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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou akumulačních materiálů pro použití v konstrukcích 

akumulačních krbů či kamen pro jejich schopnost využívat teplo, které jinak odchází ve 

spalinách a vytváří tak významnou tepelnou ztrátu zařízení. Použitím vhodných materiálů pro 

akumulační obezdívku nebo odtahový systém spalin lze toto teplo využít pro vytápěný 

prostor. Volbou vhodného materiálu můžeme ovlivnit množství naakumulovaného tepla, 

rychlost prohřátí akumulační obezdívky i dobu výdeje tepla do okolí. Bakalářská práce 

porovnává 4 speciálně navržené materiály z hlediska jejich tepelně-fyzikálních vlastností a 

v závěru práce doporučuje jejich použití pro konkrétní účely. Předpoklady o akumulačním 

chování zkoušených materiálů byly konfrontovány s výsledky experimentálního měření 

teplotních profilů jednotlivých materiálů během zkoušky simulující reálný průběh jejich 

ohřevu i ochlazování.  

ABSTRACT 

This thesis focuses on materials, used in construction of boilers and fireplaces. These 

materials store the thermal energy of combustion products that otherwise leave the chimney 

hot and significantly reduce the efficiency of the equipment. The choice of the material for 

lining or flue gas system is crucial for efficient usage of the thermal energy in residential 

heating. Moreover by mixing appropriate materials it is possible to optimize the amount of 

stored energy, heat capacity and thermal conductivity. Goal of this thesis is a test of four 

specially designed mixtures and their comparison according their usage in fireplaces and 

boilers. The theoretical assumption where validated in experimental study, which simulated 

real conditions of the materials during heating and cooling.  
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1 ÚVOD 

 Maximální využití tepelné energie získané spalováním paliva se dnes stává jedním ze 

základních požadavků i na taková zařízení, jako jsou krby a kamna, tedy zařízení, která byla 

donedávna chápána spíše jako doplňkový zdroj tepla. Důvody jsou jak ekonomické – ušetřit 

palivo, ale i ekologické – omezení emisí ze spalin, šetřit přírodní zdroje apod. Cílem 

moderního způsobu vytápění je maximální využití zejména tepla tvořícího tzv. komínovou 

ztrátu zařízení, tedy tepla, které odchází v horkých spalinách do komína. Snahou je tedy 

dosáhnout takového stavu, kdy spaliny předají maximum svého tepla ohřívanému prostředí a 

z komína odcházejí co nejchladnější. Dnešní systémy krbového vytápění mohou využívat 

k hospodaření s teplem principu proudění horkého vzduchu, pak se jedná o teplovzdušné 

krby, nebo principu akumulace tepla do vhodného akumulačního média a jeho následného 

pozvolného výdeje do vytápěných prostor, pak hovoříme o krbech akumulačních. Funkce 

těchto krbů je zajišťována periodickým způsobem přikládání paliva, kdy 1-2h probíhá 

vytápění o vyšším výkonu a následujících 10-11h se naakumulované teplo uvolňuje bez další 

nutnosti přikládání paliva. Tento princip krátkodobě vyššího výkonu vlivem intenzivního 

přikládání a následný akumulační režim téměř bez hoření také umožňuje výrobcům 

garantovat požadovanou  minimální  80% účinnost zařízení. Přestože u nás jsou krby stále 

chápány spíše jako doplňkový zdroj tepla, v horských oblastech, v lesních chatách a všude 

tam, kde mohou nastat problémy s dodávkou elektřiny vlivem např. povětrnostních podmínek, 

bývají tato zařízení často jediným zdrojem tepla těchto obydlí (Rakousko, Švýcarsko,…), 

zajištění jejich vysoké účinnosti a dobré funkčnosti je tedy pro uživatele velmi důležité.  

 Bakalářská práce se zabývá akumulačními materiály určenými k obezdívce 

akumulačních krbů a kamen. Tyto materiály jsou díky svým specifickým tepelným a 

fyzikálním parametrům schopny pojmout různé množství tepla v závislosti právě na daných 

vlastnostech a velikosti teplosměnné plochy, resp. objemu akumulačního materiálu. Teplo 

odebrané spalinám pak pozvolna vydávají zpět do okolí - do vytápěných prostor - sáláním i 

v době, kdy je zařízení ponecháno bez přikládání paliva (např. v noci nebo při pobytu 

uživatele mimo domov -odchod do zaměstnání, sport, jiné aktivity…). 

 Pro popis a konkrétní posouzení akumulačních materiálů jsou navrženy čtyři různé 

žárobetony, jejichž tepelně-fyzikální vlastnosti předurčují jejich použití ke stavbám 

akumulačních prvků krbů. Rozdíly v jejich chování v závislosti na daných vlastnostech 

můžeme pochopit nejen díky uvedené teorii, ale názornou představu poskytuje zejména 

provedená zkouška na základě experimentálního měření průběhu ohřevu a ochlazování 

jednotlivých materiálů v čase. 

 Cílem bakalářské práce je stanovit tepelné vlastnosti navržených akumulačních 

materiálů a ověřit vhodnost jejich použití ke konkrétním účelům praktickou zkouškou. Na 

základě výsledků experimentálního měření pak jednotlivé materiály doporučit k využití 

při realizaci staveb akumulačních krbů. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 Jak bylo v úvodu řečeno, bakalářská práce se zabývá problematikou využívání tepla 

tzv. komínové ztráty krbových zařízení a kamen. Hlavní principy fungování těchto zařízení, 

systémy konstrukcí a běžně používané materiály jsou shrnuty v následující části. 

2.1 Principy předávání tepla   

 Dnešní systémy krbového vytápění můžeme rozdělit do dvou skupin podle principů, 

na kterých funguje přenos tepla z krbového zařízení do vytápěných prostor. Tak můžeme 

rozlišit krby teplovzdušné a akumulační. Jsou však i systémy, které vhodně kombinují oba 

způsoby vytápění. 

2.1.1 Teplovzdušné krby 

 Na principu přenosu tepla prouděním vzduchu ohřátého spalinami fungují tzv. 

teplovzdušné krby. Vzduch vstupující spodní částí do prostoru okolí krbové vložky se ohřívá 

a ventilační mřížkou v horní části krbu se vrací zpět do místnosti, kde odevzdá část svého 

tepla okolnímu prostředí, ochlazený klesá a je znovu nasáván do teplovzdušného systému. 

Vhodným rozvodným systémem lze také teplý vzduch rozvádět do přilehlých místností. 

Výhodou tohoto způsobu vytápění je rychlé předání tepla, tedy i rychlý nárůst teploty 

v místnosti a nenáročnost na použité materiály při stavbě. Nevýhodou je proudění prachových 

částic, které s sebou nese proudící vzduch a jejich možné přepalování ve styku s krbovou 

vložkou. Přesto je tento typ krbů u nás stále nejrozšířenější. 

2.1.2 Akumulace 

 Další možností využití odpadního tepla je jeho akumulace a následný přenos tepla do 

vytápěného prostoru sáláním. Tento způsob předávání tepla je velice příjemný a na rozdíl od 

konvekčního způsobu nedochází k přehřívání vzduchu v místnosti. Princip je takový, že 

přebytek tepla z krbové vložky prohřeje vhodný materiál, který je schopen pozvolna 

uvolňovat naakumulované teplo i po ukončení hoření. Do této kategorie můžeme zařadit 

jednak teplovodní krby (hlavní část tepelné energie odevzdá krb přes výměník do akumulační 

nádrže – zásobníku – odkud je pak čerpána dle zvoleného systému do radiátorů nebo 

podlahového topení), ale zejména akumulační krby, které předávají teplo přes tzv. 

teplosměnnou plochu, kterou tvoří obezdívka krbu z materiálu se specifickými vlastnostmi. 

Ta má díky svým tepelně-fyzikálním parametrům naakumulovat co největší množství tepla a 

to pak formou sálání po co nejdelší dobu předávat do okolí.  

2.2 Problematika komínové ztráty krbových zařízení, účinnost zařízení 

 Následující kapitoly shrnují, proč je otázka akumulace tepla tak významnou právě 

v možnostech využití tepla komínové ztráty zařízení  a  kde  tato tepelná rezerva vzniká.  
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2.2.1 Teorie hoření, přebytek spalovacího vzduchu 

 Podstatou spalovacího procesu je hoření paliva, jev, při kterém vodík a uhlík (aktivní 

hořlavina) reagují se vzdušným kyslíkem za vývinu tepla a světla (hoří). Jedná se o 

exotermickou reakci, tedy reakci doprovázenou uvolňováním tepla. Produkty spalování jsou 

spaliny. Právě jejich vysoké teploty využíváme pro potřeby vytápění, ohřev vody či vaření. 

Podmínkou hoření je přítomnost hořlavé složky, tedy vhodného paliva, dále okysličovadla, 

které tvoří nejčastěji vzdušný kyslík a v neposlední řadě zápalná teplota, která je daná druhem 

paliva. Rovnice, které popisují bilančně reakci mezi hořlavinou a kyslíkem se nazývají 

spalovací rovnice a zjednodušeně vyjadřují teoretické množství kyslíku, které je potřeba, aby 

došlo k reakci hoření. Toto stechiometrické množství je minimální množství kyslíku spočítané 

pro ideální podmínky. V reálných spalovacích procesech je však toto množství nedostačující. 

