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Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti 

Stanovení objemové stálosti 

Stanovení objemové stálosti 

Přístroje 
- Le Chatelierova objímka je vyrobena z mosazi -nekorodující pružný kov (obr. 11, obr. 12, obr. 

13). 
- Vodní lázeň, do které se mohou uložit Le Chatelierovy objímky a které umožňují v průběhu 

(30±5) min. zvýšit teplotu vody z (20±1) oC k varu. 
- Zkušební prostředí nebo vlhkostní skříň musí mít teplotu (20±1) oC a vlhkost vzduchu min. 

90 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11 Le Chatelierova objímka   
 
 

Obr. 12 Uspořádání drátěných 
patek k odstranění zatvrdlé 
cementové kaše 

  
Obr. 13 Uspořádání při měření  
pružnosti objímky (x – zvětšení  
vzdálenosti hrotů tyčinek:  
2x ≥ 15 mm)  

Postup zkoušky 
- Zkouška se provádí na jednom zkušebním tělese.  
- Používá se normální hustota cementové kaše. Olejem se natřou vnitřní strany dvou Le 

Chatelierových objímek a povrch skleněných destiček. Objímky se naplní a srovnají. Během 
plnění musí být objímky zajištěny proti rozevření.  

- Objímka se přikryje naolejovanou destičkou. Následně se objímka uloží do vlhkého prostředí 
při teplotě (20±1) oC a vlhkosti min. 90 % na dobu (24±0,5) h.  

- Po (24±0,5) h se změří vzdálenost „A“ mezi hroty tyčinek s přesností na 0,5 mm.  
- Objímka se vloží do vodní lázně, kterou je nutno přivést v průběhu 30±5 min k bodu varu. Při 

této teplotě se vodní lázeň udržuje 3 h±5 min.  
- Po vaření se změří vzdálenost „B“ mezi hroty tyčinek s přesností na 0,5 mm.  
- Objímka se ochladí na (20±2) oC a změří se vzdálenost „C“ mezi hroty tyčinek s přesností na 

0,5 mm.  
- Vyhodnocuje se rozdíl vzdáleností „C“-„A“ s přesností na 1 mm. Je - li rozepnutí větší než je 

předepsaná hodnota pro cement provede se opakované stanovení. Pokud provádíme druhé 
měření je uvedena hodnota „C“-„A“ nebo průměr ze dvou hodnot uvedených s přesností na 1 
mm.   

 

Vyhodnocení 
- Zkouška se provádí z důvodu možného nebezpečí pozdějšího rozpínání ztvrdlého cementu 

v důsledku hydratace volného oxidu vápenatého, nebo volného oxidu hořečnatého.   
 


