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1 ÚVOD 

Ve stavebnictví je produkováno velké množství odpadů. V současné 

době je snaha o co největší využití produkovaných odpadů a jiných 

alternativních surovin, a to z důvodu nižší ceny, než je samotná primárně 

používaná surovina, a také z důvodu možného zlepšení vlastností 

finálního výrobku. Odpad pro opětovné použití ve formě druhotné 

suroviny při stavební výrobě může mít i svá negativa (např. mírné 

zhoršení vlastností výsledného materiálu vlivem variability vlastností 

druhotné suroviny). Každé použití druhotných surovin jako náhrada 

primárních složek má svá úskalí, proto je nutné předem ověřit vhodnost 

použití dané druhotné suroviny pro specifické použití. 

V dnešní době téměř ve všem rozhoduje cena. Proto je patrná 

stoupající tendence hledání vhodných odpadů, vedlejších produktů, 

či jiných alternativních surovin pro použití v různých odvětvích 

stavebnictví z hlediska produkce různých výrobků. Snahou je, za co 

nejméně peněz vyrobit co nejlepší, a pokud možno nejkvalitnější produkt. 

Ve stavebnictví jsou hojně používány vedlejší produkty i z jiných 

průmyslových odvětví, například z hutnictví. Podmínkou pro potenciál 

takového vedlejšího produktu s ohledem na jeho další využití je jeho 

produkce v dostatečném množství a nejlépe, aby v čase dosahoval 

konstantních vlastností. Použití takových alternativních materiálů  

pak může mít za následek i zlepšování vlastností výsledných produktů  

v porovnání s produkty pouze na bázi primárních surovin. 

Při výrobě cementotřískových desek je produkováno velké 

množství odpadů, které zatím nejsou prakticky vůbec využívány. Odpady 

jsou produkovány při opracování desek, tj. frézování, vrtání, broušení, 

řezání atd. Jedná se o několik typů odpadů. Při řezání vznikají kusovité 

odřezky, kdežto v ostatních případech opracování desek se jedná o jemný 

odpad, zpravidla do velikosti maximální frakce 4 mm. Při výrobě desek  

je použito pouze velmi malé množství produkovaného odpadu, a zbytek 

končí na skládkách a není využíván. Z výše uvedeného je tedy patrné,  
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že existuje značný prostor pro výzkum a vývoj v oblasti modifikace složení 

cementotřískových desek alternativními složkami pocházejícími zejména 

z opracování cementotřískových desek, což je předmětem řešení této 

diplomové práce. Při úspěšném řešení této problematiky dojde jak  

ke zlepšení environmentální situace (méně odpadu na skládkách),  

tak i ke zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského výrobce desek. 

Vhodnou kombinací alternativních surovin by mohlo být nahrazeno 

z části pojivo i plnivo cementotřískových desek.  



 

- 13 - 

 

2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo využití co největšího množství aktuálně 

generovaných alternativních surovin v cementotřískových deskách,  

při zachování užitných parametrů splňujících požadavky příslušných 

technických norem. V souladu se zadáním práce je důraz primárně 

kladen na prach a odřezky vznikající během opracování 

cementotřískových desek. S ohledem na realizaci výzkumně-vývojových 

činností jsou cíle diplomové práce koncipovány do dvou základních bodů.  

Dílčím záměrem bylo získání a zhodnocení poznatků v teoretické 

rovině, tj. s využitím dostupných aktuálních informací relevantních 

s řešenou problematikou (zahrnující mimo jiné zahraniční odbornou 

literaturu), tj. aplikace alternativních surovin v cementotřískových 

deskách jako modifikační složky receptur. Kromě výše uvedených 

alternativních složek (prach a odřezky z desek) byla cílem selekce  

i případných dalších potenciálně vhodných typů surovin pro úpravu 

složení cementotřískových desek.  

Podstatným dílčím cílem bylo experimentální ověření vlastností 

samotných vybraných alternativních surovin vč. případných kroků úpravy 

jejich složení, a dále pak také posouzení jejich vlivu na parametry 

cementotřískových desek modifikovaného složení právě zmíněnými 

surovinami. Zjištění a případné objasnění podstatných souvislostí 

mezi výchozími vlastnostmi alternativních složek a finálními parametry 

cementotřískových desek představuje rovněž jeden z dílčích cílů práce. 

Z důvodu vhodnosti použití a charakteristiky alternativních surovin bylo 

třeba využít různá zdrobňovací zařízení, a dále komplex fyzikálně-

mechanických, chemických i mikrostrukturních analytických metod. 

V rámci řešení práce byl taktéž kladen důraz na zhodnocení 

dosažených výsledků jak z hlediska praktického užití přímo v průmyslové 

výrobě cementotřískových desek, tak pro případný navazující výzkum.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce obsahuje základní informace  

o cementotřískových deskách, zejména technologický postup při výrobě  

a suroviny tvořící samotnou cementotřískovou desku. Dále jsou zde 

popsány alternativní suroviny, které byly použity jako náhrada plniva,  

či cementové matrice v deskách. Mimo jiné jsou zde i vytipovány 

potencionálně vhodné alternativní suroviny, které lze použít jako 

náhradu primárních složek v cementotřískových deskách. 

3.1 Cementotřískové desky 

Cementotřískové desky patří mezi kompozitní materiály. 

Kompozitní materiál lze definovat jako materiál, jehož materiálový 

systém je složen nejméně ze dvou fází, z nichž alespoň jedna je pevná, 

s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, a který dosahuje 

vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoli složkou samostatně, 

ani prostou sumací. Tato interakce se nazývá synergický účinek. Tímto 

účinkem se potlačí negativní vlastnosti složek a zdůrazní se ty výhodné. 

[1] 

Norma ČSN EN 633 definuje cementotřískové desky jako desky 

vyrobené lisováním z částic dřeva nebo jiných rostlinných částic, pojených 

běžným portlandským cementem nebo cementy na bázi hořčíku 

s možnými přísadami. Konkrétnější specifikaci desek přináší norma  

ČSN EN 634–2. Základní požadavky na vlastnosti desek jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.1.1 [2] 

Dle ČSN EN 309 se desky rozdělují dle procesu výroby na plošně 

lisované, kalandrované a výtlačně lisované, dle stavu povrchu na surové, 

broušené nebo frézované a lakované, dle tvaru na ploché, s profilovaným 

povrchem a s profilovanými boky, dle velikosti a tvaru částice  

na např. třísková deska a deska z jiných částic. Dle struktury desky  

na jednovrstvé, vícevrstvé a desky s plynulým přechodem vrstev. 

Dle použití desky dělíme na desky pro všeobecné účely v suchém 

použití, desky pro vnitřní vybavení, nenosné desky pro použití ve vlhkém 

prostředí, nosné desky pro využití v suchém prostředí, nosné desky  

pro použití ve vlhkém prostředí, zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití 
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v suchém prostředí a zvlášť zatížitelné desky pro použití ve vlhkém 

prostředí. [3] 

Cementotřískové desky jsou vhodné pro použití jak v interiéru,  

tak v exteriéru. Odolnost vůči mrazu, požáru a plísním je zaručena 

mineralizováním dřevěných třísek, a také anorganickou strukturou 

samotných desek. Desky jsou většinou opatřeny vhodnou povrchovou 

úpravou, kvůli zlepšení trvanlivosti a estetickým účelům. Desky se 

používají pro půdní vestavby, podlahové systémy, střešní nástavby, 

odvětrávané fasády, akustické obklady, protipožární aplikace, podhledy, 

stěny a příčky. Desky se vybízí pro použití při technologii suché výstavby, 

stavby v náročných klimatických podmínkách a v dalších prostředích, 

kde lze uplatnit jejich vlastnosti. [4] 

 

 

Tab. č. 3.1.1 Základní vlastnosti cementotřískových desek dle ČSN EN 634–2 [2] 

Vlastnost Metoda zkoušení Jednotka 
Požadavky  

(všechny tloušťky) 

Hustota EN 323 kg.m-3 1 000 

Pevnost v ohybu EN 310 N.mm-2 9 

Modul pružnosti v 
ohybu 

EN 310 N.mm-2 
Třída 1–4500 

Třída 2–4000 

Rozlupčivost EN 319 N.mm-2 0,5 

Bobtnání po 24 h EN 317 % 1,5 

Rozlupčivost po 
cyklování 

EN 319 a EN 321 N.mm-2 0,3 

Bobtnání po 
cyklování 

EN 317 a EN 321 % 1,5 
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Obr. č. 3.1.1 – Cementotřískové desky [5] 

3.2 Výroba cementotřískových desek 

Firma CIDEM Hranice a.s. je jediným tuzemským výrobcem 

cementotřískových desek. Níže uvedený výrobní postup je popsán tak, jak 

se cementotřískové desky vyrábí v divizi Cetris firmy CIDEM Hranice a.s.  

Cementotřískové desky CETRIS jsou vyráběny dle ČSN EN 633,  

634-1 a 634-2. Cementotřískové desky jsou vyráběny technologickým 

zařízením dodaným firmou BISON. V roce 2010 prošla výrobní linka 

v Hranicích celkovou rekonstrukcí, došlo k modernizaci strojního zařízení 

a zároveň se zvýšila výrobní kapacita na 55 000 m3 ročně. 

Kulatiny ze smrkového a jedlového dřeva jsou v odkornělém stavu 

skladovány v prostoru výrobního závodu zhruba tři až čtyři měsíce.  

Po odležení se dřevo roztřískuje na jehlicovité třísky a dopraví se do 

skladovacích sil o velikosti cca 200 m3. V silech jsou třísky vyhřívány 

odpadním teplem z kotle na biomasu. V zimních měsících teplo slouží 

také k rozmrazování dřeva. Dřevo přirozeně obsahuje látky jako lignin, 

polysacharidy, které fungují v procesu tuhnutí a tvrdnutí cementu jako 

retardéry, tedy zpomalují tuhnutí a tvrdnutí cementu, z toho plynou nižší 

pevnosti. Třísky je proto tedy potřeba mineralizovat. [6] 

 Mineralizace je navázání vápenatých a hořečnatých iontů  

do struktury dřeva. Pro mineralizaci se používá vodní sklo, chlorid 

vápenatý, či hořečnatý, síran hlinitý a další. Tyto látky mají mimo jiné  
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i za účinek urychlení tuhnutí cementu, snižují nasákavost, zvyšují 

odolnost desek vůči ohni, škůdcům a plísním. [4] 

Ještě nemineralizované třísky se dopravují přes váhy do míchacího 

zařízení. Společně s třískami se do míchacího zařízení dopravuje 

portlandský cement, dle receptury výroby mineralizační látky a voda,  

jejíž množství se přizpůsobuje aktuální vlhkosti dřevěných třísek. 

Z míchacího zařízení materiál vystupuje do vrstvícího zařízení,  

kde se namíchaný materiál rozprostře na rovné, předem ošetřené plechy, 

které v přímém sledu obíhají dokola. [6] 

Zařízení pracuje se čtyřmi oddělenými vrstvícími stroji umístěnými 

za sebou. První a čtvrtá komora vytváří pomocí větrného třídění krycí 

vrstvy desek (tato vrstva je tvořena jemnější frakcí materiálu než jádro). 

Druhá a třetí komora jsou mechanické a rovnoměrným nanášením 

vytvářejí středovou provázanou vrstvu. Plechy s rounem jsou stohovány 

na sebe a lisovány vysokým tlakem (cca 20 N.mm-2) na jmenovitou 

tloušťku (cca 1/3 sypné tloušťky). Výrobní tloušťka se pohybuje v rozmezí  

8–40 mm s intervalem tlouštěk po 2 mm. [4] [6] 

Po zalisování jsou desky ještě ve formách převezeny do vytvrzovací 

komory, kde se pomocí zvýšené teploty a vlhkosti dosáhne manipulační 

pevnosti, což je minimálně 60 % pevnosti konečné. [4] 

Po urychleném procesu vytvrzování se desky odstohují a převezou 

se do klimatizačního skladu, kde minimálně sedm dní dozrávají. Poté se 

desky CETRIS vysuší na vlhkost 9 % (± 4 hmot. %). Po vysušení následuje 

formátování na základní rozměry, které jsou 1250 x 3350 mm. Dle přání 

zákazníků je možné dělení desek na menší rozměry, frézování hran, 

vrtání, broušení, penetrace a další povrchové úpravy. Finálním krokem 

celé výroby je skládání desek na sebe a balení do polyetylenové fólie. [6] 
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Obr. č. 3.2.1 – Výroba cementotřískových desek CETRIS® [6] 

Popis jednotlivých kroků výroby: 

1. Roztřískování. 

2. Míchání směsi. 

3. Vrstvení desek. 

4. Lisování a vytvrzování pod tlakem. 

5. Zrání a sušení. 

6. Formátování. 

7. Skladování. 

8. Expedice. 

3.3 Suroviny pro výrobu cementotřískových desek 

Cementotřískové desky jsou kompozitní materiály, které jsou 

tvořeny dřevem, cementem a vodou. Dále obsahují mineralizační přísady. 

