení 

umístit téměř vodorovně.  

 

Postup zkoušky byl následující: Před zkouškou a po každých čtyřech cyklech vzorek 

se zvážil s přesnosti 0,1g. Poté na brusnou dráhu bylo vsypáno 20g brusného materiálu, 

vzorek se upevnil v zkušebním zařízení. Jako brusný materiál byl použit umělý korund 

umožňující dosažení hodnoty ztráty obrusem od 1,1 mm do 1,3 mm. Poté se brusný kotouč 

uvedl do chodu. Brusný kotouč se otáčí a zkušební vzorky jsou vystavené obrusu. Po každém 

cyklu se očistil jak brusný kotouč, tak styčná plocha vzorku a vzorek se pootočí o 90°, 

přičemž bylo vsypáno na dráhu nové brusivo. Postup se opakoval. Po 16 cyklech byl vzorek 

zvážen a byla změřená jeho tloušťka [2].  

Výstupem zkoušky je stanovení zmenšení objemu zkušebního vzorku podle 

následujícího vztahu [2]: 

∆𝑉 =
∆𝑚

𝜌𝑅
 

Obr. 40 Zkušební zařízení 
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 Kde 

∆V – je zmenšení objemu po 16 cyklech [mm2], 

∆m – ztráta hmotnosti po 16 cyklech [g], 

ρR – hustota vzorku [g/mm2], 

 

8.5 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

 

Cílem zkoušky je zjistit odolnost povrchů vzorků proti vzniku vápenných výkvětů. 

Před zkouškou byly vzorky vyfoceny a zváženy, existující defekty byli zdokumentované, 

pro následující porovnání.  Postup zkoušky byl následující: Zvážené vzorky se umístí do 

vodní lázně na dobu 16 hodin, tak aby celý povrch každého vzorku byl ponořen do vody. Po 

uplynutí 16 hodin byly vzorky vyjmuty, znovu zváženy a umístěny do sušárny na dobu cca 

8 hodin. V sušárně byla nastavená teplota 50°C. Těchto 24 hodin tvořilo jeden cyklus. Po 

vyjmutí vzorků ze sušárny byla vždy zdokumentovaná případná tvorba výkvětů na površích 

vzorků.   

 Zkouška byla provedená na vzorcích s rozměry 200x100x80 mm a 200x100x50 mm. 

Pro tuto zkoušku bylo stanoveno 40 cyklů cyklického střídaní teplot. 

  

Obr. 41 Vzorky po zkoušce obrusnosti 

 

Obr. 42 Příprava vzorků 
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8.5.1 Vyhodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

V rámci zkoušky bylo úkolem vyhodnotit defekty, které vznikaly na površích 

zkušebních vzorků. Pro jednoduchost a názornost byla zpracována nesledující tabulka: 

 Tab. 7 Charakteristika defektů povrchů vzorků 

Skupina Označení Charakteristika 

Trhliny 

Malá trhlina 0,1-0,5 cm (délka)* 

Střední trhlina 0,5 – 1,0 cm (délka)* 

Velká trhlina ≥1,0 cm (délka)* 

Povrch 

OK 

Na povrchu nevyskytly žádné 

defekty  

Nestálost povrchu 

Povrch nemá homogenní 

strukturu 

Porušení povrchu Jsou vydrolená místa 

Defekty laku 

Odlupování laku 

Odlupování laku na povrchu 

vzorku 

Barevné rozdíly 

Lakový povrch nemá stálý lesk a 

barvu, viditelné barevné rozdíly 

na povrchu vzorku  

Nestálost lakového povrchu 

Nehomogennost povrchu, jedná 

část povrchu je hladká, druha je 

hrbolatá 

Viditelné okraje laku Kruhové mapy ve vrchním laku 

Výkvěty 
Výkvěty 

Jednotlivé bílé fleky na povrchu, 

výkvěty malého rozsahu ≤1/4 

plochy jedné strany vzorku 

Lokalizované výkvěty 

Velké seskupení bílých fleků, 

výkvěty velkého rozsahu, ≥1/4 

plochy jedné strany vzorku 

* -Mezi jednotlivými trhlinami nebyl žádný patrný rozdíl v šířce, proto byla k 

vyhodnocení jejich velikosti  použita pouze délka 
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8.6 Simulace tvorby vápenných výkvětů za pomoci infračerveného záření 

Zkouška se prováděla na vzorcích s rozměry 300x150x80 mm a pak 150x100x50 mm. 

Před zkouškou byli vzorky vyfoceny a zdokumentovány.  

Zkouška probíhala tak, že se na zkušební vzorky ze vzdálenosti 300-500 mm působilo 

infračerveným zářením pomoci IR žárovek na dobu 50-70 min, za tuto dobu vzorky měli 

dosáhnout teploty 70±3° C, po zahřívání byly vzorky umístěny do vodní lázně na dobu 10 – 

20 min, aby zchladly o teplotu 20±2 °C. Lampy a lázeň tvořili jeden cyklus. Počet cyklů pro 

tuto zkoušku byl stanoven na 50. Na grafu č. 4 je vidět průběh zkoušky simulace vápenných 

výkvětů na dobu 50 cyklu. 

   a)      b) 

 

Graf 4 Průběh zkoušky simulace vápenných výkvětů pomoci infračerveného zářeni 

 

Teplota povrchů vzorků se měřila bezdotykovým teploměrem. 

            Obr. 43.a)Zkušební vzorky, b) Umístění vzorků v sušárně 
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Zkouška simulace tvorby vápenatých výkvětů byla provedeny na vzorcích s rozměry 

150x100x50 mm (obr. 46).  

 

Protože se celá plocha neohřívala rovnoměrně vzorky se postupně střídaly.  

Bylo provedeno 50 cyklů. Po 50 cyklech byly vzorky prozkoumány a vyfoceny a bylo 

provedeno vizuální vyhodnocení. Pro vyhodnocení výsledků byla použita tabulka defektů 

(tab.7) stejně jako u předhozí zkoušky. 

 

8.7 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek 
 

Zkouška byla provedená podle ČSN 73 1326/Z1 Stanovení odolnosti povrchu 

cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – Metoda A 

(automatické cyklování). 

Podstatou zkoušky je vystavení betonového prvku cyklickému zmrazování a 

rozmrazování. Vzorky jsou zkoušeny tak že se jejich povrch ponoří do výšky 5 mm do 3 % 

roztoku NaCl nalitého v misce z korozivzdorného materiálu. V této misce se zároveň 

zachycuje odpad. Zkušební cyklus zahrnuje zchlazení zkušebního vzorku na teplotu -15°C 

a následný ohřev na teplotu +20°C za předepsanou dobu, na obou teplotních úrovních se 

Obr. 44 Infračervené lampy Obr. 45 Průběh zkoušky na vzorcích s 

rozměry 300x150x80 

Obr. 46 Zkušební vzorky 
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teplota udržuje po dobu 15 min, jeden cyklus trvá přibližně 2 hodiny. Teplotní čidla se 

umisťují do misky se zkušebním vzorkem [50].  

Po každých 25 cyklech se stanovuje hmotnost uvolněných částic (odpadu) vztažená na 

plochu zkoušeného povrchu. Vzorky se zkouší podle metody A na 100 cyklů. Odpadlé 

částice se vysuší do konstantní hmotnosti při teplotě 105°C. Výsledek se vyjádří v gramech 

na metr čtvereční s přesností na 0,1 g. Předepsaný průměrný úbytek po 100 cyklech 

zatěžování musí být do 1000 g/m2. 

Před začátkem zkoušky provedené v rámci experimentální časti boční strany vzorků 

byly ošetřeny epoxidovým nátěrem podobně jak u zkoušky nasákavosti (obr. 47). Byla 

potřeba vzorky zvážit a změřit jejich plochu. Následně byly vzorky ponořené do vody na 

dobu 72 hodin. Po uplynutí této doby byla zahájena samotná zkouška [11]. 

Tab. 8 Zatřídění povrchu zkušebních ploch podle množství odpadu [46]. 

Stupeň porušení ρ0 [g/m2] Charakter odpadu 

1- nenarušený Do 50 Velmi jemné prachovité částice do 1 mm 

2- slabě narušený Do 500 Jako u stupně 1, větší množství částic do 1 mm, 

podíl částic do 2 mm menší než 50 % hmotnosti 

odpadu 

3 – narušený Do 1000 Jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm do 500 

g/m2 

4 – silně narušený Do 3000 Jako u stupně 2, podíl částic na 2 mm nad 

500g/m2 

5 - rozpadlý Přes 3000 Jako u stupně 4, podíl částic nad 4 mm více jak 

20 % hmotnosti odpadu 

Tato zkouška byla provedena na vzorcích s rozměry 150x150x80 mm a 150x150x50 

mm. 

 

  

Obr. 47 Příprava vzorků 
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8.8 Ozařování vzorku v Q-SUN 

 

Vzorky byly ozařovány ve sluneční komoře Q-SUN pro zjišťování vlivu povrchové 

úpravy vzorků na odolnost proti působení sluneční energie. Toto zařízení simuluje sluneční 

záření a působení deště.   

Q-SUN je přístroj se vzduchem chlazenou obloukovou xenonovou výbojkou, která je 

schopna nejlépe napodobit přirozené sluneční záření. Také umožňuje kontrolovat teplotu a 

nastavit ji v rozmezí 35–103°C.  Lze i nastavit požadovanou intenzitu záření při vlnové délce 

340 nm, podle které se intenzity u zbývajících vlnových délek proporcionálně přizpůsobí, 

aby byla podoba se slunečním spektrem zachována. Celková intenzita záření v Q-SUN je 

rovna integrálu přes všechny použité vlnové délky. Použité zařízení bylo vyrobeno z 

materiálů odolných proti korozi [53].  

Pro naše účely byla na přístroji nastavena hodnota intenzity ozáření 1 W/m2. Ostatní 

vlnové délky jsou proporcionálně dopočítány tak, aby byla zachována podoba se slunečním 

spektrem. Teplota v komoře na ozařování vzorků byla nastavena na 60°C. UV záření 

působilo na vzorky v průběhu 4 hodin, pak byla provedená kondenzace vzorku při teplotě 

50°C na dobu 4 hodiny. Vzorky byly vystavené cyklickému působení UV záření a 

kondenzace v průběhu 1008 hodin (42 dnů), což se rovná 126 cyklům [54].  

Po uplynutí tohoto období na vzorcích byla provedená zkouška změny barevného 

odstínu pomoci spektrofotometru (podrobnější postup měření je uveden v kapitola 8.9). Pro 

určení změn v barevnosti vzorků bylo provedeno měření pomocí spektrofotometru na 

začátku zkoušky (před ukládáním vzorků do Q-SUN komory) a po uplynutí 504 hodin. Po 

měření změny barevnosti byla také provedena zkouška odolnosti proti CHRL. Výsledky 

zkoušky byly porovnány s výsledky zkoušky provedené na vzorcích bez působení UV záření 

(viz kapitola 9) [54].  

 

8.9 Měření barevnosti pomoci spektrofotometru 

 

Pro měření barevného rozdílu byl použit spektrofotometr. Jedná se o přístroj měřící 

v oblasti viditelného a ultrafialového záření. Měří spektrální závislost odrazivosti objektu, 

což znamená, jak moc objekt světlo o dané vlnové délce odráží. Schéma spektrofotometru 

je vidět na obr. 48. Spektrofotometr se skládá ze zdroje elektromagnetického záření, který 

vyzařuje vlnové délky spojitě od infračerveného záření až po blízké UV). Za výbojkou 

následuje monochromátor (například difrakční mřížka), který má za úkol rozložit 

elektromagnetické záření na jednotlivé složky a oddělit konkrétní vlnovou délku. 

Monochromatické světlo se odrazí od vzorku a dopadá na detektor záření, který měří 

intenzitu. Měření barevné křivky spočívá v měření na jednotlivých vlnových délkách.  
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8.9.1 Barevný prostor CIELAB 

Standardním prostorem CIELAB je prostor tvořen pravoúhlými osami, a*, b* a L*. Kde 

osa a* znázorňuje barevnou změnu od zelené (–a*) po červenou (+a*) a osa b* popisuje 

barevnou změnu od modré (–b*) po žlutou (+b*). Osa L* vyjadřuje měrnou světlost, hodnota 

L*=100 odpovídá bílé a L*=0 černé barvě (obr. 49). 

Výpočet barevného odstínu a hodnot barevnosti CIELAB byl proveden podle normy 

ČSN EN ISO 105-J03, která udává podrobný postup vypočtu.  

Souřadnice barvy se počítá z trichromatických složek pro X > 0,008856Xn, Y > 

0,008856Yn a Z > 0,008856Zn pomocí následujících vztahů [43]. 

𝐿∗  = 116 ∙ (
𝑌

𝑌𝑛
)

1
3

− 16, 𝑎∗  = 500 ∙ [(
𝑋

𝑋𝑛
)

1
3

− (
𝑌

𝑌𝑛
)

1
3

] , 𝑏∗  = 200 ∙ [(
𝑌

𝑌𝑛
)

1
3

− (
𝑍

𝑍𝑛
)

1
3

]  

Obr. 48 Schéma spektrofotometru [57] 

Obr. 49 Prostorový model CIE L*a*b* [56] 
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kde Xn, Yn, Zn jsou trichromatické složky použitého normalizovaného světla. Pro 

ostatní X, Y, Z se provádí lineární extrapolace. Hodnoty Xn, Yn, Zn pro světelné zdroje D65, 

C a A převedeny v tab. č.9. 

Tab. 9 Tristimulární hodnoty pro šest kombinací standardní druh světla/standardní 

pozorovatel [43]. 

