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Pálené cihlářské výrobky 
technologie výroby



Cihlářská výroba - obecné schéma výroby
Cihlářská výroba je založena na použití přírodních surovin, které
mají schopnost, po smíchání s vodou, vytvářet plastické těsto. 
Vytvarované výrobky z tohoto těsta jsou schopny podržet si svůj
tvar i po vysušení. Technologie cihlářství tedy spočívá ve
zpracování a vyformování výlisků z plastického těsta, jejich
vysušení a následném vypálení. Výrobky mají většinou červený
střep s pórovitou strukturou.

Technologie cihlářství se může rozdělit do několika dílčích
operací:
1. těžba suroviny
2. předpříprava – haldování (odležení) suroviny
3. příprava – míšení, zdrobňování, homogenizace, ostření suroviny
4. vytváření (lisování) výrobků
5. sušení
6. výpal
7. skladování a expedice hotových výrobků



Technologické schéma výroby cihlářské výroby

Obecné technologické schéma cihlářské výroby (Hanykýř, Kutzendörfer 2000; Svoboda 
et al. 2004)



Cihlářská výroba - hlavní technologické kroky výroby

1. Těžba cihlářských surovin

Cihlářské suroviny se těží zásadně povrchovým způsobem a téměř
výhradně v blízkosti cihelny. Místo těžby cihlářských surovin se 
obvykle označuje jako hliniště (resp. nesprávně též jako hliník, viz obr.
dále). 

Těžbu cihlářských surovin v hliništi lze provádět:
- v několika etážích (tento způsob je v cihelnách používán ojediněle),
- v jedné etáži, a to s dostatečným předstihem skrývky před těžbou. 

Pro těžbu většinou nezpevněných nebo jen málo zpevněných
cihlářských zemin se obvykle používají jednoduché těžební stroje pro 
vertikální způsob těžby – korečková, kolesová nebo lopatová
rypadla. Kromě dobývacích strojů, těžících surovinu vertikálně se 
mohou používat také stroje s plochou těžbou (radlicové stroje) – dozery, 
rozrývače, skrejpry, grejdry (srovnávače). 



Obr. Hliniště cihelny ve Stodu (Tondach ČR, s.r.o.) a způsob dobývání lopatovým
rypadlem. Foto J. Jirásek, 2007.



Natěžená surovina se z hliniště dopravuje zpravidla na místo ukládky –
na haldu. 

Doprava suroviny může být uskutečňována:
- kolejově
- pásovými dopravníky, které jsou konstrukčně upraveny tak, aby bylo
snadné jejich prodlužování nebo zkracování a současně i posun do 
blízkosti rypadla,
- nákladními auty (vyžadují zpevněné komunikace a jejich použitelnost
je dosti závislá na počasí, je to však značně flexibilní způsob přepravy).je dosti závislá na počasí, je to však značně flexibilní způsob přepravy).



2. Předpříprava suroviny
Předpřípravou suroviny se rozumí technologické operace, které
předcházejí vlastní přípravě (úpravě) suroviny v závodě. 

Mezi základní způsoby předpřípravy suroviny patří zejména
haldování (viz násl. obr.). 
Haldování je ukládání (vrstvení) natěžené suroviny na haldy. 
Halda plní dvě základní funkce:
- umožňuje prvotní homogenizaci a částečné odležení suroviny,- umožňuje prvotní homogenizaci a částečné odležení suroviny,
- vytváří dostatečnou zásobu suroviny.

Navrstvená surovina se na haldě vždy do určité míry promísí
(homogenizuje) a zlepší se její stejnorodost. Rozpojení a 
homogenizace suroviny se může ještě nadlepšit zakrápěním haldy), 
kdy dojde k rozdělení a nabobtnání jemných zrn jíloviny, což se 
následně projeví na reologických vlastnostech těsta. 



Obr. Haldování natěžené suroviny. Dnes již neprovozovaná cihelna Hrachovec u 
Valašského Meziříčí.Foto M. Vavro, 2004.



