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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá možností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti 

cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti 

akustických vlastností u keramického střepu a také je zde uvedena teorie výpočtu a měření 

vzduchové neprůzvučnosti. Praktická část je rozdělena na aplikovaný a základní výzkum. 

V rámci aplikovaného výzkumu je experiment, který posuzuje vliv množství konkrétních 

surovin používaných v cihelně Holice na nejdůležitější technologické vlastnosti plastického 

těsta a vypáleného střepu především s ohledem na možnost zvýšení indexu vzduchové 

neprůzvučnosti. V rámci základního výzkumu je experiment, který posuzuje vliv standardně 

používaných tuzemských cihlářských surovin především na vzduchovou neprůzvučnost. 

Vzduchová neprůzvučnost je v obou experimentech posuzována nepřímo na základě rychlosti 

průchodu ultrazvuku.   

Abstract: 

Diploma thesis is concerned with opportunities of increase sound isolution index for bricks. 

In theoretical part is summary of present knowledge about acoustic properties ceramic body 

field and theoretical calculations and measuring sound insulation as well as. Practically part 

is divided on apply and basic research. Under apply research is experiment, that considers 

impact quantity of raw materials using at brick factory in the Holice on the most significant 

technological properties of plastic paste and brick body, additionaly with the considering 

chances of increase sound insulation index. In basic research is experiment, that evaluates 

impact common use domestic brick´s raw materials on sound insulation. Sound insulation 

is evaluated indirectly by transsmision rate of ultrasound in a both cases. 

Klíčová slova: 
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A  ÚVOD 

Cihlářský střep patří mezi nejstarší stavební materiály, které doprovází člověka 

už tisíce let. Má tak za sebou velmi dlouhý vývoj, který kladl přísné požadavky nejen na 

mechanické vlastnosti, ale také na vlastnosti střepu zajišťující příjemné prostředí a pohodu 

bydlení. Posledním stupněm vývoje cihlářských tvarovek bylo díky rostoucím cenám energií 

získání co nejlepších tepelně technických vlastností. Po dosažení uspokojivých parametrů 

v této oblasti přichází na řadu další významný cíl rozvoje cihlářské výroby a to zlepšení 

akustických vlastností výrobků. Moderní doba sebou přináší velké množství techniky, a tím 

znečištění prostředí hlukem, který je člověku nebezpečný a může způsobovat onemocnění 

s nevratnými následky. U cihlářských tvarovek se jedná především o problematiku zvýšení 

indexu vzduchové neprůzvučnosti, kterou můžeme definovat jako snahu o vytvoření tvarovky 

s minimální propustnosti zvuku (hluku). Doposud se na zlepšení akustických vlastností 

přistupovalo především vývojem geometrických parametrů tvarovky, tvaru, množstvím 

a velikosti dutin. Ovšem posledním zjištěním je skutečnost, že významnou roli hraje také 

složení surovinové směsi, čímž se bude právě zabývat tato práce. 

B  CÍL 

Cílem této diplomové práce je zpracovat teoretický základ o vzduchové 

neprůzvučnosti a provést rešerši doposud publikovaných výsledků výzkumu v oblasti vlivu 

cihlářských surovin na akustické vlastnosti cihlářských zdících tvarovek. Praktická část práce 

bude rozdělena na základní a aplikovaný výzkum, kde v rámci základního výzkumu bude 

experimentálně posouzen vliv standardně používaných tuzemských cihlářských surovin 

především na vzduchovou neprůzvučnost střepu posuzovanou nepřímo na základě rychlosti 

průchodu ultrazvuku. V rámci aplikovaného výzkumu bude posouzen vliv obsahu konkrétních 

surovin používaných v cihelně Holice společnosti Wienerberger a.s. na nejdůležitější 

technologické vlastnosti plastického těsta a vypáleného střepu především s ohledem 

na možnost maximálního zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti. 
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C  TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce pojednává v obecné rovině o vzduchové neprůzvučnosti, jejím 

měření a výpočtu včetně nepřímého stanovení pomocí průchodu ultrazvuku. Dále zde bude 

zpracována rešerše doposud publikovaných výsledků výzkumu v oblasti vlivu cihlářských 

surovin na akustické vlastnosti, a to především vzduchovou neprůzvučnost u cihlářských 

zdících tvarovek.  

1 Neprůzvučnost cihlářských výrobků 

Vzduchová neprůzvučnost je důležitou a významnou vlastností stavebních konstrukcí. 

Jedná se o schopnost dělícího prvku propouštět zvuk (hluk), který se šíří vzduchem 

do chráněného prostoru. Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti nám tedy vyjadřují zvukově 

izolační vlastnost dělící stavební konstrukce bránit šíření zvuku, který se šíří vzduchem.  

Zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti je v současné době dalším významným 

cílem pro rozvoj cihlářské výroby. Podle dosavadních poznatků vzduchová neprůzvučnost 

jednovrstvého zdiva závisí především na hmotnosti zdiva na jednotku plochy, 

na geometrických parametrech tvarovky a na množství, velikosti a tvaru dutin. Mimo tyto 

vlastnosti a parametry má také významnou roli na index vzduchové neprůzvučnosti i složení 

surovinové směsi tvarovky. 

1.1 Dosavadní poznatky v oblasti vlivu surovin na vzduchovou 

neprůzvučnost cihlářských zdících tvarovek 

Doposud nebyly publikovány žádné studie, které by se zabývaly přímo vlivem 

použitých surovin na vzduchovou neprůzvučnost. A právě to je velkým ukazatel o jak důležité 

téma se jedná. Prvotní poznatky z této problematiky přinesl nepublikovaný projekt [1], který 

se zabývá vlivem obsahu konkrétních surovin používaných v cihelně Holice na nejdůležitější 

technologické vlastnosti plastického těsta a vypáleného střepu především s ohledem 

na možnost maximálního zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti. V projektu byla použita 

metoda plánovaného experimentu (PLANEX), díky které byly zjištěny meze nezávislých 

proměnných, z nichž se pak vytvořily složení jednotlivých surovinových směsí pro 

experiment. Vytvořeno bylo šestnáct směsí, a to směs bez písku, referenční směs a čtrnáct 

dalších s odlišnými poměry surovin. První vydaná zpráva projektu se zabývá pouze posouzení 

pěti směsí. Zkompletováním všech směsí včetně vyhodnocení výsledků vlastností se pak bude 
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zabývat právě tato diplomová práce. Závěrem vydané zprávy bylo doporučení snížení 

křemenného písku jako ostřiva na úkor elektrárenského popílku a strusky pro zlepšení 

vzduchové neprůzvučnosti respektive zvukově izolační vlastnosti. Nahrazení křemenného 

písku těmito sekundárními surovinami vede mimo jiné i ke snížení objemové hmotnosti 

a zlepšení tepelně izolačních vlastností.
[1] 

Velice blízkou problematikou se zabývá článek [2], kde autoři Gilbert Ganga a spol. 

řešili vliv dřevěných pilin a hoblin na mechanické a zvukově izolační vlastnosti nepálených 

cihel. V experimentální studii autoři zhotovili cihelky, kde hlavní složkou byla jílová zemina 

a cement, který byl v obsahu 4 %, 6 % a 8 %. A u těchto tří typů směsí zkoušeli vliv 2 až 8 % 

pilin nebo hoblin.  

Tabulka č. 1: Návrh jednotlivých směsí pro experiment. 
[2]

 

% Cement Návrh směsi 

4 

94 % jíl + 4 % cement + 2 % piliny, hobliny 

92 % jíl + 4 % cement + 4 % piliny, hobliny 

90 % jíl + 4 % cement + 6 % piliny, hobliny 

88 % jíl + 4 % cement + 8 % piliny, hobliny 

6 

94 % jíl + 6 % cement + 2 % piliny, hobliny 

92 % jíl + 6 % cement + 4 % piliny, hobliny 

90 % jíl + 6 % cement + 6 % piliny, hobliny 

88 % jíl + 6 % cement + 8 % piliny, hobliny 

8 

94 % jíl + 8 % cement + 2 % piliny, hobliny 

92 % jíl + 8 % cement + 4 % piliny, hobliny 

90 % jíl + 8 % cement + 6 % piliny, hobliny 

88 % jíl + 8 % cement + 8 % piliny, hobliny 

Zvukově izolační vlastnosti v experimentu byly stanovovány nepřímo pomocí 

ultrazvuku stejně tak jako bude provedeno v této diplomové práci. Pro zlepšení vzduchové 

neprůzvučnosti vyžadujeme co nejvyšší rychlosti šíření ultrazvuku, které jsou ovlivněny 

především mikrostrukturou a objemovou hmotností zhotoveného materiálu. Výsledkem 

tohoto experimentu jsou dvě grafické závislosti, kde můžeme vidět, že s minimálním 

množstvím pilin, tedy 2 %, se rychlosti šíření ultrazvuku pohybují na svých maximech a jedná 

se tak o směs, která vykazuje nejvyšší vzduchovou neprůzvučnost. Rychlosti šíření ultrazvuku 
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ve směsích s obsahem 4 % a 6 % pilin jsou výrazně nižší, ale mezi sebou se liší pouze 

nepatrně. Až další výraznější rozdíl je znatelný u maximálního obsahu pilin a to 8 %, kde 

rychlosti šíření ultrazvukového impulsu jsou nejnižší. 
[2]

 

Graf č. 1: Vyhodnocení rychlosti šíření ultrazvuku u směsi s obsahem 4 % cementu 
[2]

 

 

Graf č. 2: Vyhodnocení rychlosti šíření ultrazvuku u směsi s obsahem 6 % cementu 
[2]

 

 

Publikováno bylo také mnoho studií, které se zabývají například použitím konkrétního 

druhu zdícího prvku (keramika, pórobeton, beton) a jeho vlivu na vzduchovou neprůzvučnost, 

studie řešící strukturu (pórovitý vs. hutný) nebo řešení tvaru a množství dutin ve zdícím 

prvku. Například P. H. T. Zannin a J. A. C. Ferreira vydali studii [3], kde se zabývali 

srovnáním vzduchové neprůzvučnosti materiálů, které jsou používány pro občanskou 

výstavbu v Brazílii, kde jako nejčastější materiál je používána právě keramická plná pálená 
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cihla. Autoři v laboratoři porovnávali šest typů zdí a měření vzduchové neprůzvučnosti 

prováděli podle ISO 140 – 3 v kmitočtovém pásmu 1/3 oktávy a poté ji převedli podle ISO 

717 – 1 na váženou vzduchovou neprůzvučnost. Výsledkem měření bylo zjištění, že právě 

vnitřní i vnější stěny z keramických tvarovek (plná pálená cihla) mají ve srovnání s ostatními 

materiály nejlepší hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti, a to v případě čisté neomítnuté 

obvodové zdi hodnota vyšla 41 dB. Další výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
[3]

 

Tabulka č. 2:  Naměřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jednotlivých typů stěn. 
[3]

 

Materiál zdi Rw [dB] 

Neomítnutá cihlová zeď 41 

Omítnutá cihlová zeď 44 

Neomítnutá betonová zeď 37 

Omítnutá betonová zeď 43 

Sádrokarton bez skleněných vláken 34 

Sádrokarton se skleněnými vlákny 42 

Tabulka č. 3:  Naměřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti u stěn mezi místnostmi. 
[3]

 

Materiál zdi 
Relativní plocha dveří 

s ohledem na stěnu [%] 
R´w [dB] 

Dřevo 13-16 20-25 

Cihla 8-20 25-31 

Beton 11-18 25-26 

Sádrokarton 13-20 27-29 

Další seznam hodnot vzduchové neprůzvučnosti převážně stavebních materiálů přináší 

publikace [4] z čínského Honk Kongu. Jedná se o publikaci řešící návrh protihlukových stěn 

podél pozemních komunikací a uvádí tabulku naměřených hodnot, které můžou být použity 

jako hrubé vodítko pro návrh těchto stěn. V tabulce č. 4. je vidět zastoupení materiálů, jako 

jsou např. beton, lehký beton, cihla, ocel nebo dřevo, u kterých je uvedena i plošná hmotnost 

v kg/m
2
 a díky nim je vidět, že s nárůstem plošné hmotnosti se zvyšují hodnoty vzduchové 

neprůzvučnosti.
 [4] 
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Tabulka č. 4:  Naměřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti u stěn mezi místnostmi. 
[4] 

Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

Plošná hmotnost 

[kg/m
2
] 

Vzduchová 

neprůzvučnost [dB] 

Polykarbonát 8 – 12 10 – 14 30 - 33 

Akrylát - PMMA 15 18 32 

Prostý beton 100 244 40 

Lehký beton 
150 244 39 

100 161 36 

Cihla plná pálená 150 288 40 

Nerezový plech 1,27 9,8 25 

Hliníkový plech 1,59 4,4 23 

Dřevo 25 18 21 

Překližka 
13 8,3 20 

25 16,1 23 

Absorpční panely – plech + 

polyester 
50 - 125 20 – 30 30 - 47 

1.2 Vzduchová neprůzvučnost u zdících tvarovek na českém trhu 

Pro přehlednost byla zpracována tabulka č. 5, kde jsou vidět hodnoty vzduchové 

neprůzvučnosti nejznámějších výrobců zdících tvarovek u nás. Byli vybráni výrobci Heluz, 

Wienerberger, kde vyrábí keramické tvarovky, dále KM Beta, kde nalezneme tvarovky 

vápenopískové i keramické, Liapor, který vyrábí tvarovky z keramického lehkého kameniva 

a v poslední řadě Ytong, který se zabývá výrobou pórobetonových tvárnic. 
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Tabulka č. 5:  Vzduchová neprůzvučnost vybraných zdících tvarovek u nás. 
[25, 26, 27, 28, 29] 

Výrobce Označení Popis 
Tloušťka 

[mm] 

Vzduchová 

neprůzvučnost [dB] 

Heluz 

HELUZ AKU 25 
Keramická broušená, 

maltové lože 
250 55 

HELUZ AKU 25 MK 
Keramická broušená, 

maltové lože 
250 56 

KM Beta 

SENDWIX 5DF-P 
Vápenopísková tvarovka, 

maltové lože 
240 53 

SENDWIX 5DF-LP 
Vápenopísková tvarovka, 

lepidlo 
240 53 

PROFIBLOK 240 

BRUS 
Keramická broušená, lepidlo 240 45 

PROFIBLOK 240  
Keramická nebroušená 

tvarovka, maltové lože 
240 46 

Wienerberger 

Porotherm 25 AKU Z 
Keramická nebroušená, 

maltové lože 
250 56 

Porotherm 25 AKU 

SYM 

Keramická nebroušená, 

maltová kapsa 
250 57 

Porotherm 25 AKU Z 

Profi 
Keramická broušená, lepidlo 250 53 

Porotherm 25 AKU Z 

Profi Dryfix 

Keramická broušená, zdící 

pěna 
250 52 

Liapor 

Liapor M 240 
Kamenivo liapor, broušená, 

tenké maltové lože 
240 56 

Liapor M 240 RW 
Kamenivo liapor, 

nebroušená, maltové lože 
240 57 

Ytong Silka S20-2000 Pórobeton, malta 250 56 

 

1.3 Měření a výpočet vzduchové neprůzvučnosti 

Vzhledem k tomu, že hladina akustického tlaku je veličina odvozená od logaritmu 

základní veličiny, vyjadřujeme i neprůzvučnost konstrukce v logaritmické míře. Z toho 

důvodu zavádíme vzduchovou neprůzvučnost R [dB] v kmitočtovém pásmu, jejímž základem 

je logaritmus poměru dopadajícího a propuštěného akustického výkonu.  

Výpočet vzduchové neprůzvučnosti:  

          
   

   
       

Wdo – akustický výkon dopadajícího vlnění [Pa] 

Wpr – akustický výkon prošlý konstrukcí [Pa] 
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Pokud známe hladiny akustického tlaku vysílající místnosti (Lp1) a přijímající 

místnosti (Lp2) bude neprůzvučnost R [dB] dělící konstrukce dána vztahem: 

                   
 

  
       

Lp1 – hladina akustického tlaku ve vysílací místnosti [dB] 

Lp2 – hladina akustického tlaku v přijímací místnosti [dB] 

A2 – celková pohltivost přijímací místnosti [m
2
] 

S – plocha společné dělící konstrukce [m
2
] 

Jako kritérium pro hodnocení hluku v budovách byla zavedena jednočíselná veličina 

vážená stavební neprůzvučnost R´w [dB]. Stanovení této veličiny se provádí podle ČSN EN 

ISO 717 1:98 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách –

 Část1: Vzduchová neprůzvučnost. Vypočtené nebo změřené hodnoty neprůzvučnosti 

R se s přesností na jedno desetinné místo zpracují do tabulky nebo do grafu v kmitočtovém 

rozsahu 100 až 3150 Hz po 1/3 oktávy. Hodnota R se porovnává s referenčními hodnotami 

směrné křivky (SK) vzduchové neprůzvučnosti. Při porovnávání kmitočtového průběhu 

R posunujeme směrnou křivku po krocích v celých dB směrem ke křivce změřených nebo 

vypočtených hodnot. Porovnávání se provádí tak dlouho, až se součet nepříznivých odchylek 

co nejvíce blíží 32,0 dB. Veličina vážená stavební neprůzvučnost R´w [dB] je hodnota směrné 

křivky odečtené na kmitočtu 500 Hz po jejich posunutí a vždy nabývají celé hodnoty 

v dB. 
[5,6] 

 

Tabulka č. 6: Hodnoty směrné křivky vzduchové neprůzvučnosti v závislosti na frekvenci. 
[6]

 

f [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 

SK [dB] 33 26 39 42 45 48 51 52 

f [Hz] 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

SK [dB] 53 54 55 56 56 56 56 56 

Nezbytným předpokladem ochrany proti hluku v místnostech budov je dodržení 

normových požadavků na váženou stavební neprůzvučnost R´w [dB] mezi místnostmi. 

Dodržení normativní hodnoty se posuzuje zkouškou, která se sestává z měření a následného 



19 

 

porovnání výsledku s normativními požadavky. Vážená stavební neprůzvučnost nesmí být 

nižší, než je uvedená v tabulce. Při posouzení platí vztah: 

               

R´w – vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

Rw – vážená laboratorní neprůzvučnost [dB] 

k – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku (cihelné zdivo k = 2 dB) [dB] 

Tabulka č. 7:  Náhled do části A, B tabulky s požadavky na váženou stavební neprůzvučnost 

R´w [dB] dle normy ČSN 73 0532. 
[7]

 

Chráněný prostor (přijímací) 

Položka Hlučný prostor (vysílající) 

Požadavky na zvukovou izolaci 

Stropy Stěny Dveře 

R´w [dB] L´n,w [dB] R´w [dB] 
Rw  

[dB]  

A. Bytové domy (kromě rodinných domů) - Jedna obytná místnost vícepokojového bytu 

1 

Všechny ostatní místnosti téhož bytu, 

pokud nejsou funkční součástí 

chráněného prostoru 

42 68 42 - 

B. Bytové domy - Byt 

2 Všechny místnosti druhých bytů 52 58 52 - 

3 
Veřejně používané prostory domu 

(schodiště, vestibuly, chodby, terasy) 
52 58 52 32 

4 
Veřejně nepoužívané prostory domu 

(např. půdy) 
47 63 47 - 

5 Průchody, podchody 52 53 52 32 

6 Průjezdy, podjezdy, garáže 57 48 57 - 

7 
Provozovny s hlukem LA,max < 85 dB 

s provozem nejvýše do 22.00 h 
57 53 57 - 

8 
Provozovny s hlukem LA,max < 85 dB 

s provozem nejvýše i po 22.00 h 
62 48 62 - 

9 
Provozovny s hlukem 85 dB < LA,max 

< 95 dB s provozem i po 22.00 h 
72 38 - - 
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Vzduchovou neprůzvučnost můžeme rozdělit na stavební R´,R´w [dB] a laboratorní R, 

Rw [dB]. Laboratorní neprůzvučnost se zjišťuje měřením v laboratořích s vyloučením tzv. 

bočních (vedlejších) cest šíření zvuku. Stavební neprůzvučnost se měří přímo v budovách tak, 

že do místnosti zdroje se umístí všesměrný zdroj zvuku a vybudí se zvukové pole s použitím 

širokopásmového signálu. Výkon zdroje musí být takový, aby hladiny akustického tlaku 

v místnosti příjmu byly alespoň 10 dB nad hladinou pozadí. Změří se průměrné hladiny 

akustického tlaku v místnosti zdroje Lp1 a v místnosti příjmu Lp2 (při více polohách 

mikrofonu). Měření se provádí v třetinooktávových pásmech od 100 Hz do 3 150 Hz. 
[8]

 

1.3.1 Měření vzduchové neprůzvučnosti pomocí ultrazvuku 

Pro zjištění vzduchové neprůzvučnosti nebyla v praktické části této diplomové práce 

použita žádná výše uvedená metoda měření, ale doposud neuveřejněná metoda, která 

je používána v laboratořích společnosti Wienerberger, a.s.. Jedná se o nepřímou metodu 

měření na základě rychlosti šíření ultrazvuku. Podle dostupných informací, vyžadujeme pro 

lepší zvukově izolační vlastnosti, tedy vyšší vzduchovou neprůzvučnost, co nejvyšší rychlosti 

šíření ultrazvuku. Rychlost šíření ultrazvukového impulsu je závislá na mikrostruktuře 

keramického střepu a především na elastických vlastnostech (dynamický modul pružnosti) 

a objemové hmotnosti zhotoveného keramického střepu. Rychlost šíření ultrazvuku je v rámci 

výzkumů měřena přístrojem TICO. 
[9]

 

Výpočet rychlosti ultrazvuku: 

Výpočet je odvozen z výpočtu dynamického modulu pružnosti, který je stanoven 

pomocí rychlosti šíření ultrazvuku dle normy ČSN 73 1371. 