Pro dobré spalování musí být množství spalovacího vzduchu vyšší, než stechiometrické. Toto 

skutečné množství spalovacího vzduchu je vyjádřeno tzv. přebytkem spalovacího vzduchu, 

což je poměr skutečného a teoretického množství. Se zvyšujícím se přebytkem spalovacího 

vzduchu však klesá postupně teplota v ohništi a tím i kvalita spalování, zároveň roste 

množství spalin a tím i komínová ztráta zařízení, což negativně ovlivňuje účinnost zařízení. 

Tím se dostáváme k problematice komínové ztráty a účinnosti krbových zařízení, které spolu 

úzce souvisí. U krbových kamen a krbových vložek probíhá spalování s přebytkem 

spalovacího vzduchu 2-4, což znamená dvojnásobné až čtyřnásobné množství spalovacího 

vzduchu oproti množství teoretickému. Jelikož množství spalin je přibližně stejné jako 

množství spalovacího vzduchu, objem tepla odcházejícího ve spalinách tvoří dominantní 

tepelnou ztrátu těchto zařízení. [1] 

2.2.2 Účinnost 

 Účinnost spalovacího zařízení vyjadřuje poměr mezi získanou energií (výkon zařízení-

teplo, které jsme spalováním získali) a dodanou energií (příkon-energie v palivu). V praxi lze 

účinnost stanovit jako odečet všech energetických ztrát od 100% účinného zařízení. V případě 

krbů a kamen je největší tepelnou ztrátou komínová ztráta, ta je tedy zásadním činitelem 

ovlivňujícím účinnost celého zařízení. [1] 

 Hlavní slabinou krbového vytápění dřevem je požadovaný malý příkon paliva. Pro tato 

spalovací zařízení malých (lokálních) výkonů používaných v domácnostech je pro aktuální 

výkon 10 kW nutné spálit při 80 % účinnosti pouze 2,5 kg dřeva za hodinu. Stabilita hoření 

při tak nízkém výkonu je však problematická, neboť tepelné ztráty topeniště neumožní udržet 

při nízkém výkonu dostatečně vysokou teplotu plamene zajišťující dokonalé vyhoření paliva. 

Řešením tohoto problému může být periodické přikládání o krátkodobém vyšším výkonu, 

který je akumulován do vhodného zásobníku tepla - v našem případě keramického. Tento 

způsob konstrukce spalovacího zařízení umožňuje provozní režim v časově omezeném a 

přerušovaném režimu spalování při vyšším výkonu (1 – 2 hodiny) a akumulační provozní 

režim téměř bez hoření (11 – 10 hodin). Tímto technickým vybavením (tepelný akumulátor) a 

provozním režimem je zajištěno jak dokonalé spalování s vysokou účinností, tak rovnoměrný 

provoz při přijatelném 12-ti hodinovém intervalu přikládání. Na tomto principu tedy 

v podstatě fungují všechny akumulační systémy. [2] 
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2.3 Současné systémy konstrukcí akumulačních topidel  

 V dnešní kamnářské praxi jsou nejrozšířenější zejména tyto metody konstrukce topidel 

využívajících principu akumulace tepla: klasická (tzv. na hlínu), hypokaust a otevřený 

dvouplášť. Klasická metoda je původní kamnářská technologie, která se vyvíjela od počátků 

kamnařiny do konce dvacátého století vyznačující se používáním tradičních kamnářských 

materiálů. Teprve moderní kamnářské technologie a materiály vzniklé koncem 20. století 

umožnily stavění konstrukcí typu  hypokaustů a otevřených dvouplášťů. Přestože se tyto 

základní metody v některých ohledech překrývají, v každé se jinak uskutečňuje předávání 

tepla a každá metoda různým způsobem řeší jeho akumulaci. 

2.3.1 Klasická konstrukce „na hlínu“ 

 Topeniště kamen ohřívá konstrukci kamen vyhotovenou z akumulačních materiálů, 

z nichž se poté sáláním uvolňuje tepelná energie do okolního prostoru. Teplo je uvolňováno 

z teplosměnné plochy pláště kamen. Plášť tvoří kachle ze šamotového materiálu. Dle 

vlastností a dostupnosti surovin vytváří výrobci často specifickou recepturu tohoto materiálu. 

Kachle je z pohledové strany pokryta tenkou vrstvou glazury. Pálena je po důkladném 

vysušení tzv. přežahovou teplotou na teplotu cca 800-1100°C, po nanesení glazury pak 

následuje druhý výpal převyšující teplotu 1000°C. Akumulační část topidla obvykle tvoří 

veškerá vyzdívka, včetně kachlového opláštění. [3] 

2.3.2 Hypokaust – dvouplášťová uzavřená konstrukce 

 Na rozdíl od klasických konstrukcí, kde akumulační část topidla tvoří veškerá 

vyzdívka včetně kachlového opláštění, mají hypokausty oddělenou část akumulační od části 

teplosměnné. Zatímco akumulace je soustředěna ve spalovací komoře a tahovém systému, 

opláštění plní mimo funkci estetickou pouze funkci teplo předávající. Z tepelného hlediska má 

tedy za úkol teplo zevnitř topidla odnímat a co nejefektivněji je předávat do vytápěných 

prostor. Proto je toto opláštění tvořeno z tenkých materiálů jako jsou kachle bez výplně, 

klasické velkoformátové šamotové desky o tloušťce 2-3 cm nebo keramické či betonové 

desky malých tlouštěk. Spalinové tahy jsou stavěny systémem akumulačních tvarovek, který 

se dimenzuje výpočtem podle požadovaného výkonu. Mezi venkovní obestavbou a 

akumulačním tahovým systémem je vzduchová mezera.[3] Za zmínku stojí, že název 

hypokaust pro tento způsob vytápění, má původ ve starověkém Římě, kde se tímto způsobem 

řešilo vytápění lázní. Horké a teplé místnosti Římských lázní měly vyvýšenou masivní 

podlahu na hustě rozmístěných sloupcích, která byla postavena z několika vrstev cihel a 

betonu. Pod podlahou proudily horké spaliny z pece, která byla umístěna vně místnosti a ve 

které se topilo dřevem. Sloupy i masivní podlaha se během několika dní nahřála natolik, že 

udržovala stálou teplotu. Systém hypokaustového vytápění tedy v principu znamená proudění 

horkého vzduchu přes akumulační medium a jeho výdej do místnosti sáláním.  

 Na obr. 1 můžeme názorně vidět příklad hypokaustového systému. V levé části se 

předávání tepla děje přes keramické akumulační prstence tvořící odtah spalin. Na obr.1 

vpravo vidíme v řezu tahový  systém  kachlových kamen.   
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Obr. 1  Řez tahovým systémem krbu (vlevo) a kachlových kamen (vpravo) [4] 

2.3.3 Dvouplášťová otevřená konstrukce - otevřený dvouplášťový systém 

 Tento typ je vývojově nejmladší, technologicky nejjednodušší a výkonově nejrychlejší 

kamnářská konstrukce s nejrychlejším nástupem topného efektu. Jedná se v podstatě o 

teplovzdušný systém využívající akumulace do stejných keramických tahových systémů, 

které se využívají u hypokaustu. Naakumulované teplo je ale přivedeno do místnosti 

prouděním vzduchu okolo akumulačního systému ventilační mřížkou na principu 

teplovzdušných krbů. 

2.3.4 Doplňkové akumulační systémy  

 Pro zvýšení akumulace je možné akumulační krby doplnit akumulačními prstenci 

umístěnými přímo na krbové vložce (obr. 2a) nebo krátkým tahem z tahových tvarovek 

(obr. 2b), šamotových tahových tvarovek (obr. 2c), nebo šamotových plátků. [4] 

 

a) b) c) 

   

Obr. 2 Doplňkové akumulační prvky 
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2.4 Materiály užívané pro akumulační části topných systémů 

 Pro tahové a akumulační systémy se i dnes používají materiály na bázi šamotu 

s vysokou objemovou hmotností. Pro tahové systémy je důležité i složení umožňující rychlý 

přenos tepla. Podobné materiály se dnes vyrábějí i na bázi betonů. 

2.4.1 Šamot 

 Šamot patří k nestarším a nejrozšířenějším žárovzdorným materiálům. Velkou 

výhodou je široký výběr různých druhů a dostupnost surovin pro jeho výrobu. Základní směs 

pro výrobu šamotu se skládá z plastické a neplastické složky. Neplastickou složkou jsou tzv. 

ostřiva, což jsou zpravidla pálené jíly, kaolíny nebo jílovce. Vypálená surovina se následně 

drtí a mele na požadovanou zrnitost. Plastickou složku pak tvoří vazné žárovzdorné jíly a 

kaolíny. Obě složky se následně míchají v poměru ostřivo-pojivo 7:3 až 6:4 podle způsobu 

následného zpracování. Šamotové výrobky jsou vyráběny v různých jakostech lišících se ve 

sledovaných parametrech. Požadovaného druhu šamotu je dosaženo volbou vzájemného 

poměru a složení ostřiva a pojiva a způsobem následného zpracování směsi. Šamot patří 

z hlediska složení mezi hlinito-křemičité žárovzdorné materiály, což jsou materiály, jejichž 

hlavní složky tvoří Al2O3 a SiO2 v různém poměru. Základní třídění hlinitokřemičitých 

materiálů se provádí podle obsahu Al2O3 a podrobná klasifikace je uvedena v normě ČSN EN 

12457-1. Základní přehled udává tabulka 1. Dostatečné žárové vlastnosti pro kamnářské účely 

mají šamotové materiály zpravidla zastoupené známkami FC30 a FC35, které zastupují 