Standardní druh 

světla/pozorovatel 

Tristimulární hodnoty 

Xn Yn Zn 

D65/10° 94,811 100,00 107,304 

D65/2° 95,047 100,00 108,883 

C/10° 97,285 100,00 116,145 

C/2° 98,074 100,00 118,232 

A/10° 111,144 100,00 35,200 

A/2° 109,850 100,00 35,585 

Z chromatických souřadnic a* a b* prostoru CIELAB lze vypočítat veličiny, které jsou 

intuitivní, protože odpovídají lidskému pojetí tvorby barev. Je to měrná čistota-chromu C*
ab 

(sytost) a měrný úhel barevného tónu - hab (barevný tón, odstín) [47] [27]: 

𝐶∗ = ((𝑎∗)2 + (𝑏∗)2)
1
2 , ℎ𝑎𝑏 = arctan (𝑎∗ 𝑏∗⁄ ) 

hab vyjádřeno na stupnice 0° až 360°, přičemž se nacházejí kladně hodnoty a* na ose 

na 0° kladné hodnoty b* na ose 90°. 

Barevný prostor CIELAB umožňuje také výpočet objektivních odchylek ∆E*
ab (rozdíl 

barev) mezi jednotlivými barvami z odchylek jasu ∆L* a odchylek chromatických souřadnic 

∆a* a ∆b* a to pomocí vztahu [47]: 

∆𝐸𝑎𝑏
∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 

Vyhodnocení bylo provedeno podle následující tabulky:  

Tab. 10 Zatřídění povrchů zkušebních ploch podle jejích barevného rozdílu[47] 

∆E* rozdíl ∆E* rozdíl 

0,0 až 0,2 nepostřehnutelný   

0,2 až 0,5 velmi slabý 0,2 až 1,0 postřehnutelný 

0,5 až 1,5 slabý 1,0 až 2,0 rozeznatelný 

1,5 až 3,0 jasně postřehnutelný 2,0 až 4,0 ještě nerušicí 

3,0 až 6,0 střední 4,0 až 8,0 mírně rušicí 

6,0 až 12,0 výrazný   

12,0 až16,0 velmi výrazný   

větší než 16,0 rušicí   

 



 64 

 

Lze taky hodnotit i odchylky jednotlivých složek  

− ∆L* > 0 vzorek je světlejší (a naopak) 

 − ∆a* > 0 vzorek je červenější (a naopak zelenější)  

− ∆b* > 0 vzorek je žlutější (a naopak modřejší)  

− ∆C*
ab > 0 vzorek je sytější - více chromatický. 

 

V rámci vyhodnocení zkoušky barevnosti byla taky vypočítaná hodnota barevného 

rozdílu CMC ∆𝐸𝐶𝑀𝐶
 , výpočet byl proveden podle [43]. Z vypočtených hodnot byly 

sestrojeny grafy závislosti změny barevného odstínu na době ozařování. 
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9. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 
 

Následující text uvádí převod výsledků zkoušek popsaných v kapitole 8. Výsledky 

jsou seskupeny podle jednotlivých druhů laku. Pro přehlednost výsledků byly hodnoty vždy 

porovnány s referenčními. Sada referenčních vzorků neměla žádnou povrchovou ochranu. 

Zkoušky byly provedené na sadách skládajících se ze 2 nebo 3 vzorků, v tabulkách je vždy 

ukázán jejích průměr. Zkouška ozařování v komoře Q-SUN a následné zkoušky (zkouška 

barevnosti a odolnosti proti CHRL byly provedeny vždy na jednom vzorku ze sady). 

 

9.1 Lak Alphalith StoneSeal Premium HC 

 

Tab. 11 Charakteristiky povrchových úprav. Zkušební sady č. 1,2,3, REF 

Zkušební 

sada 
Vzorek Typ vytvrzování 

dávka laku 

na 1 m2 

1 
1.1 

INFRA 289 
1.2 

2 
2.1 

INFRA 644 
2.2 

3 
3.1 

INFRA 1200 
3.2 

REF 
REF1 

Bez povrchové úpravy  
REF2 

9.1.1 Stanovení nasákavosti 

Tab. 12 Výsledné hodnoty zkoušky nasákavosti, zkušební sady 1,2,3, REF 

Wa [%] W0 W 24 W 48 W 96 W 192 W 288 W 384 W 480 

1 0 0,72 1,65 1,70 1,77 1,84 1,84 1,84 

2 0 0,64 1,12 1,44 1,55 1,59 1,63 1,72 

3 0 0,39 0,98 1,14 1,16 1,37 1,40 1,44 

         REF 0 1,19 1,35 1,49 1,64 1,77 1,91 1,92 

Kde Wa –nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 

Na základě uvedených hodnot se potvrdil předpoklad, že čím vetší dávka laku, tím 

větší odolnost proti pronikání vody (nižší nasákavost). Po době 480 hodin měla referenční 

sada nejhorší nasákavost a to 1,92%. Nejmenší nasákavost měla sada vzorků č.3, výsledná 

hodnota které dosáhla 1,44%. Z grafu č. 5 můžeme též vidět, že sada vzorků č.1 měla za 

dobu celé zkoušky průměrnou nasákavost horší než referenční vzorky, ale ve výsledku 

referenční sada vsákla více vody. 
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 Graf 5 Nasákavost v závislosti na čase. Zkušební sady 1,2,3 a REF 

 

 

9.1.2 Stanovení odolnosti proti skluzu  

Tab. 13 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti proti skluzu. Zkušební sady 1.2,3, REF 

                  Kyvadlová 

hodnota 

Zkušební sada 

směr 
 

ø sada øa øb 

1 70 71 70 

2 41 43 42 

3 41 38 40 

REF 96 97 97 

Graf 6 Závislost vychýlení kyvadla na povrchové úpravě výrobků. Zkušební sady 1,2,3, 

REF 
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Z grafu č. 6 a tabulky výsledků (tab. 13) je patrné, že nejodolnější proti skluzu je sada 

referenčních vzorků, které nebyly ošetřeny žádným lakem. Průměrná hodnota referenčních 

vzorků je 97. Z výsledku vychází, že sady č. 2 a 3 měly skoro stejnou odolnost proti skluzu, 

ta se lišila jen o 2 jednotky. Vzhledem k tomu, že tyto vzorky měli různou povrchovou 

úpravu, která se hodně lišila, můžeme říct, že při zvětšení dávky laku Alphalith StoneSeal 

Premium HC se odolnost proti skluzu téměř nemění. 

 

9.1.3 Měření drsnosti povrchu 

Tab. 14 Výsledné hodnoty měření drsnosti povrchu. Zkušební sady 1,2,3, REF 

Zkušební sada  lr [mm] Ra [mm]  RzDIN [mm] 

1 10 0,068 0,751 

2 10 0,043 0,582 

3 10 0,027 0,592 

REF 10 0,065 0,905 

Kde Ra – je střední aritmetická úchylka profilu [mm], RzDIN – je aritmetický průměr 

pěti největších výšek, lr - je základní délka. 

Obr. 51 Mapa povrchu vzorku č.1 

1 

3 REF 

2 

Obr. 50 3D modely povrchů vzorků č. 1,2,3 a REF 
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Z naměřených hodnot a následně z jejich grafických 3D modelů (tab. 14) je patrné, že 

největší drsnost má vzorek č.1 a následně vzorek referenční. Na mapě povrchu vzorku č.1 je 

také vidět jeho nehomogenitu. Vzorek má spoustu mikrotrhlin a defektů a má relativně stejné 

výsledky s referenčním vzorkem, který nemá povrchovou úpravu. Při porovnání výsledků 

drsnosti u vzorků č.1; 2; a č. 3 je vidět klesání drsnosti Ra s rostoucí dávkou laku Alphalith 

StoneSeal Premium HC. Stejná závislost byla pozorovaná na výsledcích zkoušky odolnosti 

proti skluzu a zkoušky nasákavosti. 

   

9.1.4 Zkouška obrusnosti podle Böhma 

Tab. 15 Výsledné hodnoty měření obrusnosti podle Böhma. Zkušební sady 1, 2, 3, REF 

 

 

Podle dosažených výsledků lze usoudit, že povrchová úprava neměla vliv na odolnost 

proti obrusu. Referenční sada vzorků, které povrchovou úpravu neměly, vykázala stejnou 

hodnotu, jako vzorky sady č.3, které měly největší dávku laku což je 1200 g/m2. Z tohoto 

vyplývá, že účinnost laku na odolnost proti obrusu byla nepodstatná. V průběhu zkoušky 

bylo vizuálně vyhodnoceno obroušení laku již po 2-3 cyklech, z čeho je patrné, že lak nijak 

zásadně neovlivňoval výsledky této zkoušky. 
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Graf 7 Závislost ztráty objemu na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 1,2,3, REF 
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9.1.5 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

Tab. 16 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí sušárny. Zkušební sady č. 1, 2, 3, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

1 OK Malé trhliny Malé trhliny a výkvěty 

2 
Střední trhliny, 

nestálost povrchu, 

Střední trhliny Malé trhliny a výkvěty 

3 

Malé trhliny, 

nestálost povrchu 

viditelné okraje laku 

Malé trhliny Malé trhliny 

REF 
Nestálost povrchu Síť malých trhlin, výkvěty Lokalizované výkvěty 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle obdržených výsledků, předvedených v tab. 16 je patrné, že se na povrchu žádného 

ze vzorků nevyskytly vápenné výkvěty. U sady referenčních vzorků byla na bočních stěnách 

zdokumentována síť malých trhlin a výkvětů. Z toho lze předpokládat, že výkvěty na 

površích referenčních vzorků se mohly objevit po více cyklech. Na površích vzorků sady č.3 

se vytvořila řada defektů laku a nestálá struktura. To mohlo být způsobeno tím, že byla 

překročena optimální dávka laku.  

9.1.6 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci IR záření  

Tab. 17 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí IR záření. Zkušební sady 1,2,3, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

1 Mále trhliny Střední trhliny, výkvěty Výkvěty 

2 Mále trhliny Střední trhliny, výkvěty Výkvěty 

3 Nestálost povrchu Mále trhliny Výkvěty 

REF 
Velké trhliny, 

Porušení povrchu 

Malé trhliny, výkvěty,  Výkvěty 

Obr. 52 Vzorek 2.1, 23 cyklů. Střední trhliny na povrchu 
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Působením IR záření na vzorky se defekty projevily více. Na površích všech sad 

vzorků se objevily trhliny a nestálosti struktury povrchů. Povrch referenčního vzorku REF1 

byl porušen, vznikla velká trhlina přes kterou pronikala voda (obr.53). Na površích vzorků 

č.1 se výkvěty objevily na bočních stranách po 19. cyklu, u sady vzorků č.2 po 9. cyklu a u 

sady vzorků č.3 se neobjevily. To potvrzuje, že dávka laku měla vliv na bránění tvorby 

výkvětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7 Zkouška odolnosti proti CHRL  

Tab. 18 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti povrchů proti vodě a působení CHRL 

neozařovaných vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady č. 1,2,3, REF 

Zkušební vzorky  Odpad po 100 cyklech 

ρa[g/m2] 

Stupeň porušeni 

1.1 44,4 1 - nenarušený 

1.2 74,5 2 - slabě narušený 

1 (po ozařování) 164,0 2 - slabě narušený 

2.1 1007,6 1) 4 – silně narušený 

2.2 428,4 2 - slabě narušený 

2 (po ozařování) 10440,6 2) 5 - rozpadlý 

3.1 29,3 1 - nenarušený 

3.2 33,9 1 - nenarušený 

3 (po ozařování) 174,6 2 - slabě narušený 

REF1 10150,3 1) 5 - rozpadlý 

REF2 9904,7 1) 5 - rozpadlý 

REF (po ozařování) 264,2 2 - slabě narušený 

Kde ρa  – poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek [g/m2]. 1) - k rozpadu vzorku došlo ze strany řezné plochy; 2) - rozpad 

vzorku byl způsoben prasknutím lakovaného povrchu, porušení přes celou plochu 

Na základě tabulky hodnot (tab.18) a z jejich grafického znázornění (graf 8) je patrné, 

že povrchová úprava zlepšila odolnost vzorků proti působení vody a CHRL, to též potvrzují 

výsledné hodnoty referenčních vzorků, které v průběhu zkoušky došly k rozpadu. Nejlepší 

výsledky měla sada vzorků č. 3, tedy vzorky, které měly největší dávku laku na 1 m2. Vzorky 

1 cm 

Obr. 53 Vzorek REF1, 50 cyklů. Velká trhlina a porušení povrchu 
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ze sady č. 1 ukázaly výborné výsledky, jejich hodnoty se lišily jen o 30 g. Vzorky ze sady 

č.2 projevily nejhorší odolnost proti působení CHRL: jeden ze vzorků došel k rozpadu 

(vzorek č .2.1) a druhý měl celkový odpad 428,35g/m2. K rozpadu vzorku č. 2.1 došlo ze 

strany řezné plochy, na výsledek měl pravděpodobně vliv způsob přípravy vzorků. 

Ozařované vzorky měly horší odolnost povrchu proti vodě a CHRL. To může znamenat to, 

že lak Alphalith StoneSeal Premium HC ztrácí své prvotní vlastnosti po působení UV záření. 