         šíř  í              
    

   
 
  

       

EDyn – Dynamický modul pružnosti [Pa]  

D – Objemová hmotnost [kg/m
3
] 

K – koeficient rozměrnosti prostředí 

Z rovnice vyplývá, že rychlost šíření ultrazvuku je tím větší, čím je větší modul 

pružnosti nebo menší objemová hmotnost.  
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D  PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsou shrnuty základní definice a vlastnosti použitých surovin pro 

experiment (výzkum) a dále je zde uvedena stručná metodika zkoušek prováněných jak 

na plastickém těstě, tak i na vypáleném střepu v průběhu výzkumu. Experimenty praktické 

části jsou rozděleny na aplikovaný a základní, kde v rámci aplikovaného výzkumu je 

posouzen vliv obsahu konkrétních surovin používaných v cihelně Holice společnosti 

Wienerberger a.s. na nejdůležitější technologické vlastnosti plastického těsta a vypáleného 

střepu především s ohledem na možnost maximálního zvýšení indexu vzduchové 

neprůzvučnosti. V rámci základního výzkumu je pak posouzen vliv používaných tuzemských 

cihlářských surovin (zeminy, ostřiva, lehčiva) na vzduchovou neprůzvučnost střepu 

posuzovanou nepřímo na základě rychlosti průchodu ultrazvuku. 

2 Použité suroviny a jejich vlastnosti 

Suroviny použité při výrobě cihlářského střepu dělíme především na plastické 

a neplastické. Plastické suroviny se vyznačují svou schopností vytvoření těsta, které je možné 

snadno tvarovat bez porušení celistvosti po smísení s vodou. Řadíme sem jíly, hlíny nebo 

kaoliny. Neplastické suroviny podle funkce dělíme do tří skupin a to ostřiva, taviva a lehčiva. 

Ostřiva jsou látky, které snižují plastičnost těsta a při výpalu mohou tvořit pevné vazby, a tím 

vzniká hutný a pevný střep. Taviva jsou látky, které při výpalu keramického střepu tvoří 

taveninu a spojují tak krystalické fáze střepu. Taviva také snižují teplotu výpalu, čím můžeme 

získat střep o stejné pórovitosti při nižší teplotě výpalu. Lehčiva slouží ke snížení objemové 

hmotnosti keramického střepu. Lehčiva můžeme mít nepřímo působící, což jsou suroviny 

s nízkou objemovou hmotností (např. perlit, škvára) nebo přímo působící, což jsou látky, které 

při výpalu vyhoří a vytvoří tak póry (např. popílek, piliny). Některé suroviny mohou plnit více 

funkcí současně. Například živče v plastickém těstě plní funkci ostřiva a při výpalu jsou 

významným tavivem. [11] 

2.1 Křemenný písek 

Křemenný písek je v oboru keramiky nejpoužívanější ostřivo. Jedná se o ostřivo 

na bázi SiO2, kde obsah oxidu křemičitého je obvykle vyšší jak 92 %. Složení písků je velmi 

variabilní a je závislé na tom, ze které horniny vznikl. Světlé písky obsahují převážně zrna 

vápence, tmavé zase mohou obsahovat magnetit, nebo také najdeme písky obsahující olivín, 

granáty nebo i drahé nerosty. Obvykle v nich převládají minerály, jako jsou křemen, muskovit 
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nebo živce. Díky vysokému obsahu SiO2 je písek velice významný pro keramický a sklářský 

průmysl, protože je schopen reagovat s uhlíkem a vodíkem a za vyšších teplot i s oxidy kovů 

a polokovů. Tato surovina se vyznačuje snížením plastičnosti těsta, čímž snižuje například 

smrštění při sušení nebo citlivost k sušení. V experimentu byl použit křemenný písek 

s přírodní vlhkostí 5,9 % a sypnou hmotností 1338 kg/m
3
. 

[10] 

2.2 Cihlářská zemina – jílová surovina 

Jílové zeminy jsou sedimenty, které vznikly zvětráváním hornin bohatých na žuly, 

živče, pegmatity aj., hydrotermálním rozkladem a přemístěním rozrušených hornin 

s následnou sedimentací složek rozpadu. Výsledná charakteristika jílové zeminy je tak závislá 

na složení výchozí horniny. Základní složkou jílových surovin je jílovina, která má zrnitost 

pod 2 µm. Obsah jíloviny se liší podle druhu jílové suroviny. V jílové surovině se také 

nacházejí minerály, které dělíme na jílové minerály (kaolinit, montmorillonit, illit a chlorit) 

a neplastické minerály (křemen, živce, vápenec, oxidy hliníku apod.). Jílové suroviny dále 

dělíme především na jíly (více než 50 % jíloviny) a hlíny (20 - 50 % jíloviny). S rostoucím 

podílem jíloviny roste plastičnost zeminy. Pro experiment byla použita vápenitá jílová 

zemina, těžená přímo v areálu cihelny Holice a nevápenitá jílová zemina z Týnu nad Vltavou. 

Pro výrobu cihlářských produktů se zeminy dle ČSN 72 1564 rozdělují do čtyř skupin podle 

podílu částic do 2 µm a nad 20 µm, pomocí Winklerova diagramu, který určuje vhodnost 

použití dané suroviny.
 [11, 31]

 

Tabulka č. 8: Rozdělení cihlářské zeminy. 

Vlastnost  A B C D 

Obsah těžce drtitelných zrn 

nad 2 mm  
< 10 % < 5 % < 2 % < 2 % 

Smrštění sušením [%]  3,5 - 5,0 4,0 - 7,0 5,0 - 8,0 5,0 - 8,5 

Pevnost v tahu ohybem po 

výpalu [MPa]  
> 3 > 5 > 7 > 7 

Nasákavost [%]  > 12 > 12 > 12 - 

Škodlivost cicváru nesmí snižovat pevnost o více než 20 %, žádné povrchové odštěpky 

cicváru hlubší než 1 mm, mrazuvzdornost nejméně 25 zmrazovacích cyklů M25, žádná 

náchylnost k tvorbě výkvětů, jednotná barva vypáleného střepu  

Vhodnost suroviny: A – cihly plné a děrované, B – duté cihly a děrované tvarovky, C- 

tenkostěnné cihlářské výrobky, D – krytina a obkladové výrobky  
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Obrázek č. 1: Winklerův diagram. X1 - zrna pod 2 µm; X2 - zrna 2-20 µm; X3 - zrna nad 

20 µm. 
[31]

 

 

2.3 Elektrárenská struska 

Elektrárenskou strusku můžeme definovat jako hrubý, pevný a nekovový zbytek na 

roštu spáleného paliva v granulačních kotlích při spalování hnědého uhlí, hořlavých břidlic 

a jiných pevných paliv. Odlučuje se ve výsypce spalovací komory kotle, kde dopadá do vodní 

lázně a po odvodnění je expedována. Vodní lázeň má za následek granulaci a vznik latentně 

hydraulických vlastností. Struska odpovídá svým zrnitostním složením a mechanickými 

vlastnostmi slabě zahliněným a špatně zrněným pískům. Nejsledovanější chemické složky 

jsou oxid vápenatý, hořečnatý, křemičitý a hlinitý, z nichž se stanovuje modul bazicity, zdali 

je struska zásaditá nebo kyselá, od čeho se pak odvíjí její použití. Velice důležitým činitelem 

je druh výchozího paliva, způsob spalování, jeho množství a stav jeho zbytků v elektrárenské 

strusce. Objemová hmotnost volně sypaných zrnitostí 0 – 16 mm je 400 až nanejvýš 

1000 kg/m
3
. Využití této suroviny je velmi široké. Využívá se do násypů zemních těles 

pozemních komunikací, opěrných konstrukcí, jako zásyp při rekultivaci, pro terénní úpravy 

a dále plní funkci ostřiva a lehčiva při výrobě cihlářských výrobků. Pro experiment byla 

použita struska s přírodní vlhkostí 20,8 % a sypnou hmotností 624 kg/m
3
. 

[12, 33]
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Tabulka č. 9: Chemické složení strusky. 

 SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO MnO S
2-

 

Obsah [%] 35 – 45  35 - 50 5 - 15 2,0 1-15 2,0 0,2 - 3 

2.4 Elektrárenský popílek 

Elektrárenský popílek je anorganická zplodina vznikající při spalování pevných, 

zpravidla jemně mletých, paliv v hnědouhelných a černouhelných elektrárnách. Popílek 

dělíme na fluidní, který získáme odsířením spalin při teplotě spalování 850 °C a na popílek 

vysokoteplotní, který se zachycuje z kouřových plynů v mechanických a elektrických 

odlučovačích při teplotě spalování 1400 až 1600 °C. Vysokoteplotní popílek jsou kulovité, 

porézní zrna o velikosti 1 – 150 µm s měrným povrchem 200 – 800 m
2
/kg. Obsahuje minerály 

β-křemen, amorfní skelnou fázi a minerál mullit, který u fluidního popílku nenajdeme. 

Chemické složení elektrárenských popílků je velice variabilní, z důvodu rozdílného druhu 

použitého paliva a způsobu pálení v různých elektrárnách. Nejsledovanějšími složkami těchto 

druhotných surovin jsou oxid křemičitý, hlinitý a hořečnatý, protože silně souvisí s procesem 

slinování a tvarování keramické matrice při teplotě slinování.
[32]

 Popílek je využíván jako 

přísada do betonu, jako jedna z hlavních surovin při výrobě cihel, pórobetonových tvárnic 

a umělého kameniva, jako plnivo pro asfaltové výrobky, vyplňování důlních děl a pro výrobu 

rekultivačních stabilizovaných hmot. Při experimentu plní především funkci lehčiva (zvýšení 

pórovitosti), ale i funkci ostřiva. Použitý popílek pochází z elektrárny Dětmarovice 

a má přírodní vlhkost 10,6 % a sypnou hmotnost 710 kg/m
3
. [13]

 

Tabulka č. 10: Chemické složení popílku z elektrárny Dětmarovice.
 [13]

 

 SiO2 CaO Al2O3 FeO Fe2O3 TiO2 MgO K2O Na2O C 

Obsah [%] 54,2 4,0 24,2 0,3 6,4 1,0 2,8 2,8 0,3 4,5 

2.5 Papírenský odpadní kal Metsa 

Jedná se o surovinu pocházející ze zpracování odpadového papíru ve firmě Metsa, a.s. 

v Žilině, která zpracovává hygienické výrobky na bázi sběrového papíru (toaletní papír, 

kapesníky, kuchyňské utěrky). Je to směs vláken, jílů, plniv, pigmentů a oxidu titaničitého. 

Papírenské kaly jsou směsí kalů z odpadních vod a z rozvlákňovače sběrného papíru. 

Papírenský kal vzniká ze sběrového papíru, který přichází pásem do bubnového 

rozvlákňovače, kam se přivádí voda s chemikáliemi. Odtud putuje na třídící linku, kde se 
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odloučí odpad jako je plast, sponky nebo dřevo. Takto rozmočený papír o koncentraci 3,5 % 

papíru se čerpá do nádrže, odkud natéká do flotačního zařízení, ve kterém se z papíroviny 

odstraní barviva. Dále míří do kuželové odstředivky a odpopelňovače. Tato látka se zahustí na 

30 % a padá samospádem do dispergačního zařízení, ze kterého se čerpá do papírenských 

strojů. Odpadní vody s obsahem barviv, krátkých vláken a popelu se soustřeďují v zařízení 

mikroflotace, kde se vyloučí kaly. Ty jsou odvedeny do zásobníku a následně se čerpají do 

šnekového lisu, kde se zbaví větší části vody a zůstává tak sušina s obsahem vody cca 50 %. 

Odpadní kaly je třeba testovat na toxicitu, hořlavost, reaktivitu a uvolnitelnost těžkých kovů. 

Pokud je pak kal netoxický, může mít široké spektrum použití. Používáme jej například do 

betonů nebo jako plnivo do stavebních materiálů (cihlářství) a vozovek. Papírenský kal 

v našem experimentu plní funkci lehčiva. Přírodní vlhkost použitého kalu je 99,4 % a sypná 

hmotnost 654 kg/m
3
.
 [14, 30]

 

Tabulka č. 11: Chemické složení papírenských kalů.
 [14]

 

 SiO2 CaO Al2O3 SiO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 K2O Na2O Cl 

Obsah [%] 37,04 36,79 20,74 0,74 0,73 0,73 0,57 0,46 0,18 0,07 

2.6 Kamenný kal Technistone 

Tato surovina vzniká broušením desek konglomerovaného kamene v závodě 

společnosti Technistone, a.s.. Kámen se vyrábí ze základního materiálu (např. písek, žula) 

a smíchá se s pryskyřicí, pigmenty a někdy i drcenými zrcadly kvůli požadovanému lesku. 

Tato směs se vypálí a po vychladnutí se přebrušuje, kde získáváme velké množství 

kamenného kalu. Kal je svými vlastnosti (obsah SiO2 = cca 80 - 90 %) velice podobný např. 

písku a tak jej lze snadno nahradit. Jelikož se jedná o odpadní surovinu, je pro výrobu 

z ekonomických důvodů velice výhodný. Granulometrie této suroviny je závislá na typu 

broušení desek. Objemová hmotnost kamenného kalu po zhutnění na 100 % je 1638 kg/m
3
. 

Kamenný kal plní ve výrobní směsi funkci ostřiva a pro výzkum byl použit s přírodní vlhkostí 

27,9 % a sypnou hmotností 997 kg/m
3
. 

2.7 Antuka 

Antuka je surovina, která představuje drť z mletých pálených cihel, střešních tašek 

nebo i štěrku a břidlice. Suroviny musí být čisté a neměli by obsahovat např. zbytky betonu, 

kovů a jiných nečistot. Antuka se nejčastěji používá jako povrch atletických drah, tenisových 
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a volejbalových hřišť, a také pro výrobu stavebních materiálů, jako jsou např. beton nebo 

keramika. V keramickém střepu antuka plní funkci ostřiva, a to nejčastěji o frakci 0 – 2 mm. 

Jelikož se jedná o drť převážně cihlářských výrobků, tak mineralogicky je totožná s těmito 

výrobky a nalezneme tak v antuce dle teploty výpalu např. křemen, kaolinit, mullit, 

cristobalit, anortit nebo gehlenit. Vysušená antuka o zrnitosti 0 – 2 mm má sypnou hmotnost 

okolo 1000 kg/m
3
 a nejčastěji se pro výrobu a použití dodává volně ložená. Pro základní 

výzkum byla použita antuka odebrána z tenisového kurtu o sypné hmotnosti 1200 kg/m
3
.
[34]

 

2.8 Amfibolit 

Amfibolit je metamorfovaná hornina zelenavě černé barvy. Minerální složení této 

suroviny je velmi proměnlivé dle vzniku. Některé amfibolity vznikají z vápnitých jílovců 

a slínovců, některé z bazaltů, spilitů nebo gaber a některé mohou vznikat reakcí nečistých 

vápenců nebo dolomitů s emanacemi dodávajícími Si, Mg a Fe. Amfibolit v keramickém 

střepu plní funkci ostřiva a byl použit převážně z důvodu vyšší objemové hmotnosti, která je 

okolo 3000 kg/m
3
 dle vzniku amfibolitu. Pro výzkum byl amfibolit použit o frakci 0 – 2 mm 

z kamenolomu Zbraslav v Želešicích. 
[15]

 

2.9 Břidlicový kal 

Jedná se o odpadní surovinu, která vzniká při výrobě břidlicových výrobků, jako jsou 

například střešní krytiny a obklady. Pro výrobu střešních krytin je využívána díky své 

trvanlivosti, odolnosti a nízké absorpci vody, která je 0,4 %, čímž je materiál vodotěsný. 

Břidlice je částečně usazená metamorfovaná hornina, která obsahuje zejména minerály 

křemene, muskovitu, illitu nebo biotitu. Objemová hmotnost se pohybuje okolo 2600 kg/m
3
 

a granulometrie odpadního kalu se liší podle použité technologie broušení a zpracování. 

Většinou se však pohybuje ve frakci 0 – 2 mm. Břidlice byla v rámci výzkumu použita jako 

ostřivo.
 [16]

 

2.10 Piliny 

Dřevěné piliny vznikají jako vedlejší produkt při broušení, řezání nebo obrábění 

dřevěných výrobků. Mezi nejvhodnější patří piliny ze smrkového dřeva, které vznikají jako 

odpad u kotoučových pil. Piliny jsou ve výrobě cihlářských produktů velice významná 

a používaná složka a to zejména u cihel, kde očekáváme zlepšení tepelně-izolačních 
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vlastností. Chemické složení dřeva je u všech dřevin poměrně stejné a je tvořeno organickými 

prvky, kterými jsou C, H, O, N. Dřevo obsahuje průměrně 50 % C, 6,3 % H, 44 % O, 0,1 % 

N, a dále celou řadu anorganických prvků jako jsou např. Ca, K, Na, Mg, kde jejich množství 

se pohybuje od 0,2 do 2 %. Při výpalu cihlářské směsi obsahující volně sypané piliny dochází 

k exotermické reakci. Začátek této reakce je při 150 °C a konec při 400 °C. Sypná hmotnost 

pilin se pohybuje okolo 200 kg/m
3
. Pro výzkum byly použity piliny ze smrkového dřeva 

a plní funkci přímého lehčiva. 
[30]

 

2.11 Otruby 

Otruby stejně tak jako piliny plní funkci přímého lehčiva, které při výpalu vyhoří 

a vytváří tak pórovitý keramický střep, a proto se využívají tam, kde očekáváme zlepšení 

tepelně-izolačních vlastností. Sypná hmotnost se pohybuje okolo 300 kg/m
3
. Jedná se 

o odpadní produkt, který vzniká při zpracování obilí. Otruby jsou vnější vrstva obilovin, která 

má tvrdší charakter a obsahují značné množství škrobu, bílkoviny, minerálů a oleje, ale méně 

cukrů a jiných sacharidů, než jádro obiloviny. Jsou to především slupky a klíčky pšenice, žita, 

ječmene, rýže nebo kukuřice. Například rýžové otruby obsahují 34,0 % celulózy, 28,2 % 

hemicelulózy, 24,8 % ligninu a 3,1 % SiO2.
[35]

 

3 Metodika zkoušek 

3.1 Zkoušky na plastickém těstě 

3.1.1 Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým 

přístrojem (ČSN 72 1074)  

Z plastického těsta se pomocí normové formy zhotoví zkušební válečky o průměru 

33 ± 0,5 mm a výšce 40 ± 0,5 mm. Zkušební válečky se změří s přesností na 0,01 mm pomocí 

posuvného měřítka a provede se následná deformace válečku. Deformace se prování na 

Pfefferkornově přístroji, kde přístroj se nejprve vyrovná do vodorovné polohy a vodící tyč 

s deformační deskou se zvedne do výchozí polohy. Poté se zkušební váleček postaví na střed 

základové desky a pomocí spouště se uvolní deska o hmotnosti 1200 ± 5 g z výšky 

185 ± 0,5 mm. Poměr výšky zkušebního válečku před deformací a po ní pak označujeme jako 

deformační poměr. 
[17]

 

Všechny zkušební vzorky pro praktickou část diplomové práce byly úpravou vlhkosti 

(laboratorní kolový mlýn, válcový mlýn) připraveny o deformačním poměru d = 0,77 ± 0,03. 
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Výpočet deformačního poměru:  

   
  
  
     

d – deformační poměr těsta s přesností na 0,01 mm 

hi – výška vzorku (válečku) po deformaci s přesností na 0,01 mm 

ho – výška vzorku (válečku) před deformací s přesností na 0,01 mm 

3.1.2 Stanovení citlivosti k sušení podle Bigota (ČSN 72 1565-11) 

Z plastického těsta se vytvoří dva zkušební vzorky (cihelky), které se zváží s přesností 

na 0,01 g. Cihelky se poté postaví svou druhou největší plochou na váhu a pod mikrometr 

a nechají se sušit po dobu minimálně 24 hodin v laboratorních podmínkách. Váha 

a mikrometr v pravidelných intervalech zaznamenává smrštění a hmotnost vzorku. Jestliže se 

tyto parametry přestanou měnit, vzorky se vloží do sušárny a vysuší se při teplotě 110 ± 5 °C 

do ustálené hmotnosti. 