Na následujícím obrázku (viz Obr. č. 3.3.1) je uvedeno objemové 

zastoupení složek v cementotřískových deskách. 
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Obr. č. 3.3.1 – Objemové složení CETRIS® desek [6] 

Struktura desky je tvořena slisováním dřevěných třísek obalených 

cementem. Jemnější frakce je nanesena oboustranně na střední hrubší 

vrstvě, proto je povrch desky hladký. [6]  

3.3.1 Voda 

Voda je použitelná pro hydrataci cementu, pokud vyhoví normě 

ČSN EN 1008. Voda se podílí na hydratačních procesech a ovlivňuje 

zpracovatelnost kompozitu v čerstvém stavu. V cementotřískových 

deskách voda objemově zaujímá 10 %. [7] [22] 

3.3.2 Přísady 

Přísady působí na cementovou suspenzi a jejich působení závisí  

na druhu cementu. Vyšší měrný povrch cementu vytváří větší reakční 

plochu, a tím usnadňuje chemickou a případně fyzikálně-chemickou 

reakci. Účinnost přísad závisí na mineralogickém složení cementu, 

zejména na obsahu alkálií, C3A, CaSO4 a minerálů strusky, popílku  

a pucolánů. Vyšší obsah CaSO4 ovlivňuje rozpustnost slínkových minerálů  

a tvorbu ettringitu v počátečním stádiu tuhnutí cementu. Minimální 

množství přísady je 2 g.kg-1 a maximální dávka přísady je 50 g.kg-1 

cementu. [7] 

3.3.3 Vodní sklo 

Vodní sklo lze definovat jako taveninu alkalických křemičitanů, 

což může být kupř. na bázi křemičitanu sodného, příp. se jedná o roztok 

tavenin. Výroba probíhá tavením sklářského písku ve sklářské vanové 
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peci za teplot pohybujících se v rozmezí 1400–1600 °C za přídavku 

alkalických tavidel, nebo v autoklávu. [45] 

Složení vodního skla je charakterizováno křemičitým modulem M, 

což je molární poměr SiO2/Me2O. Hodnota křemičitého modulu běžně 

vyráběných typů vodního skla se pohybuje obvykle v rozmezí 2,0 – 3,7. 

Další významnou charakteristikou je hustota vodního skla, 

která poskytuje informaci o koncentraci roztoku i o složení výchozího 

skla, dále viskozita a rovněž hodnota pH. Viskozita závisí na koncentraci 

vodního skla a na hodnotě křemičitého modulu vodního skla. Vodní sklo 

se chová jako Nenewtonovská kapalina a hodnota tedy závisí na způsobu 

jeho měření. Vodní skla jsou roztoky soli silné zásady a slabé kyseliny, 

jsou tedy značně alkalické. Vytvrzování vodního skla je způsobeno 

tvorbou gelu kyseliny křemičité, nejčastěji v důsledku reakce alkalického 

křemičitanu s oxidem křemičitým, resp. kyselinou křemičitou. [7] 

3.3.4  Síran hlinitý 

Síran hlinitý, chemickým vzorcem Al2(SO4)3, je anorganická 

sloučenina. Jedná se o hlinitou sůl kyseliny sírové. Používá se jako 

flokulační činidlo při čištění pitných a odpadních vod. Ve stavebnictví 

nachází uplatnění jako urychlovač tuhnutí a tvrdnutí, s tím související 

rychlejší nárůst počátečních pevností. Do cementotřískových desek  

se přidává, protože s vodním sklem vytváří těžce rozpustné tepelně 

stabilní silikahydráty. Síran hlinitý se přidává za účelem mineralizace 

dřevěných třísek. [9] [46] 

3.3.5 Plnivo cementotřískových desek 

V kompozitních materiálech plní plnivo více funkcí současně. Jeho 

funkce vychází z názvu. Plnivo tedy vyplňuje materiál a může ovlivňovat 

i jeho charakteristiky. Jsou používána plniva organická (dřevo, konopí 

atd.) a anorganická (např. keramzit). Organická plniva mají výhodu 

obnovitelnosti suroviny a mohou i vylehčovat samotný výrobek, v němž 

jsou použita. Organická plniva mají velkou pórovitost a nízkou měrnou 

hmotnost. [57] [22] 

Při výrobě cementotřískových desek jsou jako plnivo používány 

dřevěné třísky. Dřevo je primárně používaná surovina, ale v současné 

době téměř ve všech druzích stavební výroby je tendence o používání 
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alternativních surovin v co největším množství. Jako potencionálně 

vhodná náhrada dřevěných třísek je například technické konopí, len nebo 

odpad ze zemědělské výroby (obilná sláma, kokosová vlákna). Možnou 

náhradou dřevěných třísek, jako plniva jsou různé anorganické látky. 

Především odpady, které vznikají v různých průmyslových odvětvích, 

např. sklolaminátový recyklát, textilní vlákna nebo odpad z výroby 

kamenné vlny. Dalším vhodným materiálem je lehčené kamenivo, 

keramzit. 

Nasákavost a hygroskopicita jsou negativní vlastnosti organických 

plniv. Mineralizování organických plniv (dřeva), má za úkol nežádoucí 

účinky (bobtnání) eliminovat, ale nikdy se nepodaří bobtnání zcela 

vyloučit. Prvky mají vyšší objemové změny, které jsou závislé na změně 

vlhkosti.  

 Mezi pozitivní vlastnosti organických plniv řadíme snížení 

křehkosti, vylepšení poměru pevnosti v tahu ku pevnosti v tlaku, zlepšení 

tepelně izolačních vlastností, snížení dynamické tuhosti apod.  

[4] [10] [11] 

3.3.5.1 Dřevo 

Dřevo se skládá z celulózy (cca 50 %), hemicelulózy (cca 22 %) 

a ligninu (cca 22 %). Zbylých 6 % jsou látky vytvářející vnitřek buněk, 

a patří k nim pryskyřice, tuky, vosky, třísloviny, barviva, alkaloidy 

a minerální látky. Látky jako celulóza, hemicelulóza negativně ovlivňují 

hydratační procesy cementu tak, že i v malých koncentracích zpomalují 

nebo dokonce zcela zastavují hydratační proces. [2] [57]  

Chemicky se všechny druhy dřeva skládají ze stejných prvků, 

a to přibližně ve stejném množství. Organické látky, tvořící převážnou část 

dřeva, obsahují kolem 50 % uhlíku, 43 % kyslíku, 6 % vodíku a 0,3 % 

dusíku. Zbytek do 100 % (tj. cca 0,7 %) tvoří minerální látky, obsahující 

draslík, sodík, vápník, fosfor, hořčík, aj. 

Složení dřeva na jeho příčném řezu se nazývá skladba. Na povrchu 

kmene je kůra, spodní část kůry nazýváme lýko. Pod kůrou leží tenká 

vrstva buněk zvané kambium, což je vrstva dělivých buněk, které tvoří 

v živém stromě zevně buňky lýka a dovnitř kmene buňky dřeva. Za jedno 

vegetační období vzniká zřetelně oddělená přírůstková vrstva, zvaná 
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letokruh. Letokruh je tvořen jarním a letním dřevem. Jarní dřevo je řidší 

a světlejší než dřevo letní. Vnější vrstva dřeva se nazývá běl. Vede roztoky 

a obsahuje živé buňky. Ve středu kmene je dřeň, tvořena měkkými 

pletivy. [2]  

Dřevo smrkové je nejčastěji používané dřevo pro výrobu 

cementotřískových desek. Nejen kvůli svému velkému množství 

a dostupnosti, ale kvůli malému množství vyluhovatelných látek. 

Vyluhovatelné látky lze redukovat pomocí vystavení třísek povětrnostním 

vlivům, vyvařením ve vodě, máčením ve studené vodě nebo krátkodobým 

zahřátím na teplotu 300 °C. [4] 

 

Obr. č. 3.3.5.1.1 – Znázornění jarního a letního dřeva (letní tmavé, jarní světlé) [12] 

 

Obr č. 3.3.5.1.2 – Dřevěné třísky ve výrobně v Hranicích [47] 
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3.3.6 Pojivo 

3.3.6.1 Cement 

Cement je dle ČSN EN 197-1 hydraulické pojivo, které po smíchání 

s vodou tuhne a tvrdne i pod vodou. Cement se skládá ze dvou, 

respektive ze tří základních složek. Hlavní složkou může být portlandský 

slínek, granulovaná vysokopecní struska, popílek, křemičitý úlet atd. 

Doplňující složkou je síran vápenatý, který slouží jako regulátor tuhnutí. 

Po výpalu portlandského slínku v rotační peci se přidává síran vápenatý 

k portlandskému slínku a společně se namele na portlandský cement 

CEM I. V případě přídavku dalších hlavních složek můžeme vyrobit 

například CEM II, CEM III atd. Eventuální třetí složkou mohou být přísady, 

které se přidávají pro usnadnění výroby nebo pro úpravu vlastností 

cementu. Celkové množství přísad je omezeno maximální hranicí 

množství, a to 1 % z hmotnosti cementu. Množství organických přísad 

nesmí překročit 0,5 % hmotnosti cementu. [22] 

Cement je vyráběn pálením zpevněných a nezpevněných zemin 

(hlín, břidlic, jílů atd.) a vápence při teplotě zhruba 1450 °C v rotačních 

pecích. Cement obsahuje slínkové minerály, jejichž poměr určuje 

výsledné vlastnosti cementu. V tabulce níže jsou uvedeny stručné 

charakteristiky slínkových minerálů. [4] [19] [20] 

 

Tab. č. 3.3.6.1.1 – Přehled hlavních složek cementářského slínku [21] 

Vzorec 
Slovní 

označení 
Obsah 

(%) 

Hydratační 
teplo 

(kJ.kg-1) 

Rychlost 
hydratace 

Odolnost 
vůči 

agresivitě 

C3S alit 35–75 500 rychlá nízká 

C2S belit 5–40 250 střední vyšší 

C4AF 
brown-
millerit 

9–14 420 rychlá největší 

C3A 
trikalcium-
aluminát 

3–15 910 
velmi 
rychlá 

nízká 

      

CaO 
volné 
vápno 

<4 1160 pomalá - 

MgO periklas <6 - pomalá - 
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Základní druhy cementu dle ČSN EN 197-1: 

• CEM I – Portlandský cement. 

• CEM II – Portlandský cement směsný. 

• CEM III – Vysokopecní cement. 

• CEM IV – Pucolánový cement. 

• CEM V – Směsný cement. 

[22] 

K výrobě cementotřískových desek se používá cement s rychlým 

nárůstem počátečních pevností, tedy cement s označením R, konkrétně 

CEM I 42,5 R. Počátek tuhnutí cementu CEM I 42,5 R je přibližně jedna 

hodina. Po osmihodinovém lisování desek musí deska dosáhnout 

manipulačních pevností. Proto je nutnost používat R cementy. 

3.4 Odpady 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. je odpad definován jako každá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit nebo má 

povinnost se jí zbavit. Odpady vznikají při výrobních technologiích, 

a při uspokojování nezbytných potřeb člověka (stravování, hygiena, 

metabolismus apod.) 

Kromě odpadu existuje ještě další pojem. Tyto produkty vznikají 

při různých průmyslových procesech, ale nejsou to přímo odpady. 

Nazýváme je VEP – vedlejší energetický produkt. Vedlejší energetický 

produkt je definován v zákoně č. 185/2001 Sb. jako movitá věc, 

která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání 

této věci. Surovinu lze označit jako vedlejší energetický produkt, pokud: 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další využití je zajištěno, 

c) další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem 

jiným, než je běžná výrobní praxe, 

d) další využití je v souladu se zvláštnímu právními předpisy  

a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí 

nebo lidské zdraví. 

Jako vedlejší energetický produkt je možno uvést například popílek, 

energosádrovec, vysokopecní strusku apod. [23] 
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Odpady využitelné ve stavebnictví lze rozdělit do dvou kategorií: 

• Odpad produkovaný stavebnictvím: 

o odpad ze stavební výroby a demolic (beton, 

keramika, železo, sklo), 

o odpad z výroby stavebních materiálů (cihlový střep, 

odprašky z cementářských pecí). 

• Odpady z jiných průmyslových odvětví: 

o elektrárenské popílky (vysokoteplotní i fluidní), 

o hutnické strusky, 

o mikrosilika, 

o odpadní sádrovce (energo a chemosádrovce), 

o ostatní odpady (škvára, karbidové vápno). 

[9] [44] 

V současné době je aktuální téma produkce a využívání odpadů 

hlavně z důvodu možnosti vyčerpání přírodních primárních zdrojů. Větší 

využívání odpadů jako náhrady primárních surovin by prospělo ke snížení 

zatížení životního prostředí. [9] 

Používání odpadů je také důležité z ekonomického hlediska. 

Používání odpadů je ekonomicky výhodné. Ve většině případů 

nepřevyšuje cena odpadu cenu primární používané suroviny, což ovšem 

závisí na mnoha faktorech (úprava vlastností, doprava apod.). 