žárovzdorné šamoty s obsahem Al2O3  v rozmezí 30-40%. Hodnota pod 30% již naznačuje 

nižší žárovzdornost a nižší odolnost vůči změnám teplot díky většímu podílu skelné fáze.[4], 

[5] 
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Tabulka 1. Rozdělení hlinitokřemičitých materiálů [4] 

Druh výrobku Skupina %Al2O3 %SiO2 

Materiály vysocehlinité HA 98 >98   

HA 95 <95-98)   

HA 85 <85-95)   

HA 75 <75-85)   

HA 65 <65-75)   

HA 55 <55-65)   

HA 45 <45-55)   

Materiály šamotové FC 40 <40-45)   

FC 35 <35-40)   

FC 30 <30-35)   

Šamot s nízkým obsahem 

Al2O3 

LF 10 <10-30) <85 

Kyselý šamot SS 85   <85-93) 

Dinas     <93 

2.4.2 Žárovzdorné betony 

 K velkému nárůstu využití žárobetonů pro stavbu individuálních krbů a kamen vede 

snaha o maximální zvýšení účinnosti těchto topidel. Hotové dílce, které mají pro danou stavbu 

požadované vlastnosti, mají deklarované tepelně technické vlastnosti dané složením 

materiálu. Vyrábějí se litím do kovových forem nebo vibrolisováním. Nejrozšířenější směsí 

pro výrobu hutných akumulačních tvarovek s akumulační schopností jsou směsi na bázi lupků 

a hydraulických pojiv, případně obdobných surovin s vyšší měrnou tepelnou kapacitou a 

tepelnou vodivostí. Analogií s obdobným surovinovým složením jako u šamotu se někdy tyto 

žárobetony nazývají litým šamotem. Základním rozdílem jsou však pojiva, která u 

žárovzdorných betonů tvoří většinou hydraulické cementy. Výhodou žárobetonů je velká 

variabilita směsí, což umožňuje volbu nastavení parametrů dle potřeb konkrétní stavby. 

Požadovaných vlastností, zejména tepelných, je dosaženo použitím vhodných plniv (ostřiv). 

Ty mohou být v případě potřeby vyšší akumulace právě lupky nebo jim podobné suroviny, 

např. magnetit. Vzhledem ke specifickým požadavkům na tyto materiály je důležité dodržovat 

správné technologické postupy při výrobě směsí, jako je vhodná teplota zpracování, teplota 

vlastního materiálu i záměsové vody. Překročení požadovaných zpracovatelských teplot může 

mít za následek urychlení tuhnoucích procesů, příliš nízké teploty zpracování naopak můžou 

tuhnutí materiálu zcela zastavit. Konečné vlastnosti může ovlivnit i kvalita záměsové vody. 

Různé znečišťující složky či přítomné minerály mohou opět ovlivnit proces tuhnutí a tím i 

konečné vlastnosti výrobku. [6] 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

 Aby akumulační krb plnil svoji funkci optimálně, je nutné zvolit pro jeho stavbu 

materiály vhodných vlastností. Hlavním principem akumulačního krbu je podržet přebytek 

tepla z intenzivnější fáze hoření tím, že materiály, ze kterých je krb postaven, budou teplo 

akumulovat a následně je odvedou formou sálání do okolního prostředí. Čím více tepla krb 

dokáže pojmout, tím déle potom bude hřát i bez dalšího topení. Je pro nás tedy důležité zjistit, 

kolik tepla dokáže materiál pojmout a jak rychle ho bude následně uvolňovat do okolí. O 

těchto „schopnostech“ materiálu nás informují vybrané tepelné a fyzikální vlastnosti.  

3.1 Vlastnosti keramických materiálů  

 Keramické materiály slouží v moderní praxi mnoha účelům. Stanovení jejich 

fyzikálních, mechanických a tepelných vlastností je důležité pro jejich správnou aplikaci při 

řešení konkrétní potřeby použití. Stanovováním základních vlastností materiálů jednak 

umožňujeme kontrolu jakosti, v tomto případě jde u výrobce zpravidla o vstupní kontrolu 

surovin, mezioperační kontrolu polotovarů a výstupní kontrolu hotových výrobků, sledují se 

tedy takové vlastnosti, které dávají základní obraz o jakosti výrobků, jako jsou kritéria 

hutnosti, chemické složení, mechanické a některé tepelné a termomechanické vlastnosti. Pro 

správné technické řešení některých speciálních zadání nám však nestačí tyto základní jakostní 

parametry a je proto nutné stanovovat i jiné vlastnosti. Např. pro řešení žárovzdorných 

vyzdívek v různých tepelných agregátech pro daný režim ohřevu a chlazení potřebujeme znát 

další důležité vlastnosti, jako např. tepelnou vodivost, modul pružnosti, teplotní roztažnost a 

jiné tepelné a termomechanické vlastnosti, které nejsou stanovené normami jakosti, ale bez 

nichž bychom nemohli provést nutné tepelně technické výpočty. Platí také zásada, že užitnou 

hodnotu materiálů nelze posoudit na základě jedné vlastnosti, ale pouze ze znalosti celého 

komplexu vlastností. [7] 

 V našem konkrétním případě užití keramického materiálu pro akumulační účely nás 

však budou zajímat jen některé vybrané vlastnosti. O množství tepla, které je materiál 

schopen pojmout, informuje především tepelná kapacita materiálu, která je 

ovlivněna  objemovou hmotností materiálu. Jak rychle se toto teplo bude akumulovat a 

následně i uvolňovat do okolí, určuje tepelná a teplotní vodivost. Pro použití správného 

materiálu je tedy nutné znát zejména tyto jeho zásadní vlastnosti. 

3.1.1 Objemová hmotnost 

 U keramických materiálů je jeho celkový objem dán součtem objemů obsažených fází. 

Ty tvoří pevná fáze a póry. Zatímco hustota je poměr hmotnosti suchého materiálu  k jeho 

skutečnému objemu, tedy objemu pouze pevné fáze bez pórů,  objemová hmotnost je 

poměrem hmotnosti suchého materiálu a jeho celkového objemu, tedy včetně všech pórů a 

dutin. 
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Metody stanovení objemové hmotnosti 

 Objemová hmotnost se stanovuje se podle normy ČSN EN 993-1. Pro hutné materiály 

je normativním postupem stanovení pomocí sycení vzorku v kapalině. Zkušební těleso o 

objemu od 50 cm
3 

 do 200 cm
3 

se zváží, potom nasytí kapalinou a následně zváží nejprve 

v kapalině a po odstranění povrchové vlhkosti i na vzduchu. Sycení může být prováděno ve 

vakuu nebo vařením. Výpočet objemové hmotnosti je potom proveden ze vztahu: 

𝑂𝐻 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
𝜌𝐿𝐼𝑄      (g∙cm-3) (1) 

kde m1 je hmotnost vysušeného zkušebního tělesa (g) 

 m2 - zdánlivá hmotnost zkušebního tělesa ponořeného do kapaliny (g) 

 m3 - hmotnost nasyceného zkušebního tělesa (g) 

 ρLIQ - hustota sytící kapaliny (g.cm
3
) 

Objemová hmotnost izolačních výrobků je dána jednoduchým vztahem 

𝑂𝐻 =
𝑚

𝑉𝑏
   (g∙cm-3) (2) 

kde m je hmotnost vysušeného zkušebního tělesa (g) 

 Vb - zdánlivý objem zkušebního tělesa jako součin délky, šířky a tloušťky (cm
3
). [7]  

3.1.2 Tepelná vodivost 

 Tepelná vodivost je schopnost materiálu vést teplo. Kvantitativně udává tepelnou 

vodivost fyzikální veličina součinitel tepelné vodivosti. Značí se λ a jednotkou je  

(W∙m-1∙K-1). Jeho hodnota tedy udává množství tepla, které projde jednotkovou plochou 

tělesa (1m
2
) za jednotku času (s), aby na jednotkovou vrstvu materiálu (m) byl jednotkový 

teplotní spád (K). Tato veličina je velmi důležitá obzvláště v žáruvzdorné keramice, kde je 

znalost její hodnoty potřebná k výpočtům přestupu tepla, resp. tepelných ztrát vyzdívkami, při 

výpočtech přípustných rychlostí ohřevu a chlazení žárovzdorných materiálů a při posuzování 

odolnosti vůči náhlým změnám teploty. Hodnota tepelné vodivosti u heterogenních soustav se 

skládá z podílu vedení pevné látky i pórů, u reálných keramických materiálů obsahujících 

krystalické i sklovité fáze a póry závisí na teplotě, objemové hmotnosti, velikosti pórů, na 

chemickém a mineralogickém složení, struktuře tuhé fáze i na plynné fázi zaplňující póry, 

popřípadě na dalších faktorech. Hodnoty součinitelů tepelné vodivosti se určují 

experimentálně různými metodami založenými na principu měření tepelného toku zkoušeným 

materiálem a pro základní materiály jsou uvedeny ve fyzikálních či technických tabulkách. 