Z naměřených hodnot se nejprve pro jednotlivá měření spočítá vlhkost vzorku wi 

a smrštění sušením DSi. Tyto získané hodnoty se vynesou do grafu a získá se závislost 

vlhkosti výlisku na jeho smrštění, ze které se určí kritická vlhkost wkb a následně se stanoví 

citlivost k sušení CSB. 
[18]

 

Výpočet vlhkosti:  

    
       

  
          

mzi – hmotnost vlhkého vzorku v gramech s přesností na 0,01 g 

ms – hmotnost vysušeného vzorku v gramech s přesností na 0,01 g 

wi – vlhkost vzorku s přesností na 0,1 % 
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Výpočet délkového smrštění sušením:  

     
      
  

          

li – délka vzorku po vysušení s přesností na 0,01 mm 

lz – délka vzorku po odlisování s přesností na 0,01 mm 

DSi – délkové smrštění při daném měření s přesností na 0,1 % 

Výpočet koeficientu citlivosti k sušení podle Bigota:  

     
       

   
     

CSB – citlivost k sušení dle Bigota 

wa – vlhkost vzorku na počátku měření [%] 

wkb – kritická vlhkost vzorku  

Citlivost k sušení dle Bigota CSB je vyhodnocena dle následující tabulky: 

Tabulka č. 12: Vyhodnocení citlivosti k sušení podle Bigota. 

CSB < 1 zeminy málo citlivé k sušení 

CSB = 1 – 1,5 zeminy středně citlivé k sušení 

CSB = 1,5 - 2 zeminy citlivé k sušení 

CSB > 2 zeminy silně citlivé k sušení 

3.2 Zkoušky na vypáleném střepu 

3.2.1 Stanovení délkových změn sušením a pálením (ČSN 72 1565-5) 

Zhotovené vzorky (cihelky) se změří s přesností na 0,01 mm po vylisování, sušení 

a výpalu a stanovují se u nich délkové změny. Délkové změny máme sušením (DS), výpalem 

(DP) a celkové (DC). 
[19]
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Výpočet délkového změny sušením:  

    
      
  

          

ls – délka vzorku po vysušení s přesností na 0,01 mm 

lz – délka vzorku po odlisování s přesností na 0,01 mm 

DS – délková změna sušením s přesností na 0,1 % 

Výpočet délkového změny pálením:  

    
      

  
          

ls – délka vzorku po vysušení s přesností na 0,01 mm 

lp – délka vzorku po výpalu s přesností na 0,01 mm 

DP – délková změna výpalem s přesností na 0,1 % 

Výpočet délkového změny celkové:  

    
      

  
          

lp – délka vzorku po výpalu s přesností na 0,01 mm 

lz – délka vzorku po odlisování s přesností na 0,01 mm 

DC – délková změna celková s přesností na 0,1 % 

3.2.2 Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové 

hmotnosti (ČSN 72 1565-6) 

Stanovení ztráty hmotnosti pálením (ztráty žíháním) se provádí na cihelkách, které se 

vysuší do ustálené hmotnosti při teplotě 110 ± 5 °C a zváží se s přesností na 0,1 g. Po výpalu 

se zkušební vzorky uloží do exsikátoru s vysoušecí náplní a po vychladnutí se zváží 

s přesností na 0,1 g. Rozdíly hmotnosti cihelky před a po výpalu se vyjádří v procentech 

hmotnosti vysušené cihelky. 
[20]

 

 

http://download.zakony.cz/normy-7215/csn-norma-zkouseni-cihlarskych-zemin-stanoveni-ztraty-hmotnosti-palenim-nasakavosti-zdanlive-porovitosti-a-721565/
http://download.zakony.cz/normy-7215/csn-norma-zkouseni-cihlarskych-zemin-stanoveni-ztraty-hmotnosti-palenim-nasakavosti-zdanlive-porovitosti-a-721565/
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Výpočet ztráty hmotnosti pálením:  

    
      

  
          

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g 

ms – hmotnost cihelky po vysušení s přesností na 0,1 g 

ZP – ztráta hmotnosti pálením v % 

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty se 

provádí na vypálených cihelkách, které se zváží s přesností na 0,1 g (mp). Uloží se na rošt do 

varné nádoby s vodou tak, aby vzájemně nedotýkaly a byly zcela ponořeny. Voda se během 

30 minut uvede do varu, který se udržuje po dobu dvou hodin. Odpařená voda se během varu 

doplňuje tak, aby vzorky byly stále ponořeny pod hladinou a to minimálně 20 mm. Po 

ukončení varu se nádoba se vzorky nechá vychladnout. Poté se cihelky vyjmou, otřou na 

povrchu vlhkou utěrkou nebo houbou a zváží na vzduchu (mn). Následně se cihelka nasycená 

vodou zváží na hydrostatických vahách s předem vytvarovaného košíčku zavěšeného pod 

vodou (m´n). 
[20]

 

Nasákavost je jedním z nejdůležitějších parametrů, který charakterizuje 

mikrostrukturu keramického střepu. Patří k nejčastějším zkouškám prováděných 

u keramických výrobků. Výrobek s vysokou nasákavostí má strukturu pórovitou, zatímco 

výrobek s nízkou nasákavostí je hutný a slinutý. Stanovuje se jako poměr hmotnosti vody 

pohlcené zkušebním tělesem ke hmotnosti vypáleného vzorku. 

Výpočet nasákavosti:  

    
      

  
          

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g 

mn – hmotnost nasáklé cihelky vážené na vzduchu s přesností na 0,1 g 

NV – nasákavost v % 
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Zdánlivá pórovitost slouží k přesnějšímu zjištění pórovitosti mikrostruktury než 

u nasákavosti. Při stejné nasákavosti bude střep s větší měrnou hmotností vždy pórovitější než 

střep s nižší měrnou hmotností. Zdánlivá pórovitost udává poměr objemu otevřených pórů 

střepu k jeho celkovému objemu včetně pórů. 

Výpočet zdánlivé pórovitosti:  

    
      

       
          

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g 

mn – hmotnost nasáklé cihelky vážené na vzduchu s přesností na 0,1 g 

m´n – hmotnost nasáklé cihelky vážené ve vodě s přesností na 0,1 g 

PZ – zdánlivá pórovitost v % 

Objemová hmotnost nám udává hmotnost keramického střepu na jednotku objemu a to 

nejčastěji v kg/m
3
. Hodnota objemové hmotnosti je vždy menší než měrná hmotnost střepu. 

Výpočet objemové hmotnosti:  

    
  

       
          

   

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g 

mn – hmotnost nasáklé cihelky vážené na vzduchu s přesností na 0,1 g 

m´n – hmotnost nasáklé cihelky vážené ve vodě s přesností na 0,1 g 

ρv – hustota kapaliny, v níž je prováděno hydrostatické vážení, pro vodu 1000 kg/m
3
  

OH – objemová hmotnost v kg/m
3
 

Zdánlivá hustota nám udává hmotnost keramického střepu na jednotku jeho objemu 

a to včetně uzavřených pórů. Pokud se zdánlivá hustota rovná měrné hmotnosti, tak střep 

nemá žádné uzavřené póry. 
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Výpočet zdánlivé hustoty:  

    
  

       
          

   

mp – hmotnost cihelky po výpalu s přesností na 0,1 g 

m´n – hmotnost nasáklé cihelky vážené ve vodě s přesností na 0,1 g 

ρv – hustota kapaliny, v níž je prováděno hydrostatické vážení, pro vodu 1000 kg/m
3
  

ZH – zdánlivá hustota v kg/m
3
 

3.2.3 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (ČSN 72 1565-7) 

Podstatou této zkoušky je stanovení velikosti síly, která je potřebná k porušení 

zkušebního tělíska při rovnoměrném zatěžování ohybem. Zkušební vzorky musí být před 

zkouškou vysušeny do ustálené hmotnosti při teplotě 110 ± 5 °C. Následně se změří šířka 

a výška tělísek a to s přesností na 0,1 mm. Prohnutí trámečku by nemělo být větší jak 2 mm. 

Poté se vzorek vloží do lisu, tak aby přečnívající okraje byly na obou stranách stejně dlouhé 

a aby směr zatížení byl kolmý ke směru vytváření. Zatěžování musí působit plynule 

a rovnoměrně až do porušení zkušebního tělíska. Výsledná síla porušení se odečte na stupnici 

a vypočítá se pevnost v tahu za ohybu. 
[21]

 

Výpočet pevnosti v tahu za ohybu:  

     
      

        
        

σpo – pevnost v tahu za ohybu 

h – výška průřezu vzorku s přesností na 0,1 mm 

b – šířka průřezu vzorku s přesností na 0,1 mm 

F – zatěžovací síla v okamžiku porušení vzorku v N 

l – vzdálenost podepřených břitů v mm 
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3.2.4 Stanovení pevnosti v tlaku (ČSN 72 1565-8) 

Podstatou zkoušky je stanovení velikosti síly, která je potřebná k porušení zkušebního 

tělíska při rovnoměrném zatěžování tlakem. Zkušební vzorky musí být před zkouškou 

vysušeny do ustálené hmotnosti při teplotě 110 ± 5 °C a následně změřena jejich výška a šířka 

s přesností na 0,1 mm. Poté se zkušební vzorek vloží do lisu tak, aby byl vzorek namáhán 

pouze tlakem a směr zatížení byl kolmý ke směru vytváření. Zatěžování musí působit plynule 

a rovnoměrně až do porušení zkušebního tělíska. Výsledná síla porušení se odečte na stupnici 

a vypočítá se pevnost v tlaku. 
[22]

 

Výpočet pevnosti v tahu za ohybu:  

     
 

 
        

σpo – pevnost v tahu za ohybu 

S – plocha průřezu vzorku s přesností na 0,1 mm
2 

F – zatěžovací síla v okamžiku porušení vzorku v N 

3.2.5 Stanovení modulu pružnosti  

Modul pružnosti E vyjadřuje závislost mezi přetvořením ԑ a namáháním σ. Stanovení 

modulu pružnosti bylo provedeno odečtením hodnot a následným výpočtem z tahového 

diagramu což je grafická závislost síly F [N] a délky zkoušeného vzorku l [mm], při stanovení 

pevnosti v tahu za ohybu.  

Výpočet modulu pružnosti:   

   
 

 
        

   
  

  
      

E – modul pružnosti  

σ – mechanické napětí v tahu [MPa]
 

ε – poměrné prodloužení pod napětím [-] 
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lo – původní délka vzorku [mm] 

∆l – změna délky [mm] 

3.2.6 Stanovení součinitele tepelné vodivosti (ISOMET 2114)  

Měření bylo prováděno přístrojem ISOMET 2114, kde princip měření je založen na 

analýze průběhu časové závislosti teplotní odezvy na impulsy tepelného toku ze sondy do 

měřeného materiálu. Tepelný tok vzniká rozptýleným elektrickým výkonem v odporu sondy. 

Její povrch je tepelně vodivě spojen s měřeným materiálem. Teplota odporu je snímána 

snímačem a průběh teploty jako funkce času je v diskrétních bodech vzorkován. Těmito 

vzorky jsou pak proloženy regresní polynomy matematickou metodou (metoda nejmenších 

čtverců). Koeficienty regresních polynomů potom slouží k výpočtu termofyzikálních 

parametrů pomocí analytických vztahů. Přesnost měření tepelné vodivosti je 0,001 W/mK.
 [23]

 

3.2.7 Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulzu 

Při ultrazvukovém zkoušení zjišťujeme rychlost šíření ultrazvuku, která je pro různá 

pro různé materiály a mění se s jejich vlastnostmi. Měření se provádí při okolní teplotě 

20 ± 2 °C pomocí přístroje, kterým měříme dobu průchodu ultrazvukových impulzu 

materiálem v sekundách. Poté změříme pomocí posuvného měřítka dráhu, po které se 

ultrazvuk a vypočítáme z těchto údajů rychlost šíření ultrazvuku materiálem. Rychlost šíření 

ultrazvuku je v rámci výzkumů měřena přístrojem TICO, který je autokalibrační a jeho sondy 

používají frekvenci 54 kHz. 
[24]

 

Výpočet rychlosti šíření ultrazvukového impulzu:  

    
  

      
        

Vi – rychlost šíření ultrazvuku v m/s 

Li – délka vzorku v m
 

Ti – doba průchodu ultrazvuku měřená přístrojem v s 

To – mrtvý čas v s 
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4 Aplikovaný výzkum 

4.1 Úvod 

V rámci aplikovaného výzkumu je posouzen vliv obsahu konkrétních surovin 

používaných v cihelně Holice společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a.s., která je 

největším výrobcem AKU tvarovek v České Republice, na nejdůležitější technologické 

vlastnosti plastického těsta a vypáleného střepu především s ohledem na možnost 

maximálního zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti AKU tvarovek. Konkrétně 

je posouzen vliv proměnného množství jílu, ostřiva a vláknitého lehčiva.  

4.2 Metodika  

Pro experiment aplikovaného výzkumu byla použita výrobní směs, kterou používá 

cihelna Holice společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., kde hlavní sortiment tvoří 

AKU tvarovky. Výrobní směs tvoří šest komponentů, kterými jsou jíl, křemenný písek, 

elektrárenský popílek a struska, papírenský kal Metsa a kamenný kal Technistone. 

Podrobnější informace o surovinách jsou rozepsány v 2. kapitole této práce.  

Tabulka č. 13: Výrobní směs v cihelně Holice. 

 Jíl 
Elektrárenský 

popílek 

Elektrárenská 

struska 

Papírenský 

kal Metsa 

Křemenný 

písek 

Kamenný kal 

Technistone 

Objem [%] 39 6 32 13 7 3 

Pro výpočet složení směsí byla použita metoda plánovaného experimentu (PLANEX), 

která umožňuje stanovit závislosti několika veličin na dané vlastnosti. Tento matematický 

modul nám poskytuje informace o vlivu nezávisle proměnných (veličiny) a umožní tyto vlivy 

kvantifikovat. Získáme závislost ve tvaru polynomu druhého stupně, který nabývá fyzikálních 

rozměrů po dosazení reálných hodnot. Metoda PLANEX je vypracována v tabulkovém 

procesoru Excel, který výpočty výrazně zkracuje. 

Výpočtem získáme polynomickou závislost: 

y = b0 + b1x2 + b3x3 + b11x1
2
 + b22x2

2
 + b33x3

2
 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 

kde xi se pohybuje v mezních hodnotách + 1 a -1 
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Vstupní data pro výpočet: 

Základní hladiny nezávisle proměnných  X1,0 X2,0 X3,0 

Intervaly změny těchto proměnných dX1 dX2 dX3 

Regresní koeficienty se převedou ze standardního stavu do jednotek původního stavu, 

kde jsou vyjádřeny konkrétními technologickými parametry. Program dále pokračuje 

výpočtem závislosti pouze dvou nezávisle proměnných pro možnost vytvoření prostorového 

grafu tak, že dosadí do vytvořené rovnice jednu nezávisle proměnou jako konstantu. Rovnice 

pro 3-D graf také vykreslí plochu závislosti technologických parametrů na výsledné nezávisle 

proměnné. Výsledné surovinové směsi, které nalezneme v tabulce č. 15, vychází z rozpětí 

nezávislých proměnných, které jsou uvedeny v tabulce č. 14. Zvýrazněné směsi byly 

zhotoveny v projektu [1]. 

Tabulka č. 14: Meze nezávisle proměnných. 

Proměnná Rozměr Střed [0] Int.změny Horní mez [+] Dolní mez [-] 

Jíl Objem % 39 5 44 34 

Písek Objem % 7 5 12 2 

Papírenský kal Objem % 13 5 18 8 
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Tabulka č. 15: Výrobní směs v cihelně Holice v % objemovém množství. 

Označení směsi 

Objem [%] 

Jíl 
Křemenný 

písek 

Papírenský 

kal 

Kamenný 

kal 
Struska Popílek 

Směs 1 +++ 44 12 18 3 19,4 3,6 

Směs 2 ++- 44 12 8 3 27,8 5,2 

Směs 3 +-+ 44 2 18 3 27,8 5,2 

Směs 4 +-- 44 2 8 3 36,2 6,8 

Směs 5 -++ 34 12 18 3 27,8 5,2 

Směs 6 -+- 34 12 8 3 36,2 6,8 

Směs 7 --+ 34 2 18 3 36,2 6,8 

Směs 8 --- 34 2 8 3 44,6 8,4 

Směs 9 +00 44 7 13 3 27,8 5,2 

Směs 10 0+0 39 12 13 3 27,8 5,2 

Směs 11 00+ 39 7 18 3 27,8 5,2 

Směs 12 -00 34 7 13 3 36,2 6,8 

Směs 13 0-0 39 2 13 3 36,2 6,8 

Směs 14 00- 39 7 8 3 36,2 6,8 

Směs 000 Bosák 000 39 7 13 3 32,0 6,0 

Směs 000 

doc.Ing.Sokolář, Ph.D. 
000 39 7 13 3 32,0 6,0 

BP – bez písku BP 44 0 13 3 34 6 
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Tabulka č. 16: Výrobní směs z cihelny Holice přepočtena s ohledem na vlhkost vstupních 

surovin pro výrobu cihelek o navážce 2,0 kg. 

Označení směsi 

Navážka 2,0 kg pro výroku cihelek [g] 

Jíl 
Křemenný 

písek 

Papírenský 

kal 

Kamenný 

kal 
Struska Popílek 

Směs 1 +++ 1095,8 310,0 227,3 57,7 265,5 43,7 

Směs 2 ++- 1091,3 308,7 100,6 57,5 379,4 62,5 

Směs 3 +-+ 1168,1 55,1 242,3 61,6 406,1 66,9 

Směs 4 +-- 1163,1 54,8 107,2 61,3 526,8 86,8 

Směs 5 -++ 898,2 328,8 241,1 61,3 404,1 66,6 

Směs 6 -+- 894,3 327,4 106,7 61,0 524,2 86,4 

Směs 7 --+ 961,4 58,7 258,0 65,6 563,5 92,9 

Směs 8 --- 956,9 58,4 114,1 65,3 691,4 113,9 

Směs 9 +00 1128,4 186,2 169,0 59,5 392,3 64,6 

Směs 10 0+0 997,8 318,4 168,6 59,3 391,3 64,5 

Směs 11 00+ 1032,8 192,3 241,7 61,4 405,1 66,7 

Směs 12 -00 926,6 197,9 179,6 63,2 543,2 89,5 

Směs 13 0-0 1065,6 56,7 180,1 63,4 544,5 89,7 

Směs 14 00- 1028,4 191,4 106,9 61,1 525,5 86,6 

Směs 000 Bosák 000 1030,6 191,9 174,2 61,3 465,4 76,7 

Směs 000 

doc.Ing.Sokolář, Ph.D. 
000 1030,6 191,9 174,2 61,3 465,4 76,7 

BP – bez písku BP 1180,8 0,0 176,9 62,2 502,2 77,9 

Takto navážené suroviny pro výrobu cihelek byly nejprve homogenizovány 

v laboratorním kolovém a válcovém mlýně, kde byla zároveň dávkována voda. Plastické těsto 

bylo připraveno tak, že množství vody se dávkovalo takovým způsobem, aby byl dodržen 

deformační poměr d = 0,77 ± 0,03 dle Pfefferkorna. Z takto připraveného těsta byly za 

pomocí formy vtloukáním vytvořeny cihelky o rozměrech 100×50×30 mm. Zkušební cihelky 

byly vysušeny v laboratorních podmínkách, při nichž byla stanovena citlivost k sušení dle 

Bigota, a poté byly dosušeny při teplotě 110 °C v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti. 