 

Graf 8 Závislost odolnosti povrchů proti vodě a působení CHRL neozařovaných 

vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady 1,2,3, REF 
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9.1.8 Měření barevného rozdílu po ozařování vzorku ve slunečné komoře Q-SUN 

Tab. 19 Rozdíly v základních parametrech barevného prostoru CIELAB u vzorků při 

jejich ozařování. Zkušební sady 1,2,3, REF 

Zkušební 

sada 

Čas 

ozařování 

[h] 

∆L* ∆a* ∆b* ∆E*
ab ∆ECMC 

Barevný 

rozdíl 
Lesk 

 

REF 

 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

6,68 

504 1,91 0,02 -0,03 1,91 0,79 6,86 

1008 2,92 0,02 -0,09 2,92 1,21 7,64 

1 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

5,59 

504 0,7 0,15 0,62 0,94 0,79 5,9 

1008 0,51 0,18 0,67 0,86 0,82 6,09 

2 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

6,8 

504 0,11 0,13 1,07 1,08 1,26 6,28 

1008 -0,59 0,23 1,3 1,44 1,56 7,16 

3 

0 0 0 0 0 0,00 
jasně 

postřehnutelný 

7,4 

504 -1,08 0,22 1,34 1,73 1,68 6,67 

1008 -1,62 0,19 1,64 2,31 2,08 7,16 

Kde ∆L*, ∆a*, ∆b* jsou barevné rozdíly hodnot CIELAB, kde L*, a*, b* jsou souřadnice 

v barevného prostoru CIELAB; ∆E*
ab – rozdíl barev mezi jednotlivými barvami; ∆ECMC  - je 

barevný rozdíl CMC 

 

Graf 9 Závislost barevného rozdílu na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 1,2,3, 

REF 
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Na základě tabulky č. 11 a grafu č. 9 je patro, že největšího barevného rozdílu dosáhl 

vzorek č.3, následně vzorek č.2, přičemž tyto vzorky měly po ozařování v Q-SUN v průběhu 

1008 hodin tmavší povrch než před ozařováním. To znamená, že na površích vzorků č.2 a 

č.3 se za dobu ozařování nevyskytly žádné vápenné výkvěty (při vzniku výkvětů se povrch 

vzorků stává světlejší). U vzorku č.3 lze jasně postřehnutelný barevný rozdíl vysvětlit velkou 

dávkou laku: při působení UV záření lak na povrchu vzorku měnil svou barvu. Referenční 

vzorek a vzorek č.1 měly po zkoušce světlejší povrchy, ale jejích barevné rozdíly byly malé. 

Největší změnu lesku měl referenční vzorek, a naopak nejmenší vzorek č.1 (graf.10). 

Vzorek č.3, který měl největší dávku laku měl po zkoušce menší lesk, to mohlo být 

způsobeno tím, že po působení UV záření lak ztrácí svoje prvotní vlastnosti. 

 

Graf 10 Závislost lesku povrchů vzorku na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 1,2,3, 

REF 

 

9.2 Lak Stone easy to clean 

Tab. 20 Charakteristiky povrchových úprav. Sady vzorků č. 4,5,6, REF 

Zkušební 

sada 
Vzorek Typ vytvrzování 

dávka laku 

na 1 m2 

4 
4.1 

INFRA 1200 
4.2 

5 
5.1 

INFRA 644 
5.2 

6 
6.1 

INFRA 289 
6.2 

REF 
REF1 

Bez povrchové úpravy  
REF2 
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9.2.1 Stanovení nasákavosti 

Tab. 21 Výsledné hodnoty zkoušky nasákavosti, zkušební sady 4,5,6, REF 

Kde Wa – nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 

Graf 11 Nasákavost v závislosti na čase. Zkušební sady 4,5,6, REF 

 

Na základě dosažených výsledků je patrné, že nejvyšší hodnoty měla sada vzorků č. 5. 

Nasákavost u těchto vzorků dosáhla po 480 hodinách 2,25 %. Nasákavost sady č. 6 byla 

nejlepší a prokázala výsledek 1,74 %. Referenční sada vzorků měla průměrné výsledky, 

jejich hodnota se rovná 1,92 %. Vysoká nasákavost sady vzorků č.4 a č.5 mohla být 

způsobena tím, že v průběhu zkoušky došlo k patrným defektům laku na površích těchto 

vzorků. Lak měl nestálou strukturu a byl lehce odstranitelný. Na obr. 55 je vzorek č. 4.1 po 

zkoušce nasákavosti. Na povrchu vzorku lze vidět odlupování laku a defekty povrchové 

úpravy. To mohlo být způsobeno překročením vhodné dávky laku.  
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         REF 0,0 1,19 1,35 1,50 1,65 1,78 1,91 1,92 

Obr. 55 Vzorek 4.1 po zkoušce nasákavosti 
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 9.2.2 Stanovení odolnosti proti skluzu  

Tab. 22 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti proti skluzu. Zkušební sady 4,5,6, REF 

 

Graf 12 Závislost vychýlení kyvadla na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 

4,5,6, REF 

 

Z naměřených hodnot (tab.22) lze vyhodnotit sadu referenčních vzorků jako 

nejodolnější proti skluzu. Jejich průměrná hodnota USRV dosáhla až hodnoty 97. Nejmenší 

hodnoty, to znamená nejméně odolnými, byly vzorky sady č.4, které překročily 

požadovanou hraniční hodnotu 40, jejich kyvadlová hodnota USRV je 38. 

 

9.2.3 Měření drsnosti povrchu   

Tab. 23 Výsledné hodnoty měření drsnosti povrchu. Zkušební sady 4,5,6, REF 

Zkušební sada  lr [mm] Ra  [mm]  RzDIN [mm] 

4 10 0,013 0,836 

5 10 0,031 0,753 

6 10 0,035 0.546 

REF 10 0,065 0,905 

Kde Ra – je střední aritmetická úchylka profilu [mm]; RzDIN – je aritmetický průměr 

pěti největších výšek; lr - je základní délka 
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Z údajů uvedených v tab. č.23 vyplývá, že nejdrsnější povrch má referenční vzorek, 

což vychází z toho, že na jeho povrch nebyla nanesena žádná povrchová úprava. Jeho 

vysokou drsnost zobrazuje i jeho 3D model (obr. 56). Vzorek č.4, který měl největší dávku 

laku má očekávaně nejmenší celkovou drsnost (Ra= 0,013), ale parametr RzDIN, který je 

aritmetickým průměrem pěti největších výšek, měl vzorek č.4 větší než vzorky č.5 a č.6. To 

se mohlo projevit v tom případě, když na povrchu vzorku č.4 byly trhliny a jiné jednotlivé 

defekty. Vzorky č.5 a č.6 měly různou dávku laku, ale drsnost povrchu měly téměř totožnou 

4 5 

REF 6 

Obr. 56 3D modely povrchů vzorků 

6 
5 

Obr. 57 Mapy povrchů vzorků č.5 a č.6 
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(parametr Ra= 0,031 a 0,035). To odpovídá výsledkům zkoušky odolnosti proti skluzu, kde 

vzorky č.5 a č.6 ukázaly stejné výsledky. Na druhou stranu parametr RzDIN u vzorku č.5 se 

výrazně liší od výsledku obdrženého u vzorku č.6, to mohlo být způsobeno tím, že na 

povrchu vzorku č.5 jsou jednotlivé trhliny a nehomogennost povrchu. To by mohlo být 

vysvětlením velké nasákavosti tohoto vzorku. 

 

9.2.4 Zkouška obrusnosti podle Böhma  

Tab. 24 Výsledné hodnoty měření obrusnosti podle Böhma. Zkušební sady 4,5,6, REF 

Zkušební sada ø ∆V [mm3/ 5000mm2] 

4 13000 

5 12000 

6 13000 

REF 13000 

Kde øV  – průměrná objemová diference po 16 cyklech [mm3] 

Graf 13 Závislost ztráty objemu na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 4,5,6, 

REF 

 

Z vypočtených hodnot (tab. 24) vyplývá, že sady vzorků č.4, č.6 a REF měly stejnou 

odolnost proti obrusu, která je 13000 mm3/5000mm2. Sada č.5 vykázala nejlepší výsledky 

odolnosti proti obrusu, průměrná hodnota dosáhla 12000 mm3/5000mm2, což se liší od sad 

č.4; č.6 a REF jenom o 8%. Opět se projevilo, že existence laku na povrchu vzorků nemá 

vliv na konečný výsledek dané zkoušky, a to z důvodu rychlého obroušení laku. 
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9.2.5 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

Tab. 25 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí sušárny. Zkušební sady 4,5,6, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

4 

Velké trhliny, 

nestálost povrchu, 

odlupování laku, 

viditelné okraje laku 

Malé trhliny, odlupování 

laku 

Porušení povrchu, 

lokalizované výkvěty 

5 
Nestálost povrchu Malé trhliny Porušení povrchu, 

lokalizované výkvěty 

6 

Nestálost povrchu Malé trhliny, porušené 

povrchu 

Spodní strana má 

žlutohnědou barvu, 

výkvěty 

REF 
Nestálost povrchu Síť malých trhlin, výkvěty Lokalizované výkvěty 

 

Výsledky zkoušky prokázaly (tab. 25) že sada vzorků č.4 (vzorky, které byly ošetřeny 

lakem s největší dávkou) měla nejvíce defektů na površích zkušebních vzorků. Velké 

množství defektů, vyskytnutých na vzorcích sady č.4, lze vysvětlit obrovskou dávkou laku, 

která neměla dobrou soudržnost s povrchem výrobků. Za 40 cyklů se výkvěty neobjevily na 

povrchu žádného vzorku, ale ukázaly se na bočních a spodní stranách. Na spodní straně se 

výkvěty objevily u všech sad vzorků: u vzorků č.4 po 12. cyklu a u referenčních vzorků po 

15. cyklu. Výkvěty na vzorcích č.5 a č.6 se začaly objevovat během 30. až 35. cyklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 58 Vzorek 4.1 Odlupování laku z povrchu 
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9.2.6 Simulace tvorby vápenných výkvětu pomoci infračerveného záření  

Tab. 26 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí IR záření. Zkušební sady 4,5,6, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

4 
Viditelné okraje 

laku 

Mále trhliny, výkvěty výkvěty 

5 OK OK OK 

6 OK Velké trhliny OK 

REF 
Velké trhliny, 

Porušení povrchu 

Malé trhliny, výkvěty, 

 

výkvěty 

 

V tabulce č. 26 je uvedeno vizuální vyhodnocení vzorků po 50 cyklech cyklického 

střídání působení IR záření a vody. Z výsledků je patrné, že sada referenčních vzorků měla 

celkově nejhorší výsledky: na površích se objevily trhliny, porušení a výkvěty, které se objevily 

po 15. cyklu, ale jen na bočních stranách a na spodní časti výrobků. Vzorky ze sady č.4 měli po 

50 cyklech působení IR záření podobné výsledky (velký počet defektu laku a trhlin na lícovém 

povrchu) jako na zkoušce tvorby výkvětů pomoci sušárny. Vzorky ze sady č.5 prokázaly v této 

zkoušce nejlepší výsledky, struktura povrchu vzorků se nějak patrně nezměnila. 

9.2.7 Zkouška odolnosti proti CHRL 

Tab. 27 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti povrchu proti vodě a působení CHRL 

neozařovaných vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady 4,5,6, REF(začátek) 

Zkušební vzorky  Odpad po 100 cyklech 

ρa[g/m2] 

Stupeň porušeni 

4.1 15,0 1 - nenarušený 

4.2 23,2 1 - nenarušený 

4 (po ozařování) 25,3 1 - nenarušený 

5.1 21,9 1 - nenarušený 

5.2 35,8 1 - nenarušený 

5 (po ozařování) 29,9 1 - nenarušený 

6.1 18,1 1 - nenarušený 

6.2 2260,0 1) 4 – silně narušený 

6 (po ozařování) 49,7 1 - nenarušený 

Obr. 59 Vzorek 4.1 Poškození laku na povrchu vzorku, 50 cyklů 
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Tab. 27 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti povrchu proti vodě a působení CHRL 

neozařovaných vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady 4,5,6, REF (pokračování) 

Zkušební vzorky  Odpad po 100 cyklech 

ρa[g/m2] 

Stupeň porušeni 

REF1 10150,3 1) 5 - rozpadlý 

REF2 9904,7 1) 5 - rozpadlý 

REF (po ozařování) 264,2 2 - slabě narušený 

Kde ρa  – poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek [g/m2]. 1) - k rozpadu vzorku došlo ze strany řezné plochy 

 

Graf 14 Závislost odolnosti povrchů proti vodě a působení CHRL neozařovaných 

vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady 4,5,6, REF 

 

Obr. 60 Rozpad referenčních vzorků po 100 cyklech 
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Vzorky, které měly velikost odpadu vyšší než 1000g/m2 jsou nevyhovující. Jedná se o 

vzorky č. 6.2, REF1 a REF2. K rozpadu těchto vzorků došlo ze strany řezné plochy, očividně 

měla na jejích výsledek vliv samotná příprava vzorků před zkouškou.  Z obdržených hodnot 

lze usuzovat, že ostatní vzorky (4.1, 4.2, 5.1, 5.2 a 6.1) prokázaly vynikající výsledky 

odolnosti proti vodě a působení CHRL a byly zatříděné do kategorie 1- nenarušený vzorek. 

Dávka laku měla vliv na výsledky zkoušky. Vzorky s největší dávkou laku měly největší 

odolnost proti CHRL a vodě. Odolnost proti CHRL u vzorků po ozařování v Q-SUN se 

patrně nezměnila. 