Pro izolační materiály se hodnoty součinitele tepelné vodivosti při dané teplotě pohybují 

v desetinách až setinách (W∙m-1∙K-1), naopak hodnoty dobrých tepelných vodičů se pohybují 

v řádech několika stovek (W∙m-1∙K-1). [7] [ 8] 
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Metody stanovení součinitele tepelné vodivosti 

 Metody na stanovení tepelné vodivosti keramických materiálů při vyšších teplotách 

lze rozdělit na absolutní (tepelný tok se měří přímo), porovnávací (tepelný tok se měří 

pomocí porovnávacího tělesa o známé tepelné vodivosti), dále na stacionární (měření při 

konstantním tepelném toku) a nestacionární (tepelný tok se mění s časem). Nejrozšířenější 

metodou v technické praxi je metoda topného drátu. Je to absolutní nestacionární  metoda 

používaná ve dvou alternativách: 

 Metoda měřicího kříže je vhodná na měření tepelné vodivosti do cca 2 W∙m-1∙K-1 

 Metoda paralelního drátu je vhodná na měření tepelné vodivosti do cca 

25 W∙m-1∙K-1 

Při obou alternativních postupech se zkušební celek ohřeje v laboratorní peci na zvolenou 

zkušební teplotu a udržuje se při této teplotě. Potom se zkušební celek místně ohřívá topným 

drátem, vloženým mezi dvě zkušební tělesa a připojeným na zdroj elektrického proudu se 

známým konstantním výkonem. 

 Při použití metody měřicího kříže se tepelná vodivost vypočítá ze známého příkonu do 

topného drátu a nárůstu jeho teploty v závislosti na čase. Při použití metody paralelního drátu 

se tepelná vodivost vypočítá ze známého příkonu topného drátu a ze změny teploty v určité 

vzdálenosti od tohoto tepelného zdroje. Tepelným zdrojem je tedy topný drát, na který je při 

měření metodou topného kříže ve středu kříže přivařen termočlánek. Tento kříž se vkládá 

mezi dvě k sobě dokonale přiléhající tvarovky. Termočlánek, kterým se měří průběh vzestupu 

teploty při metodě paralelního drátu, je uložen paralelně s tepelným zdrojem. Průběh 

teplotních změn se měří připojením měřicího termočlánku na porovnávací termočlánek 

opačné polarity, uložený ve zkušební soustavě v místě konstantní teploty.  

 Při zkoušce se nejprve vyrovná zvolená teplota ve zkušební soustavě. Potom se zapojí 

konstantní příkon na topný drát a přesně se měří změna teploty v definovaných časových 

intervalech. Výpočet tepelné vodivosti se provede ze vzorce 

𝜆 =
𝑄

4𝜋(𝑇2 − 𝑇1)
ln

𝑇2

𝑇1
   (W∙m-1K-1) (3) 

Kde Q  je množství tepla odevzdaného drátem vzorku (W) za jednotku času (s), vztažené na 

jednotku délky (m), které se vypočítá z naměřených elektrických veličin a délky 

topného drátu 

 T1  - teplota v čase t1  (K) 

 T2  - teplota v čase t2  (K) 

 

Obvykle se volí časový interval pro t1 = 2 min., t2 = 10 min. [7] 
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3.1.3 Tepelná kapacita 

 Tepelná kapacita vyjadřuje množství tepla, které je třeba k ohřátí určitého množství 

látky z teploty T1 na teplotu T2. Pro množství tepla, které je třeba k ohřátí jednotkového 

množství materiálu o 1 stupeň (K,°C), byl zaveden výraz měrná tepelná kapacita, dříve též 

označovaná jako měrné teplo. Značí se c a jednotkou je (J∙kg-1∙K-1). Při této definici tedy 

platí, že materiál o hmotnosti 1 kg s měrnou tepelnou kapacitou 1 J∙kg-1∙K-1 se ohřeje o 1 K 

při dodání tepla 1 J. Tato veličina v podstatě nejlépe postihuje schopnost materiálu 

akumulovat teplo. Znalost měrného tepla keramických materiálů je potřebná např. pro 

výpočty množství tepla naakumulovaného ve vyzdívkách nebo pro výpočty nestacionárního 

přestupu tepla vyzdívkami. [8]  

Metody stanovení měrné tepelné kapacity 

Měrná tepelná kapacita se stanovuje kalorimetrickými metodami, to znamená měřením 

množství tepla při ochlazení vzorku v určitém teplotním rozmezí. Měrnou tepelnou kapacitu 

lze také vypočítat z hodnot stanovených při měření tepelné vodivosti metodou topného drátu v 

paralelním uspořádání. [7] [9] 

3.1.4  Teplotní vodivost 

Teplotní vodivost charakterizuje rychlost šíření teplotního pole tuhými látkami. Značí se a. 

Jednotkou je m
2
.s

-1
. Teplotní vodivost lze vypočítat ze zjištěných hodnot  tepelné vodivosti, 

objemové hmotnosti a měrné tepelné kapacity podle vzorce 

𝑎 =
𝜆

𝑂𝐻 ∙ 𝑐
     (𝑚2∙s-1) (4) 

Kde   je součinitel tepelné vodivosti (W∙m-1∙K-1) 

 OH - objemová hmotnost (kg∙m-3) 

 c - měrná tepelná kapacita (J∙kg-1∙K-1) [7] 

3.2 Navržení směsí a výroba zkušebních těles 

 Navržení směsí vychází z výběru základních surovin. Keramiku obecně definujeme 

jako anorganickou nekovovou hmotu vyznačující se heterogenní strukturou tvořenou 

zpravidla krystalickou fází, skelnou fází a póry. Základní složení keramické hmoty tvoří 

plastické suroviny (kaolín, hlíny, jíly - umožňují tvarování hmoty) a neplastické suroviny. 

To jsou jednak taviva - při výpalu zabezpečují vznik taveniny a dále ostřiva – z hlediska 

technologie výroby ovlivňují smrštění a tvárlivost plastické směsi a tvoří dominantní část 

složení materiálu. 
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3.2.1 Výběr surovin pro přípravu směsí  

 Protože ostřiva jsou hlavní složkou keramického materiálu, jsou tedy i hlavními 

nositeli jeho fyzikálních i tepelných vlastností. Na základě výběru vhodného ostřiva je 

následně navrženo složení směsí čtyř zkoumaných materiálů. Pro zástupce tradičního 

šamotového materiálu je navržen keramický materiál označen jako M-S, jehož hlavní plnivo 

tvoří lupek. Cordieritové výrobky se používají v žárovzdorné keramice pro dobré hodnoty 

teplotní roztažnosti cordieritu, jsou tedy vhodné tam, kde dochází ke změnám teplot 

materiálu. Materiál s cordieritovým ostřivem je označen jako M-C. Olivínové ostřivo bylo 

vybráno pro materiál s označením M-O pro vyšší hodnotu hustoty olivínu a magnetit je pro 

svou výjmečně vysokou hodnotu hustoty a tedy s předpokladem dobré akumulace tepla 

navržen jako ostřivo materiálu M-M. 

3.2.1.1 Lupek 

Lupek patří mezi základní hlinito-křemičitá ostřiva, která tvoří ostřiva šamotových 

hmot. Je to vypálená sedimentační hornina, která vznikla usazením vrstev jílovce na dně 

prehistorických moří. Podstatnou část tvoří minerál kaolinit - Al2Si2O5(OH)4. Ostřiva se 

vyrábí pálením v pecích, kdy jíl ztrácí chemicky vázanou vodu a další spalitelné látky. Ostřiva 

výpalem nabývají značně vyšších mechanických pevností. Fázovým složením jsou ostřiva 

z lupku velice různá, záleží na mineralogickém složení suroviny i způsobu úpravy suroviny a 

výpalu. Převážně obsahují mullit, křemen a v menší míře cristobalit. Česká produkce těchto 

ostřiv byla mimořádná v evropském měřítku, dnes je již na ústupu, výroba probíhá v Novém 

Strašecí a ve Velkých Opatovicích. [10] [12] 

3.2.1.2 Cordierit 

 Cordierit je hlinitokřemičitan hořčíku a železa s teoretickým vzorcem 

2MgO.2Al2O3.5SiO2. Jako minerál se vyskytuje nejčastěji modrošedý až fialový, méně často 

šedý, hnědý či bezbarvý, průsvitný, dobře odlučný (má rovnoběžné praskliny, podle nichž se 

snadno odděluje). Tvoří zrna a zrnité agregáty, vzácněji i sloupcovité krystaly. Je to typický 

metamorfní minerál, který se vyskytuje v metamorfovaných horninách bohatých hliníkem. 

Synteticky (uměle) vyrobený cordierit se vyrábí ze směsi mastku, kaolinitu a hydroxidu 

hlinitého. V průmyslu se nejvíce využívá těchto jeho významných vlastností – nízké teplotní 

roztažnosti a velké odolnosti vůči náhlým změnám teplot např. pro nosiče topných drátů či 

k výrobě pecních pomůcek. [10] [11] 

Vzhled a výběr vlastností Cordieritu znázorňuje tab. 2 
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Tabulka 2. Vzhled a výběr vlastností cordieritu [14] 

3.2.1.3 Olivín  

 Olivín (Mg, Fe)2SiO4 je křemičitan (silikát) hořčíku a železa. Olivíny obsahují hořčík a 

železo v proměnlivém poměru, tyto prvky se totiž mohou v jejich krystalové struktuře 

vzájemně zastupovat. V přírodě jsou hojnější olivíny s převahou hořčíku nad železem. Čistý 

hořečnatý olivín označujeme jako forsterit Mg2SiO4, čistý železnatý olivín jako fayalit 

Fe2SiO4. Složení olivínu pak charakterizujeme podle toho, jaký je poměr mezi forsteritovou a 

fayalitovou složkou a o olivínech hovoříme jako o řadě minerálů, jejímiž krajními členy jsou 

forsterit a fayalit. Olivíny obvykle obsahují i něco manganu, niklu, vápníku či zinku. 