Takto vysušené vzorky byly vypáleny podle režimu ČSN 72 1565-4: nárůst teploty 

150 °C/hod do 600 °C – 30 minut výdrž – nárůst teploty 120 °C/hod – vypalovací teplota 

800 °C – výdrž 120 minut na maximální vypalovací teplotě. Vypálené cihelky se pak 

zabrousily a byly na nich stanoveny tyto vlastnosti: 



40 

 

 Nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá hustota 

 Součinitel tepelné vodivosti 

 Rychlost průchodu ultrazvukového impulzu 

 Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

Obrázek č. 2: Vypálené cihelky pro aplikovaný výzkum 
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4.3 Naměřené a vypočtené hodnoty 

Tabulka č. 17: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 1. 

Směs 1 - +++  

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 273,91 273,21 271,58 273,15 276,20 275,62 

Hmotnost výsušku ms [g] 220,58 220,28 217,9 219,18 222,42 222,94 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,74 

Vlhkost směsi w [%] 24,18 24,03 24,64 24,62 24,18 23,63 

Smrštění sušením DS [%] 4,30 4,85 4,06 5,15 5,02 4,30 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,93 

Rozměry výsušku: 
 

Délka ls1 [mm] 95,00 95,22 96,15 94,66 95,18 95,80 

Délka ls2 [mm] 96,40 95,08 95,73 95,05 94,78 95,60 

Šířka bs1 [mm] 47,47 47,33 47,66 47,52 47,38 48,00 

Šířka bs2 [mm] 48,20 47,60 47,56 47,63 47,45 47,80 

Výška hs [mm] 27,11 27,40 27,87 28,00 27,76 27,95 

OHs [kg/m3] 1780 1780 1710 1730 1780 1740 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1750 ± 30 

Hmotnost střepu mp [g] 192,61 
 

190,58 
 

194,24 
 

Smrštění pálením DP [%] -0,85 
 

-1,23 
 

-0,79 
 

Ztráta žíháním [%] 12,68 
 

12,54 
 

12,67 
 

Rozměry střepu: 
 

Délka lp1 [mm] 95,47 
 

95,02 
 

94,50 
 

Délka lp2 [mm] 94,30 
 

94,50 
 

93,95 
 

b [mm] 47,84 
 

47,61 
 

47,42 
 

h [mm] 27,11 
 

27,87 
 

27,76 
 

F [kN] 1,986 
 

1,959 
 

1,673 
 

σpo [Mpa] 5,93 
 

5,56 
 

4,81 
 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,4 ± 0,6  

a [mm] 94,89 
 

94,76 
 

94,23 
 

b [mm] 47,84 
 

47,61 
 

47,42 
 

F [kN] 183,0 
 

164,0 
 

187,0 
 

σpd [Mpa] 40,32 
 

36,35 
 

41,86 
 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 39,5 ± 2,8  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 192,61 
 

190,58 
 

194,24 
 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 226,51 
 

227,23 
 

229,22 
 

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 110,53 
 

110,41 
 

113,53 
 

NV [%] 17,60 
 

19,23 
 

18,01 
 

Nasákavost NV [%] 18,28 ± 0,84 

PZ [%] 29,23 
 

31,37 
 

30,24 
 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 30,28 ± 1,07 

ZH [kg/m
3
] 2350 

 
2380 

 
2410 

 
Zdánlivá hustota ZH [kg/m

3
] 2380 ± 30 

OH [kg/m
3
] 1660 

 
1630 

 
1680 

 
Objemová hmotnost střepu OH [kg/m

3
] 1660 ± 30 

 λ1 [W/mK] 0,4659 
 

0,4419 
 

0,5152 
 

 λ2 [W/mK] 0,4689 
 

0,4393 
 

0,5125 
 

 λ3 [W/mK] 0,4696 
 

0,4414 
 

0,5177 
 

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4747 ± 0,0320 

v1 [km/s] 2,669 
 

2,651 
 

2,677 
 

v2 [km/s] 2,658 
 

2,544 
 

2,614 
 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,636 ± 0,050 
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Tabulka č. 18: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 2. 

Směs 2 - ++- 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 278,40 283,19 280,75 283,59 278,30 281,64 

Hmotnost výsušku ms [g] 230,65 234,68 232,45 235,34 231,16 234,00 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,77 

Vlhkost směsi w [%] 20,70 20,67 20,78 20,50 20,39 20,36 

Smrštění sušením DS [%] 3,05 3,07 3,56 2,87 2,96 3,09 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,89 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 97,11 96,86 96,40 96,82 97,18 96,80 

Délka ls2 [mm] 96,80 97,01 96,48 97,44 96,91 97,03 

Šířka bs1 [mm] 48,10 48,45 48,31 48,09 48,48 47,95 

Šířka bs2 [mm] 48,33 48,21 48,20 48,31 48,22 48,05 

Výška hs [mm] 27,81 27,58 27,29 27,85 27,40 27,13 

OHs [kg/m3] 1770 1820 1830 1800 1800 1850 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1810 ± 30 

Hmotnost střepu mp [g] 205,9   207,42   206,56   

Smrštění pálením DP [%] -0,63   -0,74   -0,30   

Ztráta žíháním [%] 10,73   10,77   10,64   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 96,66   95,38   97,50   

Délka lp2 [mm] 96,02   96,08   96,01   

b [mm] 48,22   48,26   48,35   

h [mm] 27,81   27,29   27,40   

F [kN] 1,843   1,574   1,786   

σpo [Mpa] 5,19   4,60   5,17   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,0 ± 0,3 

a [mm] 96,34   95,73   96,76   

b [mm] 48,22   48,26   48,35   

F [kN] 182,5   187,0   188,0   

σpd [Mpa] 39,29   40,48   40,19   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 40,0 ± 0,6  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 205,90   207,42   206,56   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 241,49   243,75   242,86   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 120,23   120,10   120,66   

NV [%] 17,29   17,52   17,57   

Nasákavost NV [%] 17,46 ± 0,15 

PZ [%] 29,35   29,38   29,71   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 29,48 ± 0,19 

ZH [kg/m
3
] 2400   2380   2400   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2390 ± 10 

OH [kg/m
3
] 1700   1680   1690   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1690 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,5474   0,5136   0,5367   

 λ2 [W/mK] 0,5472   0,5135   0,5402   

 λ3 [W/mK] 0,5478   0,5131   0,5400   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,5333 ± 0,0150 

v1 [km/s] 2,572   2,573   2,503   

v2 [km/s] 2,618   2,506   2,510   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,547 ± 0,048 
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Tabulka č. 19: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 3. 

Směs 3 - +-+ 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 265,87 266,5 265,58 266,48 266,75 267,50 

Hmotnost výsušku ms [g] 210,76 211,54 211,17 212,4 212,09 214,37 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,76 

Vlhkost směsi w [%] 26,15 25,98 25,77 25,46 25,77 24,78 

Smrštění sušením DS [%] 5,10 4,51 4,19 3,93 4,19 4,22 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,97 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 95,61 96,16 96,50 95,83 96,07 95,73 

Délka ls2 [mm] 94,20 94,82 95,12 96,31 95,56 95,83 

Šířka bs1 [mm] 47,78 48,02 48,00 47,80 47,95 47,95 

Šířka bs2 [mm] 47,90 47,83 47,58 47,60 48,06 47,73 

Výška hs [mm] 27,42 27,30 27,40 27,68 27,90 27,50 

OHs [kg/m3] 1690 1690 1680 1670 1650 1700 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1680 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 181,18   181,38   182,29   

Smrštění pálením DP [%] -1,42   -1,76   -1,95   

Ztráta žíháním [%] 14,03   14,11   14,05   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 92,91   93,33   94,50   

Délka lp2 [mm] 94,21   94,91   93,39   

b [mm] 47,84   47,79   48,01   

h [mm] 27,42   27,40   27,90   

F [kN] 2,605   1,922   1,876   

σpo [Mpa] 7,60   5,62   5,27   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,2 ± 1,3 

a [mm] 93,56   94,12   93,95   

b [mm] 47,84   47,79   48,01   

F [kN] 217,0   210,0   244,0   

σpd [Mpa] 48,48   46,69   54,10   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 49,8 ± 3,9  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 181,18   181,38   182,29   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 212,72   213,29   214,12   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 100,10   98,60   101,15   

NV [%] 17,41   17,59   17,46   

Nasákavost NV [%] 17,49 ± 0,09 

PZ [%] 28,01   27,82   28,18   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 28,00 ± 0,18 

ZH [kg/m
3
] 2230   2190   2250   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2220 ± 30 

OH [kg/m
3
] 1610   1580   1610   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1600 ± 20 

 λ1 [W/mK] 0,4769   0,4682   0,4727   

 λ2 [W/mK] 0,4794       0,4673   

 λ3 [W/mK]         0,4710   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4726 ± 0,0050 

v1 [km/s] 3,093   3,117   3,050   

v2 [km/s] 3,078   3,101   3,035   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 3,079 ± 0,031 
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Tabulka č. 20: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 4. 

Směs 4 - +-- 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 274,61 271,36 272,47 271,84 271,93 271,55 

Hmotnost výsušku ms [g] 225,13 222,61 224,40 221,93 222,21 222,02 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,79 

Vlhkost směsi w [%] 21,98 21,90 21,42 22,49 22,38 22,31 

Smrštění sušením DS [%] 2,86 3,47 3,47 3,23 3,58 3,15 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,88 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 97,40 96,10 96,24 96,40 96,05 96,35 

Délka ls2 [mm] 96,88 96,95 96,83 97,14 96,79 97,35 

Šířka bs1 [mm] 48,67 48,28 48,56 48,40 48,41 48,32 

Šířka bs2 [mm] 49,13 48,46 48,32 48,39 48,42 48,62 

Výška hs [mm] 28,28 27,90 28,08 27,69 27,80 27,85 

OHs [kg/m3] 1680 1710 1710 1710 1710 1700 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1700 ± 10 

Hmotnost střepu mp [g] 197,59   197,27   195,26   

Smrštění pálením DP [%] -0,89   -0,61   -0,77   

Ztráta žíháním [%] 12,23   12,09   12,13   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 96,62   96,35   96,27   

Délka lp2 [mm] 95,94   95,55   95,09   

b [mm] 48,90   48,44   48,42   

h [mm] 28,28   28,08   27,80   

F [kN] 2,517   2,530   2,725   

σpo [Mpa] 6,76   6,96   7,65   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 7,1 ± 0,5  

a [mm] 96,28   95,95   95,68   

b [mm] 48,90   48,44   48,42   

F [kN] 216,0   187,5   170,0   

σpd [Mpa] 45,88   40,34   36,70   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 41,0 ± 4,6  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 197,59   197,27   195,26   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 230,79   231,40   230,36   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 107,80   109,83   110,09   

NV [%] 16,80   17,30   17,98   

Nasákavost NV [%] 17,36 ± 0,59 

PZ [%] 26,99   28,07   29,18   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 28,08 ± 1,09 

ZH [kg/m
3
] 2200   2260   2290   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2250 ± 50 

OH [kg/m
3
] 1610   1620   1620   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1620 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4409   0,4554   0,4558   

 λ2 [W/mK] 0,4389   0,4534   0,4568   

 λ3 [W/mK] 0,4394   0,4556   0,4550   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4501 ± 0,0080  

v1 [km/s] 3,073   3,167   3,028   

v2 [km/s] 3,068   3,198   3,033   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 3,095 ± 0,071 
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Tabulka č. 21: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 5. 

Směs 5 - -++ 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 273,80 272,52 276,10 276,20 275,19 279,30 

Hmotnost výsušku ms [g] 223,70 222,49 225,41 225,52 224,68 229,38 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,80 

Vlhkost směsi w [%] 22,40 22,49 22,49 22,47 22,48 21,76 

Smrštění sušením DS [%] 3,31 3,35 3,36 3,27 3,20 2,41 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,68 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 96,27 96,29 96,45 96,45 96,43 97,13 

Délka ls2 [mm] 97,12 97,01 96,83 97,01 97,17 98,06 

Šířka bs1 [mm] 48,15 48,13 48,68 48,28 48,32 48,52 

Šířka bs2 [mm] 48,34 48,33 48,48 48,42 48,38 48,80 

Výška hs [mm] 27,77 27,73 28,00 27,82 28,10 28,50 

OHs [kg/m3] 1730 1720 1710 1730 1710 1690 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1720 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 196,63   198,37   197,29   

Smrštění pálením DP [%] -0,84   -0,64   -1,02   

Ztráta žíháním [%] 12,10   12,00   12,19   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 96,13   95,74   96,28   

Délka lp2 [mm] 95,63   96,31   95,34   

b [mm] 48,25   48,58   48,35   

h [mm] 27,77   28,00   28,10   

F [kN] 2,176   1,501   1,795   

σpo [Mpa] 6,14   4,14   4,94   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,1 ± 1,0  

a [mm] 95,88   96,03   95,81   

b [mm] 48,25   48,58   48,35   

F [kN] 145,0   145,0   115,0   

σpd [Mpa] 31,35   31,08   24,83   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 29,1 ±  3,7 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 196,63   198,37   197,29   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 233,31   236,29   235,09   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 111,83   114,20   113,18   

NV [%] 18,65   19,12   19,16   

Nasákavost NV [%] 18,98 ± 0,28 

PZ [%] 30,19   31,06   31,01   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 30,75 ± 0,48 

ZH [kg/m
3
] 2320   2360   2350   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2340 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1620   1620   1620   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1620 ± 0 

 λ1 [W/mK] 0,4039   0,4288   0,4033   

 λ2 [W/mK] 0,4137   0,4266   0,4031   

 λ3 [W/mK] 0,4164   0,4296   0,4052   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4145 ± 0,0110 

v1 [km/s] 2,421   2,336   2,383   

v2 [km/s] 2,379   2,286   2,407   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,369 ± 0,049 
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Tabulka č. 22: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 6. 

Směs 6 - -+- 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 275,25 274,68 275,83 273,88 273,06 275,68 

Hmotnost výsušku ms [g] 228,21 227,93 229,56 227,51 226,70 228,87 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,78 

Vlhkost směsi w [%] 20,61 20,51 20,16 20,38 20,45 20,45 

Smrštění sušením DS [%] 2,41 2,65 1,97 2,48 2,34 2,63 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,47 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 97,00 97,08 97,76 97,01 97,85 97,00 

Délka ls2 [mm] 98,18 97,63 98,29 98,03 97,48 97,73 

Šířka bs1 [mm] 48,65 48,84 48,83 48,80 48,73 48,80 

Šířka bs2 [mm] 48,76 48,98 49,01 49,02 48,92 48,84 

Výška hs [mm] 28,08 28,40 28,17 28,52 28,40 28,24 

OHs [kg/m3] 1710 1690 1700 1670 1670 1700 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1690 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 205,40   206,31   204,47   

Smrštění pálením DP [%] -0,28   -0,56   -0,30   

Ztráta žíháním [%] 10,00   10,13   9,81   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 97,9   97,68   97,75   

Délka lp2 [mm] 96,73   97,27   96,99   

b [mm] 48,71   48,92   48,83   

h [mm] 28,08   28,17   28,40   

F [kN] 1,744   1,640   1,420   

σpo [Mpa] 4,77   4,44   3,79   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 4,3 ± 0,5  

a [mm] 97,32   97,48   97,37   

b [mm] 48,71   48,92   48,83   

F [kN] 149,0   115,0   129,0   

σpd [Mpa] 31,44   24,12   27,13   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 27,6 ± 3,7  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 205,40   206,31   204,47   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 240,35   243,72   243,43   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 115,24   117,94   117,20   

NV [%] 17,02   18,13   19,05   

Nasákavost NV [%] 18,07 ± 1,02 

PZ [%] 27,94   29,74   30,86   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 29,51 ± 1,48 

ZH [kg/m
3
] 2280   2330   2340   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2320 ± 30 

OH [kg/m
3
] 1640   1640   1620   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1630 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4810   0,4335   0,4322   

 λ2 [W/mK] 0,4893   0,4326   0,4319   

 λ3 [W/mK] 0,4890       0,4346   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4530 ± 0,0280 

v1 [km/s] 2,253   2,264   2,262   

v2 [km/s] 2,271   2,259   2,294   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,267 ± 0,014 
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Tabulka č. 23: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 7. 

Směs 7 - --+ 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 265,02 265,60 265,13 264,10 266,40 266,48 

Hmotnost výsušku ms [g] 211,47 211,99 211,69 210,47 212,41 212,36 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,81 

Vlhkost směsi w [%] 25,32 25,29 25,24 25,48 25,42 25,49 

Smrštění sušením DS [%] 2,94 3,71 3,14 3,52 3,34 3,28 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,82 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 97,11 96,09 96,85 95,72 96,22 96,05 

Délka ls2 [mm] 97,01 96,49 96,88 97,25 97,11 97,40 

Šířka bs1 [mm] 48,56 48,28 48,26 48,71 48,48 48,46 

Šířka bs2 [mm] 48,56 48,56 48,40 48,33 48,28 48,37 

Výška hs [mm] 28,02 28,34 27,82 27,73 28,00 28,06 

OHs [kg/m3] 1600 1600 1630 1620 1620 1620 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1620 ± 10 

Hmotnost střepu mp [g] 183,21   183,45   183,83   

Smrštění pálením DP [%] -1,38   -1,31   -1,43   

Ztráta žíháním [%] 13,36   13,34   13,46   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 95,08   95,16   95,79   

Délka lp2 [mm] 96,37   96,04   94,78   

b [mm] 48,56   48,33   48,38   

h [mm] 28,02   27,82   28,00   

F [kN] 2,430   2,428   1,442   

σpo [Mpa] 6,69   6,82   3,98 - vyřazeno 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,8 ± 0,1 

a [mm] 95,73   95,60   95,29   

b [mm] 48,56   48,33   48,38   

F [kN] 169,0   162,0   151,0   

σpd [Mpa] 36,36   35,06   32,76   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 34,7 ±  1,8 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 183,21   183,45   183,83   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 219,52   221,34   224,32   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 100,28   102,15   102,80   

NV [%] 19,82   20,65   22,03   

Nasákavost NV [%] 20,83 ± 1,11 

PZ [%] 30,45   31,79   33,32   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,85 ± 1,43 

ZH [kg/m
3
] 2210   2260   2270   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2250 ± 30 

OH [kg/m
3
] 1540   1540   1510   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1530 ± 20 

 λ1 [W/mK] 0,4124   0,4241   0,3902   

 λ2 [W/mK] 0,4125   0,4230   0,3927   

 λ3 [W/mK] 0,4129   0,4258   0,3958   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4099 ± 0,0140 

v1 [km/s] 2,828   2,849   2,778   

v2 [km/s] 2,811   2,787   2,786   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,807 ± 0,028 
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Tabulka č. 24: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 8. 

Směs 8 - --- 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 268,65 269,19 268,38 266,95 266,46 265,84 

Hmotnost výsušku ms [g] 220,57 220,82 220,18 218,81 218,05 217,92 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,79 

Vlhkost směsi w [%] 21,80 21,90 21,89 22,00 22,20 21,99 

Smrštění sušením DS [%] 2,62 2,99 2,48 2,84 2,91 2,72 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,77 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 97,35 96,95 97,52 96,97 96,83 97,46 

Délka ls2 [mm] 97,41 97,08 97,52 97,35 97,35 97,10 

Šířka bs1 [mm] 48,95 48,84 48,75 48,86 48,67 48,75 

Šířka bs2 [mm] 48,83 48,72 48,83 48,75 48,85 48,88 

Výška hs [mm] 27,73 28,42 28,28 27,71 27,63 28,35 

OHs [kg/m3] 1670 1640 1640 1670 1670 1620 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1650 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 196,14   195,8   194,06   

Smrštění pálením DP [%] -0,72   -0,95   -0,64   

Ztráta žíháním [%] 11,08   11,07   11,00   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 97,15   96,16   96,82   

Délka lp2 [mm] 96,21   97,03   96,11   

b [mm] 48,89   48,79   48,76   

h [mm] 27,73   28,28   27,63   

F [kN] 2,143   2,769   2,188   

σpo [Mpa] 5,98   7,45   6,17   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,5 ± 0,8 

a [mm] 96,68   96,60   96,47   

b [mm] 48,89   48,79   48,76   

F [kN] 144,0   181,0   185,0   

σpd [Mpa] 30,47   38,41   39,33   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 36,1 ± 4,9  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 196,14   195,80   194,06   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 230,10   230,72   230,45   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 105,62   107,90   107,41   

NV [%] 17,31   17,83   18,75   

Nasákavost NV [%] 17,97 ± 0,73 

PZ [%] 27,28   28,43   29,58   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 28,43 ± 1,14 

ZH [kg/m
3
] 2170   2230   2240   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2210 ± 40 

OH [kg/m
3
] 1580   1590   1580   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1580 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4575   0,4479   0,4367   

 λ2 [W/mK] 0,4558   0,4486   0,4353   

 λ3 [W/mK] 0,4591   0,4484   0,4377   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4474 ± 0,0090 

v1 [km/s] 2,916   2,923   2,824   

v2 [km/s] 2,957   2,896   2,791   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,885 ± 0,064 

 



49 

 

Tabulka č. 25: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 9. 