 

9.2.8 Měření barevného rozdílu po ozařování vzorků v slunečné komoře Q-SUN 

Tab. 28 Rozdíly v  základních parametrech barevného prostoru CIELAB u vzorků při 

jejich ozařování. Zkušební sady 4,5,6, REF 

Zkušební 

sada 

Čas 

ozařování 

[h] 

∆L* ∆a* ∆b* ∆E*
ab ∆ECMC 

Barevný 

rozdíl 
Lesk 

REF 

 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,68 

504 1,91 0,02 -0,03 1,91 0,79 6,86 

1008 2,92 0,02 -0,09 2,92 1,21 7,64 

4 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

7,53 

504 0,84 0,04 0,97 1,28 1,13 8,83 

1008 2,35 0,22 0,26 2,37 1,07 6,97 

5 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,9 

504 0,43 0,04 1,03 1,12 1,22 7,57 

1008 0,6 0,09 1,05 1,21 1,26 7,86 

6 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,78 

504 0,29 0,06 0,76 0,82 0,89 6,7 

1008 -0,44 0,16 1,05 1,15 1,25 7,45 

Kde ∆L*, ∆a*, ∆b* jsou barevné rozdíly hodnot CIELAB, kde L*, a*, b* jsou souřadnice 

v barevného prostoru CIELAB; ∆E*
ab – rozdíl barev mezi jednotlivými barvami; ∆ECMC  - 

barevný rozdíl CMC. 

Z obdržených hodnot (tab.28) a grafu č.15 je zřejmé, že vzorky č.5, č.6 a REF vykázaly 

téměř stejné barevné rozdíly, jenž byly zatříděny do kategorie slabých. Vzorek č.6 na rozdíl 

od vzorků č. 4, č.5 a REF měl ve výsledku tmavší povrch než před začátkem ozařování. Z 

grafu č.15 lze též soudit, že barevné změny referenčního vzorku se s časem měnily lineárně. 

Lze se předpokládat, že při dalším působení UV záření na povrchu referenčního vzorku by 

se mohly vyskytnout výkvěty a povrch vzorku by se stal značně bledším. Vzorek č.5 za první 

polovinu zkoušky změnil svou barvu o 97 % celkové změny (za dobu 1008 hodin). Z toho 

vyplývá, že nanesený lak měnil své vlastnosti jíž na začátku. Můžeme předpokládat, že při 

pokračování zkoušky budou pokračovat i slabé barevné změny vzorku č.5, přičemž jeho 

povrch bude pravděpodobně tmavnout.  
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Největší změny lesku dosáhl vzorek č.4 (graf 16), přičemž jeho lesk za prvních 504 

hodin ozařování vzrůstal, ale konečný lesk je menší než před začátkem zkoušky. To navazuje 

na výsledky barevného rozdílu -  po určité době působení UV záření se film vytvořený na 

povrchu tohoto vzorku stává tmavší a ztrácí svůj lesk. U ostatních vzorků (č.5, č.6 a REF) 

lesk v průběhu ozařování jen mírně vzrůstal.  

 Graf 15 Závislost barevného rozdílu na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 4,5,6, 

REF 

 

Graf 16 Závislost lesku povrchů vzorku na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 4,5,6 

REF 
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9.3 Alphalit StoneSeal UV-FDS 

 

Tab. 29 Charakteristiky povrchových úprav. Sady vzorků č. 13,14,15, REF 

Zkušební 

sada 
Vzorek Typ vytvrzování 

dávka laku 

na 1 m2 

13 
13.1 

UV 289 
13.2 

14 
14.1 

UV 644 
14.2 

15 
15.1 

UV 1200 
15.2 

REF 
REF1 

Bez povrchové úpravy  
REF2 

 

9.3.1 Stanovení nasákavosti 

Tab. 30 Výsledné hodnoty zkoušky nasákavosti, zkušební sady 13,14,15 a REF 

Kde Wa – nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 

Graf 17 Nasákavost v závislosti na čase. Zkušební sady 13,14,15, REF 

 

Konečná nasákavost sady vzorků č.13, 14 a 15 je nižší než u sady referenčních vzorků. 

Prvních 96 hodin měly vzorky č.14 vetší nasákavost, ale ve výsledku vsákly méně (1,92%  
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oproti 2,14% u reference). Vysoká nasákavost vzorků sady č.14 mohla byt způsobena tím, 

že v průběhu zkoušky došlo k vzniku různých defektů laku na površích těchto vzorků. 

Nasákavost vzorků sady č.15 a č.13 dosáhla téměř stejné hodnoty. Výsledky obdržené v této 

zkoušce navazují na výsledky zkoušky měření drsnosti povrchu (viz. 9.3.3). Na 3D modelu 

jednoho ze vzorku sady č. 14 byly zachyceny trhliny a hrubé defekty povrchu, které mohly 

být způsobeny špatnou aplikací nebo příliš vysokou dávkou laku. To mohlo mít vliv na 

výslednou nasákavost.  

 

9.3.2 Stanovení odolnosti proti skluzu  

Tab. 31 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti proti skluzu. Zkušební sady 13, 14, 15, 

REF 

                  Kyvadlová 

hodnota 

Zkušební sada 

směr 
 

ø sada øa øb 

13 79 82 81 

14 79 74 77 

15 81 83 82 

REF 96 97 97 

 

Graf 18 Závislost vychýlení kyvadla na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 

13,14,15, REF 

 

Z grafu č. 18 je patrné, že všechny vzorky měly skoro stejnou odolnost proti skluzu, 

jejich hodnoty se lišily jen o 5 jednotek a jsou velmi podobné s výsledkem referenční sady. 

To se mohlo stát ze dvou důvodů: prvním důvodem může být to, že pří nanášení laku 
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zvětšením dávky laku a druhý nejvíce pravděpodobný důvod, že na výrobky byla nanesena 

vrstva se stejnou dávkou laku a proto jsou výsledky zkoušky stejné.  

 9.3.3 Měření drsnosti povrchu   

Tab. 32 Výsledné hodnoty měření drsnosti povrchu. Zkušební sady 13,14,15, REF 

Zkušební sada lr [mm] Ra  [mm] RzDIN [mm] 

13 10 0,028 0,379 

14 10 0,026 0,310 

15 10 0,027 0,464 

REF 10 0,065 0,905 

Kde Ra – je střední aritmetická úchylka profilu [mm]; RzDIN – je aritmetický průměr 

pěti největších výšek; lr - je základní délka. 

 

 

Obr. 62 3D modely povrchů vzorků č.13,14,15 a REF 

14 
13 

15 REF 

Obr. 61 Mapa povrchu vzorku č.14 
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Tabulka č. 32 znázorňuje, že drsnosti povrchů vzorků č.13 a č.15 májí stejné výsledky, 

což odpovídá zkoušce odolnosti proti skluzu. Vzorek č. 14 má nejnižší celkovou drsnost 

povrchu, ale na mapě tohoto vzorku (obr. 61) je vidět uprostřed plochy místo s nejnižšími 

hodnotami, je možné, že měření drsnosti povrchu na větší ploše by potvrdilo příčinu vysoké 

nasákavosti daného vzorku. Hodnota RzDIN u vzorku č.15 se liší od společných hodnot u 

vzorků č.14 a č.13, což může napovídat o existenci trhlin na povrchu vzorku. Výsledky třech 

zkoušek (nasákavosti, odolnosti proti skluzu a drsnosti) se navzájem navazují, což může 

odpovídat předpokladu, že na vzorky byly naneseny stejné dávky laku, a proto jsou výsledky 

zkoušek relativně stejné. 

 

9.3.4 Zkouška obrusnosti podle Böhma  

Tab. 33 Výsledné hodnoty měření obrusnosti podle Böhma. Zkušební sady 13,14,15, 

REF 

Zkušební sada ø ∆V [mm3/ 5000mm2] 

13 13000 

14 9000 

15 14000 

REF 13000 

Kde øV  – průměrná objemová diference po 16 cyklech [mm3] 

Graf 19 Závislost ztráty objemu na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 

13,14,15, REF 

 

 

Podle tab. č.33 je patrné, že nejlepší výsledek měla sada vzorků č.14, u kterých je obrus 

9000 mm3/ 5000mm2. Je potřeba zmínit, že zkouška obrusnosti u sad č .14 a č. 13 byla 

provedena na 3 vzorcích a jednotlivé výsledky se značně lišily, až o 35%, což je poměrně 
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velký rozptyl. Vzhledem k tomu, že u předchozích laků prokázaly výsledky odolnosti proti 

obrusu téměř stejné hodnoty, včetně závislosti na dávce lakovaného povrchu, v tomto 

případě můžeme výborné výsledky prokázané sadou č.14 považovat za náhodný jev. 

 

9.3.5 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

Tab. 34 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí sušárny. Zkušební sady13,14,15, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

13 OK Malé trhliny OK 

14 
Malé trhliny, 

nestálost povrchu 

Střední trhliny Výkvěty  

15 

Malé trhliny, 

Viditelné okraje 

laku,  

Výkvěty Výkvěty  

REF 
Nestálost povrchu Síť malých trhlin, výkvěty Lokalizované výkvěty 

Po 40 cyklech sušárny a vody se na lícovém povrchu žádného vzorku neobjevily 

výkvěty. Na bočních stranách se však výkvěty vyskytly u vzorků č.15 a u referenčních 

vzorků. Na vzorcích č.15 byly na površích sledovány defekty laku a malé trhliny. Příčinou 

těchto vad je pravděpodobně překročení optimální dávky laku. Nejlepších výsledků dosáhly 

vzorky sady č.13 a následně č.14. Vzorky sady č.13 neměly téměř žádné změny na celé ploše 

vzorků (jen na bočních stranách vzorku č.13.1 byly pozorovány malé trhliny). U sady č. 14 

se po 37. cyklu vytvořily malé lokalizované výkvěty na spodní straně. U referenčních vzorků 

se na površích projevila nestálá struktura na bočních stranách i malé trhliny s výkvěty. Lze 

předpokládat, že výkvěty na površích referenčních vzorků se mohly projevit i po dalších 

cyklech.  

 

9.3.6 Simulace tvorby vápenných výkvětu pomoci infračerveného záření  

Tab. 35 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomoci IR záření. Zkušební sady 13,14,15, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

13 OK Malé trhliny  OK 

14 
Nestálost povrchu, 

male trhliny 

OK Výkvěty 

15 
Nestálost povrchu, 

malé trhliny 

OK Lokalizované výkvěty 

REF 
Velké trhliny, 

Porušení povrchu  

Malé trhliny, výkvěty,  

 

výkvěty 
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Výsledky zkoušky cyklického působení IR záření a vody potvrdily výsledky předchozí 

zkoušky. Výkvěty se na lícovém povrchu žádného vzorku neobjevily. Referenční vzorky na 

lícovém povrchu měly po uplynutí 50 cyklů značné porušení vzorku a velké trhliny. Také na 

bočních stranách se objevily výkvěty. U sad č. 14 a č. 15 výkvěty vznikly jen na spodních 

stranách. Analýza tabulek č.34 a č.35 nám udává, že lak zlepšuje odolnost proti vzniku 

vápenných výkvětů. Je ale nutné určit optimální dávku laku, aby bylo zabráněno vznikům 

různých defektů laku na površích vzorku.  

 

9.3.7 Zkouška odolnosti proti CHRL 

Tab. 36 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti povrchu proti vodě a působení CHRL 

neozařovaných vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady 19,20,21, REF 

Zkušební vzorky  Odpad po 100 cyklech 

ρa[g/m2] 

Stupeň porušeni 

13.1 1231,3 2) 4 – silně narušený 

13.2 27,3 1 - nenarušený 

13 (po ozařování) 26,9 1 - nenarušený 

14.1 13,9 1 - nenarušený 

14.2 27,9 1 - nenarušený 

14 (po ozařování) 22,2 1 - nenarušený 

15.1 28,5 1 - nenarušený 

15.2 32,2 1 - nenarušený 

15 (po ozařování) 20,8 1 - nenarušený 

REF1 10150,3 1) 5 - rozpadlý 

REF2 9904,7 1) 5 - rozpadlý 

REF (po ozařování) 264,2 1 - nenarušený 

Kde ρa  – poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek [g/m2]. 1) - k rozpadu vzorku došlo ze strany řezné plochy; 2) - rozpad 

vzorku byl způsoben prasknutím lakovaného povrchu, porušení přes celou plochu 

 

  

Obr. 63 Sada vzorků č.13 po zkoušce odolnosti proti CHRL 
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Graf 20 Závislost odolnosti povrchu proti vodě a působení chemických 

rozmrazovacích látek. Zkušební sady 13,14,15, REF 

 

Z údajů, převedených v tab.36 můžeme určit sadu vzorků č. 14 jako nejodolnější proti 

působení CHRL a vody. Následně jako další nejvíce odolné byly sady č.15. a č.13. Obecně 

lze ale říci, že všechny výsledky odolnosti proti CHRL (s výjimkou vzorku č. 13.1) jsou 

vynikající. Rozpad vzorku č.13.1 byl způsoben prasknutím lakovaného povrchu, což 

potvrzuje charakter trhlin na povrchu vzorku. Na obr. 63 lze vidět sadu vzorků č.13 po 100 

cyklech zkoušky. Odolnost proti CHRL u vzorků po ozařování v Q-SUN se patrně 

nezměnila.  