Olivín je zelený až žlutozelený, méně často čirý, hnědý, bezbarvý, skelně až mastně lesklý, 

průhledný až průsvitný. Teplota tavení forsteritu je 1890°C, takže olivíny jsou využívány 

k výrobě žárovzdorných materiálů pro vyzdívky pecí či výrobu slévačských forem. [11] 

Vzhled a stručný přehled vlastností Olivínu znázorňuje tab. 3 

Cordierit 

 

Obecné 

Kategorie Minerál 

Chemický vzorec Mg2Al3(Si5 AlO18) 

Hustota 2,55–2,75 g/cm³ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
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Tabulka 3. Vzhled a výběr vlastností olivínu [15] 

 

Obecné 

Kategorie Minerál 

Chemický vzorec (Mg,Fe)2[SiO4] 

Hustota 3,3 g/cm³ 

 

3.2.1.4 Magnetit, Fe3O4 

Magnetit, oxid železa, patří do řady tzv. spinelidů. Spolu s hematitem je nejdůležitější 

rudou železa. Je šedočerný až černý, polokovově až kovově lesklý. Je silně magnetický, 

některé vzorky i permanentně. Je odhadováno, že magnetit tvoří dokonce až 2 % objemu 

zemské kůry. Významná ložiska magnetitu jsou těžena zejména ve Švédsku, Norsku a v 

Jihoafrické republice. U nás se těžil ve Vlastějovicích u Ledče nad Sázavou. Uvádí se, že asi 

12 % jemnozrnného rozptýleného magnetitu obsahují čediče památné hory Říp, takže Říp 

celkem spolehlivě vychyluje střelku kompasu. Nečistý se získá spalováním železných pilin, 

pak tvoří černý, v kyselinách nerozpustný prášek hustoty  5,1 g. cm
-3

.
 
Dobře vede elektrický 

proud, využívá se ho tedy i  jako elektrodového materiálu. [11] [13] Vzhled a stručný přehled 

vlastností Magnetitu znázorňuje tab. 4 

 

Tabulka 4.  Vzhled a výběr vlastností Magnetitu [16] 

Magnetit 

 

Obecné 

Kategorie Minerál 

Chemický vzorec Fe3O4 

Hustota 5 g/cm³ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_vzorec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
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3.2.2 Metodika výroby zkušebních těles 

 Zkušební tělesa z netvarových žárovzdorných materiálů se zhotovují podle normy 

ČSN EN 1402-5. Mají tvar hranolů o předepsaných rozměrech. Způsob zhotovení zkušebních 

těles závisí na druhu netvarového materiálu. Rozlišují se dva základní druhy: žárobetony a 

tvarovatelné materiály. V našem případě se jedná o zkušební tělesa z hutných žárobetonů. 

Dávka hmoty určená pro zhotovení zkušebních těles z hutných žárobetonů se nejprve promísí 

za sucha v mísiči s nuceným oběhem, teprve po tomto suchém mísení se přidá přesné 

množství záměsové vody. Směs se mísí 2 až 6 minut. Zamísená žárobetonová hmota se plní 

do kovových rozebíratelných forem připevněných k vibračnímu stolu. Vibrovatelné hmoty se 

zhutňují vibrací o frekvenci 50 Hz a dvojité amplitudě 0,5 nebo 0,75 mm po dobu 1 až 5 

minut. Zkušební tělesa se následně ponechají po dobu 24 hodin ve formě a uloží se v prostoru 

s relativní vlhkostí nejméně 90%. Poté se vyjmou z formy a uloží dalších 24 hodin při 

stejných podmínkách. Potom se suší 24 hodin při 110°C. Na výpal zkušebních těles 

v oxidační atmosféře jsou předepsány různé režimy vzestupu teploty, nejčastěji 5 až 10°C za 

minutu, na posledních 50°C 1 až 2°C za minutu. Výdrž při výpalu hutných těles je 5 hodin. 

[7] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část se věnuje zkoumání tepelně technických vlastností zkušebních těles ze 

čtyř navržených směsí a následnému vyhodnocení výsledků s cílem určení optimálního 

využití zkoušených materiálů v problematice konstrukcí akumulačních krbů.  

První část se zabývá výrobou zkušebních těles z navržených materiálů a stanovením 

jejich fyzikálně-tepelných vlastností důležitých pro použití k akumulačním účelům. Stěžejní 

část práce však tvoří praktické měření průběhu ohřevu a chladnutí zkušebních těles s cílem 

simulovat reálný průběh předávání naakumulovaného tepla do okolí a na základě naměřených 

hodnot ověřit teoretické předpoklady akumulačních schopností materiálů, které jsme vyvodili 

z laboratorně zjištěných parametrů. 

4.1 Výroba zkušebních těles 

 Výroba zkušebních těles probíhala podle normativních postupů z navržených 

materiálů následujícím způsobem.  

4.1.1 Příprava suchých směsí 

Výroba suchých směsí pro zhotovení zkušebních těles z navržených žárobetonů 

spočívá v přípravě surovin podle dané receptury. Ta popisuje procentuální složení a frakce 

jednotlivých složek materiálu, podíl záměsové vody a technologický postup konečného 

mísení předepsaných surovin v mísiči. Přípravu směsi pro vzorek M-S můžeme vidět na 

obr. 3. 

 

Obr. 3.  Příprava suché směsi pro materiál M-S, mísení materiálu v mísiči 
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4.1.2 Výrobní postup 

 Postup výroby zkušebních těles spočívá v mísení suché směsi v mísiči s postupným 

přidáváním vody a následným plněním materiálu do připravených rozebíratelných kovových 

forem a vibrováním, podle zásad uvedených v metodice výroby zkušebních těles v teoretické 

části včetně následného uležení ve vlhké atmosféře a sušení dle výše popsané normy. Příprava 

forem pro zkušební tělesa a jejich plnění namíchanou směsí je zachyceno na obr. 4. 

 

Obr. 4.  Příprava forem a plnění žárobetonovou směsí 

4.2 Měření vybraných tepelně-fyzikálních vlastností materiálů 

 Měření jednotlivých tepelně fyzikálních parametrů pobíhalo částečně v laboratořích 

Průmyslové keramiky Rájec (objemová hmotnost) a částečně v laboratořích VUT v Brně 

(měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti) podle výše uvedených metodických 

postupů.  

4.2.1 Výsledky měření zkušebních těles  

 Výsledné hodnoty měření objemové hmotnosti (OH) pro tělesa vypálená na 600°C, 

měrné tepelné kapacity (c) a součinitele tepelné vodivosti (λ) pro teploty 400°C jsou uvedeny 

v tabulkách 5-8. 

Tabulka 5.  Výsledky měření objemové hmotnosti (OH), měrné tepelné kapacity  (c) a 

součinitele tepelné vodivosti ( ) pro zkušební těleso z materiálu M-S 

M-S 

OH (kg.m
-3

) c (J.kg
-1

.K
-1

) λ (W.m
-1

.K
-1

) 

2167 855 1,31 

 

Tabulka 6.  Výsledky měření objemové hmotnosti (OH), měrné tepelné kapacity  (c) a 

součinitele tepelné vodivosti ( ) pro zkušební těleso z materiálu M-C 

M-C 

OH (kg.m
-3

) c (J.kg
-1

.K
-1

) λ (W.m
-1

.K
-1

) 

1926 860 1,15 
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Tabulka 7.  Výsledky měření objemové hmotnosti (OH), měrné tepelné kapacity  (c) a 

součinitele tepelné vodivosti ( ) pro zkušební těleso z materiálu M-O 

M-O 

OH (kg.m
-3

) c (J.kg
-1

.K
-1

) λ (W.m
-1

.K
-1

) 

2594 895 1,22 

 

Tabulka 8.  Výsledky měření objemové hmotnosti (OH), měrné tepelné kapacity  (c) a 

součinitele tepelné vodivosti ( ) pro zkušební těleso z materiálu M-M 

M-M 

OH (kg.m
-3

) c (J.kg
-1

.K
-1

) λ (W.m
-1

.K
-1

) 

3339 815 1,41 

 

4.2.2 Výpočet teplotní vodivosti materiálů 

 Teplotní vodivost materiálu udává rychlost šíření tepelného pole materiálem. Bude 

tedy podávat důležitou informaci o výsledném chování materiálu z hlediska tohoto parametru 

a její hodnota vycházející z předchozích změřených hodnot objemové hmotnosti, měrné 

tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti je návodná pro aplikaci daného materiálu 

v konkrétních podmínkách použití. Vypočítá se ze vzorce (4) uvedeného v teoretické části 

této práce. 

Vypočítané hodnoty součinitele teplotní vodivosti jednotlivých materiálů jsou uvedeny 

v tabulce 9. 