Směs 9 - +00  

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 275,89 274,2 279,83 277,85 280,49 
 

Hmotnost výsušku ms [g] 225,65 224 228,85 227,26 229,21   

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,80 

Vlhkost směsi w [%] 22,26 22,41 22,28 22,26 22,37   

Smrštění sušením DS [%] 4,26 4,18 4,22 3,82 4,22   

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,93 

Rozměry výsušku:             

Délka ls1 [mm] 95,30 95,55 95,51 95,94 95,43   

Délka ls2 [mm] 96,19 96,09 96,05 96,42 96,14   

Šířka bs1 [mm] 48,08 47,98 48,00 48,02 47,91   

Šířka bs2 [mm] 47,95 47,98 48,14 48,15 48,14   

Výška hs [mm] 27,37 27,44 27,01 27,05 27,72   

OHs [kg/m3] 1790 1780 1840 1820 1800   

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1810 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 197,44   200,32   200,64   

Smrštění pálením DP [%] -0,73   -0,76   -0,73   

Ztráta žíháním [%] 12,50   12,47   12,46   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 94,51   94,82   94,74   

Délka lp2 [mm] 95,58   95,29   95,43   

b [mm] 47,51   47,76   47,60   

h [mm] 26,50   27,00   27,30   

F [kN] 2,26   1,93   2,34   

σpo [Mpa] 7,11   5,82   6,93   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,6 ± 0,7   

a [mm] 95,05   95,06   95,09   

b [mm] 47,51   47,76   47,60   

F [kN] 234   199   206   

σpd [Mpa] 51,82   43,83   45,51   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 47,1 ± 4,2  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 197,44   200,32   200,64   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 235,28   238,55   239,06   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 114,56   116,57   116,72   

NV [%] 19,17   19,08   19,15   

Nasákavost NV [%] 19,13 ± 0,04 

PZ [%] 31,35   31,34   31,40   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,36 ± 0,04 

ZH [kg/m
3
] 2380   2390   2390   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2390 ± 10 

OH [kg/m
3
] 1640   1640   1640   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1640 ± 0 

 λ1 [W/mK] 0,5026     0,5012     

 λ2 [W/mK] 0,5002     0,5007     

 λ3 [W/mK] 0,4998           

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,5009 ± 0,0110 

v1 [km/s] 2,835   2,821   2,921   

v2 [km/s]             

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,859 ± 0,054 

 



50 

 

Tabulka č. 26: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 10. 

Směs 10 - 0+0  

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 272,92 273,46 272,99 271,32 269,98 272,1 

Hmotnost výsušku ms [g] 219,67 219,36 219,07 217,11 215,72 218,23 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,73 

Vlhkost směsi w [%] 24,24 24,66 24,61 24,97 25,15 24,68 

Smrštění sušením DS [%] 4,57 4,51 4,61 4,71 4,88 4,57 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,87 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 94,99 95,15 95,10 94,83 95,13 95,27 

Délka ls2 [mm] 95,88 95,83 95,69 95,76 95,11 95,60 

Šířka bs1 [mm] 47,73 47,99 47,83 47,46 47,67 47,93 

Šířka bs2 [mm] 48,14 48,01 47,93 47,97 47,79 47,96 

Výška hs [mm] 27,38 27,17 27,37 27,29 27,01 27,17 

OHs [kg/m3] 1750 1760 1750 1750 1760 1760 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1760 ± 10 

Hmotnost střepu mp [g] 194,66   194,08   191,15   

Smrštění pálením DP [%] -0,57   -0,46   -0,56   

Ztráta žíháním [%] 11,39   11,41   11,39   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 94,51   94,64   94,61   

Délka lp2 [mm] 95,27   95,28   94,56   

b [mm] 47,60   47,41   47,41   

h [mm] 26,38   26,45   26,78   

F [kN] 1,93   1,78   1,39   

σpo [Mpa] 6,12   5,63   4,29   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,4 ± 0,9  

a [mm] 94,89   94,96   94,59   

b [mm] 47,60   47,41   47,41   

F [kN] 159   176   176   

σpd [Mpa] 35,20   39,09   39,25   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 37,9 ± 2,3  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 194,66   194,08   191,15   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 236,18   235,93   233,18   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 114,98   114,67   113,34   

NV [%] 21,33   21,56   21,99   

Nasákavost NV [%] 21,63 ± 0,33 

PZ [%] 34,26   34,51   35,07   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 34,61 ± 0,41 

ZH [kg/m
3
] 2440   2440   2460   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2450 ± 10 

OH [kg/m
3
] 1610   1600   1600   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1600 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4603   0,4695   0,4861   

 λ2 [W/mK] 0,4569   0,4688   0,4904   

 λ3 [W/mK] 0,4595   0,4712   0,4877   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4723 ± 0,0130 

v1 [km/s] 2,488   2,422   2,384   

v2 [km/s]             

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,431 ± 0,053 
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Tabulka č. 27: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 11. 

Směs 11 - 00+  

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 268,98 267,11 266,68 266,41 266,85 265,59 

Hmotnost výsušku ms [g] 213,83 212,03 212,04 211,24 210,94 210,34 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,74 

Vlhkost směsi w [%] 25,79 25,98 25,77 26,12 26,51 26,27 

Smrštění sušením DS [%] 4,21 4,61 4,97 4,65 4,51 4,78 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,95 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 95,02 95,01 94,80 94,92 94,87 95,05 

Délka ls2 [mm] 96,57 95,77 95,27 95,78 96,12 95,40 

Šířka bs1 [mm] 47,91 48,11 47,84 47,73 47,63 47,80 

Šířka bs2 [mm] 48,01 47,92 47,82 47,99 47,83 47,96 

Výška hs [mm] 27,47 26,75 27,60 26,90 27,02 27,07 

OHs [kg/m3] 1690 1730 1690 1720 1710 1700 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1710 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 186,32   184,64   183,55   

Smrštění pálením DP [%] -0,90   -0,88   -0,92   

Ztráta žíháním [%] 12,87   12,92   12,98   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 94,25   93,99   93,97   

Délka lp2 [mm] 95,62   94,4   95,27   

b [mm] 47,43   47,22   47,3   

h [mm] 26,28   27,41   26,56   

F [kN] 1,88   1,83   2,38   

σpo [Mpa] 6,03   5,42   7,49   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,3 ± 1,1  

a [mm] 94,94   94,20   94,62   

b [mm] 47,43   47,22   47,3   

F [kN] 170   182   184   

σpd [Mpa] 37,75   40,92   41,11   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 39,9 ± 1,9  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 186,32   184,64   183,55   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 229,77 99,16 227,78   225,38   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 109,51 52,17 109   107,7   

NV [%] 23,32   23,36   22,79   

Nasákavost NV [%] 23,16 ± 0,32 

PZ [%] 36,13   36,32   35,55   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 36,00 ± 0,40 

ZH [kg/m
3
] 2430   2440   2420   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2430 ± 10 

OH [kg/m
3
] 1550   1550   1560   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1550 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4252   0,4662   0,4537   

 λ2 [W/mK] 0,4261   0,4632   0,4526   

 λ3 [W/mK] 0,4291   0,4650   0,4519   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4481 ± 0,0170 

v1 [km/s] 2,533   2,509   2,698   

v2 [km/s]             

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,580 ± 0,103 
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Tabulka č. 28: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 12. 

Směs 12 - -00 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 269,08 269,78 273,10 268,50 269,25 269,34 

Hmotnost výsušku ms [g] 220,81 221,14 224,25 220,10 220,80 220,87 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,79 

Vlhkost směsi w [%] 21,86 22,00 21,78 21,99 21,94 21,95 

Smrštění sušením DS [%] 2,87 2,86 2,61 2,91 2,92 3,09 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,80 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 96,94 96,67 97,32 96,58 97,02 96,62 

Délka ls2 [mm] 97,32 97,61 97,46 97,6 97,14 97,20 

Šířka bs1 [mm] 48,53 48,53 48,63 48,55 48,51 48,56 

Šířka bs2 [mm] 48,55 48,68 48,82 48,73 48,96 48,74 

Výška hs [mm] 28,34 27,97 28,42 27,52 27,60 28,09 

OHs [kg/m3] 1650 1670 1660 1690 1690 1670 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1670 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 194,15   197,35   194,12   

Smrštění pálením DP [%] -0,47   -0,64   -0,66   

Ztráta žíháním [%] 12,07   12,00   12,08   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 96,5   97,08   96,13   

Délka lp2 [mm] 96,85   96,46   96,75   

b [mm] 48,54   48,73   48,74   

h [mm] 28,34   28,42   27,60   

F [kN] 1,935   2,190   1,672   

σpo [Mpa] 5,21   5,84   4,73   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,3 ± 0,6  

a [mm] 96,68   96,77   96,44   

b [mm] 48,54   48,73   48,74   

F [kN] 122,0   129,0   165,0   

σpd [Mpa] 26,00   27,36   35,11   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 29,5 ± 4,9  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 194,15   197,35   194,12   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 233,40   235,39   234,63   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 110,10   111,27   110,30   

NV [%] 20,22   19,28   20,87   

Nasákavost NV [%] 20,12 ± 0,80 

PZ [%] 31,83   30,65   32,58   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,69 ± 0,98 

ZH [kg/m
3
] 2310   2290   2320   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2310 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1570   1590   1560   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1570 ± 20 

 λ1 [W/mK] 0,4214   0,4163   0,4379   

 λ2 [W/mK] 0,4164   0,4192   0,4378   

 λ3 [W/mK] 0,4209   0,4189   0,4378   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4252 ± 0,0100 

v1 [km/s] 2,576   2,553   2,476   

v2 [km/s] 2,572   2,567   2,466   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,535 ± 0,050 
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Tabulka č. 29: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 13. 

Směs 13 - 0-0 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 268,49 269,69 269,88 269,75 270,97 270,99 

Hmotnost výsušku ms [g] 218,88 219,88 220,18 219,89 220,99 221,02 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,80 

Vlhkost směsi w [%] 22,67 22,65 22,57 22,67 22,62 22,61 

Smrštění sušením DS [%] 3,49 3,49 2,81 3,03 3,50 3,27 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,74 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 96,36 96,26 97,08 96,65 96,30 96,64 

Délka ls2 [mm] 96,67 96,77 97,30 97,30 96,70 96,82 

Šířka bs1 [mm] 48,56 48,49 48,55 48,45 48,40 48,32 

Šířka bs2 [mm] 48,50 48,42 48,42 48,52 48,59 48,50 

Výška hs [mm] 27,42 28,08 28,18 28,13 28,14 28,29 

OHs [kg/m3] 1700 1670 1660 1660 1680 1670 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1670 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 189,72   190,94   191,75   

Smrštění pálením DP [%] -0,55   -0,75   -0,48   

Ztráta žíháním [%] 13,32   13,28   13,23   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 96,31   96,99   96,50   

Délka lp2 [mm] 95,65   95,94   95,57   

b [mm] 48,53   48,49   48,50   

h [mm] 27,42   28,18   28,14   

F [kN] 2,663   2,410   2,268   

σpo [Mpa] 7,66   6,57   6,20   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 6,8 ± 0,8  

a [mm] 95,98   96,47   96,04   

b [mm] 48,53   48,49   48,50   

F [kN] 168,0   160,0   142,0   

σpd [Mpa] 36,07   34,21   30,49   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 33,6 ± 2,8  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 189,72   190,94   191,75   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 228,31   227,71   230,03   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 106,46   106,43   108,62   

NV [%] 20,34   19,26   19,96   

Nasákavost NV [%] 19,85 ± 0,54 

PZ [%] 31,67   30,32   31,53   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,17 ± 0,74 

ZH [kg/m
3
] 2280   2260   2310   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2280 ± 30 

OH [kg/m
3
] 1560   1570   1580   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1570 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4224   0,4154   0,4266   

 λ2 [W/mK] 0,4218   0,4116   0,4242   

 λ3 [W/mK] 0,4234   0,4142   0,4259   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4206 ± 0,0060 

v1 [km/s] 2,904   2,888   2,841   

v2 [km/s] 2,922   2,906   2,784   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,874 ± 0,052 
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Tabulka č. 30: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 14. 

Směs 14 - 00- 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 277,32 276,80 278,85 276,93 276,79 278,20 

Hmotnost výsušku ms [g] 230,42 229,73 231,56 230,18 230,00 231,27 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,80 

Vlhkost směsi w [%] 20,35 20,49 20,42 20,31 20,34 20,29 

Smrštění sušením DS [%] 2,72 3,29 3,10 2,78 3,20 2,95 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,70 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 97,14 96,87 96,9 96,85 96,82 96,80 

Délka ls2 [mm] 97,42 96,56 96,91 97,6 96,78 97,30 

Šířka bs1 [mm] 48,53 48,56 48,7 48,51 48,58 48,58 

Šířka bs2 [mm] 48,78 48,82 48,66 48,72 48,85 48,69 

Výška hs [mm] 28,25 28,32 28,18 28,01 28,14 28,54 

OHs [kg/m3] 1720 1720 1740 1740 1730 1720 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1730 ± 10 

Hmotnost střepu mp [g] 203,57   204,53   203,22   

Smrštění pálením DP [%] -0,50   -0,42   -0,20   

Ztráta žíháním [%] 11,65   11,67   11,64   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 96,14   96,11   96,10   

Délka lp2 [mm] 97,44   96,88   97,11   

b [mm] 48,66   48,68   48,72   

h [mm] 28,25   28,18   28,14   

F [kN] 1,968   1,858   2,290   

σpo [Mpa] 5,32   5,05   6,23   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,5 ± 0,6  

a [mm] 96,79   96,50   96,61   

b [mm] 48,66   48,68   48,72   

F [kN] 172,5   177,0   180,0   

σpd [Mpa] 36,63   37,68   38,25   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 37,5 ± 0,8  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 203,57   204,53   203,22   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 240,43   242,25   238,43   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 116,04   116,10   115,10   

NV [%] 18,11   18,44   17,33   

Nasákavost NV [%] 17,96 ± 0,57 

PZ [%] 29,63   29,90   28,55   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 29,36 ± 0,71 

ZH [kg/m
3
] 2330   2310   2310   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2320 ± 10  

OH [kg/m
3
] 1640   1620   1650   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1640 ± 20 

 λ1 [W/mK] 0,4873   0,5069   0,5036   

 λ2 [W/mK] 0,4877   0,5153   0,5090   

 λ3 [W/mK] 0,4873   0,5074   0,5037   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,5009 ± 0,0110 

v1 [km/s] 2,723   2,761   2,677   

v2 [km/s] 2,663   2,718   2,688   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,705 ± 0,036 
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Tabulka č. 31: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 000 Bosák. 

Směs 000 Bosák 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 281,65 271,60 272,06 274,38 273,40 273,80 

Hmotnost výsušku ms [g] 229,14 220,57 221,86 222,92 222,17 222,69 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,80 

Vlhkost směsi w [%] 22,92 23,14 22,87 23,08 23,06 22,95 

Smrštění sušením DS [%] 3,35 3,77 3,19 3,22 3,74 3,00 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,76 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 96,25 96,15 96,58 96,55 96,26 97,01 

Délka ls2 [mm] 97,04 96,32 97,05 97,00 96,26 96,99 

Šířka bs1 [mm] 48,48 48,20 48,30 48,12 48,26 48,27 

Šířka bs2 [mm] 48,49 48,40 48,74 48,36 48,37 48,56 

Výška hs [mm] 28,97 27,93 27,11 28,06 28,17 28,19 

OHs [kg/m3] 1690 1700 1740 1700 1700 1680 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1700 ± 20 

Hmotnost střepu mp [g] 201,83   195,61   195,84   

Smrštění pálením DP [%] -0,99   -1,04   -1,01   

Ztráta žíháním [%] 11,92   11,83   11,85   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 95,99   95,25   95,26   

Délka lp2 [mm] 95,39   96,36   95,31   

b [mm] 48,49   48,52   48,32   

h [mm] 28,97   27,11   28,17   

F [kN] 2,127   1,791   2,226   

σpo [Mpa] 5,49   5,27   6,10   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 5,6 ± 0,4  

a [mm] 95,69   95,81   95,29   

b [mm] 48,49   48,52   48,32   

F [kN] 150,0   159,0   167,0   

σpd [Mpa] 32,33   34,20   36,28   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 34,3 ± 2,0  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 201,83   195,61   195,84   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 240,50   232,59   234,29   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 115,20   111,43   110,34   

NV [%] 19,16   18,90   19,63   

Nasákavost NV [%] 19,23 ± 0,37 

PZ [%] 30,86   30,52   31,02   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 30,80 ± 0,25 

ZH [kg/m
3
] 2330   2320   2290   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2310 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1610   1610   1580   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1600 ± 20 

 λ1 [W/mK] 0,4204   0,4066   0,4460   

 λ2 [W/mK] 0,4187   0,4040   0,4459   

 λ3 [W/mK] 0,4173   0,4062   0,4448   

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4233 ± 0,0180 

v1 [km/s] 2,718   2,737   2,636   

v2 [km/s] 2,677   2,665   2,611   

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,674 ± 0,048 
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Tabulka č. 32: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 000 doc.Ing.Sokolář,Ph.D.. 

Směs - 000 doc.Ing.Sokolář, Ph.D. 

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 276,26 276,39 281,22 279,12     

Hmotnost výsušku ms [g] 225,85 226,33 231,08 229,32     

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,82 

Vlhkost směsi w [%] 22,32 22,12 21,70 21,72     

Smrštění sušením DS [%] 3,21 3,82 3,31 3,57     

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,74 

Rozměry výsušku:         

Délka ls1 [mm] 96,20 95,82 96,34 96,15     

Délka ls2 [mm] 97,39 96,54 97,05 96,72     

Šířka bs1 [mm] 48,22 48,01 48,17 48,21     

Šířka bs2 [mm] 48,39 48,38 48,26 48,31     

Výška hs [mm] 26,89 27,36 27,58 27,20     

OHs [kg/m3] 1800 1780 1800 1810     

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1800 ± 10 

Hmotnost střepu mp [g] 197,95 198,40   201,04     

Smrštění pálením DP [%] -0,49 -0,42   -0,67     

Ztráta žíháním [%] 12,35 12,34   12,33     

Rozměry střepu:           

Délka lp1 [mm] 95,81 95,47   95,49     

Délka lp2 [mm] 96,83 96,08   96,09     

b [mm] 47,77 47,89   48,21     

h [mm] 26,06 26,62   27,51     

F [kN] 2,67 2,30   2,42     

σpo [Mpa] 8,63 7,10   6,96     

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 7,6 ± 0,9  

a [mm] 96,32 95,78   95,79     

b [mm] 47,77 47,89   48,21     

F [kN] 165 139   141     

σpd [Mpa] 35,86 30,31   30,53     

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 32,2 ± 3,1  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 197,95 198,4   201,04     

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 237,5 238,78   242,61     

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 114,55 115,64   117,68     

NV [%] 19,98 20,35   20,68     

Nasákavost NV [%] 20,34 ± 0,35 

PZ [%] 32,17 32,79   33,27     

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 32,74 ± 0,56 

ZH [kg/m
3
] 2370 2400   2410     

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2390 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1610 1610   1610     

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1610 ± 0 

 λ1 [W/mK] 0,4891 0,4792   0,4552     

 λ2 [W/mK] 0,4874 0,4821   0,4528     

 λ3 [W/mK] 0,4912 0,4810   0,4534     

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4746 ± 0,0160 

v1 [km/s] 2,800 2,735   2,731     

v2 [km/s]             

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,755 ± 0,039 
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Tabulka č. 33: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi BP. 

