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1.  Předmět zkoušky 

Na základě objednávky č. S1410007 od společnosti Elektroporcelán Louny a.s. ze dne 
13. 1. 2014 provedli pracovníci Oddělení experimentálních a měřicích metod Kloknerova 
ústavu ČVUT v Praze mechanickou zkoušku v tlaku na keramickém tělese elektrofiltru. Ke-
ramický elektrofiltr byl objednatelem dodán dne 15. 1. 2014. 
 
2.  Podklady 

[1] Výrobní výkres 99-4004-4B keramického elektrofiltru výr. číslo 2323 ze dne 30. 9. 2008 
zaslaný v e-mailu dne 10. 1. 2014. 

[2] Dohoda a specifikace s objednatelem. 
 
3. Použitá měřicí a zkušební zařízení 

� Zkušební stroj WPM DB 6000 kN 276/3  - metrologické číslo S 07 013 M 
� Váha sklonná TONAVA, typ 14/3, 300 kg  - metrologické číslo P 04 002 M 
� Digitální teploměr a vlhkoměr COMET S3120  - metrologické číslo P 10 008 M 
 
4. Zkušební vzorky 

Pro účely zkoušky dodal objednatel 1 ks keramického elektrofiltru označeného objedna-
telem číslem B13/2323. V KÚ byl tento vzorek označen číslem 1/14. Na následujícím obráz-
ku je uveden výrobní výkres zkoušeného typu keramického elektrofiltru včetně jeho rozměrů. 

Obr. 1 Výrobní výkres zkoušeného typu keramického elektrofiltru zaslaný objednatelem 

V KÚ byl po dodání vzorek keramického elektrofiltru zvážen, jeho hmotnost činila 42 
kg. 
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5. Provedení zkoušky a výsledky     

Provedení zkoušky  :  15. 1. 2014  
Zkušební postup  :  specifikace objednatele  
Provedli   : Ing. J. Kolář, P. Borodáč 
Prostředí zkoušek  : teplota 18 °C, rel. vlhkost 39% 
Zařízení   : Zkušební stroj WPM DB 6000 kN 276/3 
      

Zkoušený vzorek keramického elektrofiltru byl umístěn na silnou papírovou lepenku do 
rámu zatěžovacího stroje WPM DB 6000 kN a z bezpečnostních důvodů obalen souvrstvím 
igelitové fólie, hrubé geotextilie a dřevěných latěk omotaných provázky a ocelovými dráty – 
okolo takto chráněného vzorku byla ještě postavena drátěná ocelová klec – vše viz fotodoku-
mentace. 

Foto 1: Pohled na vzorek keramického elektrofiltru umístěného do zkušebního stroje 

Foto 2: Pohled na uspořádání mechanické zkoušky v tlaku keramického elektrofiltru 
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Vzorek keramického elektrofiltru po umístění do stroje byl pak plynule zatěžován rych-
lostí cca 3 kN/s až do zatížení 1400 kN, poté byla zkouška na přání objednatele ukončena. 
Během zatěžování nedošlo k porušení vzorku keramického elektrofiltru.  

Po odstranění ochranných obalů byl vzorek keramického elektrofiltru podrobně pro-
hlédnut, přičemž bylo zkonstatováno, že na vzorku není patrné žádné viditelné poškození 
(prasklinky, trhlinky apod.). Pohled na výsledek zkoušky je pak ukázán na následující foto-
grafii. 

Foto 3: Pohled na zkoušený vzorek keramického elektrofiltru po provedení mechanické 
zkoušky v tlaku – vz. 1/14 (2323) 

 
6. Závěry a shrnutí 

Na základě objednávky č. S1410007 od společnosti Elektroporcelán Louny a.s. ze dne 
13. 1. 2014 provedli pracovníci Oddělení experimentálních a měřicích metod Kloknerova 
ústavu ČVUT v Praze mechanickou zkoušku v tlaku na keramickém tělese elektrofiltru. Sou-
hrnně je výsledek zkoušky uveden v následující tabulce. 

Tabulka 1: Shrnutí výsledku mechanické zkoušky v tlaku keramického elektrofiltru 
Označení 

vzorku ob-
jednatelem 

Označení 
vzorku 

KÚ 

Datum 
dodání 

Datum 
zkoušky 

Dosažená 
únosnost [kN] Charakter porušení 

2323 1/14 15. 1. 2014 15. 1. 2014 1400 bez zjevného poškození 

 

PROHLÁŠENÍ         
Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky popsaného v oddíle "Předmět zkoušky". Výsledky tohoto protokolu nena-
hrazují jiné dokumenty, např. dokumenty správního charakteru. Protokol o zkoušce může být reprodukován jen jako celek. 
Části protokolu o zkoušce mohou být reprodukovány a ty publikovány nebo jinak použity jen po písemném schválení Klok-
nerovým ústavem ČVUT.  