Tabulka 9.  Hodnoty součinitele teplotní vodivosti pro jednotlivé zkoušené materiály 

  M-S M-C M-O M-M 

a .10
-7

(m
2
.s

-1
) 7,07 6,94 5,25 5,18 

  

4.2.3 Vyhodnocení výsledků tepelně-fyzikálních parametrů materiálů 

 Z naměřených a vypočítaných hodnot tepelně-fyzikálních parametrů zkoušených 

materiálů vyplývají následující závěry. Materiál s nejvyšší hodnotou součinitele tepelné 

vodivosti v kombinaci s nižšími hodnotami tepelné kapacity a objemové hmotnosti dosáhne 

nejspíše ve stejném čase nejvyšších teplot – bude se oproti ostatním materiálům nejlépe 

prohřívat, zároveň však bude i rychleji vychládat.  Naopak materiály s vyššími hodnotami 

tepelné kapacity a objemové hmotnosti budou akumulovat teplo pomaleji, jeho výdej však 

bude vzhledem k většímu množství naakumulovaného tepla a pomalejšímu průběhu chladnutí 

trvat déle. Srovnávání jednotlivých parametrů nám dává pouze dílčí informace o chování 

materiálů. Hodnota tepelné vodivosti je sice hlavním ukazatelem rychlosti šíření tepla 

materiálem, ne však jediným. Tepelná kapacita a objemová hmotnost společně ovlivňují 

množství naakumulovaného tepla v jednotlivých materiálech, samy o sobě však nepodají 
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informaci o době výdeje tepla, která je pro náš účel použití materiálů v praxi nejdůležitější. 

Pro vyhodnocení schopností akumulace jednotlivých vzorků je nejobjektivnější hodnotou 

hodnota teplotní vodivosti, která podává informaci o rychlosti šíření tepla materiálem. 

Srovnáme-li tedy materiály z hlediska jejich teplotní vodivosti, nejnižší hodnotu má materiál 

s označením M-M, mohli bychom tedy předpokládat, že bude nejlepším akumulátorem tepla 

ve smyslu nejdelšího výdeje naakumulovaného tepla. Ostatní materiály podle 

předpokládaných akumulačních schopností následují v tomto pořadí: M-O, M-S, M-C. 

Z uvedených tabulek je zřejmé, že výsledné hodnoty teplotních vodivostí zkoumaných 

materiálů nejvíce ovlivňují objemové hmotnosti těchto materiálů. 

4.4 Praktická zkouška měření teplotních profilů jednotlivých materiálů 

 Cílem praktické zkoušky bakalářské práce bylo nasimulovat reálné provozní 

podmínky použití zkoumaných materiálů v praxi, tedy takových podmínek přestupu tepla, 

které odpovídají reálnému ohřevu a ochlazování vyzdívky akumulačního krbu. Následné 

měření teplotního profilu jednotlivých materiálů mělo prokázat schopnost materiálu podržet 

akumulované teplo a porovnat množství a rychlost výdeje naakumulovaného tepla do okolí. 

Porovnáním získaných teplotních profilů lze odhadnout odchylky v chování různých 

materiálů a vyhodnotit vhodnost či nevhodnost použití pro konkrétní požadavky vytápění. 

4.2.1 Návrh zkušebního tělesa 

 Zkušební těleso pro měření teplotního profilu materiálu bylo navrženo jako pravidelná 

krychle o rozměrech 150x150x150 mm, která je izolovaná z pěti stran vláknitou izolací o 

tloušťce 100 mm. Těleso je opatřeno pěti otvory pro umístění měřících termočlánků. Ty sahají 

do hloubky poloviny tloušťky tělesa. Plášť tělesa tvořila ocelová bednička opatřena úchyty 

pro snadnější manipulaci. V praxi jsme tak nasimulovali podmínky přestupu tepla pouze 

jednou povrchovou stěnou. Tělesa byla vysušena a vypálena na 600°C. Takto byla vyrobena a 

označena čtyři zkušební tělesa, každé zastoupeno jiným materiálem. Schematický obrázek 5. 

znázorňuje zkušební těleso v řezu (5a) a pohledu shora (5b).  

a)            b) 

 

 

čidlo 1 

čidlo 2 

čidlo 3 

čidlo 4 

čidlo 5 

 

Obr. 5.  Schéma zkušebního tělesa. 
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Obr.6.  Zkušební tělesa před osazením termočlánky 

4.2.2 Příprava 

 Příprava zkušebních těles pro zdárný průběh měření spočívala v umístění jednotlivých 

kostek na pecní vůz, jejich označení a osazení termočlánky. Nutné bylo také ochránit 

vystupující vedení termočlánků před atmosférou pece, aby nedošlo k jejich poškození přímým 

působením plamene hořáku a zabezpečení vedení termočlánků před možným mechanickým 

poškozením vlivem těsného kontaktu pecního vozu a pecní stěny při uzavírání pece. Vzhled a 

přípravu zkušebních těles pro názornou představu dokumentují obrázky 6 a 7. 

 

 

Obr. 7.  Příprava zkušebních těles na pecním voze 
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4.2.3 Průběh měření 

 Cílová teplota prostředí pece byla stanovena na 400°C s co nejrychlejším náběhem na 

požadovanou teplotu. Do připravených tabulek byly s pravidelným časovým odstupem 

zaznamenávány hodnoty naměřených teplot, tak jak vykazovala jednotlivá čidla termočlánků 

umístěných ve svých pozicích po průřezu zkušebního tělesa. Při každém měření tedy bylo 

zaznamenáno 20 číselných hodnot odpovídajících teplotám uvnitř měřeného materiálu. 

Čidlem číslo 1 bylo označeno čidlo na povrchu zkušebního tělesa, označení ostatních čidel 

odpovídalo postupnému umístění po průřezu tělesa. Číslem 5 bylo označeno čidlo snímající 

zadní teplotu zkušebního tělesa. Průběh měření je zaznamenán v tabulách č. 10-13, které jsou 

součástí přílohy. Z protokolu je patrno, že od pátého měření chybí hodnoty naměřené 

povrchovými čidly. Tato čidla, která nebyla povrchově nijak chráněna, nebyla z nějakého 

důvodu schopna měření po celou následující dobu ohřevu. Zřejmě byla ovlivněna přímým 

působením hořáku, neboť po zastavení chodu pece a spuštění pecního vozu byla tato čidla 

opět schopna objektivního měření průběhu chlazení. 

4.2.4 Výsledky měření 

 Z výsledků měření byly zpracovány grafy teplotních profilů při ohřevu i chladnutí 

jednotlivých zkoušených materiálů v časech τ0 až τ23. Ohřev probíhal v časech τ0 až τ9,  

průběh ochlazování těles pak byl sledován v časech τ10 až τ23. Časy odpovídající hodnotám 

τ10- τ23 znázorňuje tabulka 10.  

 

Tabulka 10.  Časy jednotlivých měření τ0- τ23 

ohřev                           

τ0 τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 τ6 τ7 τ8 τ9 

   

  

0:00 1:00 1:15 1:35 1:50 2:15 2:30 2:45 3:00 3:20 

   

  

0:00 1:00 1:15 1:35 1:50 2:15 2:30 2:45 3:00 3:20 

   

  

ochlazování                         

τ10 τ11 τ12 τ13 τ14 τ15 τ16 τ17 τ18 τ19 τ20 τ21 τ22 τ23 

3:35 3:45 4:00 4:30 4:45 5:03 5:20 6:05 6:35 7:15 8:15 9:05 10:55 17:40 

0:00 0:10 0:25 0:55 1:10 1:28 1:45 2:30 3:00 3:40 4:40 5:30 7:20 14:05 
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Teplotní profily jednotlivých materiálů během ohřevu 

 Jednotlivé teplotní profily pro každý materiál znázorňují grafy na obr. 20-27, které 

jsou součástí přílohy bakalářské práce. Pro představu vzorového chování materiálu během 

ohřevu je uveden teplotní profil pouze vybraného materiálu na obr. 8, na kterém je zřejmé 

postupné prohřívání tělesa směrem od povrchu k jádru. 

 

Obr. 8. Teplotní profil materiálu M-S při ohřevu 
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Pro porovnání chování jednotlivých materiálů mezi sebou byly vytvořeny následující grafy, 

kde každá křivka znázorňuje teplotní profil jednoho materiálu. Tyto grafy nám umožňují 

porovnat rychlost a míru prohřívání jednotlivých těles v daných časech ohřevu.  

 

 

Obr.9.  Srovnání teplotních profilů po 1h ohřevu 

 

 Obr.10.  Srovnání teplotních profilů v čase ohřevu 2h 45min. 

Na obr. 9 vidíme teplotní profil jednotlivých materiálů v čase τ1, tedy po jedné hodině 
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materiálu M-S. Všechna čidla ještě naměřila teplotní hodnoty, ale v případě materiálu M-S již 

vidíme nepravděpodobný průběh vzrůstající teploty na povrchu materiálu, tedy v místě 

měřeném čidlem č.1. Ten by měl mít vzhledem k následujícímu sledovanému průběhu ohřevu 

strmější charakter (vzhledem k následnému postupnému výpadku v měření všech čidel 

snímajících povrchové teploty materiálů lze pochybovat o správné hodnotě této naměřené 

teploty.) 

Na obr. 10 vidíme teplotní profily jednotlivých materiálů odpovídající ohřevu 2h a 45 min. 

Zde již můžeme srovnávat dosažené maximální teploty naměřené podpovrchovými čidly č.2 

(hodnoty povrchových teplot již nemohly být zaznamenány). I tak však můžeme porovnat 

dosažená teplotní maxima jednotlivých materiálů a vidíme, že mat. M-S svým teplotním 

náskokem potvrzuje předpokládaný nejrychlejší průběh prohřívání, což odpovídá výsledku 

nejvyšší hodnoty součinitele teplotní vodivosti tohoto materiálu. U ostatních těles probíhá 

akumulace tepla pozvolněji, s viditelnými odstupy v dosažených teplotách. 