Směs BP  

  
Cihelky 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost výlisku mw [g] 269,36 267,61 266,56 269,69 267,64 270,11 

Hmotnost výsušku ms [g] 215,97 214,29 213,35 216,38 214,3 216,79 

Deformační poměr dle Pfefferkorna [-] 0,78 

Vlhkost směsi w [%] 24,72 24,88 24,94 24,64 24,89 24,60 

Smrštění sušením DS [%] 4,51 4,56 4,46 4,57 4,64 4,47 

Citlivost k sušení dle Bigota CSB [-] 0,98 

Rozměry výsušku:   

Délka ls1 [mm] 95,13 95,32 95,27 95,18 95,04 95,13 

Délka ls2 [mm] 95,86 95,56 95,81 95,67 95,68 95,94 

Šířka bs1 [mm] 48,00 47,90 47,83 47,54 47,63 47,73 

Šířka bs2 [mm] 48,03 47,92 47,95 47,99 47,95 48,01 

Výška hs [mm] 27,17 27,01 27,27 27,36 27,10 27,42 

OHs [kg/m3] 1730 1740 1710 1740 1740 1730 

Objemová hmotnost výsušku OHs [kg/m3] 1730 ± 10 

Hmotnost střepu mp [g] 187,31   185,00   185,77   

Smrštění pálením DP [%] -1,10   -1,03   -1,08   

Ztráta žíháním [%] 13,27   13,29   13,31   

Rozměry střepu:   

Délka lp1 [mm] 94,1   94,31   93,98   

Délka lp2 [mm] 94,78   94,81   94,68   

b [mm] 47,31   47,21   47,18   

h [mm] 26,44   25,91   26,14   

F [kN] 2,82   2,48   2,72   

σpo [Mpa] 8,95   8,22   8,86   

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa] 8,7 ± 0,4   

a [mm] 94,44   94,56   94,33   

b [mm] 47,31   47,21   47,18   

F [kN] 283   248   260   

σpd [Mpa] 63,34   55,55   58,42   

Pevnost v tlaku σpd [Mpa] 59,1 ± 3,9  

Hmotnost suchého střepu ms [g] 187,31   185   185,77   

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 223,96   223,01   222,51   

Hmotnost nasáklého - hydrost. mw [g] 104,87   104,59   104,51   

NV [%] 19,57   20,55   19,78   

Nasákavost NV [%] 19,96 ± 0,51 

PZ [%] 30,78   32,10   31,14   

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,34 ± 0,68 

ZH [kg/m
3
] 2270   2300   2290   

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2290 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1570   1560   1570   

Objemová hmotnost střepu OH [kg/m
3
] 1570 ± 10 

 λ1 [W/mK] 0,4679     0,4662 0,6979 - vyřazeno 

 λ2 [W/mK] 0,4692     0,4652 0,7353 - vyřazeno 

 λ3 [W/mK] 0,4706     0,4640     

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,4672 ± 0,0250 

v1 [km/s] 3,107   3,046   3,181   

v2 [km/s]             

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 3,111 ± 0,070 
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4.4 Vyhodnocení 

4.4.1 Citlivost k sušení dle Bigota 

Graf č. 3: Bigotova křivka směsi 1 

 

Graf č. 4: Bigotova křivka směsi 2 
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Graf č. 5: Bigotova křivka směsi 3 

 

Graf č. 6: Bigotova křivka směsi 4 

 

Graf č. 7: Bigotova křivka směsi 5 
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Graf č. 8: Bigotova křivka směsi 6 

 

Graf č. 9: Bigotova křivka směsi 7 

 

Graf č. 10: Bigotova křivka směsi 8 
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Graf č. 11: Bigotova křivka směsi 9 

 

Graf č. 12: Bigotova křivka směsi 10 

 

Graf č. 13: Bigotova křivka směsi 11 
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Graf č. 14: Bigotova křivka směsi 12 

 

Graf č. 15: Bigotova křivka směsi 13 

 

Graf č. 16: Bigotova křivka směsi 14 
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Graf č. 17: Bigotova křivka směsi 000 Bosák 

 

Graf č. 18: Bigotova křivka směsi 000 doc.Ing.Sokolář,Ph.D. 

 

Graf č. 19: Bigotova křivka směsi BP 
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Graf č. 20: Závislost citlivosti sušení na obsah křemenného písku a jílu při konstantním 

obsahu papírenského kalu. 

 

Tvar polynomu: x1 = obsah jílu, x2 = obsah písku 

K = 3,252 + - 0,13130 · x1 + - 0,086750 · x2 + 0,001771· x1
2
 + 0 · x2

2 
+ 0,002050 · x1 · x2 

Z jednotlivých měření citlivosti k sušení dle Bigota, můžeme potvrdit, že použitý 

rozptyl nezávislých proměnných nemá vliv na citlivost k sušení. Všechny směsi se 

pohybovaly v oblasti CSB < 1, kde řadíme suroviny málo citlivé k sušení. Dále můžeme 

pozorovat, že s klesajícím obsahem křemenného písku a zároveň rostoucím obsahem jílové 

zeminy se CSB blíži k hodnotě 1 a tedy vyžaduje větší citlivost při sušení.  

4.4.2 Mikrostruktura vypáleného střepu 

K popisu mikrostruktury vypáleného cihlářského střepu byly použity především 

zkoušky, které hledají poměr mezi pevnou fází a póry. V rámci aplikovaného výzkumu byly 

použity zkoušky nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti. 
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Graf č. 21: Závislost nasákavosti NV na obsah křemenného písku a papírenského kalu při 

konstantním obsahu jílu. 

 

Tvar polynomu: x2 = obsah písku, x3 = obsah papírenského kalu 

K = 13,919 + 0,22836 · x2 + 0,6648 · x3 + 0 · x2
2
 + - 0,016218 · x3

2
 + 0 · x2· x3 

Graf č. 22: Závislost nasákavosti NV na obsah jílu a papírenského kalu při konstantním 

obsahu křemenného písku. 

 

Tvar polynomu:  x1 = obsah jílu, x3 = obsah papírenského kalu 

K = - 68,822 + 4,24234 · x1 +1,1770 · x3 + -0,053618 · x1
2
 + -0,016218 · x3

2
 + -0,0143 · x1 · x3 
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Graf č. 23: Závislost zdánlivé pórovitosti ZP na obsah křemenného písku a papírenského kalu 

při konstantním obsahu jílu. 

 

Tvar polynomu: x2 = obsah písku, x3 = obsah papírenského kalu 

K = 28,152 + 0,1420 · x2 + 0,2404 · x3 + 0 · x2
2
 + 0 · x3

2
 + 0 · x2· x3 

Graf č. 24: Závislost zdánlivé pórovitost ZP na obsah jílu a papírenského kalu při konstantním 

obsahu křemenného písku. 

 

Tvar polynomu: x1 = obsah jílu, x3 = obsah papírenského kalu 

K = -73,465 + 5,26211 · x1  + 0,2404 · x3 + - 0,067463 · x1
2
 +0 · x3

2 
+ 0 · x1· x3 
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Z grafického vyhodnocení zkoušek popisujících nasákavost a zdánlivou pórovitost, 

můžeme konstatovat, že nasákavost a zdánlivá pórovitost keramického střepu roste s vyšším 

obsahem papírenského kalu, který plní funkci lehčiva. Můžeme také sledovat vliv obsahu 

křemenného písku, kde s vyšším obsahem tohoto ostřiva hodnoty nasákavosti i zdánlivé 

pórovitosti rostou, a vliv cihlářské zeminy (jíl), kde nejvyšších hodnot je dosaženo při 

původním obsahu (referenční směs – jíl = 39 %) a při vyšším nebo nižším množství jílu 

hodnoty nasákavosti a zdánlivé pórovitosti klesají. Nasákavosti zhotovených vzorků se 

pohybují v rozmezí od 17,36 % do 23,16 % a u zdánlivé pórovitosti od 28,00 % do 36,00 %.  

Graf č. 25: Závislost objemové hmotnosti OH na obsah křemenného písku a papírenského 

kalu při konstantním obsahu jílu. 

 

Tvar polynomu:  x2 = obsah písku, x3 = obsah papírenského kalu 

K = 1600,424 + 6,000· x2 + - 4,000· x3  + 0 · x2
2
  + 0 · x3

2
 + 0 · x2 · x3 
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Graf č. 26: Závislost objemové hmotnosti OH na obsah křemenného písku a jílu při 

konstantním obsahu papírenského kalu. 

 

Tvar polynomu:  x1 = obsah jílu, x2 = obsah písku 

K = 1330,024 +5,600· x1 + 6,000 · x2 + 0 · x1
2
 + 0· x2

2
 + 0 · x1· x2  

Graf č. 27: Závislost zdánlivé hustoty ZH na obsah křemenného písku a papírenského kalu při 

konstantním obsahu jílu. 

 

Tvar polynomu:  x2 = obsah písku, x3 = obsah papírenského kalu 

K = 2251,760 + 13,400 · x2 + 0 · x3 + 0· x2
2
 + 0 · x3

2
 + 0 · x2 · x3  
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Graf č. 28: Závislost zdánlivé hustoty ZH na obsah křemenného písku a jílu při konstantním 

obsahu papírenského kalu. 

 

Tvar polynomu: x1 = obsah jílu,  x2 = obsah písku 

K = 2251,760 + 13,400·x1 + 0 · x2 + 0 · x1
2
 + 0 · x2

2
 + 0 · x1 · x2 

U objemové hmotnosti, která se pohybuje v rozmezí 1530 kg/m
3
 až 1690 kg/m

3
, 

můžeme sledovat nárůst hodnot při rostoucím množství křemenného písku, ale i cihlářské 

zeminy. Nejnižších hodnot objemové hmotnosti dosahujeme zvýšením obsahu papírenského 

kalu, jakožto lehčiva na úkor obsahu křemenného písku a cihlářské zeminy (jíl). Dále můžeme 

sledovat, že se zvětšením obsahu křemenného písku roste také zdánlivá hustota, která se 

pohybuje v hodnotách od 2210 kg/m
3
 do 2450 kg/m

3
. Zdánlivá hustota není nijak výrazně 

ovlivněna množstvím papírenského kalu nebo cihlářské zeminy. 
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4.4.3 Rychlost ultrazvukového impulsu 

Graf č. 29: Závislost rychlosti šíření ultrazvuku na obsah jílu a křemenného písku při 

konstantním obsahu papírenského kalu. 

 

Tvar polynomu:  x1 = obsah jílu,  x2 = obsah písku 

K = 1,968 + 0,02706 · x1 + - 0,04980 · x2 + 0 · x1
2
 +0· x2

2
 + 0 · x1· x2 

Rychlost ultrazvukového impulsu slouží při aplikovaném výzkumu ke stanovení 

vzduchové neprůzvučnosti, která patří u AKU tvarovek mezi hlavní sledovanou vlastnost. 

U cihlářského střepu existuje závislost mezi rychlostí průchodu impulzu a velikosti 

vzduchové neprůzvučnosti, kde s vyšší rychlosti průchodu ultrazvukového impulsu se 

zlepšuje vzduchová neprůzvučnost. Z naměřených hodnot tak vyplývá, že vyšší vzduchové 

neprůzvučnosti dosáhneme snížením obsahu křemenného písku a to především na úkor 

cihlářské zeminy. Jasným ukazatelem jsou směsi 3 a 4, kde je maximální množství jílu 

a minimální množství křemenného písku a dosahují tak nejvyšších hodnot, a to až 3,095 km/s. 

Naprosto nejvyšší hodnoty dosáhla směs BP, s nulovým obsahem písku, kde rychlost 

ultrazvukového impulsu je nejvyšší a to 3,111 km/s.  
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Tabulka č. 34: Naměřené a vypočtené hodnoty modulu pružnosti. 

Druh směsi 
Napětí v tahu 

[MPa] 

Poměrné 

prodloužení ε [-] 

Modul pružnosti 

E [MPa] 

000 S 7,6 0,0338 224,8 

000 B 5,6 0,0319 175,3 

1 5,4 0,0307 176,0 

2 5 0,0309 161,8 

3 6,2 0,0349 177,6 

4 7,1 0,0321 221,2 

5 5,1 0,0332 153,6 

6 4,3 0,0301 142,7 

7 6,8 0,0321 211,6 

8 6,5 0,0360 180,7 

9 6,6 0,0315 209,7 

10 5,4 0,0302 178,9 

11 6,3 0,0333 189,0 

12 5,3 0,0299 177,1 

13 6,8 0,0357 190,4 

14 5,5 0,0355 155,1 

BP 8,7 0,0329 264,3 

Graf č. 30: Vztah mezi rychlostí šíření ultrazvuku a poměru modulu pružnosti k objemové 

hmotnosti střepu. 
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Dále můžeme z grafické závislosti mezi rychlostí šíření ultrazvuku a poměrem modulu 

pružnosti k objemové hmotnosti sledovat závislost, kde s rostoucím poměrem modulu 

pružnosti k objemové hmotnosti roste rychlost šíření ultrazvuku, což je důkazem platnosti 

rovnice uvedené v kapitole 1.2.1.. Pro výrobu akustických tvarovek tedy můžeme doporučit 

směs s co nejvyšším modulem pružnosti a zároveň co nejnižší objemovou hmotností, čímž 

dosáhneme nejvyšší rychlosti ultrazvuku a tím vyšší vzduchovou neprůzvučnost.  

4.4.4 Součinitel tepelné vodivosti 

Graf č. 31: Závislost součinitele tepelné vodivosti λ na obsah křemenného písku 

a papírenského kalu při konstantním obsahu jílu. 

 

Tvar polynomu:  x2 = obsah písku, x3 = obsah papírenského kalu 

K = 0,499 + 0,01679· x2 + - 0,0137· x3 + 0 · x2
2
 +0,000511· x3

2
 +0 · x2 ·  x3  
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Graf č. 32: Vztah mezi součinitelem tepelné vodivosti a objemovou hmotností střepu. 

 

U jednotlivých směsí můžeme pozorovat, že snížením množství křemenného písku 

dosáhneme lepšího součinitele tepelné vodivosti. Tato závislost je obdobná jako u objemové 

hmotnosti, a proto můžeme tvrdit, že s nižší objemovou hmotností střepu dosáhneme lepších 

výsledků v oblasti tepelně izolačních vlastností., což potvrzuje i grafická závislost mezi 

těmito veličinami. Můžeme tak konstatovat, že nejnižších a tedy nejlepších hodnot součinitele 

tepelné vodivosti dosahují směsi, kde je zvýšený obsah papírenského kalu jakožto lehčiva 

a křemenný písek je nahrazen elektrárenským popílkem a struskou, které také plní i funkci 

lehčiva. Nejnižší hodnoty tak dosáhla směs s nejmenším podílem písku a největším množství 

papírenského kalu, a to 0,410 W/m.K. Nejhůře si pak vedla směs, která obsahuje právě 

nejvíce křemenného písku a nejméně papírenského kalu, kde dosáhla hodnoty 0,533 W/m.K. 
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4.4.5 Mechanické vlastnosti 

Graf č. 33: Závislost pevností v tlaku σpd na obsah jílu a křemenného písku při konstantním 

obsahu papírenského kalu. 

 

Tvar polynomu:  x1 = obsah jílu,  x2 = obsah písku 

K = 78,265 + -3,37378 · x1 + 0,179629 · x2  + 0,058741· x1
2
  + -0,043259· x2

2
  + 0 · x1· x2  

Graf č. 34: Závislost pevností v tahu za ohybu σpo na obsah jílu a křemenného písku při 

konstantním obsahu papírenského kalu. 

 

Tvar polynomu: x1 = obsah jílu,  x2 = obsah písku 

K = 6,657 + 0,0080 · x1 + - 0,4000 · x2 +0 · x1
2
 +0 · x2

2
  +0,0060 · x1 · x2  
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Graf č. 35: Závislost pevností v tahu za ohybu σpo na obsah jílu a papírenského kalu při 

konstantním obsahu křemenného písku. 

 

Tvar polynomu: x1 = obsah jílu,  x3 = obsah papírenského kalu 

K = -0,056+ 0,14100 · x1  +0,3010 ·  x3 +0 · x1
2
 + 0 · x3

2
 + -0,0070 · x1 ·  x3 

Mechanické vlastnosti u AKU tvarovek slouží pouze jako orientační ukazatel, na který 

neklademe velké nároky. Pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu byly vypočteny z průměru tří 

naměřených hodnot, a proto se nedá tvrdit, že výsledky jsou exaktní. 

Nejvyšší pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu můžeme pozorovat u směsí, kde je snížen 

obsah křemenného písku na úkor cihlářské zeminy (jíl). Nejvyšších hodnot tak dosahuje směs 

BP – bez písku, kde je pevnost v tlaku 59,1 MPa a pevnost v tahu za ohybu 8,7 MPa. 

Nejnižších hodnot pak dosáhla směs, kde je nejvyšší obsah písku s minimem cihlářské 

zeminy, a to v případě pevnosti v tlaku pouze 27,6 MPa a v tahu za ohybu 4,3 MPa. Dále 

můžeme konstatovat, že obsah papírenského kalu, jakožto lehčiva nemá výrazný vliv na 

mechanické vlastnosti střepu, pokud není snížen obsah cihlářské zeminy.  
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4.4.6 Výpal na vyšší teplotu – 850 °C 

V rámci výzkumu byla zhotovena navíc i jedna sada referenční směsi pro srovnání 

vlastností cihlářského střepu při vyšší teplotě výpalu. Teplota v peci byla zvýšena z 800 °C 

na 850 °C, což mělo za následek zvýšení objemové hmotnosti a s tím výrazně vyšší pevnosti 

v tlaku a v tahu za ohybu a také výrazné zvýšení součinitele tepelné vodivosti. Dále vyšší 

teplotou výpalu bylo dosaženo vyšší rychlosti šíření ultrazvuku, což tedy zaručuje vyšší 

vzduchovou neprůzvučnost. Jelikož rychlost šíření ultrazvuku při vyšší teplotě vzrostla pouze 

o 1,5 % oproti referenční směsi, jeví se zvýšení teploty z důvodu vyšších energetických 

nákladů pro výrobu AKU tvarovek jako nevýhodné. Při zachování teploty a úpravou složení 

surovinové směsi dosáhneme zvýšení rychlosti šíření ultrazvuku až o 12 %. 

Graf č. 36: Grafické srovnání dvou referenčních směsí a směsi vypálené na 850 °C. 
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4.5 Shrnutí aplikovaného výzkumu 

V rámci tohoto experimentu byl posouzen vliv obsahu konkrétních surovin 

používaných v cihelně Holice, na nejdůležitější technologické vlastnosti plastického těsta 

a vypáleného střepu především s ohledem na možnost maximálního zvýšení indexu 

vzduchové neprůzvučnosti. Na základě provedených měření a zkoušek můžeme doporučit 

snížení křemenného písku v surovinové směsi na úkor elektrárenského popílku a strusky. 

Snížením tohoto ostřiva dosáhneme nižší objemové hmotnosti a tím i nižších hodnot 

součinitele tepelné vodivosti, což vede ke zlepšení tepelně izolačních vlastností. Významný 

vliv to má i na rychlost šíření ultrazvuku, tedy na vzduchovou neprůzvučnost, kde vyšších 

hodnot je opět dosaženo po snížení křemenného písku. Po této úpravě směsi už pak jen 

rozhoduje mezi nižšími hodnotami součinitele tepelné vodivosti a vyššími rychlostmi šíření 

ultrazvuku obsah papírenského kalu. Pokud papírenský kal zůstává v původním množství, 

získáme tak vyšší rychlost šíření ultrazvuku, pokud toto množství zvýšíme, dosáhneme díky 

nižší objemové hmotnosti nižšího součinitele tepelné vodivosti. Pokud křemenný písek 

nahrazujeme především cihlářskou zeminou, dochází ke zvýšení pevnosti v tlaku i v tahu za 

ohybu a to až dvojnásobně. Je ovšem důležité si uvědomit, že s nižším obsahem ostřiva 

dochází k nepatrnému zvýšení citlivosti k sušení výlisků.   
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5 Základní výzkum 

5.1 Úvod 

Cílem základního výzkumu bylo experimentálně posoudit vliv standardně 

používaných tuzemských cihlářských surovin (např. zeminy – vápenitá vs. nevápenitá, ostřiva 

– křemenný písek vs. břidlice, amfibolit, struska a jiné) především na vzduchovou 

neprůzvučnost posuzovanou nepřímo pomocí rychlosti průchodu ultrazvuku.  Obsahem 

základního výzkumu je také vliv teploty výpalu především na rychlost průchodu ultrazvuku. 

5.2 Metodika 

S ohledem na zjištěné poznatky z aplikovaného výzkumu, kde největší vliv na 

vzduchovou neprůzvučnost měl obsah křemenného písku, bylo rozhodnuto porovnat 

především vliv ostřiv. Byla navrhnuta referenční směs o třech složkách (jíl – ostřivo – 

lehčivo), a tyto složky byly v jednotlivých směsích nahrazovány. Množství jednotlivých 

surovin bylo navrženo objemově v procentech, aby bylo zachováno stejné podílové množství 

ve všech směsích s ohledem na rozdílné objemové hmotnosti jednotlivých proměnných. 