3.5 Alternativní plniva pro cementotřískové desky 

– aktuální poznatky 

3.5.1 Technické konopí 

Technické konopí je jednoletá teplomilná rostlina z čeledi 

Cannabaceae. Je to rostlina s tenkým, dlouhým, přímým, rychle 

dřevnatějícím a slabě rozvětveným stonkem, s dlanitě složenými 

zoubkovanými listy, a s malými oválnými nažkovými plody. Hlavní stonek 

dosahuje délky 3-5 metrů a průměru 30 mm. Při zpracování se používá 

celá rostlina a nevzniká žádný odpad. U nás je povoleno pěstovat seté 

konopí, které má obsah THC do 0,3 %. 

Technické konopí se svými vlastnostmi blíží vlastnostem dřeva, 

proto lze předpokládat, že by v budoucnu mohlo představovat jeho 

zajímavou alternativu, i při použití v cementotřískových deskách. Konopí 
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má oproti dřevu několik podstatných výhod. Jde především o výnos 

z pěstování konopí, který je oproti dřevu více jak 4× vyšší, pěstování je 

méně náročné a zpracování nevyžaduje tak mohutnou mechanizaci. V ČR 

je konopí nedostatková surovina, kvůli legislativě pěstování konopí. [11] 

 

Obr. č. 3.5.1.1 – Konopí [11] 

3.5.2 Len 

Lněná vlákna se používají k výrobě tkaniny, z níž se šijí části oděvu. 

Lněné pazdeří vzniká jako odpad při výrobě lněného vlákna mohlo by se 

jednat o potencionálně vhodnou surovinu pro použití 

v cementotřískových deskách. Lněná vlákna mají malou nasákavost, 

větší objemovou stálost a lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům než 

dřevěné třísky. V dnešní době se používá len ve stavebnictví na tepelné 

izolace. [4] [14] 

 

Obr. č. 3.5.2.1 – Len [15] 



 

- 27 - 

 

3.5.3 Keramzit 

Keramzit je pórovité kamenivo vyrobené žíháním granulí jílových 

nebo písčito-hlinitých hornin (jílů, písčitých jílů, břidlic, argilitu, silitu), 

hornin obsahujících šungit, tripolity, popelostruskové směsi nebo popílky 

a úlety tepelných elektráren. Jíl je v několika stupních drcen, plastifikován 

a vytvarován do granulí, které posléze procházejí rotační pecí při teplotě 

asi 1150 °C. Poté vyexpandovaný granulát prochází chladičem 

a vychlazený je tříděn do frakcí.  Obchodní název pro keramzit je Liapor. 

Keramzit se vyznačuje kulovitými zrny s vnitřní stejnosměrnou 

pórovitou strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Keramzit 

je poměrně křehký. K základním vlastnostem keramzitu patří malá 

nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, nízká hmotnost, dobrá 

pevnost a odolává kyselinám a louhům. Objemová hmotnost zrn může 

být v rozmezí 550–1500 kg.m-3, což při mezerovitosti 40 až 45 % 

představuje sypnou hmotnost 250 až 800 kg.m-3. [2]  

V CIDEM Hranice a.s. byl realizován projekt, kde byla dřevní hmota 

cementotřískových desek nahrazena lehčeným kamenivem, a z části 

elektrárenským popílkem. Popílek plnil funkci pojiva i plniva. Byly 

vyrobeny celkem tři receptury s různým vodním součinitelem (0,4, 0,5 

a 0,6). Jako nejlepší se jevila receptura s vodním součinitelem 0,6, 

která dosáhla zhruba poloviční hodnoty pevnosti v ohybu a přibližně 

třetinový modul pružnosti v ohybu oproti desce referenční vyrobené 

z dřevěných třísek. Závěr je takový, že na aktuální lince nelze vyrobit 

desku s plnivem z lehčeného kameniva o tak vysokém vodním součiniteli. 

Velká výhoda je, že takto vyrobené desky jsou zcela bez dřevní 

hmoty, tudíž jsou nehořlavé, třída reakce na oheň A1. Taková deska je 

vhodná jako stabilní obklad pod omítky, nebo obklad do venkovního 

prostředí. [48] 

 

Obr. č. 3.5.3.1 – Lehčené kamenivo – Liapor [16] 
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3.5.4 Sláma 

 Sláma je vhodný materiál z hlediska dobré dostupnosti,  

která se s postupem globálního oteplování zhoršuje. Tento rok se cena 

slámy zčtyřnásobila. Nevýhoda použití slámy je obalení stébel slámy 

oxidem křemičitým. Oxid křemičitý na povrchu stébel snižuje soudržnost  

s cementem. Před použitím slámy je nutné slámu zdrsnit.  

V současné době se sláma používá jako tepelná izolace  

pro přírodní a ekologické stavby. [10]  

Možností využití rýžové slámy do cementotřískových desek se 

zabýval Nazerian [49]. 

3.5.5 Sklolaminátový recyklát 

Konečný [10] se zabýval možností uplatnění recyklovaného 

sklolaminátu jako náhrady primární složky v množství 5, 10, 15 a 20 % 

plniva cementotřískových desek. Výzkumem bylo zjištěno, že vlákna 

zbavena polymerní matrice vykazují vyšší objemovou hmotnost  

než dřevěné třísky. Při náhradě 20 % dosahovala deska modulu pružnosti 

v ohybu 5892 N.mm-2. Se zvyšujícím se obsahem sklolaminátových vláken  

se snižovala hodnota pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky. Náhrada 

dřevěných třísek vlákny na bázi recyklovaného sklolaminátu snižovala 

také pevnost v ohybu. 

Náhrada skelných vláken takřka neovlivňuje mrazuvzdornost, 

protože skelná vlákna nejsou nasákavá, nezvyšují svůj objem  

po namočení do vody, a proto neporušují při zmrazování kompozit,  

do kterého jsou zabudována. 

3.5.6 Odpad z výroby kamenné vlny 

Kamenná (čedičová) vlna vzniká při tavení čediče v peci při teplotě 

1500 °C. Tavením horniny vzniká láva, která se nechá vytékat na rotující 

válec, a tím vznikají malé kapky. Kapky odlétají do usazovací komory,  

kde se vlivem odstředivé síly natáhnou na jemné vlákno. Tímto procesem 

vznikají vlákna kamenné vlny. Do vláken se ještě vstřikuje pojivo  

a vodoodpudivé přísady.  

Vlákna se usadí na pás a pokračují do vytvrzovací pece,  

kde probíhá proces vytvrzování, kde se zároveň nachází přítlačné zařízení, 
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které vhodně zvoleným přítlakem na materiál vytváří kamennou vlnu 

požadované objemové hmotnosti a tloušťky.  

Zbytky z výroby kamenné vlny jsou v dnešní době používány jako 

druhotné suroviny pro výrobu briket, které se zpětně používají ve výrobě. 

[17] 

Odpad z minerální kamenné vlny je tvořen minerálním pískem 

a nestejnorodými chomáči minerální vaty, jak je patrné na obrázku níže. 

 

Obr. č. 3.5.6.1 – Odpad z výroby kamenné čedičové vlny [17] 

V roce 2013 probíhal výzkum ve spolupráci FAST VUT v Brně 

a CIDEM Hranice a.s., o možnosti využití kamenné vlny jako alternativní 

suroviny při výrobě cementotřískových desek. Bylo zjištěno, že vhodnou 

úpravou a dávkováním odpadu z výroby kamenné vlny v množství 10 % 

z primárních třísek, lze dosáhnout srovnatelných parametrů jako 

u standardně vyráběné cementotřískové desky. S ohledem na vlastnosti 

vláken lze předpokládat zvýšení požární odolnosti desek. [50] 

3.5.7 Recyklované dřevěné bednění 

Wang a kol. [33] se zabývali možností využití použitých bednících 

desek ze staveb jako plniva do cementotřískových desek. Jednalo se 

o bednící desky na bázi borovicového dřeva. Před samotnou úpravou 

bednících desek byly z těchto desek odstraněny zbytky betonu 

a ostatních nečistot.  Poté byly desky podrceny. Byly vyseparovány třísky 

o velikosti 2,36 až 5 mm.  

Pro výrobu cementotřískových desek byl použit hořečnatý cement 

o přibližném složení 85 % MgO, 1,5 % CaO, 4,5 % SiO2 a ztrátou žíháním 

6 %. Cement se vyznačoval měrnou hmotností 3,15 g.cm-3.  
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Částice dřevních třísek byly míchány s vodou a hořečnatým 

cementem po dobu tří minut. Po zhomogenizování byla směs 

rozprostřena do lisovacích forem o rozměrech 160×160×15 mm, stlačena 

tlakem 4 N.mm-2 po dobu 1 minuty. Po 24 hodinách došlo k odformování 

desek. 

První fáze vytvrzování spočívala v umístění desek do klimatizační 

komory s teplotou 20 ± 1 °C s regulovanou vlhkostí 50 ± 5 %.  

Po 7, respektive po 28 dnech stáří vzorků, probíhalo zkoušení 

mechanických a fyzikálních vlastností.  

Zkušební receptury byly zhotoveny celkem v pěti variantách 

s různým vodním součinitelem, a to 0,45, 0,40, 0,35, 0,30 a 0,25. Desky 

byly vytvořeny stejným postupem, jako v případě popsaném výše. 

Samotné vytvrzování pomocí CO2 probíhalo ve vakuové komoře při tlaku 

0,5 baru při pokojové teplotě po dobu dvou hodin. Ve vakuové komoře 

byl umístěn silikagel, pro zajištění konstantní vlhkosti vzduchu. Vzorky 

byly zkoušeny po 2 hodinách vytvrzování pomocí CO2 a další skupina 

vzorků byla zkoušena po 7 dnech dalšího zrání v normálním prostředí 

a poslední skupina byla zkoušena ve stáří 28 dní. 

Na grafech níže lze pozorovat fyzikálně-mechanické vlastnosti 

cementotřískových desek v závislosti na změně vodního součinitele  

po 7 a 28 dnech zrání na vzduchu. 

 

Obr. č. 3.5.7.1 – Pevnost v tahu desek v závislosti na vodním součiniteli, vytvrzováno 

na vzduchu po 7 a 28 dnech [33] 
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Obr. č. 3.5.7.2 – Pevnost v tahu kolmo na rovinu desek v závislosti na vodním 

součiniteli, vytvrzováno na vzduchu po 7 a 28 dnech [33] 

 

 

Obr. č. 3.5.7.3 – Nasákavost desek v závislosti na vodním součiniteli, vytvrzováno na 

vzduchu po 7 a 28 dnech [33] 
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Obr. č. 3.5.7.4 – Bobtnání ve směru tloušťky desek v závislosti na vodním součiniteli, 

vytvrzováno na vzduchu po 7 a 28 dnech [33] 

 

 

Obr. č. 3.5.7.5 – Pevnost v tahu desek v závislosti na různé vlhkosti prostředí a 

vlastnostech prostředí [33] 
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Experimenty prokázaly, že optimální hmotnostní poměr dřevěných 

recyklovaných třísek ku cementu je 3:7, objemově 3:1, o hustotě třísek 

1,37 g.cm-3. Výsledky dále dokazují, že používat recyklované stavební 

bednění ze dřeva v kombinaci s green cementem (hořečnatým 

cementem) má svou budoucnost. Optimálním poměrem vody 

ku cementu lze dosáhnout dobrých mechanických vlastností, 

které splňují požadavky příslušných technických norem. Navíc pomocí 

dvou hodin vytvrzování pomocí CO2 lze dosáhnout ještě lepších výsledků 

než bez použití CO2. Tepelně stabilní hydrogenuhličitany zlepšují požární 

odolnost desek. Jako ideální vodní součinitel lze považovat hodnotu mezi  

0,30 až 0,35. [33] 

3.5.8 Stonky Jeruzalemského artyčoku 

Cabral a kol. [32] se zabývali možností využití částí stonku 

Slunečnice topinambur neboli Jeruzalémského artyčoku, jako alternativní 

složky náhrady plniva cementotřískových desek. Podstata výzkumu 

spočívala v tom, že byl pokus o vyrobení cementotřískových desek 

o rozměru 300x300x10 mm o objemové hmotnosti 1250 kg.m-3. 

Takto vyrobené desky byly podrobeny dvěma typům podmínek 

vytvrzování. 

První typ prostředí uložení desek v klimatické komoře po dobu 

48 hodin při teplotě 60 °C a relativní vlhkosti vzduchu 90 °C.  

Po 48 hodinách následovalo zrání v přirozeném prostředí, při teplotě 

23 °C po dobu 25 dnů v uzavřených pytlích, tj. do stáří vzorků 28 dní. 

Druhý typ prostředí vytvrzování při působení CO2 (princip 

karbonatace). Zrychlený karbonatační postup, který popsal Cabral v roce 

2017, pomocí klimatizační komory (Model EPL4H, USA). První fáze 

vytvrzování desek probíhala v klimatizační komoře při teplotě 60 °C 

s relativní vlhkostí vzduchu 90 % a koncentrací oxidu uhličitého ve výši 

15 % po dobu 24 hodin. Po dobu zkoušení vzorků byly desky uchovávány 

při teplotě 23 °C v uzavřených pytlích jako u prvního typu prostředí.  