Teplotní profily jednotlivých materiálů během chladnutí 

 Zatímco křivky grafů znázorňující teplotní profil vzorků během ohřevu mají celkem 

jednoznačný průběh, jejich zakřivení se začíná zajímavě měnit během chladnutí, jak 

znázorňuje následující graf teplotního profilu vybraného materiálu  na obr. 11. 

 

Obr. 11. Teplotní profil chladnutí materiálu M-S 
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Křivky těchto grafů ukazují, že pro první intervaly měření průběhu chladnutí je stále 

povrchová teplota nejvyšší naměřenou, ale velice rychle dochází vlivem působení okolního 

prostředí k poklesu její hodnoty. V následujících intervalech měření můžeme pozorovat 

postupné šíření tepla, které probíhá v souladu s druhým termodynamickým zákonem 

z teplejších oblastí do chladnějších (vnitřních) částí tělesa. Na křivkách tedy vidíme, jak 

teploty směrem k jádru tělesa stále rostou. Až v časech měření τ18 se křivky narovnávají a 

vnitřní teplota těles začíná klesat, těleso začíná chladnout jedním směrem, teploty se postupně 

snižují od středu tělesa k jeho povrchu. Tento zlom odpovídá době přesahující tři hodiny 

chlazení! V závěru měření se přesto stále ukazuje, že teplota v jádru tělesa je vyšší než na 

povrchu. Těleso tedy stále teplo vydává i po čtrnácti hodinách chlazení.  

Následující grafy srovnávající teplotních profily jednotlivých těles v časech jejich postupného 

vychládání nám umožňují tento proces porovnat a popsat pro jednotlivé materiály.  

 

 

Obr. 12.  Srovnání teplotních profilů na počátku chlazení 
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Obr. 13.  Srovnání teplotních profilů po 55min. chlazení 

 

Obr. 14.  Srovnání teplotních profilů po 3h chlazení 
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Obr. 15.  Srovnání teplotních profilů po 5,5h chlazení 

 

Obr. 16.  Srovnání teplotních profilů po 7h a 20min. chlazení 
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Obr. 17.  Srovnání teplotních profilů po 14h a 5min. chlazení 

 

Na počátku procesu chladnutí vidíme křivky sledující teplotní profil jednotlivých materiálů 

seřazeny podle teplot, které v dané chvíli dosáhly. S postupem času můžeme pozorovat nejen 

pozvolné narovnávání křivek tak, jak odpovídá zvyšující se teplotě směrem od povrchu u 

k jádru těles, ale i přerozdělení jejich pozic podle dosažených teplotních hodnot. Tak vidíme, 

jak modrá křivka znázorňující teplotní profil materiálu M-S se z nejvyšší pozice na počátku 

chlazení postupně propadá až na předposlední místo v dosažených teplotách na konci měření, 

což potvrzuje vyšší rychlost vychládání a tedy i rychlejší výdej tepla tohoto materiálu. 

Naopak fialová křivka znázorňující teplotní profil materiálu M-M je v průběhu chladnutí 

křivkami ostatních materiálů postupně přeskočena, až zůstává v závěru chlazení na pozici 

nejvyšší. To vypovídá o pozvolnějším průběhu vychládání tohoto materiálu a tedy i 

schopnosti naakumulované teplo déle vydávat. Na tomto faktu se zřejmě nejvíce podílí 

objemová hmotnost tohoto materiálu ovlivňující množství tepla naakumulovaného v objemu 

tělesa. Grafy zobrazující poslední měření procesu chladnutí nám tak řadí jednotlivé vzorky 

podle jejich akumulačních schopností.  

Důležitým poznatkem ze závěru měření chladnoucích těles je fakt, že teploty jejich povrchů 

mají stále vysoké hodnoty 35-46 °C a v jádru pak 46-56 °C, což znamená, že proces výdeje 

tepla může probíhat ještě i několik hodin.  

Vychýlení modré křivky na pozici čidla č.3, které se nejvýrazněji projevuje na obr. č. 20, je 

jistě dáno chybnou hodnotou naměřené teploty, neboť teplota v tomto místě nemůže bez 

přímého ochlazení takto poklesnout. Lze tedy předpokládat buď vadný snímač teploty, nebo 

přímý vliv okolního prostředí, např. přímé ochlazení termočlánku vlivem špatně utěsněného 

otvoru. 
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Rychlost ohřevu a ochlazování v daném místě zkušebních těles 

 Pro znázornění různé rychlosti ohřevu a ochlazování jednotlivých materiálů byly 

vytvořeny srovnávací grafy vycházející z hodnot teplotního průběhu měřeného ve stejném 

místě, avšak v různých materiálech. Tyto grafy zobrazují obr. 18 a 19. Vzhledem 

k chybějícím hodnotám teplot na povrchu zkušebních těles, které mělo při ohřevu 

zaznamenávat čidlo č. 1, byly pro srovnávací graf vybrány hodnoty zaznamenávající nárůst a 

pokles teplot teplotním čidlem č. 2, které ukazovalo správné hodnoty v průběhu celého 

měření. Druhý graf sleduje teploty naměřené teplotními čidly č. 5. 

 

Obr. 18.  Srovnání nárůstu a poklesu podpovrchových teplot materiálů   

 

Z tohoto grafu obrázku 18 vidíme, jak se vyvíjely teploty různých materiálů ve srovnávacím 
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vzorek s označením M-M, který dosáhl svého maxima na pozici čidla č. 2 s teplotním 

rozdílem téměř 35°C oproti materiálu M-S, má na konci měření hodnotu nejvyšší. Znamená 

to tedy, že výdej tepla bude probíhat nejdéle. 
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Obr. 19.  Srovnání nárůstu a poklesu vnitřních teplot materiálů   

 

Na grafickém zobrazení teplotního průběhu v místech s čidly č. 5 vidíme pochopitelně nižší 

maximální teploty, teplotní odchylky jednotlivých vzorků v těchto maximech jsou však 

značně nižší, pohybují se v rozmezí 10°C. Na konci měření vidíme téměř stejné teplotní 

odstupy jednotlivých materiálů jako v předchozím grafu, hodnoty jsou však o několik stupňů 

vyšší. Podstatné je, že materiál, který má nejvyšší teplotu na konci měření, bude nejdéle své 

zbývající teplo vydávat. Křivky grafů v konečném stadiu chladnutí materiálů nám tedy řadí 

jednotlivé materiály tak, jak odpovídá jejich akumulačním schopnostem. V tomto ohledu 

potvrzuje své nejlepší akumulační vlastnosti materiál s označením M-M, následují M-O, M-S 

a M-C. 
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5 ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou akumulačních materiálů pro použití 

v konstrukcích akumulačních krbů či kamen pro jejich schopnost využívat teplo, které často 

odchází nevyužito v horkých spalinách komínem a vytváří tak významnou tepelnou ztrátu 

zařízení. Použitím vhodných materiálů pro akumulační obezdívku či přímo odtahový systém 

spalin můžeme toto teplo tzv. komínové ztráty spalinám alespoň částečně „odebrat“ a dále 

využívat pro vytápěný prostor. Volbou vhodného materiálu můžeme ovlivnit množství 

naakumulovaného tepla, rychlost prohřátí akumulační obezdívky i dobu výdeje tepla do okolí. 

Bakalářská práce porovnává 4 speciálně navržené materiály z hlediska jejich tepelně-

fyzikálních vlastností a v závěru práce doporučuje jejich použití pro konkrétní účely. 

Předpoklady o akumulačním chování zkoušených materiálů byly konfrontovány s výsledky 

experimentálního měření teplotních profilů jednotlivých materiálů během zkoušky simulující 

reálný průběh jejich ohřevu i ochlazování.  Na základě těchto výsledků pak mohly být 

jednotlivé materiály popsány z hlediska svých akumulačních vlastností a doporučeny pro 

vhodné použití v praxi. 

5.1 Stěžejní poznatky 

 Teplotní profil vzorků během ohřevu má celkem jednoznačný průběh postupného 

prohřívání materiálu směrem od povrchu k jádru. Během chladnutí však dochází vlivem 

působení okolního prostředí k poklesu pouze povrchové teploty materiálu, v ostatních 

měřených místech stále probíhá postupné šíření tepla z  teplejších oblastí do chladnějších 

vnitřních částí tělesa. Teploty směrem k jádru tělesa tedy stále rostou. Zlom, kdy zadní teplota 

těles začíná klesat a těleso začíná chladnout jedním směrem, tedy kdy se teploty postupně 

snižují od zadní stěny tělesa k jeho povrchu, odpovídá době přesahující tři hodiny chlazení! 

 

  Všechny vzorky mají v závěru měření teplotu v jádru tělesa vyšší než na povrchu. 

Mohou tedy teplo vydávat i po čtrnácti hodinách chlazení. Přitom teploty na povrchu těles 

mají stále vcelku vysoké hodnoty 35-46 °C a v zadních částech pak 46-56 °C, což znamená, 

že proces výdeje tepla může probíhat ještě i několik hodin. To jen potvrzuje, že všechny 

materiály byly dobře zvoleny a všechny mají dobré akumulační schopnosti. 

 

 Materiál s nižším součinitelem teplotní vodivosti, tedy pomalejším prohříváním může 

i při dosažení minimální vnitřní teploty na konci ohřevu (ve srovnání s ostatními vzorky) na 

konci sledování chlazení vykazovat nejvyšší povrchovou teplotu a tedy nejdelší průběh výdeje 

tepla, neboť pomalejší prohřívání tělesa znamená i pomalejší chladnutí tělesa. 