9.3.8 Měření barevného rozdílu po ozařování vzorku v slunečné komoře Q-SUN 

Tab. 37 Rozdíly v  základních parametrech barevného prostoru  CIELAB u vzorků při 

jejich ozařování. Zkušební sady 13,14,15, REF 

Zkušební 

sada 

Čas 

ozařování 

[h] 

∆L* ∆a* ∆b* ∆E*
ab ∆ECMC 

Barevný 

rozdíl 
Lesk 

 

REF 

 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

6,68 

504 1,91 0,02 -0,03 1,91 0,79 6,86 

1008 2,92 0,02 -0,09 2,92 1,21 7,64 

13 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,82 

504 2,96 0,22 0,63 3,03 1,46 7,24 

1008 1,98 0,33 0,87 2,19 1,39 7,42 

14 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,28 

504 1,44 0,12 0,65 1,58 0,98 5,98 

1008 0,69 0,17 0,67 0,98 0,86 6,76 

15 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,87 

504 1,12 0,2 0,96 1,49 1,25 7,19 

1008 1,93 0,15 0,48 1,99 0,99 7,67 

1231,3

13,9 28,5
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Kde ∆L*, ∆a*, ∆b* jsou barevné rozdíly hodnot CIELAB, kde L*, a*, b* jsou souřadnice 

v barevného prostoru CIELAB, ∆E*
ab – rozdíl barev mezi jednotlivými barvami, ∆ECMC  - 

barevný rozdíl CMC  

Graf 21 Závislost barevného rozdílu na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 

13,14,15, REF 

 

Graf 22 Závislost lesku povrchů vzorku na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 

13,14,15, REF 

 

Z obdržených hodnot (tab. 37) a jejich grafického znázornění (graf 21) je vidět že 

největšího barevného rozdílu dosáhl vzorek č.13 následně REF a č.15. U vzorků č.13, 14 a 

15 vzrostly barevné rozdíly v průběhu první poloviny zkoušky a za další polovinu (504 

hodin) mírně klesly, přičemž u vzorků s větší dávkou byl pokles větší. Například vzorek č.15 
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po 504 hodinách ozařování vykázal hodnotu ∆ECMC = 1,25 a po 1008 hodinách ∆ECMC = 

0,99, což vykazuje klesání o 0,26 (u vzorku č. 13 hodnota klesla jen o 0,07). Tyto údaje 

korespondují, že povrchy na které je nanesen lak Alphalit StoneSeal UV-FDS mají po 

určitých hodinách působení UV záření tendenci k tmavnutí, přičemž je přímá závislost mezi 

dávkou laku a rychlostí její změny (Čím je větší dávka laku, tím je rychlejší proces změny 

barev). Výsledné hodnoty všech vzorků prokázaly slabé barevné rozdíly. 

Podle údajů z grafu č. 22 lze stanovit závěr, že povrchy ošetřené lakem Alphalit 

StoneSeal UV-FDS po působení UV záření mají větší lesk něž před působením. Bylo 

očekáváno, že největší lesk bude mít vzorek s největší dávkou laku, což se nepotvrdilo. 

Vzorky č. 13, č.14 a REF měly téměř stejné hodnoty. 

 

9.4 Stone Lux/W top coat 1191/A 

Tab. 38 Charakteristiky povrchových úprav. Sady vzorku č. 19,20,21, REF 

Zkušební 

sada 
Vzorek Typ vytvrzování 

dávka laku 

na 1 m2 

19 
19.1 

UV 289 
19.2 

20 
20.1 

UV 644 
20.2 

21 
21.1 

UV 1200 
21.2 

REF 
REF1 

Bez povrchové úpravy  REF2 

 

9.4.1 Stanovení nasákavosti 

Tab. 39 Výsledné hodnoty zkoušky nasákavosti, zkušební sady 19,20,21, REF 

Kde Wa – nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 

 

Výsledky zkoušky ukazují, že nejlepší odolnost proti působení vody má sada vzorků 

č. 20, u kterých průměrná nasákavost dosáhla hodnoty 0,73%. Sada referenčních vzorků a 

sada vzorků č. 19 měly téměř stejnou nasákavost. U vzorků č. 19 to můžeme vysvětlit značně 

nízkou dávkou laku Stone Lux/W top coat 1191/A. Na druhou stranu vzorky ze sady č. 21 

Wa [%] W0 W 24 W 48 W 96 W 192 W 288 W 384 W 480 

19 0 0,68 1,33 1,55 1,66 1,81 1,84 1,87 

20 0 0,19 0,29 0,40 0,46 0,62 0,70 0,73 

21 0 0,75 1,03 1,09 1,22 1,37 1,46 1,46 

         REF 0,0 1,19 1,35 1,50 1,65 1,78 1,91 1,92 
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(dávka laku 1200 g/m2) neprokázaly potenciální očekávanou nejvyšší nasákavost. Příliš 

vysoká dávka laku mohla vést k tomu, že při aplikaci laku se ztrácí soudržnost mezi lakem 

a povrchem výrobku. Toto se projevuje na výrobcích odlupováním laku a výskytem různých 

defektů na lícové ploše v průběhu zkoušky.  

Graf 23 Nasákavost v závislosti na čase. Zkušební sady 19,20,21 REF 

 

9.4.2 Stanovení odolnosti proti skluzu  

Tab. 40 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti proti skluzu. Zkušební sady 19,20,21,REF 

                  Kyvadlová 

hodnota 

Zkušební sada 

směr 
 

ø sada øa øb 

19 81 81 81 

20 66 65 66 

21 42 40 41 

REF 96 97 97 

 

Na základě grafického znázornění naměřených hodnot (graf 24) lze vidět, že nejlepší 

odolnost proti skluzu měl referenční vzorek. Sada vzorků č.21 měla hraniční hodnotu 

vychýlení kyvadla USRV, která se rovná 40. Z grafu lze také určit, že se projevovala přímo 

úměrná závislost odolnosti proti skluzu na dávce laku.  
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Graf 24 Závislost vychýlení kyvadla na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 

19,20,21, REF 

 

 

9.4.3 Měření drsnosti povrchu   

Tab. 41 Výsledné hodnoty měření drsnosti povrchu. Zkušební sady 19,20,21, REF 

Zkušební sada lr [mm] Ra  [mm] RzDIN [mm] 

19 10 0,031 0,500 

20 10 0,003 0,310 

21 10 0,029 0,478 

REF 10 0,065 0,905 

Kde Ra – je střední aritmetická úchylka profilu [mm], RzDIN – je aritmetický průměr pěti 

největších výšek, lr - je základní délka.  

Z naměřených hodnot a následně z jejich grafických 3D modelů lze říci, že nejdrsnější 

povrch má referenční vzorek, následně vzorek č. 19. Vzorek č.20 má nejmenší drsnost 

povrchu. U tohoto druhu laku se nepotvrdil předpoklad toho, že při zvětšení dávky laku je 

povrch výrobků hladší. Výsledky této zkoušky navazují na výsledky zkoušky odolnosti proti 

skluzu, kde největší odolnost proti skluzu měl vzorek č.19. Měření drsností tohoto vzorku 

ukázalo, že na povrchu došlo k hrubému narušení struktury v podobě děr (obr. 65), toto by 

mohlo vysvětlovat vysoké výsledky odolností vzorku č.19 proti skluzu v předchozím 

odstavci. Podobný problém byl pozorován i na povrchu vzorku č.21 (ale v menším objemu). 

Zároveň lze předpokládat, že taková nerovnost povrchu s velkým obsahem trhlin může být 

také důvodem vysoké nasákavosti těchto vzorků. 

  

81

66

41

97

0

20

40

60

80

100

120
K

y
v
ad

lo
v
á 

h
o

d
n

o
ty

 U
S

R
V

Odolnost proti skluzu- Stone Lux/W top coat 1191/A 

19 20 21 REF



 94 

 

Obr. 65 3D model povrchu vzorku č.19 

 

9.4.4 Zkouška obrusnosti podle Böhma  

Tab. 42 Výsledné hodnoty měření obrusnosti podle Böhma. Zkušební sady 19,20,21, 

REF 

Zkušební sada ø ∆V [mm3/ 5000mm2] 

19 12000 

20 12000 

21 11000 

REF 13000 

Kde øV  – průměrná objemová diference po 16 cyklech [mm3] 

  

20 

21 REF 

19 

Obr. 64 3D modely povrchů vzorků č. 19,20,21 a REF 
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Graf 25 Závislost ztráty objemu na povrchové úpravě výrobku. Zkušební sady 

19,20,21, REF 

 

Z grafu č. 25 vyplývá, že při větších dávkách laku Stone Lux/W top coat 1191/A je 

odolnost proti obrusu větší (sada vzorků č.21). Jedná se ale o minimální rozdíly ve 

výsledcích, které nelze přisoudit vlivu laku. I přestože nejvyšších hodnot obrusu vykazovala 

referenční sada vzorků, tak se projevilo, že existence laku na povrchu vzorků nemá zásadní 

vliv na konečný výsledek dané zkoušky, a to z důvodu rychlého obroušení laku. Při 

vizuálním vyhodnocení lak byl obroušen po 2-3 cyklech.  

 

9.4.5 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

Tab. 43 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí sušárny. Zkušební sady 19,20,21, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

19 
Nestálost povrchu, 

viditelné okraje laku  

Malé trhliny Výkvěty 

20 
Nestálost povrchu, 

viditelné okraje laku 

Malé trhliny Výkvěty,  Výkvěty 

21 

Nestálost povrchu, 

odlupování laku 

viditelné okraje laku 

OK Výkvěty 

REF 
Nestálost povrchu Síť malých trhlin, výkvěty Lokalizované výkvěty 
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 Na základě vizuálního hodnocení zkoušky (tab. 43) lze stanovit, že na žádném 

lícovém povrchu se nevyskytly vápenné výkvěty. Na vzorcích s povrchem vytvrzovaným 

lakem Stone Lux/W top coat 1191/A bylo zdokumentováno velké množství defektu laku. 

Povrchy vzorků měly nehomogenní strukturu a na bočních stranách se objevily trhliny 

(defekty se objevovaly od 18. cyklu). Na bočních stěnách vzorku č. 20.1 a č. 20.2 byly 

pozorovány výkvěty a malé trhliny (obr.67). U všech vzorků se však výkvěty objevily na 

jejich spodní straně. 

     a)      b) 

 

  

Obr. 65 Vzorek 20.1, 23 cyklů. Trhliny a bílé mapy na povrchu 

Obr. 66 Defekty laku na povrchu (a) a bílé mapy výkvětů na boční straně(b). 

Vzorek 21.2 po 9 cyklech 
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9.4.6 Simulace tvorby vápenných výkvětu pomoci infračerveného záření  

Tab. 44 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomoci IR záření. Zkušební sady 19,20,21, REF 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

19 OK Malé trhliny Výkvěty 

20 

Poškození 

povrchu, viditelné 

okraje laku 

Výkvěty OK 

21 
Nestálý povrch 

defekty laku,  

Výkvěty Výkvěty 

REF 
Velké trhliny, 

Porušení povrchu  

Malé trhliny, výkvěty,  

 

výkvěty 

 

  

Na površích vzorků, podobně jako u zkoušky tvorby výkvětů pomocí sušárny, byly 

sledovány defekty laku a různé poškození povrchů. Na površích vzorků č.20 a č.21 se 

vytvořila nehomogenní struktura. Výkvěty se ale nevyskytly na lícovém povrchu žádného 

vzorku. Na bočních stěnách vzorků č.21 a č.20 se výkvěty objevily po 12. cyklu a byly 

viditelné v průběhu celé zkoušky. Na spodní straně byly výkvěty zdokumentovány po 8. 

cyklu u sady vzorků č.21. Výsledky odpovídají hodnotám zjištěným v předchozím postupu.  
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9.4.7 Zkouška odolnosti proti CHRL 

 Tab. 45 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti povrchu proti vodě a působení CHRL 

neozařovaných vzorků a vzorků po ozařování. Zkušební sady 19,20,21, REF 

Zkušební vzorky  Odpad po 100 cyklech 

ρa[g/m2] 

Stupeň porušeni 

19.1 511,7 2 - slabě narušený 

19.2 48,6 1 - nenarušený 

19 (po ozařování) 33,2 1 - nenarušený 

20.1 115,4 2 - slabě narušený 

20.2 2836,4 2) 4 – silně narušený 

20 (po ozařování) 18,2 1 - nenarušený 

21.1 30,93 1 - nenarušený 

21.2 37,0 1 - nenarušený 

21 (po ozařování) 28,8 1 - nenarušený 

REF1 10150,3 1) 5 - rozpadlý 

REF2 9904,7 1) 5 - rozpadlý 

REF (po ozařování) 264,2 1 - nenarušený 

 Kde ρa  – poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek [g/m2]. 1) - k rozpadu vzorku došlo ze strany řezné plochy; 2) - rozpad 

vzorku byl způsoben prasknutím lakovaného povrchu, porušení přes celou plochu 

Graf 26 Závislost odolnosti povrchu proti vodě a působení chemických 

rozmrazovacích látek. Zkušební sady 19,20,21, REF 

 

Na základě výsledků (tab.45) vyplývá, že nejodolnější je sada vzorků č. 21, což jsou 

vzorky, jejichž povrch byl upraven lakem Stone Lux/W top coat 1191/A s dávku laku 1200 

g/m2. Výsledky vzorků (mimo referenčních a vzorku č.20.2) lze považovat za výborné. 