Použité stonky Jeruzalémských artyčoků byly upraveny  

na maximální velikost částic 8 mm a vysušeny při 60 °C, po dobu  

72 hodin.  
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Receptura zkušebních desek: 

• cement – 683 g, 

• Jeruzalémské artyčoky – 216 g, 

• voda 360 g. 

Nejprve byla vlákna artyčoku míchána s přídavkem vody  

a cementu. Homogenizace probíhala po dobu pěti minut. Lisováno bylo  

z tloušťky 40 mm pomocí tlaku 3 N.mm-2 po dobu 24 hodin na konečnou 

tloušťku cca 10 mm. Pro každou metodu vytvrzování bylo vyrobeno 

celkem 10 desek. [32] 

 

Obr. č. 3.5.8.1 – Mikrostruktura Jeruzalémského artyčoku [32] 

 

Obr. č. 3.5.8.2 – Deska v prostředí 1 (A) a 2 (B) [32] 
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Na obrázku č. 3.5.8.2 lze pozorovat důsledek zrání v prostředí  

s a bez CO2. Deska A nepodlehla karbonataci (fenolftaleinový test 

prokázal nezkarbonatovanou část, oproti desce B, kde fenolftaleinový 

test proběhl bez změny barvy, tudíž deska je zkarbonatovaná).  

Výsledky výzkumu dokazují, že stonky Jeruzalémského artyčoku 

jsou vhodná alternativní surovina k výrobě desek pojených cementem. 

Desky vykazují optimální fyzikální a mechanické vlastnosti dle normy 

ISO 8335 pro stavební účely.  V tabulce níže jsou uvedeny fyzikální 

a mechanické vlastnosti desek. [32] 

Tab. č. 3.5.8.1 – Fyzikální a mechanické vlastnosti desek [32] 

 

Fyzikální vlastnosti Mechanické vlastnosti 

Nasákavost 
po 24 

hodinách 

Bobtnání 
po 24 

hodinách 

Objemová 
hmotnost 

Pevnost 
v ohybu 

Modul 
pružnosti 
v ohybu 

Rozlupčivost 

% % kg.m-3 N.mm-2 N.mm-2 N.mm-2 

Deska bez 
CO2 

14,8 1,38 1163 9,09 3390 0,4 

Deska 
vytvrzená 
přídavkem 

CO2 

8,86 0,35 1256 11,01 4710 0,6 

ISO 8335 - 1,8 1200 9,00 3000 0,4 

Z parametrů v tabulce č. 3.5.8.1 je zřejmé, že zrání za přítomnosti 

CO2 má pozitivní vliv na všechny výše uvedené fyzikální a mechanické 

vlastnosti (nasákavost a bobtnání po 24 hodinách, objemovou hmotnost, 

pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu a rozlupčivost) v případě 

cementotřískových desek, kde byly použity jako plnivo místo dřevní 

hmoty vhodně upravené části stonků Jeruzalemského artyčoku. 

3.5.9 CT desky z recyklovaného bednění vyztužené pomocí 

vláken z PVA 

Wang a kol. 2017 [35] se zabývali možností využití použitých 

bednících desek ze staveb jako plniva cementotřískových desek, a navíc 

se zabývali možnosti modifikace matrice PVA vlákny. 

Dřevěné desky byly upraveny na velikost třísek 0,3 – 1,18  

a 2,36 – 5 mm, představující částice jemné a hrubé (povrch a jádro desky). 

Cement byl použitý hořečnatý, vlákna od firmy Baohualin Fiber z Číny. 

Vlákna byla použita v délce 3, 6 a 12 mm o průměru 35 a 40 µm. Pevnost 
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v tahu vláken byla v rozmezí 1400–1600 N.mm-2. Vlákna byla dávkována  

v množství 0,5, 1, 2 a 3 % z množství cementu. Vlákna byla dávkována  

bez úpravy, nebo byla před dávkováním natřena olejem. 

 

Obr. č. 3.5.9.1 – SEM snímek PVA vláken v matrici CT desky [35] 

Studie dokázala, že PVA vlákna jsou schopna posílit strukturu 

cementotřískových desek, ale v optimálním dávkování a bez povrchové 

úpravy vláken. Přídavek vláken zvyšuje pevnost, houževnatost,  

ale nadměrné dávky vláken vykazovaly nepříznivé účinky v důsledku 

agregace vláken. 

Při stejné dávce vláken, vlákno kratší dokázalo zvýšit pevnost  

v tahu. Vlákna ošetřená olejem byla při porušení vytržena z matrice, 

zatímco neošetřená vlákna byla porušena při dosažení meze pevnosti 

v tahu cementotřískové desky. Cementotřískové desky vyztužené vlákny 

vykazovaly lepší odolnost proti bobtnání. Jako optimální vlákna hodnotí 

studie vlákna délky 12 mm o průměru 35 µm ošetřená olejem 

(hydrofobní vlákna) v dávce 2 % z množství cementu. [35] 

3.6 Modifikace matrice cementotřískových desek 

V této části diplomové práce jsou prezentovány vybrané výstupy  

s ohledem na možnost modifikace matrice v cementotřískových deskách. 

Modifikovat cementovou matrici lze pomocí příměsí. Příměsi jsou sypký 

materiál, zpravidla velmi jemný, který se přidává do cementových 

kompozitů za účelem zlepšení některých vlastností. Příměsi mohou 

pozitivně ovlivňovat vlastnosti, jako pevnost v tlaku, pevnost v tahu, 

zlepšovat mrazuvzdornost, odolnost vůči agresivním látkám apod. [4] [24] 
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3.6.1 Příměsi a jejich dělení 

Příměsi jsou jemné práškové látky, které se přidávají v množství  

až do 40 % z hmotnosti cementu. Jsou buď inertní nebo aktivní. Příměsi 

zlepšují technologické i mechanické vlastnosti kompozitů, zvyšují hutnost, 

vodotěsnost a pevnost. Použití příměsí jako substitučních složek 

v cementových kompozitech přispívá ke zpracování průmyslových 

odpadů. [25] 

Jak již bylo zmíněno výše, příměsi dělíme na inertní (typ I) nebo 

latentně hydraulické a pucolány (typ II). Dále k příměsím řadíme barevné 

pigmenty a organické polymery. [7] 

Typ I – Inertní příměs nepodílí se aktivně na hydratačních 

procesech. V cementovém kompozitu plní funkci plniva. Ovlivňuje 

konzistenci, vodonepropustnost, přídržnost k podkladu, v případě 

barvících pigmentů ovlivňuje barvu. 

Typ II – Pucolány a latentně hydraulické látky se podílí aktivně  

na hydratačních procesech v cementových kompozitech. Hydraulicita  

je schopnost látky tuhnout a tvrdnout ve vodním prostředí za normální 

teploty. Latentně hydraulická látka není schopna sama o sobě  

po smíchání s vodou tuhnout a tvrdnout. Potřebuje aktivovat  

tzv. budičem. Jako budič může být například Ca(OH)2. Mletá vysokopecní 

struska je typický zástupce latentně hydraulické látky.  

Pucolány lze definovat jako látky křemičité a hlinitokřemičité,  

které mají malou vazebnou schopnost, ale ve vodním prostředí  

za běžných teplot reagují s Ca(OH)2 za vzniku sloučenin, které tuhnou  

a tvrdnou pod vodou a jsou stabilní na vzduchu i pod vodou. Amorfní 

oxid křemičitý v pucolánech při reakci s Ca(OH)2 vytváří CSH gely. 

Takto vzniklé CSH a CAH gely a další vzniklé sloučeniny zvyšují odolnost 

kompozitu vůči korozi, dobře odolávají prostředí s nízkým pH, zlepšují 

mechanické vlastnosti a zvyšují trvanlivost cementových kompozitů.  [58] 

[4] 

3.6.1.1 Mikromletý vápenec 

Vápenec se řadí mezi sedimentární horniny, obsahuje více  

než 90-95 % CaCO3. Dle původu vápence dělíme na chemické, 

které vznikají vysrážením z roztoků a organogenní, které vznikají 
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z usazených kostí živočichů vylučujících CaCO3. Jako příklad 

organogenních vápenců lze uvést útesové, lasturnaté, korálové a rasové 

vápence. Dalším specifickým druhem vápence je jemnozrnný vápenec, 

který dosahuje vysokého stupně čistoty, a to nad 90 % CaCO3. K tvorbě 

tohoto druhu vápence dochází v mělkých teplých mořích,  

i ve sladkovodních jezerech. 

Vápence bez metamorfní změny označujeme jako vápence 

sedimentární. Vápence metamorfované označujeme jako krystalické 

neboli mramory. Krystalizace proběhla za zvýšené teploty a zvýšeného 

tlaku.  

Vápenec se převážně používá pro výrobu pojiv (cement a vápno). 

Ideální pro výpal cementu jsou jílovité vápence až slíny s obsahem  

cca 20 % nerozpustného podílu. Pro vápno je potřeba čistější vápenec. 

Další využití vápence je jako stavební kámen, dekorační kámen, dále je 

využíván v zemědělství, v lesnictví atd. Vápenec používaný jako příměs  

do cementových kompozitů musí mít obsah CaCO3 minimálně 75 %  

a obsah jílových podílů nesmí překročit 1,2 g/100 g. Dle ČSN EN 206–1  

se řadí mikromletý vápenec mezi inertní příměsi. Mikromletý vápenec  

je však na pomezí inertní a aktivní příměsi.  Jemnější zrna vápence dokáží 

s krystaly portlanditu zreagovat a tím dosáhnout urychlení hydratace 

silikátových a aluminátových fází. 

Náhrada cementu mikromletým vápencem v množství 10-20 %  

se zpočátku projevuje jako urychlení hydratačního procesu,  

avšak z dlouhodobého hlediska dochází k hydrataci cementu pomaleji. 

Jedná se o hydrataci C3A v cementech s vyšším obsahem C3A. 

Trikalciumaluminát se později může transformovat na monokarbonát, 

který je stabilnější. Při náhradě vyšší než 20 % dochází ke snižování 

pevnosti v tlaku. [26] 

Mikromletý vápenec může v cementových kompozitech negativně 

ovlivňovat trvanlivost, hlavně v agresivním prostředí. Může docházet 

k tvorbě thaumasitu, který je doprovázen rozkladem CSH gelů. 

Mikromletý vápenec snižuje vývin hydratačního tepla, nedochází tedy 

k tak velkému namáhání vlivem tepelné roztažnosti a snižuje se riziko 

vzniku trhlin. [4] [56] 



 

- 39 - 

 

 

Obr. č. 3.6.1.1.1 – Snímky se SEM, znázorňující mikrostrukturu (a) a nanostrukturu 

(b) CaCO3 (zvětšení 5000x (a) a 50 000x (b) [27] 

3.6.1.2 Vysokopecní struska 

Struska se skládá z oxidů CaO, Al2O3, MnO, MgO, SiO2, oxidů železa, 

TiO2 a BaO. Mezi další složky patří sulfidy, některé nitridy a karbonitridy 

struskotvorných přísad. Konečné vlastnosti strusky se vytváří po celou 

dobu přítomnosti ve vysoké peci. Z vysoké pece se struska dostává  

při odpichu, kdy je oddělitelná od kovové lázně díky její nižší hustotě.  

Ve vysoké peci se vyskytuje při teplotě 1550 °C. Fázové složení strusky  

je závislé na chemickém složení i na rychlosti chlazení. Při rychlém 

zchlazení dochází ke vzniku amorfní fáze, která je zastoupena ze 40 % 

oxidem křemičitým. Strusku chladíme vlitím strusky do vody nebo  

je struska zchlazena proudem vzduchu, kdy pak vzniká granulovaná 

vysokopecní struska. U granulované strusky je minimální obsah amorfní 

fáze 85 %. Po zchlazení dochází k mletí na požadovaný měrný povrch, 

takřka 350-450 m2.kg-1.  

Pro použití strusky v betonech je podstatné určení její bazicity,  

tedy aby struska vykazovala zásaditý charakter, tedy MZ < 1. 

𝑀𝑍 =  
𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂

𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3
 

Dle ČSN EN 197-1 musí minimálně 2/3 strusky mít sklovitý 

charakter, musí vykazovat hydraulické schopnosti, minimálně  

2/3 hmotnosti musí tvořit MgO, CaO, SiO2 a Al2O3 a musí být splněna 

podmínka obsahu vybraných oxidů. [26] 
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𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂

𝑆𝑖𝑂2
> 1 

Při výrobě 1 tuny surového železa vznikne cca 400–600 kg strusky. 

Pro výrobu strusky je potřeba 1000–1500 MJ tepelné energie,  

což je cca 4x méně, než je potřeba pro výrobu cementu. [4] 

 

Tab. č. 3.6.1.2.1 – Hlavní zástupci složení vysokopecní strusky [4] 

CaO 30–50 % FeO + Fe2O3 0,2-3 % 

SiO2 30-43 % S2- 0,5-3 % 

Al2O3 5-18 % MnO 0,2-2 % 

MgO 1-15 %   

Struska ovlivňuje pozitivně mrazuvzdornost cementových 

kompozitů, nepropustnost a tím i trvanlivost. Snižuje vývin hydratačního 

tepla, proto nachází použití při betonování masivních konstrukcí. 