Tabulka č. 35: Výrobní směs v % objemovém množství. 

 

Označení 

směsi 
Popis směsi 

Objem [%] 

 Vápenitá 

zemina 
Křemenný písek 

Papírenský 

kal 

 0 Referenční 50 35 15 

zm
ěn

a 
o

st
ři

v
a 

1 
Křemenný písek nahrazen elektrárenskou 

struskou 
50 35 15 

2 Křemenný písek nahrazen kalem Technistone  50 35 15 

3 Křemenný písek nahrazen antukou 50 35 15 

4 Křemenný písek nahrazen břidlicí 50 35 15 

5 Křemenný písek nahrazen amfibolitem 50 35 15 

6 Bez křemenného písku 70 0 30 

zm
ěn

a 

le
h

či
v

a 

7 Papírenský kal nahrazen pilinami 50 35 15 

8 Papírenský kal nahrazen otrubami 50 35 15 

9 Bez papírenského kalu 60 40 0 

zm
ěn

a 

ze
m

in
 

10 = 0 Vápenitá zemina (Holice)= refereční 50 35 15 

11 Nevápenitá zemina (Týn n.Vltavou) 50 35 15 
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Tabulka č. 36: Výrobní směs přepočtena s ohledem na vlhkost vstupních surovin pro výrobu 

cihelek o navážce 1,0 kg. 

 

Označení 

směsi 
Popis směsi 

Množství v g na navážku 1,0 kg 

 Vápenitá 

zemina 
Křemenný písek 

Papírenský 

kal 

 0 Referenční 542,8 377,0 80,2 

zm
ěn

a 
o

st
ři

v
a 

1 
Křemenný písek nahrazen elektrárenskou 

struskou 
658,2 244,6 97,2 

2 Křemenný písek nahrazen kalem Technistone  574,7 340,4 84,9 

3 Křemenný písek nahrazen antukou 557,5 360,2 82,3 

4 Křemenný písek nahrazen břidlicí 542,8 377,0 80,2 

5 Křemenný písek nahrazen amfibolitem 546,0 373,4 80,6 

6 Bez křemenného písku 825,8 0,0 174,2 

zm
ěn

a 

le
h

či
v

a 

7 Papírenský kal nahrazen pilinami 578,3 401,7 20,0 

8 Papírenský kal nahrazen otrubami 558,9 388,2 52,9 

9 Bez papírenského kalu 601,9 398,1 0,0 

zm
ěn

a 

ze
m

in
 

10 = 0 Vápenitá zemina (Holice)= refereční 542,8 377,0 80,2 

11 Nevápenitá zemina (Týn n.Vltavou) 526,0 390,9 83,1 

Takto navážené suroviny pro výrobu cihelek byly nejprve homogenizovány 

v laboratorním kolovém mlýně, kde byla zároveň dávkována voda. Válcový mlýn z důvodu 

nepřítomnosti byl vynechán, což ovlivnilo granulometrii použitých ostřiv a zrna jsou tedy 

větší než v případě aplikovaného výzkumu, kde byl použit i válcový mlýn. Z připraveného 

těsta byly za pomocí formy vtloukáním vytvořeny cihelky o rozměrech 100×50×30 mm. 

Zkušební cihelky byly vysušeny v laboratorních podmínkách a poté byly dosušeny při teplotě 

110 °C v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti. Takto vysušené vzorky byly vypáleny 

podle režimu ČSN 72 1565-4: nárůst teploty 150 °C/hod do 600 °C – 30 minut výdrž – nárůst 

teploty 120 °C/hod – vypalovací teplota 800 °C – výdrž 120 minut na maximální vypalovací 

teplotě. Po stanovení požadovaných vlastností na keramickém střepu byly cihelky ještě 

vypáleny na teplotu 900 °C dle výše zmíněného režimu. Po výpalu byla na některých vzorcích 

zaznamenána přítomnost cicvárů, která způsobila i trhliny. Trhliny mohli ovlivnit některé 

zkoušky jako je například rychlost šíření ultrazvuku, kde při zaznamenání odlišných hodnot 

od měřeného souboru byly hodnoty vyřazeny z měření. Na vypálených cihelkách byly 

stanoveny tyto vlastnosti: 
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 Nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá hustota 

 Rychlost průchodu ultrazvukového impulzu 

 Součinitel tepelné vodivosti 

 Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

 Stanovení modulu pružnosti 

Obrázek č. 3: Vypálené cihelky pro základní výzkum. 
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5.3 Naměřené a vypočtené hodnoty 

Tabulka č. 37: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 0. 

Směs 0 - referenční           

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 237,60 236,28 235,51 233,67 233,34 232,47 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 278,76 277,34 275,75 274,99 274,53 274,34 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 146,97 145,90 144,13 145,62 144,50 144,21 

NV [%] 17,32 17,38 17,09 17,68 17,65 18,01 

Nasákavost NV [%] 17,26 ± 0,15 17,78 ± 0,20 

PZ [%] 31,23 31,24 30,57 31,94 31,68 32,18 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,01 ± 0,38 31,93 ±0,25 

ZH [kg/m
3
] 2620 2610 2580 2650 2630 2630 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2600 ± 20 2640 ± 10 

OH [kg/m
3
] 1800 1800 1790 1810 1790 1790 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1800 ± 10 1800 ± 10 

b [mm]       48,50 48,12 48,22 

h [mm]       28,45 28,22 28,01 

F [kN]       2,12 1,85 1,66 

σpo [Mpa]       5,67 5,07 4,61 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   5,1 ± 0,5 

a [mm]       96,83 96,58 96,90 

b [mm]       48,50 48,12 48,22 

F [kN]       202,00 212,00 206,00 

σpd [Mpa]       43,01 45,62 44,09 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   44,2 ± 1,3 

v1 [km/s] 2,0634 2,1366 2,0546 2,0734 2,1050 2,1235 

v2 [km/s] 2,0723 2,1319 2,0372 2,1662 2,1142 2,1375 

v3 [km/s] 2,1272 2,0075 2,0678 2,1235 2,0558 2,0869 

v4 [km/s] 2,0767 2,0075 2,0767 2,0734 2,0257 2,0779 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,072 ± 0,044 2,097 ± 0,039 

 λ1 [W/mK] 0,5602 0,5523         

 λ2 [W/mK] 0,5589 0,5492         

 λ3 [W/mK] 0,5587 0,5505         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,5550 ± 0,0048       
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Tabulka č. 38: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 1. 

Směs 1 - křemenný písek nahrazen struskou           

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 193,14 193,05 192,64 187,02 188,03 188,41 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 234,98 233,9 231,25 229,65 229,70 228,51 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 106,62 106,19 104,30 106,77 107,20 106,20 

NV [%] 21,66 21,16 20,04 22,79 22,16 21,28 

Nasákavost NV [%] 20,96 ± 0,83 22,08 ± 0,76 

PZ [%] 32,60 31,99 30,41 34,69 34,02 32,79 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 31,67 ± 1,12 33,83 ± 0,97 

ZH [kg/m
3
] 2230 2220 2180 2330 2330 2290 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2210 ± 30 2320 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1500 1510 1520 1520 1530 1540 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1510 ± 10 1530 ± 10 

b [mm]       47,74 47,43 47,16 

h [mm]       27,43 27,44 27,54 

F [kN]       2,85 2,97 2,70 

σpo [Mpa]       8,33 8,73 7,93 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   8,3 ± 0,4 

a [mm]       95,44 95,53 94,58 

b [mm]       47,74 47,43 47,16 

F [kN]       245,00 232,00 230,00 

σpd [Mpa]       53,77 51,20 51,56 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   52,2 ± 1,4 

v1 [km/s] 2,9649 3,0113 3,0984 3,1438 3,1235 3,2385 

v2 [km/s] 2,9833 3,0302 3,0984 3,1337 3,0838 3,2277 

v3 [km/s] 2,9378 3,0688 3,1490 3,1438 3,2063 3,2385 

v4 [km/s] 2,9289 3,0590 3,1388 3,1235 3,1957 3,2277 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 3,039 ± 0,075  3,174 ± 0,054 

 λ1 [W/mK] 0,3978 0,4357         

 λ2 [W/mK] 0,3956 0,4376         

 λ3 [W/mK] 0,3989 0,4415         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,4179 ± 0,0225       
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Tabulka č. 39: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 2. 

Směs 2 - křemenný písek nahrazen kalem Technistone       

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 195,37 195,31 195,25 189,77 190,78 189,99 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 231,27 232,32 231,96 225,98 227,47 226,61 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 112,00 110,60 109,23 111,18 110,36 111,23 

NV [%] 18,38 18,95 18,80 19,08 19,23 19,27 

Nasákavost NV [%] 18,71 ± 0,30 19,20 ± 0,10 

PZ [%] 30,10 30,41 29,91 31,54 31,33 31,74 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 30,14± 0,25 31,54 ± 0,21 

ZH [kg/m
3
] 2340 2310 2270 2410 2370 2410 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2310 ± 40 2400 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1640 1600 1590 1650 1630 1650 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1610 ± 30 1640 ± 10 

b [mm]       46,30 46,35 46,52 

h [mm]       27,18 27,32 27,33 

F [kN]       2,74 2,52 2,92 

σpo [Mpa]       8,41 7,65 8,82 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   8,3 ± 0,6 

a [mm]       91,99 91,77 92,30 

b [mm]       46,30 46,35 46,52 

F [kN]       288,00 296,00 277,00 

σpd [Mpa]       67,62 69,59 64,51 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   67,2 ± 2,6 

v1 [km/s] 3,0786 2,9925 3,0019 3,3048 3,2824 3,4095 

v2 [km/s] 3,0786 2,9468 2,9741 3,3739 3,2385 3,3975 

v3 [km/s] 3,0786 2,9741 3,0590 3,2713 3,2935 3,3048 

v4 [km/s] 3,0590 2,9468 3,0397 3,2713 3,2935 3,2493 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 3,019 ± 0,052 3,308 ± 0,056  

 λ1 [W/mK] 0,5053 0,4947         

 λ2 [W/mK] 0,5019 0,4971         

 λ3 [W/mK]             

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,4998 ± 0,0048       
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Tabulka č. 40: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 3. 

Směs 3 – křemenný písek nahrazen antukou             

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 203,18 204,06 204,14 199,51 200,03 201,06 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 243,11 245,16 245,33 240,43 242,42 243,90 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 120,01 120,9 121,48 120,75 122,75 123,70 

NV [%] 19,65 20,14 20,18 20,51 21,19 21,31 

Nasákavost NV [%] 19,99 ± 0,29 21,00 ± 0,43 

PZ [%] 32,44 33,08 33,26 34,19 35,42 35,64 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 32,92 ± 0,43 35,08 ± 0,78 

ZH [kg/m
3
] 2440 2450 2470 2530 2590 2600 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2450 ± 20 2570 ± 40  

OH [kg/m
3
] 1650 1640 1650 1670 1670 1670 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1650 ± 10 1670 ± 0 

b [mm]       47,02 47,07 47,05 

h [mm]       27,67 27,85 27,99 

F [kN]       2,91 2,11 2,98 

σpo [Mpa]       8,49 6,06 8,49 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   7,7 ± 1,4 

a [mm]       94,84 94,50 94,51 

b [mm]       47,02 47,07 47,05 

F [kN]       238,00 224,00 226,00 

σpd [Mpa]       53,37 50,36 50,82 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   51,5 ± 1,6 

v1 [km/s] 2,7453 2,6545 2,6400 2,8904 2,7745 2,7509 

v2 [km/s] 2,7375 2,6473 2,6400 2,9078 2,7825 2,7587 

v3 [km/s] 2,6185 2,6767 2,6473 2,8067 2,8230 2,8396 

v4 [km/s] 2,5973 2,6619 2,6473 2,8148 2,7905 2,7825 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,659 ± 0,043 2,810 ± 0,049 

 λ1 [W/mK] 0,4795 0,4864         

 λ2 [W/mK] 0,4797 0,4874         

 λ3 [W/mK] 0,4823 0,4851         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,4834 ± 0,0034       
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Tabulka č. 41: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 4. 

Směs 4 – křemenný písek nahrazen břidlicí           

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 247,11 246,57 167,53 243,15 243,21 164,01 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 282,96 283,95 192,48 282,44 282,86 190,52 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 150,02 150,62 102,61 151,06 151,77 102,65 

NV [%] 14,51 15,16 14,89 16,16 16,30 16,16 

Nasákavost NV [%] 14,85 ± 0,33 16,21 ± 0,08 

PZ [%] 26,97 28,04 27,76 29,91 30,25 30,17 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 27,59 ± 0,56 30,11 ± 0,18 

ZH [kg/m
3
] 2550 2570 2580 2640 2660 2670 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2570 ± 20 2660 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1860 1850 1860 1850 1860 1870 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1860 ± 10 1860 ± 10 

b [mm]       48,24 48,21 48,49 

h [mm]       28,11 28,45 18,85 

F [kN]       3,35 4,28 1,88 

σpo [Mpa]       9,23 11,52 11,46 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   10,7 ± 1,3 

a [mm]       97,14 97,25 97,51 

b [mm]       48,24 48,21 48,49 

F [kN]       290,00 310,00 305,00 

σpd [Mpa]       61,89 66,12 64,51 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   64,2 ± 2,1 

v1 [km/s] 2,8425 2,7453 2,7690 2,9166 2,8396 2,9702 

v2 [km/s] 2,8425 2,7453 2,7453 2,9078 2,8733 2,9521 

v3 [km/s] 2,8425 2,6841 2,8093 2,9254 2,7905 2,9794 

v4 [km/s] 2,8341 2,6767 2,7690 2,9254 2,7986 2,9702 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,775 ± 0,059  2,904 ± 0,065 

 λ1 [W/mK] 0,5202 0,5707         

 λ2 [W/mK] 0,5206 0,5677         

 λ3 [W/mK] 0,5183 0,5712         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,5448 ± 0,0275       
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Tabulka č. 42: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 5. 

Směs 5 – křemenný písek nahrazen amfibolitem             

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 252,42 246,00 247,37 248,49 242,88 243,24 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 293,10 285,86 287,59 290,25 282,70 282,77 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 160,10 155,94 157,59 159,85 153,30 154,47 

NV [%] 16,12 16,20 16,26 16,81 16,39 16,25 

Nasákavost NV [%] 16,19 ± 0,07 16,48 ± 0,29 

PZ [%] 30,59 30,68 30,94 32,02 30,77 30,81 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 30,74 ± 0,18 31,20 ± 0,71 

ZH [kg/m
3
] 2730 2730 2760 2800 2710 2740 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2740 ± 20 2750 ± 50 

OH [kg/m
3
] 1900 1890 1900 1910 1880 1900 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1900 ± 10 1900 ± 20 

b [mm]       47,81 47,34 47,86 

h [mm]       28,71 28,45 28,62 

F [kN]       3,22 3,06 2,99 

σpo [Mpa]       8,58 8,39 8,01 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   8,3 ± 0,3 

a [mm]       96,90 96,00 97,01 

b [mm]       47,81 47,34 47,86 

F [kN]       242,00 260,00 245,00 

σpd [Mpa]       52,24 57,21 52,77 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   54,1 ± 2,7 

v1 [km/s] 2,7453 2,5159 2,7067 2,7666 2,7353 2,6897 

v2 [km/s] 2,7144 2,5291 2,7375 2,7587 2,7431 2,6529 

v3 [km/s] 2,6693 2,5903 2,6693 2,7905 2,7123 2,6602 

v4 [km/s] 2,6619 2,5973 2,6545 2,7986 2,6972 2,6823 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 2,649 ± 0,076 2,724 ± 0,049  

 λ1 [W/mK] 0,5701 0,5585         

 λ2 [W/mK] 0,5682 0,5585         

 λ3 [W/mK]             

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,5638 ± 0,0062       
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Tabulka č. 43: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 6. 

Směs 6 - bez křemenného písku (bez ostřiva)   

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 192,11 191,00 194,40 188,33 187,35 190,63 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 225,99 224,21 228,83 226,52 224,35 228,51 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 107,37 108,30 110,20 111,90 110,49 112,29 

NV [%] 17,64 17,39 17,71 20,28 19,75 19,87 

Nasákavost NV [%] 17,58 ± 0,17 19,97 ± 0,28 

PZ [%] 28,56 28,65 29,02 33,32 32,50 32,59 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 28,75 ± 0,24 32,80 ± 0,45 

ZH [kg/m
3
] 2270 2310 2310 2460 2440 2430 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2300 ± 20 2440 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1620 1650 1640 1640 1650 1640 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1640 ± 20 1640 ± 10 

b [mm]       45,72 45,45 46,14 

h [mm]       27,33 27,48 27,72 

F [kN]       3,46 3,75 4,54 

σpo [Mpa]       10,64 11,47 13,45 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   11,9 ± 1,4 

a [mm]       92,40 92,15 92,5 

b [mm]       45,72 45,45 46,14 

F [kN]       334,00 340,00 316,00 

σpd [Mpa]       79,06 81,18 74,04 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   78,1 ± 3,7 

v1 [km/s] 3,1697 3,2227 3,3811 3,2603 3,3048 3,3857 

v2 [km/s] 3,1490 3,1697 3,3343 3,2493 3,3161 3,3739 

v3 [km/s] 3,1802 3,2554 3,4170 3,4459 3,4337 3,3048 

v4 [km/s] 3,1184 3,2227 3,3458 3,4216 3,3275 3,3739 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 3,247 ± 0,099 3,349 ± 0,066 

 λ1 [W/mK] 0,4635 0,5334         

 λ2 [W/mK] 0,4640 0,5308         

 λ3 [W/mK] 0,4664 0,5317         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,4983 ± 0,0369       
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Tabulka č. 44: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 7. 

Směs 7 – papírenský kal nahrazen pilinami             

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 254,32 254,01 252,47 250,92 251,35 249,21 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 295,82 295,6 294,13 293,88 293,64 291,89 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 155,37 157,31 155,36 128,93 128,92 131,90 

NV [%] 16,32 16,37 16,50 17,12 16,83 17,13 

Nasákavost NV [%] 16,40 ± 0,09 17,02 ± 0,17 

PZ [%] 29,55 30,07 30,02 26,04 25,67 26,68 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 29,88 ± 0,29 26,13 ± 0,51 

ZH [kg/m
3
] 2570 2630 2600 2060 2050 2120 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2600 ± 30 2080 ± 40 

OH [kg/m
3
] 1810 1840 1820 1520 1530 1560 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1820 ± 20 1540 ± 20  

b [mm]       48,95 48,75 48,34 

h [mm]       29,09 29,63 29,27 

F [kN]       1,79 1,83 1,86 

σpo [Mpa]       4,54 4,49 4,72 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   4,6 ± 0,1 

a [mm]       98,12 97,33 98,02 

b [mm]       48,95 48,75 48,34 

F [kN]       182,00 188,00 174,00 

σpd [Mpa]       37,89 39,62 36,72 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   38,1 ± 1,5 

v1 [km/s] 1,9427 1,9195 2,0201 1,8949 2,0048 1,8479 

v2 [km/s] 1,9746 1,9388 2,0033 1,9212 1,9965 1,8621 

v3 [km/s] 1,9467 1,9234 2,0286 1,9099 1,9444 1,8766 

v4 [km/s] 1,9467 1,9119 2,0415 1,8986 1,9444 1,9024 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 1,966 ± 0,045 1,917 ± 0,049 

 λ1 [W/mK] 0,5951 0,6110         

 λ2 [W/mK] 0,5970 0,6113         

 λ3 [W/mK] 0,5975 0,6110         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,6038 ± 0,0080       
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Tabulka č. 45: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 8. 

Směs 8 - papírenský kal nahrazen otrubami           

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 199,55 198,83 198,33 194,88 195,31 193,96 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 248,37 249,03 248,57 243,16 243,74 241,26 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 122,36 122,55 121,28 121,60 122,80 120,78 

NV [%] 24,47 25,25 25,33 24,77 24,80 24,386 

Nasákavost NV [%] 25,01 ± 0,48 24,65 ± 0,23 

PZ [%] 38,74 39,69 39,47 39,72 40,04 39,26 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 39,30 ± 0,49 39,67 ± 0,39 

ZH [kg/m
3
] 2590 2610 2570 2660 2690 2650 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2590 ± 20 2670 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1580 1570 1560 1600 1610 1610 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1570 ± 10 1610 ± 10 

b [mm]       47,63 47,67 47,70 

h [mm]       27,53 27,79 27,65 

F [kN]       0,58 0,64 0,90 

σpo [Mpa]       1,69 1,83 2,59 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   2,0 ± 0,5 

a [mm]       94,83 94,75 94,64 

b [mm]       47,63 47,67 47,70 

F [kN]       76,00 82,00 72,00 

σpd [Mpa]       16,83 18,15 15,95 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   17,0 ± 1,1 

v1 [km/s] 1,5056 1,5246 1,4779   1,5059 1,5952 

v2 [km/s] 1,5032 1,5393 1,4962   1,5225 1,5952 

v3 [km/s] 1,5492 1,5393 1,4824   1,5354 1,5443 

v4 [km/s] 1,5295 1,5198 1,4711   1,5059 1,4989 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 1,511 ± 0,026 1,537 ± 0,039 

 λ1 [W/mK] 0,4172 0,4143         

 λ2 [W/mK] 0,4156 0,4150         

 λ3 [W/mK]             

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,4155 ± 0,0012       
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Tabulka č. 46: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 9. 