Hodnota jejich celkového odpadu nepřesáhla 1000 g/m2. Výsledky prokazují, že lak Stone 

Lux/W top coat 1191/A zlepšuje odolnost proti vodě a CHRL. 
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9.4.8 Měření barevného rozdílu po ozařování vzorku v slunečné komoře Q-SUN 

Tab. 46 Rozdíly v  základních parametrech barevného prostoru  CIELAB u vzorků při 

jejich ozařování. Zkušební sady 19,20,21, REF 

Zkušební 

sada 

Čas 

ozařování 

[h] 

∆L* ∆a* ∆b* ∆E*
ab ∆ECMC 

Barevný 

rozdíl 
Lesk 

 

REF 

 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

6,68 

504 1,91 0,02 -0,03 1,91 0,79 6,86 

1008 2,92 0,02 -0,09 2,92 1,21 7,64 

19 

0 0 0 0 0,00 0,00 

slabý 

6,36 

504 2,73 0,01 0,15 2,73 1,13 7,25 

1008 1,95 0,09 0,22 1,96 0,84 6,95 

20 

0 0 0 0 0,00 0,00 
jasně 

postřehnutelný 

7,45 

504 4,25 0,1 0,14 4,25 1,76 8,03 

1008 3,32 0,23 0,59 3,38 1,56 8,41 

21 

0 0 0 0 0,00 0,00 

slabý 

10,29 

504 1,26 0,1 0,16 1,27 0,57 14,73 

1008 0,41 0,02 -0,26 0,49 0,34 13,73 

Kde ∆L*, ∆a*, ∆b* jsou barevné rozdíly hodnot CIELAB, kde L*, a*, b* jsou souřadnice 

v barevného prostoru CIELAB, ∆E*
ab – rozdíl barev mezi jednotlivými barvami, ∆ECMC  - 

barevný rozdíl CMC  

Graf 27 Závislost barevného rozdílu na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 

19,20,21, REF 
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Graf 28 Závislost lesku povrchů vzorku na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 

19,20,21,REF 

 

Z dosažených hodnot (tab. 46) je vidět, že největšího barevného rozdílu dosáhl vzorek 

č.20, následně REF a č.19. Barevné rozdíly u vzorků č. 19, č.20 a č.21 po prvních 504 

hodinách ozařování vykazovaly ztmavnutí vzorků, ale ve druhé polovině zkoušky (dalších 

504 hodin) docházelo k zesvětlení výsledného odstínu, přičemž vzorek č.20 měl největší 

barevné změny (jasně postřehnutelné). Z těchto výsledků lze říci, že povrchy, na které je 

nanesen lak Stone Lux/W top coat 1191/A mají po určitých hodinách působení UV záření 

tendenci tmavnout.  

Co se týče změny lesku, největší hodnoty měl vzorek č. 21 (graf. 28), který měl největší 

dávku laku. Ostatní vzorky (č.19, č.20 a REF) měly lesk po zkoušce nepatrně vyšší než před 

ní.   

 

9.5 Zkoušky provedené na vzorcích s tloušťkou 80 mm 

V rámci praktické části byly vybrané zkoušky také provedené na vzorcích s tloušťkou 

80 mm. Vzorky byly ošetřeny lakem Alphalith StoneSeal Premium HC, s dávkou laku 80 

g/m2. Vzorky označené jako „UV S“ byly navíc s použitím primární vrstvy. Výsledky 

zkoušky byly taktéž porovnány s referenčními (BEZ LAKU). Na těchto vzorcích byly 

provedeny následující zkoušky: modifikovaná zkouška kapilární nasákavosti, zkouška 

odolnosti proti vodě a CHRL, zkouška simulace tvorby výkvětů pomoci sušárny a pomoci 

IR záření. 
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9.5.1 Stanovení nasákavosti 

Tab. 47 Výsledné hodnoty zkoušky nasákavosti. Zkušební sady BEZ LAKU, UVS, 

UVBEZ 

Wa [%] W0 W 24 W 48 W 96 W 192 W 288 W 384 W 480 

BEZ 

LAKU 
0 0,37 0,50 1,06 1,12 1,18 1,31 1,31 

UV S 0 0,50 0,56 0,75 0,75 0,81 0,81 0,75 

UV BEZ 0 0,36 0,55 0,79 0,91 1,03 1,03 1,09 

Kde Wa –nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 

Graf 29 Nasákavost v závislosti na čase. Zkušební sady BEZ LAKU, UVS, UVBEZ 

 

Podle grafu č. 29 a tab. č.47 můžeme říci, že nejodolnější je sada vzorků UV S, 

následně sada vzorků UV BEZ a BEZ LAKU. Použití primární vrstvy na površích UVS 

značně zlepšilo odolnost proti pronikání vody. 

 

9.5.2 Simulace tvorby vápenných výkvětů pomoci sušárny 

Tab. 48 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomocí sušárny. Zkušební sady BEZ LAKU, UVS, UVBEZ 
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Nasákavost, vzorky s rozměry 300x150x80

UV S UV BEZ BEZ LAKU

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

BEZ 

LAKU 

Nestálost povrchu, 

výkvěty 

Barevné rozdíly (obr. 68) Výkvěty  

UV S 
Nestálost povrchu Velké trhliny Výkvěty 

UV BEZ 
Nestálost povrchu Střední trhliny Výkvěty 
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 Na těchto vzorcích bylo provedeno 50 cyklů střídaného působení teplot (vodní lázeň 

a sušárna). V průběhu zkoušky bylo na vzorcích BEZ LAKU objeveno spoustu defektů. Na 

lícovém povrchu vzorku BEZ LAKU 1 se po 47. cyklu začaly vyskytovat malé výkvěty, na 

bočních a na spodních stranách se výkvěty objevily už po 16. cyklu, po 20 cyklech se jejích 

objem stal o něco větší, ale po dalších 30 cyklech již nedocházelo k jeho navýšení. U vzorků 

UV S a UV BEZ výkvěty na lícovém povrchu nebyly nalezeny, ale povrch měl nehomogenní 

strukturu (obr. 70). Výkvěty se u těchto vzorků objevily jen na bočních stěnách a na spodní 

časti vzorků. 

 

  

Obr. 68 Vzorek BEZ LAKU 1, 15 

cyklů. Výkvěty na spodní straně 

vzorku 

Obr. 67 Vzorek BEZ LAKU 2. Viditelné 

barevné rozdíly na boční straně 

vzorku 

Obr. 69 Vzorek UVS1. Před a po zkoušce simulace vápenných výkvětů pomoci sušárny 
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9.5.3 Simulace tvorby vápenných výkvětu pomoci infračerveného záření  

Tab. 49 Výsledky vizuálního hodnocení zkoušky simulace tvorby vápenných výkvětů 

pomoci IR záření. Zkušební sady BEZ LAKU, UVS, UVBEZ 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

BEZ 

LAKU 

Nestálost povrchu Výkvěty  Výkvěty  

UV S Malé trhliny Výkvěty  Výkvěty 

UV BEZ Nestálost povrchu Malé trhliny, barevné rozdíly,  Výkvěty  

 

 

Po působení IR záření se na lícovém povrchu žádného ze vzorků výkvěty neobjevily. 

Ale povrchy vzorků měly po 50 cyklech nestálou strukturu. Na lícovém povrchu vzorku UV 

S1 byla po 50 cyklech zdokumentovaná trhlina, která se šířila přes boční stěnu (obr. 72). Na 

boční straně se objevily výkvěty (obr.71). Výkvěty se vyskytly i na ostatních vzorcích, u 

vzorku BEZ LAKU 1 po 10 cyklech a u vzorku BEZ LAKU 2 po 12. Na površích vzorků 

Obr. 70 Výkvěty na boční stěně vzorku UV BEZ1 po 10 cyklech 

Obr. 71 Vzorek UV S 1. Trhlinky a výkvěty na boční stěně a na 

povrchu vzorku, 50 cyklů 



 104 

 

UV BEZ nebyly zdokumentovány velké změny, pouze na spodní straně těchto vzorků se 

vyskytly výkvěty podobně jako u ostatních vzorků. 

 

9.5.4 Zkouška odolnosti proti CHRL 

Tab. 50 Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti povrchu proti vodě a působení 

chemických rozmrazovacích látek. Zkušební sady BEZ LAKU, UVS, UVBEZ 

Zkušební vzorky  Odpad po 100 cyklech 

ρa[g/m2] 

Stupeň porušeni 

BEZ LAKU 1 15,4 1 - nenarušený 

BEZ LAKU 2 15,5 1 - nenarušený 

UV S 1 7,3 1 - nenarušený 

UV S 2 9,1 1 - nenarušený 

UV BEZ 1 19,1 1 - nenarušený 

UV BEZ 2 6,4 1 - nenarušený 

Kde ρa  – je poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek [g/m2] 

Graf 30 Závislost odolnosti povrchu proti vodě a působení chemických 

rozmrazovacích látek. Zkušební sady BEZ LAKU, UVS, UVBEZ 

 

 

Z hodnot uvedených v tab. č.50 a jejích grafickému znázornění (graf 30) je zřejmé, že 

všechny vzorky měly výbornou odolnost proti vodě a působení CHRL. Jako nejodolnější 

však vyšla sada vzorků UV S, u kterých se průměrná hodnota rovná 8,2 g/m2. I ostatní 

vzorky, včetně referenčních, dosáhly hodnot, které ukazují na vysokou odolnost proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek. 
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10. Souhrnné výsledky  

10.1 Stanovení nasákavosti  

Tab. 51 Souhrné výsledné hodnoty zkoušky nasákavosti 

Wa [%] W0 W 24 W 48 W 96 W 192 W 288 W 384 W 480 

1 0 0,72 1,65 1,70 1,77 1,84 1,84 1,84 

2 0 0,64 1,12 1,44 1,55 1,59 1,63 1,72 

3 0 0,39 0,98 1,14 1,16 1,37 1,40 1,44 

4 0 0,79 0,99 1,18 1,25 1,67 1,73 1,87 

5 0 0,98 1,37 1,61 1,74 2,01 2,19 2,25 

6 0 0,80 1,24 1,44 1,60 1,63 1,68 1,74 

13 0 0,64 0,92 1,03 1,08 1,23 1,29 1,37 

14 0 0,60 1,45 1,57 1,65 1,70 1,78 1,87 

15 0 0,75 1,17 1,38 1,43 1,46 1,47 1,47 

19 0 0,68 1,33 1,55 1,66 1,81 1,84 1,87 

20 0 0,19 0,29 0,40 0,46 0,62 0,70 0,73 

21 0 0,75 1,03 1,09 1,22 1,37 1,46 2,00 

REF 0 1,19 1,35 1,49 1,64 1,77 1,91 1,92 

Kde Wa – je nasákavost vzorku v daném časovém intervalu [%] 
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Graf 31 Souhrné grafické výsledky zkoušky nasákavosti 
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Grafické vyhodnocení výsledků zkoušky nasákavosti lze vidět na grafu č. 31. Z tohoto 

grafu a tabulky výsledků (tab. 51) lze usoudit, že nejmenší nasákavost měla sada vzorků č. 

20 u které je nasákavost 0,7 %, Sada č.5 měla nejhorší výsledky, nasákavost dosáhla až 

2,25%. V rámci vyhodnocení výsledků byl porovnán vliv dávky jednotlivých druhů laku na 

nasákavost vzorků. Závislost „čím větší dávka, tím menší nasákavost“ se na dosažených 

výsledcích ve větší míře neprojevila. Sady vzorků č. 15 a č.21, které měly stejnou dávku 

laku (1200 g/m2) a jejichž povrchová vrstva byla vytvrzena pomocí UV záření nevykazovaly 

nejlepší výsledky. To mohlo být způsobeno tím, že při vytvrzování povrchové vrstvy pomocí 

UV záření při takovýchto velkých dávkách laku dochází k nedostatečné soudržnosti laku 

s podkladem, což pak vede k větší nasákavosti. Na mnohých vzorcích bylo na lícovém 

povrchu pozorováno odlupování laku i množství jiných defektů, které vznikly v průběhu 

zkoušky. To také potvrzuje překročenou dávku laku. Při nízké dávce laku docházelo 

k různým výsledkům, a záleželo na jednotlivém druhu laku.  

Z výše uvedeného lze říci, že dávka laku ovlivňuje výsledky nasákavosti, což se ale 

pohybuje u jednotlivých druhů laků různě. Na výsledné hodnoty má mít vliv nejen dávka 

laku, ale i kvalita vytvrzování vrstvy na povrchu betonového výrobku. Z dosažených 

výsledků lze usuzovat, že příliš velká vrstva naneseného laku pravděpodobně nebude mít 

nevyšší odolnost. 

 

10.2 Zkouška odolnosti proti skluzu 

 

Tab. 52 Souhrnné výsledné hodnoty zkoušky odolnosti proti skluzu 

                  Kyvadlová 

hodnota 

Zkušební sada 

směr 
 

ø sada øa øb 

1 70 71 70 

2 41 43 42 

3 41 38 40 

4 39 37 38 

5 59 57 58 

6 57 61 59 

13 79 82 81 

14 79 74 77 

15 81 83 82 

19 81 81 81 

20 66 65 66 

21 42 40 41 

REF 96 97 97 
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Graf 32 Souhrnné grafické výsledky zkoušky odolnosti proti skluzu 

 Výška sloupce značí průměrnou kyvadlovou hodnotu. Černě vyznačený interval u 

jednotlivých sloupců značí minimální a maximální hodnotu naměřenou pro danou 

sadu vzorků a vyznačuje tak rozmezí ve kterém se hodnoty vyskytovali 

  

Z grafu 32 je patrné, že největší odolnost proti skluzu má referenční vzorek, což 

ukazuje, že všechny laky zhoršují odolnost proti skluzu. Průměrná kyvadlová hodnota 

USRV sady referenčních vzorků se rovná 96. Hraničních výsledků dosáhly sady vzorků č.4, 

č.3, č.21 a č.2. Jedná se o hodnoty na úrovni hodnoty skluzu kolem čísla 40. Podle aktuální 

normy je hodnota 40 minimální hodnotou pro splnění podmínky odolnosti proti skluzu. 

Tento požadavek nesplnily sady vzorků č. 2, č.3, č.4 a č.21. 

V rámci vyhodnocení výsledků podobně jako u zkoušky nasákavosti byla provedená 

analýza vlivu dávky laku na odolnost proti skluzu. Analýza potvrdila, že u většiny laků jejich 

dávka ovlivňuje odolnost proti skluzu, a to tak že s rostoucí dávkou odolnost klesá. U laků 

Alphalit Stone Seal UV-FDS se tato závislost neprojevila a jeho dávka odolnost proti skluzu 

téměř neovlivňuje, ovlivnění tímto lakem při různých dávkách bylo menší než 10 %. 
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10.3 Měření drsnosti povrchu   

Tab. 53 Souhrnné výsledné hodnoty měření drsnosti povrchu.  