Negativní vlastností je možnost snížení počáteční pevnosti betonu. [4] 

 

 

Obr. č. 3.6.1.2.1 – Haldy strusky v roce 2017 u elektrárny Oslavany [28] 

3.6.1.3 Teplárenská škvára 

Škvára neboli struska je slinutý porézní materiál. Vzniká 

v tepelných elektrárnách při spalování hnědého uhlí a má tendenci  

k porozitě. Škvára v současné době zatím není využívána jako náhrada 

pojiva, či plniva pro cementotřískové desky. 
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3.6.1.4 Křemičité úlety – mikrosilika 

Křemičitý úlet (silica fume) je jemná amorfní minerální příměs, 

která je odpadem některých hutnických provozů. Stále častěji se tato 

látka označuje jako mikrosilika nebo silika. 

Mikrosilika obsahuje až 98 % amorfního SiO2 ve tvaru kulovitých 

zrn o průměru menším jak 0,001 mm. Vyznačuje se mimořádně velkým 

měrným povrchem (obvykle 20 000 až 60 000 m2.kg-1) a dobrými 

pucolánovými vlastnostmi. Proto patří do příměsí II druhu, tedy  

do aktivních příměsí. 

Běžné dávkováni v sypkém stavu činí 3 až 5 % hmotnostně z dávky 

cementu (u cementů směsných platí nižší hodnota pro zachování 

dostatečné alkality betonu pro pasivaci ocelové výztuže). Osvědčilo  

se rovněž dávkování křemičitého úletu ve vodní suspenzi 1:1. 

Mikrosilika příznivě ovlivňuje pórovou strukturu betonu, a tím  

i některé vlastnosti ve ztvrdlém stavu: 

• zvyšuje pevnost betonu i současně redukci dávky cementu, 

• zvyšuje trvanlivost betonu a odolnost vůči působení 

agresivních činitelů vnějšího prostředí, 

• omezuje alkalický rozpad kameniva, 

• snižuje rychlost karbonatace povrchových vrstev betonu, 

• zlepšuje soudržnost (kohezi) čerstvého betonu. 

[2] 

Maximální dávka mikrosiliky je omezena poměrem k hmotnosti 

cementu na hodnotu ≤0,11, aby nedošlo ke snížení pH cementového 

tmelu, a tím k depasivaci ocelové výztuže. Podstatné je také to, aby mělo 

SIO2 s čím reagovat v cementu, tj. s CaO. Pokud je použito příliš mnoho 

mikrosiliky, tak může nezreagovaná část mikrosiliky působit jako inertní 

plnivo. 

Příměs velmi jemných částic vyžaduje pro zachování stejné 

konzistence zvýšit množství vody, a při respektování požadavku  

na minimální množství cementu lze použít upravený vodní součinitel  

wc se vypočítá z rovnice: 

𝑤𝑐 =
𝑚𝑣

𝑚𝑐 + 𝑘 ∙ 𝑚𝑝
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Množství (cement + k · mikrosilika) nesmí být menší než minimální 

množství cementu požadovaného normou. Při mc ≤ 300 kg.m-3 nesmí být 

snížen max o 30 kg.m-3. [7] 

Tab. č. 3.6.1.4.1 – Příklad složení mikrosiliky [4] 

Složka Obsah [%] 

SiO2 80-98 

CaO ≈0,8 

MgO max 1,5 

Al2O3 max 1 

Na2O ≈0,5 

 

 

Obr. č. 3.6.1.4.1 – Mikrostruktura mikrosiliky [4] 

Menezzi a kol. [29] se zabývali využití mikrosiliky jako náhrady 

cementu v cementotřískových deskách. Výzkum byl zaměřen na náhradu 

mikrosiliky v množství 10 a 20 % z množství cementu a následné 

porovnání výsledků s referenční deskou. Výsledky výzkumu jsou 

prezentovány v následujících grafech. 
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Graf č. 3.6.1.4.1 – Porovnání pevnosti v ohybu a rozlupčivosti v závislosti na 

obsahu mikrosiliky [29] 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3.6.1.4.2 – Přehled výsledků bobtnání a nasákavosti v závislosti na 

množství náhrady mikrosiliky [29] 
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Graf č. 3.6.1.4.3 – Hodnoty modulu pružnosti v ohybu v závislosti na množství 

mirkrosiliky [29] 

 

Menezzi a kol. [29] dospěli k závěru, že optimální množství náhrady 

cementu mirkosilikou je 10 %. Při tomto dávkování se zvýšila pevnost 

v tahu i rozlupčivost, snížilo se bobtnání a nasákavost a zvýšil se modul 

pružnosti v ohybu. [29] 

 

3.6.1.5 Vysokoteplotní popílek 

Popílek vzniká spalováním uhlí v práškovém stavu a je zachycován 

v odlučovačích. V energetice představuje značný objem odpadu  

a z ekologického hlediska je žádoucí jeho využívání. Popílky mají 

proměnlivé chemické, mineralogické, mineralogické i granulometrické 

složení podle druhu spalovaného uhlí. Popílek původem z černého uhlí 

má menší variabilitu vlastností a je vhodnější pro použití jako příměs  

do cementových kompozitů. V ČR je 80 % popílků z hnědého uhlí. [7] 

Uhlí se namele na prášek, který se vysuší odpadním teplem a spolu 

s předehřátým vzduchem je vháněn do spalovací komory kotle, kde hoří 

při teplotě 1400 až 1600 °C. Popílek je fyzicky zachytáván z kouřových 

plynů v elektrostatických nebo mechanických odlučovačích. Při tomto 

spalovacím procesu vzniká i struska, která vzniká jako zbytek spalování, 

který padá na dno kotle.  [56] [4] 

Popílky s velkým obsahem SiO2 působí jako pucolány. Pucolanita  

se projevuje velmi pomalu a je prakticky zjistitelná až za 90 dnů, v jistých 
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případech nebyla ukončena ani za 14 let. Černouhelné popílky většinou 

obsahují kuličky podobné zrnům cementu. Hnědouhelné popílky mají 

nepravidelný tvar zrn.  

U popílků je důležité sledovat měrnou aktivitu. Pro stavební látky  

je stanovený limit měrné aktivity 150 Bq.kg-1.  Popílky obsahují podíly 

prvků těžkých kovů, které se vyluhováním stávají potencionálním 

nebezpečím kontaminace podzemních vod.  

Zrnitost popílků je závislá na použitých odlučovačích. 

Z mechanických odlučovačů je popílek hrubší (zrna větší než 0,09 mm 

jsou obsaženy nad 20 %, sypná hmotnost je 900-1200 kg.m-3),  

než z elektrostatických odlučovačů (zrna nad 0,09 mm do 20 %, sypná 

hmotnost asi 800 kg.m-3).  

Popílek zlepšuje zpracovatelnost čerstvého betonu, ale zvyšuje 

potřebný vodní součinitel, neboť část vody se spotřebuje k adsorpci  

na povrchu zrn popílku. Příměs popílku také snižuje hloubku karbonatace 

betonu a reversibilní smrštění. 

Maximální množství aktivního popílku (typ II) se omezuje podílem: 

(popílek / cement) ≤ 0,33 hmotnosti. [7] 

Tab. č. 3.6.1.5.1 – Obecné chemické složení vysokoteplotního popílku [4] 

Sloučenina % sloučeniny v popílku 

SiO2 40-60 

Al2O3 23-24 

Fe2O3 2-16 

CaO 0,6-8,5 

 

Obr. č. 3.6.1.5.1 – Detail mikrostruktury popílku [51] 



 

- 46 - 

 

3.6.1.6 Metakaolin 

Metakaolin je vyráběn kalcinací kaolinu nebo kaolinitických jílů  

při teplotách 600-800°C. Metakaolin má bílou barvu, takže kompozity 

s přídavkem metakolinu mají světlejší barvu. Metakaolin reaguje 

s Ca(OH)2, obsaženým v cementové pastě za vzniku hydratačních 

produktů. Metakaolin zvyšuje trvanlivost betonu. Tvoří se hydratační 

produkty CSH, a dále dochází ke zkvalitnění mikrostruktury betonu.  

Metakaolin v čerstvém betonu minimalizuje bleeding, segregaci 

betonu, dále stabilizuje chemickou strukturu a zmenšuje průměrnou 

velikost pórů (0,01-0,2 µm). Metakaolin také snižuje propustnost betonu, 

který je odolnější vůči pronikání chloridů. [7] [27] 

WIld a kol. [52] ve svém výzkumu dokazují, že přídavek 

metakaolinu v množství 20-25 % spolu s redukcí vodního součinitele, 

použitím superplastifikačních přísad, lze docílit zvýšení pevnosti v tlaku 

díky pevnějšímu styku na rozhraní cement/kamenivo. [52] [27] 

 

Obr. č. 3.6.1.6.1 – Mikrostruktura metakaolinu [31] 

3.6.2 Vliv CO2 při zrání cementotřískových desek 

Maail a kol. [34] prezentují výzkum zaměřený na vlivy délky 

působení CO2 při zrání cementotřískových desek. Doba exponování byla 

od 10 minut po 10 dní.  

Výzkumem bylo zjištěno, že pevnost v tahu a rozlupčivost jsou  

z velké míry ovlivněny délkou působení CO2 na cementotřískovou desku. 

Co se týče rozlupčivosti, tak referenční vzorek dosahoval hodnoty  

0,6 N.mm-2, vzorek ošetřený po dobu 10 minut měl hodnotu rozlupčivosti 

1,19 N.mm-2 a vzorek ošetřený po dobu 30 minut 1,22 N.mm-2. 

Krátkodobé ošetření má pozitivní vliv na soudržnost matrice. Naopak  
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po vystavení CO2 od 60 minut po 10 dní, se hodnota rozlupčivosti 

zmenšila na 0,68 N.mm-2.  

Pevnost v tahu rovněž stoupala. Při vystavení CO2 po dobu  

30 minut byla pevnost v tahu 17,1 N.mm-2 a modul pružnosti 5,38 GPa. 

Po pěti dnech hodnoty klesly na 10,7 N.mm-2 a 3,3 GPa.  

Z těchto výsledků lze konstatovat, že krátkodobé vystavení 

cementotřískových desek plynnému CO2 přispěje ke zlepšení pevnostních 

charakteristik, snižuje nasákavost a roztažnost. Dlouhodobé vystavení 

naopak vlastnosti zhoršuje. [34] 

Zhoršení vlastností je zapříčiněno postupným růstem krystalků 

uhličitanu vápenatého. V první fázi růstu těchto krystalů dochází 

ke zhutnění struktury desky, což zapříčiní zlepšení vlastností. Dalším 

růstem, který souvisí s délkou působení CO2, krystalky rostou a přibývají 

nové, což ovšem zapříčiní zvětšení pórovitosti cementotřískové desky, 

a tím zhoršení pevnostních charakteristik a nasákavosti. 

3.7 Odpad z výroby cementotřískových desek 

Odpady vznikají v každé stavební firmě a každá firma s nimi musí 

patřičně nakládat dle platné legislativy ČR. Ve výrobním závodě spol. 

CIDEM Hranice a.s. v divizi Cetris vznikají dvě skupiny produkovaného 

odpadu, který má obdobné chemické složení, ale liší se podstatně 

velikostí částic. 

Vzniká: 

• Sypký CETRIS odpad – Tento druh odpadu vzniká převážně 

při řezání, frézování, broušení a vrtání cementotřískových 

desek. Další místo vzniku je odsávání prašných míst  

na výrobní lince desek (míchačka, přesypy při přepravě 

materiálu, vrstvící stroje apod.). Za rok 2017 bylo 

vyprodukováno přibližně 7 tis. tun tohoto odpadu. 

• Kusový CETRIS odpad – Jedná se o neprodejné odřezky  

po formátování desek, zlomky, nebo zmetkové kusy desek 

CETRIS.  Za rok 2017 bylo vyprodukováno přibližně 5 tis. tun 

tohoto odpadu. 
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Ročně tedy vzniká při výrobě až 12 tisíc tun tohoto odpadu, z toho 

je odhadem 60 % sypkého a 40 % kusového odpadu. Podrobné údaje  

o roční produkci prachu a odřezků od roku 2010 jsou uvedeny  

na následujícím obrázku (viz Obr. č. 3.7.1). 

 

Obr. č. 3.7.1 – Roční produkce sypkého a kusového odpadu z opracovávání 

cementotřískových desek v letech 2010 až 2017 

Sypký odpad se zachytává v cyklónech, a na textilních filtrech  

v odprašovacích věžích č. 1, 2 ,4, 5 a šnekovými dopravníky se přepravuje  

do směšovacího sila. Z tohoto sila se přes míchací zařízení, kde se odpad 

zvlhčí, vysypává do venkovního skladovacího prostoru. Kusový odpad 

se již dále nijak neupravuje a ani nezavlhčuje. 

Ve výrobním závodě Hranice se prašný odpad zachytává do čtyř 

odprašovacích věží. 