Směs 9 - bez papírenského kalu (bez lehčiva)             

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 254,66 258,14 261,68 252,61 256,33 259,80 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 293,56 297,18 301,13 289,82 293,34 296,88 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 158,60 161,58 161,18 159,30 161,29 162,45 

NV [%] 15,28 15,12 15,08 14,73 14,44 14,27 

Nasákavost NV [%] 15,16 ± 0,10 14,48 ± 0,23 

PZ [%] 28,82 28,79 28,19 28,51 28,03 27,58 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 28,60 ± 0,35 28,04 ± 0,46 

ZH [kg/m
3
] 2650 2670 2600 2710 2700 2670 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2640 ± 40 2690 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1890 1900 1870 1940 1940 1930 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1890 ± 20 1940 ± 10  

b [mm]       47,92 48,33 48,40 

h [mm]       28,80 28,97 29,24 

F [kN]       1,70 1,54 2,04 

σpo [Mpa]       4,49 3,99 5,18 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   4,6 ± 0,6 

a [mm]       96,99 96,98 97,07 

b [mm]       47,92 48,33 48,40 

F [kN]       192,00 188,00 200,00 

σpd [Mpa]       41,31 40,11 42,57 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   41,3 ± 1,2 

v1 [km/s] 2,0372 1,9388 1,9467 2,1050 2,0471 2,1142 

v2 [km/s] 2,0286 1,9427 1,9546 2,1142 2,0734 2,1470 

v3 [km/s] 1,9909 1,9827 1,9311 2,0257 2,0602 2,0089 

v4 [km/s] 1,9625 1,9909 1,9119 2,0131 2,0515 2,0089 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 1,968 ± 0,038 2,064 ± 0,047 

 λ1 [W/mK] 0,5874 0,5555         

 λ2 [W/mK] 0,5864 0,5548         

 λ3 [W/mK] 0,5832 0,5558         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,5705 ± 0,0167       
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Tabulka č. 47: Naměřené a vypočtené hodnoty směsi 11. 

Směs 11 - nevápenitá zemina (Týn.n.Vltavou)             

  

Cihelky 

Teplota výpalu 800 °C Teplota výpalu 900 °C 

1 2 3 1 2 3 

Hmotnost suchého střepu ms [g] 259,81 263,67 263,05 254,70 256,93 256,82 

Hmotnost nasáklého střepu mn [g] 296,84 300,97 300,27 289,51 291,35 292,30 

Hmotnost nasáklého ve vodě mw [g] 161,63 163,15 162,91 157,76 158,50 157,91 

NV [%] 14,25 14,15 14,15 13,67 13,40 13,82 

Nasákavost NV [%] 14,18 ± 0,06 13,63 ± 0,21 

PZ [%] 27,39 27,06 27,10 26,42 25,91 26,40 

Zdánlivá pórovitost PZ [%] 27,18 ± 0,17 26,24 ± 0,29 

ZH [kg/m
3
] 2650 2620 2630 2630 2610 2600 

Zdánlivá hustota ZH [kg/m
3
] 2630 ± 20 2610 ± 20 

OH [kg/m
3
] 1920 1910 1920 1930 1930 1910 

Objemová hmot. střepu OH [kg/m
3
] 1920 ± 10 1920 ± 10 

b [mm]       48,60 48,65 48,86 

h [mm]       28,47 28,75 28,12 

F [kN]       1,01 0,98 1,05 

σpo [Mpa]       2,69 2,56 2,85 

Pevnost v tahu za ohybu σpo [Mpa]   2,7 ± 0,1 

a [mm]       96,57 96,60 96,73 

b [mm]       48,60 48,65 48,86 

F [kN]       120,00 100,00 108,00 

σpd [Mpa]       25,57 21,28 22,85 

Pevnost v tlaku σpd [Mpa]   23,2 ± 2,1 

v1 [km/s] 1,2121 1,1444 1,2151 1,0723 1,0917 1,1365 

v2 [km/s] 1,2182 1,1513 1,2030 1,0771 1,0807 1,1459 

v3 [km/s] 1,2121 1,1499 1,1404 1,1486 1,1054 1,1272 

v4 [km/s] 1,2000 1,1554 1,1458 1,1473 1,0978 1,1459 

Rychlost šíření ultrazvuku v [km/s] 1,179 ± 0,033 1,114 ± 0,030 

 λ1 [W/mK] 0,5946 0,5882         

 λ2 [W/mK] 0,5966 0,5844         

 λ3 [W/mK] 0,5944 0,5876         

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m·K] 0,5910 ± 0,0045       
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5.4 Vyhodnocení 

5.4.1 Mikrostruktura vypáleného střepu 

K popisu mikrostruktury vypáleného cihlářského střepu byly použity především 

zkoušky, které hledají poměr mezi pevnou fází a póry. V rámci základního výzkumu byly 

použity zkoušky nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti. 

Graf č. 37: Objemové hmotnosti jednotlivých směsí při teplotě výpalu 800 °C a 900 °C. 

 

Graf č. 38: Zdánlivá hustota jednotlivých směsí při teplotě výpalu 800 °C a 900 °C. 
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Graf č. 39: Nasákavosti jednotlivých směsí při teplotě výpalu 800 °C a 900 °C. 

 

Graf č. 40: Zdánlivá pórovitost jednotlivých směsí při teplotě výpalu 800 °C a 900 °C. 

 

Z grafického vyhodnocení popisující objemovou hmotnost, zdánlivou hustotu, 

nasákavost a zdánlivou pórovitost, můžeme konstatovat, že při zvýšení vypalovací teploty 

z 800 °C na 900 °C dochází ve většině směsí ke zvýšení všech vlastností určujících 

mikrostrukturu střepu. Pouze u směsi obsahující piliny jako lehčivo dochází ke značnému 

poklesu objemové hmotnosti z 1820 kg/m
3
 na 1540 kg/m

3
 a zdánlivé hustoty, což může být 

způsobeno vyhořením většiny pilin až při teplotě výpalu 900 °C. Při srovnání směsí z pohledu 

typu použitých surovin, vidíme, že nejvyšších hodnot objemové hmotnosti dosahuje směs bez 

lehčiva, s použitím amfibolitu jako ostřiva a směs, kde byla použitá nevápenitá jílová zemina. 

Hodnoty objemové hmotnosti těchto směsí se pohybují v rozmezí 1900 kg/m
3
 až 1940 kg/m

3
. 
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Naopak nejnižších hodnot dosahuje směs s použitím elektrárenské strusky, která 

v keramickém střepu plní funkci ostřiva, ale i lehčiva. Objemová hmotnost u této směsi při 

teplotě výpalu 800 °C dosahuje hodnoty 1510 kg/m
3
. Při srovnání nasákavosti jednotlivých 

směsí, vidíme, že směsi s nízkou objemovou hmotností dosahují nejvyšších hodnot 

nasákavosti a naopak směsi s vysokou objemovou hmotností dosahují hodnot nejnižších. 

Nejvyšší nasákavost tedy vyšla u směsi obsahující elektrárenskou strusku a u směsi 

s otrubami, kde hodnoty se pohybují od 20,96 % až 25,01 %.  Nejnižších hodnoty nasákavosti 

pak dosáhly směsi s amfibolitem, břidlicí, bez použití lehčiva a s nevápenitou zeminou, kde 

hodnoty byly v rozmezí od 13,63 % do 16,48 %. Směs s otrubami se také vyznačuje absolutně 

nejvyšší zdánlivou pórovitosti a to až 39,67 %, která ukazuje poměr otevřených póru 

k celkovému objemu včetně pórů. 

5.4.2 Rychlost ultrazvukového impulzu 

Graf č. 41: Rychlost šíření ultrazvuku jednotlivých směsí při teplotě výpalu 800 °C a 900 °C. 

 

Z grafického vyhodnocení, můžeme tvrdit, že při zvýšení vypalovací teploty z 800 °C 

na 900 °C dochází ve většině směsí ke zvýšení rychlosti šíření ultrazvuku. Je to způsobeno 

zvýšením hodnot všech vlastností ukazujících mikrostrukturu střepu, která také ovlivňuje 

šíření ultrazvukového paprsku. Při srovnání směsí z pohledu typu použitých surovin, vidíme, 

že nejvyšších hodnot dosahují směsi, kde stejně jako v aplikovaném výzkumu není obsažen 

křemenný písek, nebo je nahrazen elektrárenskou struskou. Při teplotě výpalu 800 °C nejvyšší 

rychlosti šíření ultrazvuku dosáhla směs bez ostřiva, kde se hodnota vyšplhala na 3,247 km/s. 

Při zvýšení teploty výpalu na 900 °C nejvyšších hodnot rychlosti dosáhla směs s kamenným 
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kalem Technistone a směs s elektrárenskou struskou, kde hodnoty vyšly 3,174 km/s až 

3,308 km/s. Směs bez ostřiva při zvýšení teploty dosáhla značně nižší rychlosti šíření 

ultrazvuku, což může být způsobeno, chybným měřením nebo vznikem trhlin na střepu, které 

měření ovlivní. Nejnižších hodnot rychlosti ultrazvuku dosáhla směs, kde byla použita 

nevápenitá jílová zemina. Hodnoty byly v obou případech teploty výpalu absolutně nejnižší, 

a to v intervalu od 1,115 km/s do 1,179 km/s.  

Graf č. 42: Vztah mezi rychlostí šíření ultrazvuku a objemovou hmotností střepu. 

 

Tabulka č. 48: Naměřené a vypočtené hodnoty modulu pružnosti. 

Druh směsi 
Napětí v tahu 

[MPa] 

Poměrné 

prodloužení ε [-] 

Modul pružnosti 

E [MPa] 

Referenční 5,1 0,0319 160,4 

Struska 8,3 0,0328 254,0 

Kamenný kal 8,3 0,0329 251,8 

Antuka 7,7 0,0323 237,6 

Břidlice 10,7 0,0316 339,3 

Amfibolit 8,3 0,0316 263,1 

Bez ostřiva 11,9 0,0328 361,9 

Piliny 4,6 0,0304 150,8 

Otruby 2,0 0,0328 62,0 

Bez lehčiva 4,6 0,0329 138,2 

Vápenitý jíl 5,1 0,0319 160,4 

Nevápenitý jíl 2,7 0,0323 83,6 
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Graf č. 43: Vztah mezi rychlostí šíření ultrazvuku a poměru modulu pružnosti k objemové 

hmotnosti střepu. 

 

Z grafické závislosti, můžeme dále pozorovat vztah mezi rychlosti šíření ultrazvuku 

a objemovou hmotností, kde při obou vypalovacích teplotách s klesající objemovou hmotností 

roste rychlost šíření ultrazvuku. Tento jev navazuje na grafické vyhodnocení závislosti mezi 

rychlostí šíření ultrazvuku a poměrem modulu pružnosti k objemové hmotnosti, kde můžeme 

sledovat závislost, kde s rostoucím poměrem modulu pružnosti k objemové hmotnosti roste 

rychlost šíření ultrazvuku, což je důkazem platnosti rovnice uvedené v kapitole 1.2.1.. 

A stejně jako ve vyhodnocení aplikovaného výzkumu doporučujeme směs s co nejvyšším 

modulem pružnosti a zároveň co nejnižší objemovou hmotností, čímž dosáhneme nejvyšší 

rychlosti ultrazvuku a tím vyšší vzduchové neprůzvučnosti. 

Pro větší přehlednost byl zhotoven prostorový graf č. 44, kde jsou zpracovány hodnoty 

z aplikovaného i základního výzkumu, na němž můžeme vidět, že nejvyšších rychlostí šíření 

ultrazvuku (tj. 2600 m/s – 3200 m/s) se vyskytují převážně v prvním kvadrátu grafu, kde jsou 

nejvyšší hodnoty modulu pružnosti a nejnižší hodnoty objemové hmotnosti. 
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Graf č. 44: Vztah mezi rychlostí šíření ultrazvuku, modulem pružnosti a objemovou 

hmotností střepu. 
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5.4.3 Součinitel tepelné vodivosti 

Graf č. 45: Hodnoty součinitele tepelné vodivosti jednotlivých směsí. 

 

Graf č. 46: Vztah mezi součinitelem tepelné vodivosti a objemovou hmotností střepu. 

 

Stanovení součinitele teplené vodivosti bylo provedeno po výpalu na teplotu 800 °C. 

Grafické vyhodnocení je barevně rozděleno na ostřiva, lehčiva a jíly, které byly srovnány 

s referenční směsí. Při srovnání směsí, můžeme konstatovat, že jako nejvhodnější ostřivo 

z pohledu tepelných vlastností se jeví elektrárenská struska. Struska, která nahradila ve směsi 

křemenný písek, plní v keramickém střepu nejen funkci ostřiva, ale i lehčiva, a právě díky 

tomu dosáhneme nejnižších a tedy nejlepších hodnot součinitele tepelné vodivosti, a to 

0,418 W/m.K. Nejvyšší hodnoty dosahuje referenční směs s křemenným pískem a směsi, kde 

ostřivo tvoří břidlice nebo amfibolit. Vysoké hodnoty součinitele tepelné vodivosti, které se 
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pohybují v rozmezí od 0,545 W/m.K do 0,604 W/m.K jsou způsobeny vysokou objemovou 

hmotností. Jako nejvhodnější  lehčivo se jeví otruby, které nahradily ve směsi papírenský kal. 

Otruby díky vyhoření při výpalu vytvořily pórovitý střep, který dosáhl absolutně nejnižší 

hodnoty součinitele telené vodivosti a to 0,416 W/m.K. Při srovnání použití vápenité nebo 

nevápenité zeminy nepozorujeme téměř žádné rozdíly. U vápenitého jílu součinitel tepelné 

vodivosti vyšel 0,555 W/m.K a u jílu nevápenitého byl nepatrně vyšší, a to 0,591 W/m.K.  

5.4.4 Mechanické vlastnosti 

Graf č. 47: Hodnoty pevnosti v tlaku jednotlivých směsí. 

 

Graf č. 48: Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu jednotlivých směsí. 
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Mechanické vlastnosti u AKU tvarovek slouží pouze jako orientační ukazatel, na který 

neklademe velké nároky. Pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu byly vypočteny pouze z průměru 

tří naměřených hodnot, a proto se nedá tvrdit, že výsledky jsou exaktní. 

Stanovení mechanických vlastností bylo provedeno po výpalu na teplotu 900 °C. 

Grafické vyhodnocení je také barevně rozděleno na ostřiva, lehčiva a jíly, které byly srovnány 

s referenční směsí. Při srovnání směsí, můžeme konstatovat, že jako nejvhodnější ostřivo 

z pohledu mechanických vlastností je použití břidlice nebo kamenného kalu Technistone, kde 

hodnoty v tlaku vyšly až 67,2 MPa a v tahu za ohybu 10,7 MPa. Absolutně nejvyšších 

výsledků, a to 78,1 MPa v tlaku a 11,9 MPa v tahu za ohybu dosáhla směs, která ostřivo 

neobsahuje vůbec. Nejméně vhodnou směsí z pohledu mechanický vlastností je směs 

obsahující otruby jako lehčivo. Tato směs v pevnosti v tlaku dosáhla 16,7 MPa a v tahu za 

ohybu pouze 2,0 MPa. Při srovnání použití jílových zemin vyšla lépe opět zemina vápenitá, 

která oproti nevápenité zemině dosahuje násobně vyšších hodnot.   

5.5 Shrnutí základního výzkumu 

V rámci základního výzkumu byl posouzen vliv standardně používaných tuzemských 

cihlářských surovin a vliv vypalovací teploty především na vzduchovou neprůzvučnost 

stanovovanou pomocí rychlosti průchodu ultrazvuku. Na základě provedených měření 

a zkoušek můžeme potvrdit vyhodnocení aplikovaného výzkumu, kde doporučujeme snížení 

křemenného písku na úkor elektrárenské strusky, popř. kamenného kalu Technistone. 

Záměnou za strusku nebo vyloučením tohoto ostřiva ze směsi dosáhneme nižší objemové 

hmotnosti a zároveň vyšší modul pružnosti, což vede ke zvýšení rychlosti šíření ultrazvuku 

a zlepšení tepelně izolačních vlastností, tedy snížení součinitele tepelné vodivosti. Záměna 

křemenného písku za kamenný kal také vede ke zvýšení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu, 

které ovšem pro AKU tvarovky nejsou tak důležité. Při zvýšení teploty výpalu, dosahujeme 

o 1-5 % vyšších rychlostí šíření ultrazvuku, ale z důvodu energetických nákladů při výpalu se 

vyšší teplota výpalu pro výrobu AKU tvarovek jeví jako nevýhodná. 
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E  ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce, byla zpracována rešerše výsledků v oblasti vlivu 

cihlářských surovin na akustické vlastnosti, a to především vzduchovou neprůzvučnost 

u cihlářských zdících tvarovek. Dále byla v obecné rovině uvedena teorie měření a výpočtu 

vzduchové neprůzvučnosti včetně nepřímého stanovení pomocí průchodu ultrazvuku. 

Praktická část pak byla rozdělena na aplikovaný a základní výzkum. V rámci 

aplikovaného byl posouzen vliv obsahu konkrétních surovin používaných v cihelně Holice, na 

nejdůležitější technologické vlastnosti plastického těsta a vypáleného střepu především 

s ohledem na možnost maximálního zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti. Na základě 

provedených zkoušek jsme došli k zjištění, že pro nejvyšší rychlosti šíření ultrazvuku a tím 

i vzduchové neprůzvučnosti vyžadujeme střep s co nejnižší objemovou hmotností, a zároveň 

s co nejvyšším modulem pružnosti. Z tohoto zjištění vyplývá doporučení snížení křemenného 

písku na úkor elektrárenské strusky nebo popílku, což má za následek právě zvýšení rychlosti 

šíření ultrazvuku, ale díky nízké objemové hmotnosti i snížení součinitele tepelné vodivosti. 

Po této úpravě směsi pak rozhoduje mezi nižšími součiniteli tepelné vodivosti nebo vyššími 

rychlostmi šíření ultrazvuku obsah papírenského kalu. Pokud papírenský kal zůstává 

v původním množství, získáme tak vyšší rychlosti šíření ultrazvuku, pokud toto množství 

zvýšíme, dosáhneme díky nižší objemové hmotnosti a tím nižší součinitel tepelné vodivosti. 

V základním výzkumu byl posouzen vliv standardně používaných tuzemských 

cihlářských surovin a vliv vypalovací teploty především na vzduchovou neprůzvučnost 

stanovovanou pomocí rychlosti průchodu ultrazvuku. Výsledky měření opět potvrdili závěr 

aplikovaného výzkumu. Vyloučením nebo snížením křemenného písku na úkor elektrárenské 

strusky nebo i kamenného kalu jsme dosáhli střepu, který měl vysoký modul pružnosti 

a zároveň nižší objemovou hmotnost, což vedlo k vyšším rychlostem šíření ultrazvuku. 

Posledním zjištěním je pak dosažení nepatrně vyšších rychlostí šíření ultrazvuku zvýšením 

teploty výpalu na 900 °C, což ale z důvodu energetických nákladů při výpalu se jeví jako 

nevýhodné.  
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Graf č. 45: Hodnoty součinitele tepelné vodivosti jednotlivých směsí. 

Graf č. 46: Vztah mezi součinitelem tepelné vodivosti a objemovou hmotností střepu. 

Graf č. 47: Hodnoty pevnosti v tlaku jednotlivých směsí. 

Graf č. 48: Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu jednotlivých směsí. 
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Obrázek č. 1: Winklerův diagram. X1 - zrna pod 2 µm; X2 - zrna 2-20 µm; X3 - zrna nad 

20 µm.  

Obrázek č. 2: Vypálené cihelky pro aplikovaný výzkum. 

Obrázek č. 3: Vypálené cihelky pro základní výzkum. 

 