Zkušební sada  lr Ra  Rz 

1 10 0,068 0,751 

2 10 0,043 0,582 

3 10 0,027 0,592 

4 10 0,013 0,836 

5 10 0,031 0,753 

6 10 0,035 0,546 

13 10 0,028 0,379 

14 10 0,026 0,310 

15 10 0,027 0,464 

19 10 0,031 0,500 

20 10 0,003 0,410 

21 10 0,029 0,578 

REF 10 0,065 0,905 

Kde Ra – je střední aritmetická úchylka profilu [mm], RzDIN – je aritmetický průměr 

pěti největších výšek, lr - je základní délka. 

Graf 33 Souhrnné grafické výsledky měření drsnosti povrchu 
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Výsledky měření drsnosti v podstatě korespondovaly s výsledky zkoušky odolnosti 

proti skluzu. Jen u vzorků s lakem Stone Lux/W top coat 1191/A se výsledky těchto dvou 

zkoušek lišily, přičemž drsnosti povrchů vzorků upravených tímto lakem (sady vzorků č.13, 

č.14, č.15) byly stejné. Toto ukazuje na minimální vliv laku Stone Lux/W top coat 1191/A 

na jeho drsnost, případně na kolísání aplikované vrstvy laku na povrchu výrobku. Celkově 

výsledky zkoušky můžeme vyhodnotit tak, že lak ovlivňuje drsnost povrchu a většinou se 

při větších dávkách laku povrch stává hladší a jeho drsnost klesá.  

 

 10.4 Měření obrusnosti podle Böhma  

Tab. 54 Souhrnné výsledky zkoušky obrusnosti  

Zkušební sada ø ∆V [mm3/ 5000mm2] 

1 13000 

2 12000 

3 13000 

4 13000 

5 12000 

6 13000 

13 13000 

14 9000 

15 14000 

19 12000 

20 12000 

21 11000 

REF 13000 
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Graf 34 Souhrnné grafické výsledky zkoušky obrusnosti 

 

Z uvedené tabulky č.54 a grafu č.34 je zřejmé, že všechny sady vzorků prokázaly téměř 

stejné výsledky odolnosti proti obrusu. Výjimkou byla sada vzorků č.14, výsledky které 

ukázaly největší skluzovou odolnost. V průběhu zkoušky bylo na všech vzorcích vizuálně 

zdokumentováno, že k obroušení laku docházelo už po 2-4 cyklech, což ukazuje na to, že 

vliv laku na odolnost proti obrusu není nijak zásadní. Výsledky sady č.14 vykazují spíše 

náhodný charakter.  
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10.5 Simulace tvorby výkvětů pomoci sušárny 

 

Tab. 55 Souhrné výsledné hodnoty zkoušky simulace vápenných výkvětů pomoci 

sušárny  

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

1 OK Malé trhliny Malé trhliny a výkvěty  

2 
Střední trhliny, 

nestálost povrchu,  

Střední trhliny Malé trhliny a výkvěty 

3 

Malé trhliny, 

nestálost povrchu 

viditelné okraje 

laku 

Malé trhliny Malé trhliny 

4 

Velké trhliny, 

nestálost povrchu, 

odlupování laku, 

viditelné okraje 

laku 

Malé trhliny, odlupování laku Porušení povrchu, 

lokalizované výkvěty 

5 
Nestálost povrchu Malé trhliny Porušení povrchu, 

lokalizované výkvěty 

6 

Nestálost povrchu Malé trhliny, porušené 

povrchu 

Spodní strana má 

žlutohnědou barvu, 

výkvěty  

13 OK Malé trhliny OK 

14 
Malé trhliny, 

nestálost povrchu 

Střední trhliny Výkvěty  

15 

Malé trhliny, 

Viditelné okraje 

laku,  

Výkvěty Výkvěty  

19 

Nestálost povrchu, 

viditelné okraje 

laku  

Malé trhlinky Výkvěty 

20 

Nestálost povrchu, 

viditelné okraje 

laku 

Malé trhliny, výkvěty, Výkvěty 

21 

Nestálost povrchu, 

odlupování laku 

viditelné okraje 

laku 

OK Výkvěty 

REF 
Nestálost povrchu Síť malých trhlin, výkvěty Lokalizované výkvěty 
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Podle tab.55 je vidět, že na povrchu každého ze vzorků se objevily různé defekty, 

zároveň se však na žádném lícovém povrchu nevyskytly vápenné výkvěty. Na lícových 

površích se v průběhu zkoušky vyskytly malé a střední trhliny, různé defekty laku a téměř 

každý povrch měl nestálou strukturu. Defekty laku se projevily převážně na vzorcích, které 

měly největší dávku laku, což byly sady vzorků č.3, č.4, č.15 a č.21.  

Výkvěty se nevyskytly ani na povrchu referenčních vzorků, ale vzhledem k tomu, že 

na bočních stěnách byla zdokumentovana síť malých trhlin, můžeme předpokládat, že 

s pokračováním zkoušky a zvětšení počtu cyklů může dojít k vzniku bílých map vápenných 

výkvětů na povrchu referenčních vzorků.   

 

10.6 Simulace tvorby výkvětů pomoci IR záření  

Tab. 56 Souhrnné výsledky zkoušky simulace vápenných výkvětů pomoci IR žárovek 

Zkušební 

sada 

Lícový povrch Boční strany Spodní strana 

1 Mále trhliny Střední trhliny, výkvěty  Výkvěty 

2 Mále trhliny Střední trhliny, výkvěty  Výkvěty  

3 
Nestálost povrchu 

 

Mále trhliny Výkvěty 

4 

Viditelné okraje 

laku, odlupování 

laku 

Mále trhliny, výkvěty výkvěty 

5 OK OK OK 

6 OK Velké trhliny OK 

13 OK Malé trhliny  OK 

14 
Malé trhliny, 

nestálost povrchu 

OK Výkvěty 

15 
Malé trhliny, 

nestálost povrchu 

OK Lokalizované výkvěty 

19 OK Malé trhliny Výkvěty 

20 

Poškození 

povrchu, viditelné 

okraje laku 

Výkvěty OK 

21 
Nestálý povrch 

defekty laku,  

Výkvěty Výkvěty 

REF 
Velké trhliny, 

Porušení povrchu  

Malé trhliny, výkvěty,  

 

výkvěty 

 

Na površích všech sad vzorků se objevily trhliny a nestálosti struktury povrchů mimo 

vzorky č. 5,6,13,19 jejích lícový povrchy v průběhu zkoušky se nezměnily. Největší porušení 

byly sledovány na referenčních vzorcích, kde došlo k porušení nášlapné vrstvy. Výsledky 

zkoušky cyklického působení IR záření a vody potvrdily výsledky předchozí zkoušky. 

Výkvěty se na lícovém povrchu žádného vzorku neobjevily.  
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10.7 Zkouška odolnosti proti CHRL 

Tab. 57 Výsledky zkoušky odolnosti povrchu proti působení vody a CHRL 

Zkušební vzorky  ρa[g/m2] Stupeň porušeni 

1.1 44,4 1 - nenarušený 

1.2 74,5 2 - slabě narušený 

1 (po ozařování) 164,0 2 - slabě narušený 

2.1 1007,61) 4 – silně narušený 

2.2 428,4 2 - slabě narušený 

2 (po ozařování) 10440,62) 5 - rozpadlý 

3.1 29,3 1 - nenarušený 

3.2 33,9 1 - nenarušený 

3 (po ozařování) 174,6 2 - slabě narušený 

4.1 15,0 1 - nenarušený 

4.2 23,2 1 - nenarušený 

4 (po ozařování) 25,3 1 - nenarušený 

5.1 21,9 1 - nenarušený 

5.2 35,8 1 - nenarušený 

5 (po ozařování) 29,9 1 - nenarušený 

6.1 18,1 1 - nenarušený 

6.2 2260,01) 4 – silně narušený 

6 (po ozařování) 49,7 1 - nenarušený 

13.1 1231,32) 4 – silně narušený 

13.2 27,3 1 - nenarušený 

13 (po ozařování) 26,9 1 - nenarušený 

14.1 13,9 1 - nenarušený 

14.2 27,9 1 - nenarušený 

14 (po ozařování) 22,2 1 - nenarušený 

15.1 28,5 1 - nenarušený 

15.2 32,2 1 - nenarušený 

15 (po ozařování) 20,8 1 - nenarušený 

19.1 511,7 2 - slabě narušený 

19.2 48,6 1 - nenarušený 

19 (po ozařování) 33,2 1 - nenarušený 

20.1 115,4 2 - slabě narušený 

20.2 2836,4 2) 4 – silně narušený 

20 (po ozařování) 18,2 1 - nenarušený 

21.1 30,93 1 - nenarušený 

21.2 37,0 1 - nenarušený 

21 (po ozařování) 28,8 1 - nenarušený 

REF1 10150,3 1) 5 - rozpadlý 

REF2 9904,7 1) 5 - rozpadlý 

REF (po ozařování) 264,2 1 - nenarušený 



 114 

 

Kde ρa  – poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek [g/m2]. 1) - k rozpadu vzorku došlo ze strany řezné plochy; 2) - rozpad 

vzorku byl způsoben prasknutím lakovaného povrchu, porušení přes celou plochu 

 

Výsledky zkoušky potvrzují, že lak zvyšuje odolnost vzorku proti vodě a působení 

CHRL, a to tak že se zvýšením dávky laku odolnost proti CHRL vzrůstá.  

Zkouška odolnosti proti CHRL byla provedena na neozařovaných vzorcích, ale také 

na vzorcích po působení UV záření v komoře Q-SUN. Výsledky byly vzájemně porovnány 

(graf 35).  

Byl předpoklad, že po působení UV záření odolnost proti CHRL klesne a výsledky 

zkoušky budou horší než u neozařovaných vzorků. Z dosažených výsledků zkoušek je 

zřejmé, že výsledky zkoušek trvanlivosti nevykazují zhoršené parametry po působení 1008 

hodin UV záření. V některých případech došlo ke zhoršení výsledků, ale nikdy nebyla, 

v tomto případě, trvanlivost výrobků ozařováním zásadně snížena. 

 Po 100 cyklech zkoušky došlo k rozpadu některých vzorků. K rozpadu vzorků č. 2,1, 

6,2, REF1, REF2 došlo ze strany řezné plochy, což ukazuje na to, že úprava vzorků před 

zkouškou má také velký vliv na její výsledky. Pro objektivnější výsledky je potřeba změnit 

technologie přípravy vzorku, nebo zkoušet výrobky původních rozměrů. Vizuální analýza 

vzorků č.2 (po ozařování), č.13.1, č.20.2 a č.21.1 prokázala, že vzorky došly k rozpadu 

vlivem vzniku velké trhliny na povrchu, následně došlo k porušení, které procházelo přes 

celou plochu výrobku. Toto se mohlo stát kvůli prasknuti lakovaného povrchu.  

 

 

a 

b 

c d 

Obr. 72 Vzorky po zkoušce odolnosti povrchu proti působení 

vody a CHRL. Různé druhy porušeni vzorků 
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Graf 35 Závislost odolnosti povrchu proti vodě a působení chemických rozmrazovacích látek.  
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10.8 Měření barevného rozdílu po určitých hodinách ozařování vzorku v 

slunečné komoře Q-SUN 
 

Tab. 58 Rozdíly v  základních parametrech barevného prostoru  CIELAB u vzorků při 

jejich ozařování. Souhrnné výsledné hodnoty (začátek) 

Zkušební 

sada 

Čas 

ozařování 

[h] 

∆L ∆a ∆b ∆E*
ab ∆ECMC 

Barevný 

rozdíl 
Lesk 

 

REF 

 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

6,68 

504 1,91 0,02 -0,03 1,91 0,79 6,86 

1008 2,92 0,02 -0,09 2,92 1,21 7,64 

1 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

5,59 

504 0,7 0,15 0,62 0,94 0,79 5,9 

1008 0,51 0,18 0,67 0,86 0,82 6,09 

2 

0 0 0 0 0 0,00 

slabý 

6,8 

504 0,11 0,13 1,07 1,08 1,26 6,28 

1008 -0,59 0,23 1,3 1,44 1,56 7,16 

3 

0 0 0 0 0 0,00 
jasně 

postřehnutelný 

7,4 

504 -1,08 0,22 1,34 1,73 1,68 6,67 

1008 -1,62 0,19 1,64 2,31 2,08 7,16 

4 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

7,53 

504 0,84 0,04 0,97 1,28 1,13 8,83 

1008 2,35 0,22 0,26 2,37 1,07 6,97 

5 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,9 

504 0,43 0,04 1,03 1,12 1,22 7,57 

1008 0,6 0,09 1,05 1,21 1,26 7,86 

6 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,78 

504 0,29 0,06 0,76 0,82 0,89 6,7 

1008 -0,44 0,16 1,05 1,15 1,25 7,45 

13 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,82 

504 2,96 0,22 0,63 3,03 1,46 7,24 

1008 1,98 0,33 0,87 2,19 1,39 7,42 

14 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,28 

504 1,44 0,12 0,65 1,58 0,98 5,98 

1008 0,69 0,17 0,67 0,98 0,86 6,76 

15 

0 0 0 0 0 0 

slabý 

6,87 

504 1,12 0,2 0,96 1,49 1,25 7,19 

1008 1,93 0,15 0,48 1,99 0,99 7,67 

19 

0 0 0 0 0,00 0,00 

slabý 

6,36 

504 2,73 0,01 0,15 2,73 1,13 7,25 

1008 1,95 0,09 0,22 1,96 0,84 6,95 
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Tab. 58. Rozdíly v  základních parametrech barevného prostoru  CIELAB u vzorků při 

jejich ozařování. Souhrnné výsledné hodnoty (pokráčování) 

Zkušební 

sada 

Čas 

ozařování 

[h] 

∆L ∆a ∆b ∆E*
ab ∆ECMC 

Barevný 

rozdíl 
Lesk 

20 

0 0 0 0 0,00 0,00 
jasně 

postřehnutelný 

7,45 

504 4,25 0,1 0,14 4,25 1,76 8,03 

1008 3,32 0,23 0,59 3,38 1,56 8,41 

21 

0 0 0 0 0,00 0,00 

slabý 

10,29 

504 1,26 0,1 0,16 1,27 0,57 14,73 

1008 0,41 0,02 -0,26 0,49 0,34 13,73 

Kde ∆L*, ∆a*, ∆b* jsou barevné rozdíly hodnot CIELAB, kde L*, a*, b* jsou souřadnice 

v barevného prostoru CIELAB, ∆E*
ab – rozdíl barev mezi jednotlivými barvami, ∆ECMC  - 

barevný rozdíl CMC  

Graf 36 Souhrnné grafické výsledky zkoušky barevného rozdílu v závislosti na čase 

ozařování vzorků.  
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Graf 37 Závislost lesku povrchů vzorků na čase ozařování vzorků. Zkušební sady 

19,20,21, REF 

 

Z výše uvedeného grafu barevných změn povrchů vzorků (graf 36) je zřejmě, že největší 

barevné změny měl vzorek č.3, který měl po celou dobu ozařování tendenci tmavnout. 