3. Příprava suroviny
Příprava cihlářské suroviny je technologický proces, který spočívá v
úpravě vlastností natěžené suroviny tak, aby výsledné těsto mělo
optimální vlastnosti, stabilizované pro celý objem výroby. 
Během přípravy suroviny se provádí regulace vlastností změnou
množství rozdělávací vody, ostřením, lehčením, odvzdušňováním, 
odležením, použitím přísad, ale také důslednou homogenizací, drcením, 
mletím a míšením.
Pro úpravu vlastností plastického keramického těsta se v cihlářství
používají zejména tyto základní úpravárenská zařízení:používají zejména tyto základní úpravárenská zařízení:
- podávání a dávkování: skříňové a bubnové podavače, na sypké příměsi
i podavače šnekové,
- míšení a homogenizace: kolové mlýny (viz. násl. obr.), talířová mísidla, 
protlačovací mísidla (viz. násl. obr.),
- drcení a mletí: kolové mlýny, válcové mlýny,
- skladování a odležování: odležárny (viz. násl. obr.), odležovací věže, 
zásobníky. Volba konkrétní varianty přípravy pracovní směsi je závislá na
vlastnostech komponent cihlářského těsta a požadavcích na jeho kvalitu.



Kolový mlýn – jeden ze základních
strojů pro zdrobňování a homogenizaci
cihlářské směsi. Dnes již
neprovozovaná cihelna Hrachovec u 
Valašského Meziříčí. Foto M. Vavro, 
2004

Hliniště cihelny ve Stodu (Tondach ČR, 
s.r.o.) a způsob dobývání lopatovým
rypadlem. Foto J. Jirásek, 2007.



Odležování suroviny v odležárně. Tondach ČR s.r.o., cihelna Hranice.
Foto M. Vavro, 2004.



4. Vytváření výrobků
Vytváření (tvarování, formování) je keramický technologický postup, 
kterým se dodává vytvářecí směsi (těstu) žádaný tvar daný buď formou
(při vytváření ručním, při ražení) nebo ústím lisu (při vytváření tažením). 
Vytváření tedy představuje převedení polydisperzního systému
keramického těsta v kompaktní systém konkrétních geometrických
rozměrů.
Technik tvarování existuje v keramické technologii celá řada, konkrétní
způsob tvarování se volí podle tvaru a velikosti výrobku, podle
požadované hutnosti a pevnosti, podle požadavků na rozměrovoupožadované hutnosti a pevnosti, podle požadavků na rozměrovou
přesnost, podle množství vyráběných výrobků a v neposlední řadě
podle charakteru a vlastností zpracovávané suroviny. V cihlářství se 
téměř výhradně používá vytváření z plastického těsta, což je nejstarší
způsob vytváření v keramice. Naprosto převládající vytvářecí technologií
v cihlářství je pak tažení (extrudování) plastického těsta na šnekových
lisech (viz.násl.obr.). 



Vytváření nekonečného pásma v ústí šnekového lisu. Dnes již neprovozovaná cihelna Hrachovec
u Valašského Meziříčí.
Foto M. Vavro, 2004.



Tažení je vlastně protlačování plastického těsta vhodně tvarovaným
ústím. Používá se pro tvarování keramických výrobků, které mají po
celé délce stejný profil. Tažením se vyrábějí výrobky daného tvaru a 
rozměrů nebo předtažky pro další zpracování. K tažení se používají
pásmové lisy, z nichž vychází pásmo hmoty stálého profilu, které se 
následně odřezává (nejčastěji strunovými odřezávači – viz. obr.) na
kusy potřebné délky. 

Odřezávání pásma strunovým
odřezávačem. Tondach ČR s.r.o., 
cihelna Hranice. Foto M. Vavro, 
2004.



Kromě vytváření tažením na šnekových lisech bývají v cihlářství dále
používány tyto způsoby vytváření:
- přelisování (ražení) na revolverových lisech při výrobě ražené krytiny
(viz.obr.),
- doplňkové způsoby výroby, velmi ojedinělé a používané pro zvláštní a 
máločetné výroby (lití, suché lisování, ruční formování pro umělecké a 
památkové účely).

Výroba krytiny ražením na
revolverovém lisu. 
Tondach ČR s.r.o., cihelna
Hranice. Foto M. Vavro, 
2004.



5. Sušení výrobků

Sušení je technologický proces, při němž se snižuje obsah vody v 
sušeném materiálu (výlisku) na vlhkost, která je určena podmínkami
výpalu. Přebytečnou vodu je nutno z polotovarů odstranit před výpalem, 
jinak by v peci došlo k jejich porušení (deformaci nebo destrukci). 

Doba sušení je závislá na druhu výrobků (síle stěny) a typu sušárny a 
pohybuje se obvykle v rozmezí cca 12 – 76 hodin. 