V odprašovací věži č. 1 se nacházejí prašné odpady od přesypů 

dávkování dřevěných třísek ze sil do míchačky a od výrobních strojů 

cementotřískových desek. V tomto druhu odpadu převažuje velmi jemná 

dřevní tříska z důvodu separace jemných třísek při transportu  

do míchacího zařízení, a její množství se liší dle vlhkosti dřeva. 

Ve věži č. 2 se nachází odpady odsávané od formátovací pily 

(úprava na základní formát desek). Prach je odsáván přes cyklón. Tohoto 

druhu odpadu je nejvíce a obsahuje největší zrna. 

 Ve věži č. 4 se nachází odpad od frézy a CNC stroje (CNC stroj  

č.1 – nový stroj). 
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Ve věži č. 5 se nachází odpady od dělící pily (případná úprava 

formátu desek na základě požadavků konkrétního zákazníka) a starého 

CNC stroje (stroj č.2). V této věži se nachází velké množství jemného 

prachu. Bruska je v provozu namátkově, používá se dle potřeby. 

Suroviny z cyklónu a ze všech odprašovacích věží se shromažďují 

ve směšovacím sile. Z tohoto sila se přes míchačku, kde se zvlhčí, 

vysypávají do venkovního skladovacího prostoru. 

3.8 Zhodnocení teoretických poznatků 

Výše byly popsány alternativní suroviny, které jsou potenciálně 

vhodné jak pro přídavek, tak pro substituci primárních surovin 

používaných při výrobě cementotřískových desek. Vysoký potenciál  

pro použití jako substituce pojiva má dle výše zmíněných poznatků 

mikromletý vápenec a teplárenská škvára, z důvodu předpokladu 

příznivého chemického a mineralogického složení včetně velkého 

reakčního povrchu pro průběh hydratačních reakcí. V případě škváry je 

důležitý také poměrně vysoký obsah reaktivního SiO2. 

Produkce prašného odpadu a kusových odřezků v Hranicích 

od roku 2010 stoupá až do roku 2016. V roce 2017 lze pozorovat mírný 

pokles. 

V minulosti již proběhlo pár výzkumů modifikace složení 

cementotřískových desek, například Konečný [10] (sklolaminátová 

vlákna). 

Na základě provedení teoretického rozboru aktuálně 

generovaných alternativních surovin, jako jsou kusové odřezky z výroby 

cementotřískových desek, škváry a mikromletého vápence, 

lze konstatovat, že produkce je dostatečná a nebrání experimentálnímu 

použití výše zmíněných surovin jako náhrada primárních složek 

v cementotřískových deskách. V rámci experimentální části diplomové 

práce budou alternativní suroviny detailně prověřeny a po dalších 

rozborech a zkouškách bude zhodnocena vhodnost pro použití 

v cementotřískových deskách.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část diplomové práce byla rozčleněna do několika 

základních etap. Prach a odřezky z cementotřískových desek byly dodány 

spol. CIDEM Hranice, a.s., která je jediným tuzemským výrobcem desek. 

Stejně tak byly spol. CIDEM Hranice, a.s. dodány primární suroviny  

pro výrobu desek a dále i sděleno složení výchozí receptury. 

4.1 Metodika 

V souladu se zadáním diplomové práce byla primárně pozornost 

zaměřena na prach a odřezky vznikající při opracování cementotřískových 

desek. Prach a odřezky byly tedy vybrány jako jedna z alternativních 

surovin pro modifikaci složení cementotřískových desek. Dále na základě 

provedeného průzkumu (v rámci teoretické části diplomové práce) byly 

jako potenciálně vhodné suroviny vybrány – teplárenská škvára 

a mikromletý vápenec. Důvodem výběru právě těchto dvou surovin  

je pozitivní hodnocení vlastností na základě teoretických poznatků 

o daných surovinách. 

V rámci první etapy experimentální části diplomové práce byla 

provedena detailní analýza alternativních surovin. Konkrétně se jednalo 

o ověření základních vlastností, jako měrný povrch, měrná hmotnost, 

zrnitost, fázové složení atd. 

Odřezky vznikající při opracování desek byly upraveny v čelisťovém 

drtiči a roztříděny na vhodné velikosti částic. 

Druhá etapa spočívala v posouzení alternativních surovin 

z hlediska modifikace pojiva v cementových kompozitech, konkrétně 

zkušebních těles cementových malt o rozměrech 40 × 40 × 160 mm,  

do kterých byly přidávány alternativní suroviny, jako náhrada pojiva, 

v množství 4, 6 a 8 % (hmotnostních) z množství cementu. Alternativní 

suroviny byly využity v různých variantách, kdy byly separovány určité 

frakce, u nichž se předpokládalo, že budou mít vliv na finální parametry 

hmot. Fyzikálně-mechanické vlastnosti byly hodnoceny po 28 a 90 dnech. 

Dále byla zkoumána i varianta, kdy byl prašný odpad i podrcené odřezky 

tepelně upraveny při teplotě 1000 a 1200 °C. Takto upravené odřezky 

a prach byly aplikovány do cementových malt v množství 10 a 25 %. 
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Vlastnosti malt byly stejně jako v předchozím případě posouzeny po 28 

a 90 dnech. Vybrané receptury byly také zhodnoceny mikrostrukturními 

analýzami. 

Následující třetí etapa se zabývala již modifikací složení 

cementotřískových desek. V návaznosti na vyhodnocení výsledků druhé 

etapy byla provedena optimalizace a navrženy konkrétní receptury 

s upraveným složením pojiva i plniva. Pro modifikaci pojiva byl využit 

prach z věže V4 a V2. Primární plnivo desek bylo modifikováno 

vyseparovanými třískami pocházejícími z odřezků drcených v čelisťovém 

drtiči. Následovalo průběžné vyhodnocení vlastností desek 

modifikovaného složení (objemová hmotnost, pevnost a modul pružnosti 

v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky a mrazuvzdornost). 

Vlastnosti byly vyhodnocovány po 28 dnech zrání, mrazuvzdornost desek 

byla vyhodnocena dle příslušné technické normy po 50 ti cyklech. 

Ve čtvrté etapě proběhla finální optimalizace a navrženy receptury 

s náhradou pojivové a současně plnivové složky.  Následovalo 

vyhodnocení vlastností desek optimalizovaného složení (objemová 

hmotnost, pevnost a modul pružnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo  

na rovinu desky a mrazuvzdornost). Vlastnosti byly vyhodnocovány  

po 28 dnech zrání, mrazuvzdornost desek byla vyhodnocena  

dle příslušné technické normy po 50 ti cyklech. 

Na vybraných recepturách byla zkoumána mikrostruktura. 

Poslední pátá etapa uvádí vyhodnocení všech dosažených výsledků 

s vyvozením závěrů pro průmyslovou výrobu cementotřískových desek 

a doporučení pro případný navazující výzkum. 

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma jednotlivých etap 

experimentální části diplomové práce (viz Obr. č. 4.1.1) 
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Obr. č. 4.1.1 – Podrobné schéma postupu experimentů včetně jejich vyhodnocení 
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4.2 Vlastnosti a úprava vstupních alternativních 

surovin 

V diplomové práci byly analyzovány a používány alternativní 

suroviny. V následující tabulce č. 4.2.1 je uveden souhrn provedených 

úprav surovin a popis používaných frakcí příslušných surovin v diplomové 

práci. 

 

 

Tab. č. 4.2.1 – Přehled a způsob úpravy surovin 

Surovina Úprava suroviny Použitá frakce 

Vápenec 
Štramberk 

Úprava u dodavatele 
(drcení, mletí) 

Celá frakce 

Škvára 
Oslavany 

Mletí v kulovém mlýně Celá frakce – pomletá 

Odřezky 
Cetris desek 

Drcení v 
čelisťovém 

drtiči 

Štěrbina  
2 mm 

Náhrada cementu v CT deskách  
a cementových maltách 

frakce pod 63 µm 

Termická úprava – kompletně celá 
frakce pro tepelnou úpravu  

+ pak ještě mletí na vibračním mlýně 

Separace dřevěných třísek frakce  
0,5 – 1 mm a 1-2 mm pro náhradu 

primárních třísek v CT deskách 

Štěrbina  
4 mm 

V experimentální části dále 
nepoužíváno 

Prach V2/V4 Bez úpravy 

Náhrada cementu v deskách frakce 
pod 63 µm 

Termická úprava – kompletně celá 
frakce pro tepelnou úpravu + pak 

ještě mletí na vibračním mlýně 

Separace dřevěných třísek frakce  
 1-2 mm pro náhradu primárních 

třísek v CT deskách (pouze prach V2) 

V cementových maltách použity 
frakce  

0-2 mm, 0-0,5 mm a 0-0,25 mm 
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4.2.1 Sypná hmotnost vstupních surovin 

Sypná hmotnost vstupních surovin byla stanovena v souladu 

s ustanoveními technické normy ČSN EN 1097-3. Princip metody spočívá 

ve zjištění hmotnosti volně sypaného materiálu do nádoby o předem 

známém objemu. Nádoba se přeplní a povrch se zarovná pomocí 

pravítka, aby nedošlo ke zhutnění materiálu. Sypná hmotnost byla 

stanovena zejména pro alternativní suroviny použité při výrobě 

cementotřískových desek. Dále byla stanovena i sypná hmotnost 

primárních třísek používaných při produkci desek. U třísek primárních  

i separovaných (z drcení odpadu) byla zjištěna i objemová hmotnost. 

Tab. č. 4.2.1.1 – Sypná a objemová hmotnost surovin 

Surovina 

Sypná 

hmotnost 

[kg.m-3]  

Objemová 
hmotnost 

[kg.m-3] 

Prach V2 590 

- Prach V4 620 

OD2 640 

Separované třísky z odřezků 
OD2 frakce 0,5–1 mm 

500 905  

Separované třísky z odřezků 
OD2 frakce 1-2 mm 

450  875 

Primární třísky 120 445 

 

4.2.2 Stlačitelnost vybraných surovin 

V rámci návrhu receptur (náhrada primárních třísek již použitými 

vyseparovanými třískami) bylo nutné si stanovit rozdíl mezi odolností 

proti drcení primárních třísek, separovaných třísek obou frakcí,  

a pro zajímavost byla stanovena odolnost proti drcení referenční směsi 

na zkušebním lise. Odolnost proti drcení byla stanovena v souladu 

s výrobním postupem při výrobě CETRIS desek v Hranicích. Referenční 

směs i třísky byly stlačeny o 2/3 původní výšky ve zkušebním válci 

definovaného rozměru. 

Vzhledem k tomu, že třísky pocházející z drcených odřezků 

cementotřískových desek, které již tedy prošly výrobním procesem desek, 
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bylo patrné, že došlo výrazněji ke změně jejich vlastností. Jedním 

z podstatných faktorů při výrobě je i stlačitelnost třísek, protože během 

jedné z fází výroby desek dochází k lisování směsi. Proto byla v případě 

separovaných třísek pocházejících z drcených odřezků stanovena 

stlačitelnost ve válci. Pro porovnání byla stlačitelnost stanovena také  

pro primární třísky a čerstvou směs obsahující všechny složky včetně 

vody. Testované suroviny, resp. hmoty byly stlačovány tak, aby bylo 

docíleno stlačení o 2/3 původní výšky ve zkušebním válci definovaného 

rozměru. Tyto podmínky simulují výrobní proces cementotřískových 

desek. 

Stlačitelnost zkoumaných surovin a směsi je znázorněna 

v následujícím grafu (viz Graf č. 4.2.2.1). 

 

Graf č. 4.2.2.1 – Stlačitelnost vybraných surovin 

 

Hodnota stlačitelnosti primárních třísek byla 5,7 N.mm-2, 

separovaných třísek frakce 0,5-1 mm z odřezků drcených na 2 mm  

22,9 N.mm-2, separovaných třísek frakce 1-2 mm 77,3 N.mm-2  

a stlačitelnost referenční směsi byla 7,1 N.mm-2. Tato hodnota tlaku 

ukazuje, jaký tlak musíme vyvinout, aby se směs stlačila na 1/3 původní 

výšky. Výsledky stlačitelnosti poukazují na diametrální odlišnost tohoto 

parametru od primárních třísek i směsi pro výrobu cementotřískových 

desek. Je tedy patrné, že při náhradě primárních třísek zejména 

separovanými třískami frakce 1-2 mm ve větším množství by došlo 

k výrazné změně stlačitelnosti celé směsi. Tento aspekt je tedy zohledněn 
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při návrhu receptur cementotřískových desek modifikovaného složení, 

tj. v následujících etapách. 

4.2.3 Zrnitost 

Zrnitost materiálů byla stanovena v souladu s ustanoveními 

technické normy ČSN EN 933-1. Zkouška spočívá v třídění zkoušeného 

materiálu pomocí zkušebních sít s otvory definovaných rozměrů 

sestupně. Součty propadů se zaznamenají a vyjádří se graficky.  

Zrnitost byla stanovována u primárních třísek používaných  

při výrobě CETRIS desek, u kusového Cetris odpadu podrceného  

v čelisťovém drtiči firmy Retsch s nastavenou štěrbinou na 2 a 4 mm.  