Nejmenší barevné rozdíly měl vzorek č. 21, jeho povrch se za první polovinu zkoušky stal 

světlejším a za další polovinu (504 hodin) mírně ztmavnul. Referenční vzorek měl průměrné 

barevné změny a podle grafu 36 je vidět, že se s časem měnil lineárně. Dá se předpokládat, že 

při dalším působení UV záření se na povrchu referenčního vzorku vyskytnou výkvěty a povrch 

se stane značně bledším. Je důležité též uvést, že referenční vzorek měl největší hodnotu ∆L, 
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Obr. 73 Barevné změny vybraných vzorků  [65]  
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která vyjadřuje měrnou světlost povrchu. Z tohoto vyplývá, že u tohoto vzorku měnil povrch 

svou světlost v průběhu zkoušky o hodně rychleji něž u ostatních vzorků.  

V rámci vyhodnocení výsledků nebyl nalezen vztah mezi dávkou laku a barevnými 

změnami. Všechny vzorky mimo vzorků č.3 a č.20 měly slabé barevné změny (vzorky č. 3 a č. 

20- jasně postřehnutelné – obr. 74). Jde o změny okem nepostřehnutelné. Na základě toho 

můžeme tuto zkoušku považovat spíše jako doplňující.  

Co se týká změny lesku, největší, a patrné odlišení od ostatních vzorků, měl vzorek č. 21 

(tab.58 a graf 37), u kterého byla použita největší dávku laku. Ostatní vzorky v průběhu 

ozařování vykazovaly téměř stejné změny lesku, jejích lesk mírně stoupl. 
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11. ZÁVĚR  
 

V úvodní teoretické části této diplomové práce byl proveden stručný přehled o nejvíce 

rozšířených druzích prefabrikovaných betonových výrobků. Důraz byl kladen na jejich základní 

parametry, nejčastější způsoby používání a normativní dokumenty dle kterých se tyto výrobky 

vyrábějí.   

Další část se zabývala technologií výroby drobných betonových prvků. Byly zde popsány 

metody zhutňování čerstvého betonu jako vibrolisování (což je současné použití vibrace a 

přítlaku) a lisování (použití jen přítlaku). Byla také popsána technologie výroby karuselového 

vytváření. V textu jsou uvedeny principy fungování, výrobní podmínky a výhody jednotlivých 

metod.  

Dalším tématem, souvisejícím s vlastnostmi a trvanlivostí výrobků, je tvorba výkvětů na 

jejich površích. Pozornost byla věnována druhům výkvětů a příčinám jejich tvorby. Aktuálnost 

tohoto tématu potvrzuje spousta článků a prací na obdobné téma. V diplomové práci jsou 

uvedeny některé ze základních výstupů z výzkumu provedeného na Belhorodské univerzitě 

v Rusku. Byla provedena analýza vlivu exploatace na intenzitu migrace látek a prozkoumána 

dynamika chování chemických prvků v betonovém jádře. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly, 

že možnost tvorby výkvětů na betonových výrobcích s časem vzrůstá.  

Hlavním cílem teoretické části bylo provedení rešerše o existujících poznatcích o 

způsobech zvýšení trvanlivosti betonových vibrolisovaných bloků pomocí různých druhů 

povrchových úprav a zušlechťování. Důraz je kladen zejména na vytvrzení lakovaného filmu 

pomoci ultrafialového, infračerveného a vysokovýkonného laseru. V textu jsou také uvedeny 

materiály používány při těchto technologiích. Důvodem použití lakování povrchu je zlepšení 

určitých vlastností betonových prvků. Povrchy upraveny tímto způsobem by měly mít větší 

trvanlivost, menší nasákavost a větší odolnost proti působení vody a CHRL. Zároveň jsou 

povrchy odolnější proti znečištění a mají lepší estetické parametry. Pozornost byla také 

věnována i jiným povrchovým úpravám betonu měnícím estetickou stránku výrobků.  

Hlavním cílem experimentální části bylo studium vlivu nátěrů na vlastnosti betonových 

dlažebních bloků. Praktická část práce se skládá ze tří hlavních částí. První část zahrnuje popis 

jednotlivých zkušebních metod. Jsou zde uvedeny postupy prováděných zkoušek, přípravy 

vzorků a vyhodnocení dosažených výsledků. V rámci experimentální části bylo provedeno 9 

zkoušek: zkouška nasákavosti, měření odolnosti proti skluzu a obrusu, simulace tvorby 

vápenných výkvětů pomoci sušárny a pomoci IR záření a měření drsnosti povrchů vzorků. Dále 

bylo provedeno ozařování povrchu vzorků v komoře Q-SUN s následným provedením měření 

barevných změn a lesku. V neposlední řadě bylo provedeno posouzení odolnosti povrchu 

betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Všechny výsledky byly 

zpracovány a jednotlivé receptury vzájemně porovnány. 
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Druhá část práce v sobě zahrnuje dosažené výsledky, které jsou seskupeny podle 

jednotlivých druhů laku a zahrnují hodnoty obdržené při provedení výše uvedených zkoušek. 

Veškeré výsledky v této části byly pro přehlednost porovnány s hodnotami referenčních vzorků. 

Třetí část experimentální části udává souhrn veškerých dosažených výsledků, které jsou 

seskupeny podle jednotlivých zkušebních postupů.  

Jako první byla prováděná zkouška nasákavosti. Nejlepší výsledek, a to znamená nejnižší 

nasákavost, měla sada vzorků č.20 (povrch byl upraven lakem Stone Lux/W top coat 1191/A). 

Nasákavost této sady dosáhla jen 0,7 %. Po 480 hodinách vykazovala největší nasákavost sada 

vzorků č. 5 (Lak Stone easy to clean), s hodnotou 2,25 %. Referenční vzorky měly nasákavost 

1,92 %. V rámci zkoušky byla provedená analýza vlivu vhodné dávky laku na nasákavost. Bylo 

zjištěno, že na výsledné hodnoty má vliv nejen dávka laku, ale i kvalita jeho vytvrzování a 

soudržnost s podkladem. Podle dosažených výsledků se dá tvrdit, že příliš velká vrstva 

naneseného laku pravděpodobně nebude mít nejvyšší odolnost. Aby byla zajištěná co nejlepší 

odolnost proti pronikání vody je potřeba stanovit optimální dávky laku u jednotlivých druhů 

laku. 

Dalšími provedenými zkouškami bylo stanovení odolnosti proti skluzu a měření drsnosti. 

Výsledky těchto zkoušek spolu navzájem korespondovaly. Největší drsnost povrchů a zároveň 

i největší odolnost proti skluzu prokázaly vzorky z referenční sady. Kyvadlová hodnota USRV 

referenční sady se rovná 97, a drsnost Ra =0,065. Ostatní hodnoty potvrzují, že se zvyšující se 

dávkou laku klesá výchylka zkušebního kyvadla, což znamená, že se zvyšující se dávkou laku 

klesá koeficient tření tohoto povrchu. Přímo úměrná závislost odolnosti proti skluzu na dávce 

laku se například projevila u vzorků s lakovaným povrchem Stone Lux/W top coat 1191/A. 

Kritérium pro splnění požadavku protiskluznosti je stanoveno na hodnotu 40. Tento požadavek 

nesplnily sady vzorků č. 2, č.3, č.4 a č.21.  

Při stanovení obrusnosti nebyla závislost ztráty obrusem na dávce ochranného laku zcela 

lineární. Hodnoty prokázaly relativně stejné výsledky všech sad vzorků, z čehož se dá usoudit, 

že lakovaný povrch zásadně neovlivňuje odolnost proti obrusu, z důvodu jeho rychlého 

obroušení už po 2-4 cyklech. 

V rámci experimentální části byla také provedena zkouška simulace tvorby vápenných 

výkvětů. Tato zkouška byla prováděna dvěma metodami. První metoda spočívala v cyklickém 

střídaní teplot za použití sušárny a vody. V průběhu zkoušky byly případné defekty 

zdokumentovány. Po 40 cyklech měl povrch každého ze vzorků nehomogenitu struktury, na 

vzorcích se vyskytly různé druhy defektů, jako jsou trhliny, odlupování laku, výkvěty (na 

bočních a spodních stranách). Defekty laku se projevily převážně na vzorcích, které měly 

největší dávku laku a to byly sady vzorků č.3, č.4, č.15 a č.21. Druhá metoda spočívala ve 

střídání působení infračerveného záření a vody na povrch zkušebních těles. Po 50 cyklech 

ohřevu a ochlazení došlo k patrným defektům ve struktuře některých vzorků. Výrazné poruchy 

ve struktuře měl také referenční vzorek, na jehož povrchu se v průběhu zkoušky objevila trhlina, 

která se s časem zvětšovala. Na lícových površích vzorků č. 3, č.4, č.15 a č.21 se podobně jako 
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u předchozího postupu vyskytly různé defekty laku, zejména odlupování, trhliny a 

nehomogenita. To opět potvrzuje nadměrnou (pravděpodobně větší než vhodnou) dávku laku.  

Další provedenou zkouškou byla zkouška odolnosti proti CHRL. Na základě obdržených 

výsledků se dá usoudit, že se zvyšující se dávkou laku vzrůstá i odolnost vzorků proti CHRL. 

Sady vzorků č. 3; č.4; č.5; č.14; č.15 a č.21 měly výborné výsledky. Jejich celkový odpad po 

100 cyklech nepřekročil 50g/m2. Výsledky odolnosti proti CHRL ozařovaných vzorků 

nevykázaly, oproti stejným vzorků, které ozařovány nebyly,  zásadně velké rozdíly. Působení 

UV záření v průběhu 1008 hodin nemělo vliv na odolnost proti vodě a působení CHRL u většiny 

ze vzorků. Neozařované vzorky a vzorky po ozařování ukázaly relativně stejné výsledky této 

zkoušky. Obecně lze říci, že se projevila vysoká trvanlivost sledovaných laků proti působení 

CHRL. Byl zde však také patrný vliv rozhraní lakovaný povrch a spodní vrstva, kdy ke vzniku 

defektů při zkoušce trvanlivosti docházelo se strany ošetřené řezné části betonu, která na 

lakovaný povrch navazovala. 

Jako poslední byla provedena zkouška barevného rozdílů pomocí spektrofotometru. Bylo 

zjištěno, že vzorky po době 1008 hodin ozařování v komoře Q-SUN měly nepatrné barevné 

změny a změny lesku. Největšího barevného rozdílu dosáhl vzorek č. 3, nejmenšího vzorek 

č.21. Referenční vzorek měl průměrné barevné změny a jeho změny se s časem lineárně měnily. 

Dá se předpokládat, že při dalším působení UV záření se na povrchu referenčního vzorku 

vyskytnou výkvěty a povrch bude výrazně více bledý. Co se týče změny lesku, největší (a patrně 

odlišné od ostatních vzorků) hodnoty měl vzorek č. 21, který měl největší dávku laku. Ostatní 

vzorky v průběhu ozařování měly téměř stejné změny lesku. Jejich lesk mírně vzrůstal.  

Z výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, že všechny druhy zkoumaných laků 

měly vliv na sledované či požadované vlastnosti betonových výrobků. Míra úpravy vlastností 

se lišila pro různé druhy laků, přesto lze u většiny laků vypozorovat jistou závislost mezi 

vrstvou laku a úpravou dané vlastnosti. Výsledky jednotlivých zkoušek tak mohou napomoci 

při volbě ideálního laku a jeho dávky pro dané požadavky a dokáží nastínit míru výhod i 

nevýhod daného laku. Také ukazují, že v použití infračerveného nebo ultrafialového záření pro 

vytvrzování laků není znatelný rozdíl v účinnosti jednotlivých vlastností a je tedy vhodné volit 

méně nákladnou variantu vytvrzování.  

Experimentální část této diplomové práce napomáhá k výběru vhodného laku podle 

určitých požadavků, což je stále málo sledované téma, kterému je potřeba se do budoucna 

věnovat. 
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