Sušením dochází ke snížení vlhkosti z původní hodnoty rozdělávacíSušením dochází ke snížení vlhkosti z původní hodnoty rozdělávací
vody okolo 20 % na zbytkovou vlhkost 1 – 1,5 % se spotřebou tepla asi
4300 - 6300 kJ.kg-1 odpařené vody. Odpaření vody se projeví kontrakcí
výrobku, smrštění sušením činí asi 4 - 6 %.

V cihlářství existuje celá řada typů sušících zařízení. K nejpoužívanějším
patří sušárny komorové (pracující periodicky – přetržitě, viz. obr.) nebo
sušárny kanálové (pracující kontinuálně – nepřetržitě). 
Sušení je energeticky velmi náročný proces, proto se k sušení v 
současnosti využívá odpadního tepla z výpalu.



Komorová sušárna se zavezenou částí výlisků. Dnes již neprovozovaná cihelna
Hrachovec u Valašského Meziříčí. Foto M. Vavro, 2004.



6. Výpal výrobků
Výpal je technologický proces, při němž získává cihlářský výrobek své
konečné vlastnosti. 
Zahrnuje celý proces tepelného zpracování vytvarovaného a 
vysušeného polotovaru od ohřevu vypalovaného tělesa z počáteční
teploty na požadovanou vypalovací teplotu, izotermickou výdrž na
této teplotě a postupné ochlazování vypalovaného tělesa na teplotu
okolí.
Během výpalu proběhnou ve střepu fyzikální, chemické a 
mineralogické děje, které vedou k dosažení požadovaných vlastnostímineralogické děje, které vedou k dosažení požadovaných vlastností
výrobku. Dochází ke ztrátě hmotnosti vypalovaného výrobku, a to v 
důsledku ztráty vody žíháním, vyhořívání organických látek a 
termického rozkladu některých sloučenin. Při výpalu dochází rovněž ke
smrštění vypalovaného tělesa, délkové změny jsou však celkově
menší než při sušení. Jílové minerály ztrácejí výpalem svoji tvárnost.



V cihlářství se, oproti jiným oborům keramiky, uplatňuje výpal na
poněkud nižší vypalovací teploty (zpravidla do 1000 oC, resp. v 
rozmezí asi 860 – 1050 oC). 
Doba výpalu činí v průměru 10 až 30 hodin.
Smrštění střepu výpalem činí cca 0,5 – 1 % (Hanykýř, Kutzendörfer
2000). 
Z energetického hlediska je výpal nejnáročnější operací v cihlářské
výrobě, energie vynaložená na výpal představuje až 50% celkově
spotřebované energie. 
V současnosti se v cihlářství používají téměř výhradně pece pracujícíV současnosti se v cihlářství používají téměř výhradně pece pracující
kontinuálně, zejména pece tunelové (viz.násl.obr.). V minulosti bylo
známo také používání periodických pecí, např. kruhových. 



Tunelová pec a pecní vůz pro výpal výsušků (dnes již
neprovozovaná cihelna Hrachovec u Valašského
Meziříčí). Foto M. Vavro (2004).

Tunelová pec je pec na nepřetržitý výpal v tunelu, jímž postupuje vklad
(výsušky), umístěné zpravidla na pecních vozech a žárové pásmo
setrvává zpravidla ve střední části tunelu. Podle množství a velikosti
výrobků mohou mít tyto pece různé velký profil tunelu. Režim výpalu v 
tunelové peci je rozdělen na jednotlivé zóny (pásma):
- předehřívací pásmo výsušků včetně vjezdu tunelových pecních vozů,
- žárové pásmo včetně systému hořáků a regulace,
- chladnoucí (chladící) pásmo a výjezd tunelových vozů (včetně
získávání tepla z chladnoucích výrobků pro sušárnu).



7. Skladování a expedice výrobků
Po vypálení a ochlazení výrobků nastává závěrečná etapa výrobního
procesu. Výrobky procházejí kontrolou kvality (obr. 17), která se provádí
např. vizuálně nebo poklepem. Poslední etapou je zapáskování
výrobků, paletování a balení do smršťovací fólie. Pálená krytina je před
zabalením a kontrolou namáčena do vodní lázně z důvodu rychlého
vyhašení případných vápenných součástí. 

Kontrola kvality a expedice
hotových výrobků. Tondach
ČR s.r.o., cihelna Hranice. Foto
M. Vavro, 2004.



Zdroje:
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/keramika.html#cihvýr