Odřezky byly drceny v čelisťovém drtiči (viz Obr. č. 4.2.3.1, vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. č. 4.2.3.1 – Normová sada sít (vlevo) a Čelisťový drtič firmy Retsch s 

možností nastavení rozsahu štěrbiny (vpravo) 

 

Obr. č. 4.2.3.2 – Odřezky drcené v čelisťovém drtiči s štěrbinou 2 mm (vlevo) a 4 mm 

(vpravo) 
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Graf č. 4.2.3.1 – Křivky zrnitostí jednotlivých surovin
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Hlavním cílem provádění zkoušky zrnitosti odpadu bylo zjistit,  

při jaké vzdálenosti čelistí v čelisťovém drtiči, je nejvyšší množství 

jemných podílů v podrceném materiálu. Množství jemných podílů bylo 

důležité při optimalizaci receptur zkušebních malt s náhradou pojiva 

právě jemnými podíly, které potenciálně obsahovaly nejvíce cementu. 

Z grafu je patrné, že při vzdálenosti štěrbiny 2 mm (OD2) je propad sítem 

0,063 mm 10,5 % a při vzdálenosti štěrbiny 4 mm (OD4) je propad sítem 

0,063 mm 5,1 %. Při drcení na menší vzdálenost štěrbin množství 

jemných podílů v podrceném materiálu vzrůstá. Pro další práci byly tedy 

používány odřezky podrcené s štěrbinou 2 mm. 

Dále se jeví jako zajímavé frakce 0,5-1 mm a 1-2 mm pro náhradu 

primárních třísek (vizuálně bylo patrné, že tato frakce obsahuje 

dominantně dřevní hmotu). Při drcení na menší vzdálenost čelistí 

množství jemných podílů v podrceném materiálu vzrůstá. Pro další práci 

byly tedy používány odřezky podrcené při vzdálenosti štěrbin 2 mm. 

Na následujících snímcích je zachycena detailně struktura 

vybraných frakcí alternativních surovin používaných v diplomové práci. 

Je zachycen jak prašný, tak podrcený odpad v čelisťovém drtiči 

s nastavenou vzdáleností štěrbiny 2 mm. Na snímcích lze pozorovat, 

že na frakcích z drcení v čelisťovém drtiči se nachází na dřevních třískách 

více cementové matrice, než na stejné frakci prašného odpadu V2  

(Obr. č. 4.2.3.4 a 4.2.3.7). 

 

  

Obr. č. 4.2.3.3 -Mikroskopické snímky odřezků drcených v čelisťovém drtiči 

se štěrbinou při sevření čelistí 2 mm; zrna  

0 – 0,063 mm (vlevo), zrna 0,063 – 0,125 mm (vpravo). 
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Obr. č. 4.2.3.4 -Mikroskopické snímky odřezků drcených v čelisťovém drtiči 

se štěrbinou při sevření čelistí 2 mm; zrna  

0,125 – 0,25 mm (vlevo), zrna 0,25 – 0,5 mm (vpravo). 

 

  

Obr. č. 4.2.3.5 -Mikroskopické snímky odřezků drcených v čelisťovém drtiči 

se štěrbinou při sevření čelistí 2 mm; zrna  

0,5 - 1 mm (vlevo), zrna 1–2 mm (vpravo). 

  

Obr. č. 4.2.3.6 -Mikroskopické snímky prachu V2; zrna  

0 – 0,063 mm (vlevo), zrna 0,063 – 0,125 mm (vpravo). 
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Obr. č. 4.2.3.7 - Mikroskopické snímky prachu V2; zrna  

0,125 – 0,25 mm (vlevo), zrna 0,25 – 0,5 mm (vpravo). 

 

  

Obr. č. 4.2.3.8 - Mikroskopické snímky prachu V2; zrna  

0,5 - 1 mm (vlevo), zrna 1–2 mm (vpravo). 

 

  

Obr. č. 4.2.3.9 -Mikroskopické snímky prachu V4; zrna  

0 – 0,063 mm (vlevo), zrna 0,063 – 0,125 mm (vpravo). 
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Obr. č. 4.2.3.10 - Mikroskopické snímky prachu V4; zrna  

0,125 – 0,25 mm (vlevo), zrna 0,25 – 0,5 mm (vpravo). 

 

   

Obr. č. 4.2.3.11 - Mikroskopické snímky prachu V4; zrna  

0–2 mm (vlevo), zrna 0 - 0,5 mm (vpravo). 

 

4.2.4 Stanovení měrného povrchu 

Měrný povrch byl stanoven permeabilní metodou dle Blaina  

pro suroviny použité při výrobě zkušebních těles.  

Jemnost mletí se vyjadřuje jako měrný povrch, vypočtený z času, 

který je potřebný pro průtok určitého množství vzduchu zhutněným 

lůžkem materiálu dané velikosti a porozity. [53] [54] 
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Tab. č. 4.2.4.1 – Měrný povrch použitých surovin 

Surovina Měrný povrch [m2.kg-1] 

CEM I 42,5 R Mokrá 414 

Vápenec Štramberk 567 

Škvára Oslavany 514 

OD2 246 

Prach V2 63 

Prach V4 108 

Pozn.: Měrný povrch na odřezcích Cetris desek byl měřen na frakci 

<0,063 mm. Škvára byla zdrobněna v kulovém mlýnu po dobu 55 min 

(viz kap. 4.2.6.2). 

4.2.5 Stanovení měrné hmotnosti 

Zkouška byla prováděna dle ČSN EN 1097-7. Měrná hmotnost  

je definována jako poměr hmotnosti vysušeného vzorku ku objemu 

vzorku. Měrná hmotnost se stanovuje pyknometricky. Vzorky v této 

diplomové práci byly analyzovány pomocí heliového pyknometru 

AccuPyc II 1340. 

Tab. č. 4.2.5.1 – Měrná hmotnost použitých surovin 

Příměs Měrná hmotnost [kg.m-3] 

CEM I 42,5 R Mokrá 3110 

Vápenec Štramberk 2600 

Škvára Oslavany 2600 

OD2 2350 

Prach V2 2230 

Prach V4 2270 

4.2.6 Složení vápence a škváry 

 

4.2.6.1 Mikromletý vápenec 

Vápenec použitý v této diplomové práci dodala firma Kotouč 

Štramberk spol. s r.o. Chemické složení je uvedeno níže v tabulce, stejně 

tak jeho zrnitost.  
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Tab. č. 4.2.6.1.1 a 4.2.6.1.2 – Chemické složení a zrnitost vápence Štramberk [4] 

Sloučenina Obsah [%] 

SiO2 1,30 

Fe2O3 0,12 

Al2O3 0,26 

SO3 0,08 

P2O5 0,11 

MnO 0,01 

alkálie 0,06 

CaCO3 96,51 

MgCO3 1,07 

vlhkost 0,15 

 

4.2.6.2 Škvára Oslavany 

Škvára byla odebrána z haldy v Oslavanech. Škvára obsahuje velké 

množství skelné fáze, konkrétně 85 %. Škvára byla pomleta v kulovém 

mlýně s následujícími mlecími parametry. Mletí trvalo 55 minut  

při 45 ot/min, a s vysypáváním po dobu 10 minut také při 45 ot/min. 

Při těchto podmínkách mletí škváry bylo dosaženo měrného povrchu  

514 m2.kg-1. 

 

Obr. č. 4.2.6.2.1 – Kulový mlýn v Centru AdMaS 

Velikost 
otvoru v sítu 

[mm] 

Propad sítem 
[%] 

0,045 80,50 

0,063 91,51 

0,090 97,24 

0,125 99,54 

0,200 99,91 
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Tab. č. 4.2.6.2.1 a 4.2.6.2.2 – Chemické a mineralogické složení škváry [4] 

 

 

4.2.7 Termické, chemické a mineralogické analýzy 

Z hlediska dalšího využití prachu a odřezků v opětovné výrobě 

cementotřískových desek bylo třeba provést analýzy, které budou 

vypovídat o vzájemném poměru dřevní hmoty a cementové matrice 

v jednotlivých frakcích. Důvodem je především odhad, a alespoň 

do určité míry predikce chování této alternativní složky v modifikovaných 

hmotách. Dále je rovněž podstatné mineralogické složení.  

Proto byl zvolen soubor termických a fyzikálně-chemických metod, 

čímž bylo poměrně podrobně možné vyhodnotit podstatné parametry 

prachu a odřezků.  

Primární zkouškou, která určila, jakým způsobem se pohybuje 

v jednotlivých frakcích podíl dřeva, byla ztráta žíháním. Prach i drcené 

odřezky roztříděné do frakcí byly podrobeny výpalu v peci při teplotě 

1000 °C při izotermické výdrži 20 minut s nárůstem teploty 8 °C/min. 

Výsledky byly porovnávány s chemickou analýzou, jíž byl exaktně 

Chemické 
složení 

Množství [%] 

SiO2 51 

TiO2 0,78 

Al2O3 22,44 

Fe2O3 0,86 

P2O5 0,34 

MnO 0,096 

MgO 1,7 

CaO 4,37 

Na2O 1,77 

K2O 3,32 

SO3 celkem 1,11 

FeO 8,59 

Cl- > 0,011 

ZŽ 3,74 

ZŠ 0,53 
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stanoven obsah TOC (celkový obsah organického uhlíku), a z toho 

vyjádřen obsah dřeva (poměr standardu obsahujícího 100 % dřeva 

ku konkrétnímu vzorku). Prach a odřezky byly podrobeny ještě stanovení 

spalného tepla. Dále byla ještě zařazena i diferenční termická 

a rentgenová difrakční analýza. Výsledky byly porovnány, čímž bylo 

zjištěno, která frakce se jeví jako potenciálně nejvhodnější pro náhradu 

primárních třísek, příp. pro modifikaci matrice cementotřískových desek.  

Všechny vzorky (kromě zkoušky ztráty žíháním), byly pro tyto 

analýzy pomlety ve vibračním mlýně firmy Retsch na 1000 ot.min-1 

po dobu 75 sekund. 

4.2.7.1 Ztráta žíháním 

Jedná se o termickou analýzu, při které je stanoven úbytek 

hmotnosti vzorku při zahřívání v peci na definovanou teplotu. Nejprve 

byla stanovena hmotnost prázdného kelímku s přesností na 0,001 g.  

Dále proběhlo vážení s analyzovaným materiálem. Výsledek vyžíhaného 

materiálu (termicky rozložitelných látek) je rozdíl mezi hmotností vzorku 

před, a po žíhání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.2.7.1.1 – Pec firmy Clasic (vlevo), vzorky připravené před zkouškou v peci 

(vpravo) 
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Tab. č. 4.2.7.1.1 – Úbytky hmotností analyzovaných surovin 

Frakce 
[mm] 

Úbytek hmotnosti vzorku [%] 

Prach V2 Prach V4 OD2 OD4 

<0,063 29,3 29,8 16,7 16,7 

0,063 34,0 36,3 19,5 18,9 

0,125 39,6 42,1 26,1 25,8 

0,25 47,2 48,8 34,3 32,3 

0,5 54,1 54,6 39,6 39,3 

1 53,2 48,8 41,4 40,5 

2 45,5 44,7 38,7 38,4 

4 45,0 44,6 34,3 35,2 

8  - -   - 31,4 

 

Graf č. 4.2.7.1.1 - Úbytek hmotností po ztrátě žíháním různých surovin 

Ze všech křivek z grafu je patrné, že frakce pod 0,063 mm 

vykazovala nejmenší obsah spalitelných částic, tedy dřeva. Se zvětšující  

se velikostí částic stoupal obsah spalitelných částic. Nejvyššího podílu 

spalitelných částic dosahují frakce kolem velikosti frakce 0,5 – 1 mm, dále 

obsah dřeva v materiálu klesá. Co se týče ztráty žíháním pro OD2 a OD4, 

nebyly v průběhu obsahu spalitelných částic zaznamenány výrazné 

rozdíly. Nejvyšší hodnoty, a to 54,6 % ztráty žíháním dosáhla frakce  

0,5 – 1 mm v případě prachu V4. 
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4.2.7.2 Spalné teplo 

Spalné teplo bylo stanovováno v souladu s normou ČSN EN ISO 

1716. Spalné teplo je definováno jako teplo, které se uvolní při spálení 

zkoušeného vzorku v kalorimetrické tlakové nádobě v prostředí 

stlačeného kyslíku při teplotě 25 °C, vztažené na jednotku hmotnosti. 

Spalné teplo se vypočítá na základě nárůstu teploty, přičemž se bere 

v potaz úbytek tepla a teplo při vypařování vody. [37] 

Zkoumané materiály byly před zkouškou podrceny ve vibračním 

mlýně na 1000 ot/min po dobu 45 sekund. Po podrcení pomocí 

speciálního přípravku byly vytvořeny tablety pro zkoušení spalného tepla. 

Tablety byly zkoušeny v poloautomatickém přístroji IKA C 200.  