5.2 Srovnání jednotlivých materiálů 

 Materiál M-S s vyšší hodnotou součinitele tepelné vodivosti v kombinaci s nižšími 

hodnotami objemové hmotnosti, které daly ve výsledku nejvyšší hodnotu součinitele teplotní 

vodivosti, dosáhl oproti ostatním materiálům nejvyšších maximálních teplot ve všech 

měřených místech, vzhledem k ostatním materiálům se tedy bude nejlépe prohřívat, zároveň 
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však bude i rychleji vychládat. Přesto konečné teploty po profilu měřeného materiálu nebyly 

v závěru měření nejnižší. Tento materiál byl navržen jako nejbližší zástupce v kamnářské 

praxi tradičně používaných šamotových materiálů a prokázal svou kvalitu i během 

experimentu. Jeho použití jako akumulačního média lze doporučit pro krby navrhované do 

menších prostor nebo pro obydlí s potřebou rychlejšího vyhřátí místnosti či víkendové chaty 

s krátkodobým pobytem. 

 Naopak materiály s vyššími hodnotami objemové hmotnosti jako M-O a M-M 

akumulovaly teplo pomaleji, jejich teplotní maxima měla sice nižší hodnoty, ale teplotní 

hodnoty v jádrech zkušebních těles z těchto materiálů byly v závěru měření nejvyšší, výdej 

tepla tedy trval déle. Materiál s označením M-M si i přes nejnižší dosažená teplotní maxima 

dokázal podržet nejvyšší teplotu v závěru měření, je tedy z hlediska dlouhodobé akumulace 

tepla jasným favoritem zkoumaných vzorků. Jeho vysoká objemová hmotnost, která má na 

tomto výsledku nepochybně zásadní podíl může být však zároveň jeho handicapem z hlediska 

vysokých hmotností případných stavebních dílců a může tedy při výstavbě krbových 

obezdívek přinášet nečekané stavební obtíže, kterým však lze předejít konstrukční úpravou 

rozměrů jednotlivých stavebních částí. 

 Materiál s označením M-O je alternativou použití s materiálem M-M s mírně nižšími 

hodnotami konečných teplot a tedy i o něco kratší dobou výdeje akumulovaného tepla. Oba 

materiály lze tedy doporučit pro topná zařízení určená k trvalému vytápění obytných prostor, 

zprostředkovávají totiž dlouhodobý výdej tepla a umožňují tak noční přestávky v přikládání 

paliva bez citelné újmy na tepelné pohodě obydlí. 

 Materiál M-C vykazuje z hlediska doby akumulace nejhorší parametry ze všech 

srovnávaných materiálů, propad konečných teplotních hodnot však není nijak zásadní. Jeho 

výhodou však je zvýšená odolnost vůči teplotním šokům, jeho použití bude tedy vhodné 

všude tam, kde jsou navrženy díly malých tlouštěk. Lze jej doporučit i např. pro stavby 

topenišť, kde jeho akumulační schopnosti mohou pozitivně ovlivňovat i proces hoření díky 

udržování zvýšených teplot v topeništi při výpadcích v přikládání palivem, zároveň zde 

uplatní i svou schopnost úspěšně vzdorovat tepelným pnutím provázejícím teplotní rozdíly 

vzniklé prudkým ochlazováním doprovázejícím proces přikládání. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka č. 10  Měření teplot v časech τ0-τ5 

č.měření, 
čas čidlo 

teplota 
šamot 

(C°) 

teplota 
olivín 
(°C) 

teplota 
cordierit 

(°C) 

teplota 
magnetit 

(°C) 

teplota 
v peci                  

(°C) 

  pec           

0 
1 24,5 24,5 24,5 24,5   

2 24,5 24,5 24,5 24,5   

3 24,5 24,5 24,5 24,5   

12:35 4 24,5 24,5 24,5 24,5   

  5 24,5 24,5 24,5 24,5   

60 min pec         280 

1 
1 134 122 137 102   

2 92 72 75 64   

3 44 46 45 40   

13:35 4 29 32 29 26   

60´ 5 25 26 25 24   

75 min pec         280 

2 
1 146 128 142 113   

2 103 83 82 74   

3 55 56 52 48   

13:50 4 37 39 34 32   

15´ 5 30 34 29 30   

95 min pec         280 

3 
1 173 145 157 125   

2 118 92 91 85   

3 68 64 61 58   

14:10 4 46 48 40 42   

20´ 5 40 42 36 39   

110 min pec         370 

4 
1   165 194 156   

2 144 110 106 98   

3 80 74 69 66   

14:25 4 55 49 48 48   

15´ 5 49 44 43 45   

135 min pec         390 

5 
1       184   

2 167 137 129 122   

3 96 92 84 82   

14:50 4 66 67 58 59   

25´ 5 60 61 53 56   
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Tabulka č. 11  Měření teplot v časech τ6-τ11 

č.měření, 
čas čidlo 

teplota 
šamot 

(C°) 

teplota 
olivín 
(°C) 

teplota 
cordierit 

(°C) 

teplota 
magnetit 

(°C) 

teplota v 
peci                  
(°C) 

150 min pec         400 

6 1   198       

  2 181 152 145 138   

  3 108 103 96 95   

15:05 4 73 76 67 69   

15´ 5 68 69 62 66   

165 min pec         400 

7 1           

  2 196 168 161 153   

  3 122 117 110 108   

15:20 4 83 87 77 79   

15´ 5 77 79 72 76   

180 min pec         260 

8 1           

  2 199 179 173 165   

  3 136 130 123 120   

15:35 4 93 98 88 89   

15´ 5 86 87 81 84   

200 min pec         260 

9 
1     195 198   

2 198 183 176 166   

3 146 140 134 130   

15:55 4 105 109 99 99   

20´ 5 95 94 90 91   

215 min okolí         24,5 

10 
1   199   191   

2 195 184 178 167   

3 151 146 141 136   

16:10 4 115 117 108 106   

15´ 5 102 99 98 98   

225 min okolí         24,5 

11 
1 172 160 161 166   

2 187 179 177 166   

3 155 151 148 141   

16:20 4 126 124 116 112   

10´ 5 109 107 106 104   



 40 

Tabulka č. 12  Měření teplot v časech τ12-τ17 

č.měření, 
čas čidlo 

teplota 
šamot 

(C°) 

teplota 
olivín 
(°C) 

teplota 
cordierit 

(°C) 

teplota 
magnetit 

(°C) 

teplota v 
peci                  
(°C) 

240 min okolí         24,5 

12 
1 155 144 142 150   

2 174 169 168 158   

3 157 152 149 142   

16:35 4 135 129 120 117   

15´ 5 104 111 111 109   

275 min okolí         24,5 

13 
1 131 124 119 129   

2 152 151 149 143   

3 153 147 146 140   

17:05 4 147 137 130 126   

30´ 5 126 120 122 120   

290min okolí         24,5 

14 
1 124 120 113 123   

2 146 146 143 138   

3 151 146 145 139   

17:20 4 150 140 133 129   

15´ 5 131 126 127 124   

308 min okolí         24,5 

15 
1 118 116 107 119   

2 139 141 137 134   

3 149 144 144 138   

17:38 4 150 142 136 132   

18´ 5 135 131 131 129   

325 min okolí         24,5 

16 
1 113 113 101 114   

2 134 137 133 130   

3 147 142 141 137   

17:55 4 151 143 138 135   

17´ 5 135 135 134 132   

365 min okolí         24,5 

17 
1 102 105 90 105   

2 122 126 121 121   

3 139 136 133 131   

18:40 4 146 143 137 135   

45´ 5 143 139 137 134   
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Tabulka č. 13  Měření teplot v časech  τ18-τ23 

č.měření, 
čas čidlo 

teplota 
šamot 

(C°) 

teplota 
olivín 
(°C) 

teplota 
cordierit 

(°C) 

teplota 
magnetit 

(°C) 

teplota v 
peci                  
(°C) 

395 min okolí         24,5 

18 
1 97 101 86 100   

2 116 122 114 117   

3 135 133 128 128   

19:10 4 141 141 135 134   

30´ 5 142 139 135 134   

435 min okolí         24,5 

19 
1 91 96 81 96   

2 109 115 108 111   

3 128 127 121 122   

19:50 4 134 135 129 130   

40´ 5 137 135 130 130   

495 min okolí         24,5 

20 
1 82 89 74 88   

2 97 105 96 102   

3 116 116 109 112   

20:50 4 121 125 117 120   

60´ 5 126 125 119 121   

545 min okolí         24,5 

21 
1 77 84 70 84   

2 91 98 90 96   

3 108 109 101 106   

21:40 4 112 117 109 113   

50´ 5 118 117 110 114   

655 min okolí         24,5 

22 
1 66 73 60 74   

2 77 83 75 84   

3 90 92 84 91   

23:30 4 93 98 90 97   

110´ 5 98 98 91 98   

1090 min okolí         24,5 

23 
1 40 43 35,5 46   

2 44 47 41 50   

3 41 50 44 53   

6:45 4 50 53 46,5 55,5   

435´ 5 52 53 46,5 55,5   
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Obr. 20  Teplotní profil ohřevu M-S Obr. 21  Teplotní profil ohřevu M-O  

 
Obr. 22  Teplotní profil ohřevu M-C  Obr. 23  Teplotní profil ohřevu M-M 
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Obr. 24  Teplotní profil ochlazování  M-S Obr. 25 Teplotní profil ochlazování  M-O 

  

Obr. 26  Teplotní profil ochlazování  M-C Obr. 27  Teplotní profil ochlazování  M-M 
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