 

 

 

Obr. č. 4.2.7.2.1, 4.2.7.2.2 a 4.2.7.2.3 – Přípravek na tvorbu tablet (vlevo) a zkušební 

tablety (vpravo nahoře i dole) 

 

 

 

 



 

- 68 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.2.7.2.4 – Kalorimetr IKA C 200 (vlevo); spálené vzorky po zkoušce (vpravo 

nahoře); zkušební přípravek pro upevnění kelímku se vzorkem (vpravo dole) 

 

Tab. č. 4.2.7.2.1 – Spalné teplo analyzovaných surovin 

Frakce/Surovina 
OD2  OD4 Prach V2 Prach V4 

MJ.kg-1 

0 - 0,063 0,732 0,769 1,173 1,189 

0,063 - 0,125 1,221 1,185 1,999 2,095 

0,125 - 0,25 1,993 1,824 3,477 2,852 

0,25 - 0,5 4,031 3,891 4,159 4,365 

0,5 - 1 6,267 6,423 8,622 8,791 

1–2 5,776 5,624 6,665 4,387 

2–4 4,150 3,928 3,344 3,483 

4–8 3,866 3,652   

8–16  3,127   
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Graf č. 4.2.7.2.1 – Spalná tepla pro různé druhy odpadů dle frakcí 

 

Z grafu lze vyčíst, že největší spalné teplo má prach z V4,  

a to 8,791 MJ.kg-1 frakce 0,5-1 mm. Teplo se zvyšuje směrem k této frakci 

a snižuje se zvyšující se frakcí prachu od velikosti frakce 0,5-1 mm. Frakce  

<0,063 mm vykazuje nejnižší spalné teplo, je to způsobeno určitým 

množstvím nespalitelných částic, například zbytky cementu.  

 

 

 

 

4.2.7.3 Chemická analýza odpadů – TOC 

Cílem chemické analýzy bylo stanovení množství organického 

uhlíku, což s dostatečnou přesností umožňuje určit obsah dřeva 

v materiálech. Chemická analýza byla realizována externě firmou ALS 

Czech Republic, s.r.o. Výsledky analýzy TOC jsou shrnuty v tabulce a grafu 

níže (viz Tab. č. 4.2.7.3.1 a Graf č. 4.2.7.3.1). 
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Tab. č. 4.2.7.3.1 – Obsah dřeva v surovinách stanovený na základě TOC 

Frakce/Surovina 
OD2 OD4 Prach V2 Prach V4 

% 

0 - 0,063 3,9 4,1 6,2 5,9 

0,063 - 0,125 6,0 5,8 9,4 10,2 

0,125 - 0,25 11,1 10,9 13,1 15,0 

0,25 - 0,5 19,0 17,6 21,7 23,8 

0,5 - 1 28,6 29,8 40,3 41,9 

1–2 32,4 31,2 31,2 32,4 

2–4 25,7 25,1 26,1 24,9 

4–8 23,2 24,6 -   - 

8–16  - 25,8  -  - 

 

 

Graf č. 4.2.7.3.1 – Obsah dřeva v analyzovaných surovinách 

 

Obsah dřeva dle TOC byl zjištěn jako podíl naměřeného obsahu 

TOC v primárních surových dřevěných třískách a obsahu TOC 

v jednotlivých frakcích zkoumaných surovin. Výpočet platí 

za předpokladu, že prach CT desek je tvořen pouze cementovou matricí 

a dřevní hmotou a obsah TOC v cementové matrici je nulový. 
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Z grafu je patrné, že se zvětšující se frakcí stoupá obsah dřeva 

u všech materiálů, zpravidla po frakci 0,5-1 mm, u drcení OD2  

až do frakce 1-2 mm. Z hlediska obsahu dřevní hmoty (stanovených 

pomocí TOC) v jednotlivých frakcích prachu a drcených odřezků je patrný 

rozdíl v distribuci částic dřeva a to tak, že prach jak V2, tak V4 obsahuje 

ve frakci 0,5-1 mm výrazněji více dřevní hmoty, než je tomu v případě 

drcených odřezků. Chemické analýze byl podroben i používaný  

CEM I 42,5 R Mokrá, který obsahuje prakticky nulové množství dřeva 

stanoveného dle obsahu TOC. Primárně používané třísky charakterizují 

100% dřevo bez obsahu dalších příměsí. Obsah dřeva stanovený dle TOC 

je ještě souhrnně porovnáván s výsledky ostatních fyzikálně-chemických 

a termických analýz v kapitole 4.2.7.5 s DTA. 

4.2.7.4 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metodou k určování 

struktury krystalických látek, každá krystalická látka má svůj 

difraktogram, podle kterého lze danou látku identifikovat. Metoda je 

založena na interakci rentgenového záření s elektrony atomů 

spočívajících v pružném rozptylu. Díky pravidelnému uspořádání atomů 

v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci RTG záření 

ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí 

na druhu atomů a dokonalosti uspořádání v prostoru. [55] 

Dle Bragga je možné chápat difrakci jako odraz RTG paprsků  

na rovinách krystalické mřížky. Difrakce je vyvolána periodicky  

se opakujícím rozložení hmotné báze ve vzdálenostech srovnatelných 

s vlnovou délkou záření. Tato podmínka byla odvozena v r. 1912  

W. L. Braggem, tzv. Braggova rovnice: 

 

2·d·sin Θ = n·λ 

, kde d mezimřížková vzdálenost 

 Θ úhel dopadu  

 n celé číslo, které reprezentuje násobek vlnové délky 

 λ vlnová délka použitého RTG záření 

[38] 
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Obr. č. 4.2.7.4.1 – Difrakce RTG záření [40] 

 XRD analýzy byly provedeny na tepelně upravených 

i neupravených prachových i kusových surovinách za účelem zjištění, 

zdali nevzniknou působením vysoké teploty sloučeniny (fáze), které by 

mohly vykazovat příznivé vlastnosti v souvislosti, tj. pozitivně (aktivně) se 

projevit při hydratačních reakcích cementu. Analýze byly podrobeny tři 

materiály, a to OD2, prach V4 a prach V2. Teploty byly 1000 °C a 1200 °C s 

izotermickou výdrží 60 minut s nárůstem teploty 10 °C za minutu.  

Rentgenová analýza byla provedena na přístroji PANalytical. 

Důvodem zkoumání této možnosti jsou zjištění v případě spalného 

tepla, kdy tyto alternativní suroviny či konkrétně jejich vybrané frakce 

dosahují zajímavých hodnot spalného tepla. Tohoto by mohlo být využito 

při průmyslových tepelných procesech. Prach či drcené odřezky 

upraveného složení by mohly být v určitém množství přidávány  

do různých kotlů apod., kde však jako vedlejší produkt vzniká popílek, 

který je často následně využíván (pro jeho výhodné vlastnosti s ohledem 

na zapojení při utváření struktury cementových kompozitů). Proto by bylo 

vhodné ověřit právě tuto alternativu, aby bylo patrné, že vzniklý popílek  

z odřezků či prachu (z cementotřískových desek) výrazně nezhorší 

vlastnosti původního vedlejšího produktu. 

Dle výstupů jsou ve vypálených vzorcích převážně obsaženy 

kalciumsilikáty a trikalcium alumináty. Cement zhydratovaný při výrobě 

desek byl tepelnou úpravou znovu rozložen na slínkové minerály (belit).  

Z tohoto výstupu lze usuzovat, že takto upravené materiály by mohly 

vykazovat pojivové vlastnosti. V tepelně neupravených surovinách byl 

identifikován portlandit, CSH, křemen, kalcit a ettringit. Přítomný kalcit se 

při tepelné úpravě suroviny rozložil, což napomáhá tvorbě slínkových 
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minerálů, proto mohlo dojít k tvorbě belitu a hatruritu. Aby bylo možné 

stanovit množství, bylo by třeba provést mnohem rozsáhlejší analýzy. 

 

Obr. č. 4.2.7.4.2 – Difraktogram vzorku Prach V4 vypáleného na 1200 °C 

Tab. č. 4.2.7.4.1 – Přehled identifikovaných minerálů v analyzovaných surovinách 

Surovina Minerál Surovina 

Minerály 
v tepelně 

neupravených 
surovinách 

OD2 – 1000 °C ettringit, belit, 
hatrurit, portlandit 

OD2 

portlandit, CSH, 
ettringit, křemen, 

kalcit 

OD2 – 1200 °C ettringit, belit, 
hatrurit 

Prach V2 – 1000 °C ettringit, belit, 
portlandit 

Prach V2 
Prach V2 – 1200 °C ettringit, belit, 

hatrurit 

Prach V4 – 1000 °C ettringit, belit, 
hatrurit, portlandit 

Prach V4 
Prach V4 – 1200 °C ettringit, belit, 

hatrurit, portlandit 

V tepelně neupravených surovinách byly identifikovány stejné 

minerály, lišily se jen intenzitou píku v difraktogramu dané suroviny. 
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4.2.7.5 Diferenční termická analýza 

Diferenční termická analýza je metoda založená na měření rozdílů 

teplot mezi zkoušeným vzorkem a inertním standardem, kde se oba 

vzorky společně zahřívají stejnou rychlostí na stejnou teplotu.  

U starších přístrojů se používal inertní standart z materiálů, 

které nijak nereagovaly či neměnily svůj objem ani hmotnost 

při zvyšovaní teploty (platina, korund). V nových přístrojích se využívá 

virtuálního standardu, který si stroj dopočte automaticky. 

Příprava vzorku spočívá v pomletí reprezentativně odebraného 

homogenního vzorku suroviny a přesetí přes síto o velikosti oka 

0,063 mm. Pro zkoušku stačí pouze přibližně jeden gram vzorku.  

Další sledovaná veličina, která se u měření sleduje, je hmotnost 

vzorku v závislosti na teplotě. Protože je vzorek v přístroji umístěn  

na analytických vahách lze zjistit změnu hmotnosti při probíhající reakci. 

DTA analýza byla provedena dle metodického postupu VUT FAST  

č. 30-33/1.  

Reakce při průběhu analýzy v prachu V2 a V4 a v odřezcích 

pocházejících z cementotřískových desek lze rozdělit do několika částí 

viz tabulka níže. [38]  

 

 

Tab. č. 4.2.7.5.1 – Reakce v surovinách z výroby CT desek při DTA analýze [4] 

60-120 230-350 410-440 460-550 550-700 730-850 850-1000 

°C 

únik 
volné 
vody 

exotermický 
rozklad dřeva 

exotermický 
rozklad 
dřeva 

rozklad 
Ca(OH)2 

rozklad 
CSH gelů rozklad 

uhličitanů, 
převážně 
aragonit 

zbytkový 
rozklad 

uhličitanů 
(vaterit) 

rozklad CSH gelů 
rozklad CSH 

gelů 

zbytkový 
rozklad 
dřeva 

zbytkový 
rozklad 
dřeva 
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K celkovému rozkladu dřeva by mělo docházet při teplotě  

400-500 °C. V CT deskách jsou však třísky mineralizované,  

je proto možné, že se dřevěné třísky rozkládají i při vyšší teplotě. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4.2.7.5.1 – Znázornění úbytků hmotností v různých teplotních intervalech, 

ZŽ, a QPCI pro OD2 
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Graf č. 4.2.7.5.2 – Znázornění úbytků hmotností v různých teplotních intervalech, 

ZŽ, a QPCI pro OD4 

 

 

Graf č. 4.2.7.5.3 – Znázornění úbytků hmotností v různých teplotních intervalech, 

ZŽ, a QPCI pro prach V2 
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Graf č. 4.2.7.5.4 – Znázornění úbytků hmotností v různých teplotních intervalech, 

ZŽ, a QPCI pro prach V4 
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rozkladu dřeva odpovídá interval 230–350 °C, či v některých případech 

(Odřezky OD2 a OD4), pak i interval 410–440 °C. Ztráty žíháním v peci, 

i při DTA prokázaly, že největší obsah dřevní hmoty se nacházel 

ve frakcích 0,5-1 mm a dále 1-2 mm. Případné rozdíly v průběhu obsahu 

dřevní hmoty může způsobit to, že v případě DTA se nejedná o vyjádření 

striktně jenom dřevní hmoty, ale ve hmotnostním úbytku je započten 

i rozklad cementové matrice (CSH gelů, portlanditu atd.). Tyto frakce  

(0,5-1 mm a 1-2 mm) alternativních surovin byly použity při modifikaci 

primárních cementových třísek cementotřískových desek. 

Účelem kombinace výše uvedených analýz bylo také jejich 

vzájemné porovnání, aby bylo možné rozhodnout, která z těchto analýz, 

případně vybraná kombinace se jeví jako nejvhodnější pro posouzení 

vzájemného poměru dřevní hmoty a cementové matrice v daném 

materiálu. Z vyhodnocení je patrné, že pro operativní rychlé posouzení 

obsahu dřevní hmoty v jednotlivých vzorcích postačí analyzování ztráty 

žíháním v elektrické peci, kdy bude možné vzájemně komparovat 

výsledky různých odběrů v postupném časovém sledu. Pokud by bylo 

ovšem třeba exaktního posouzení obsahu dřeva, je nezbytné provedení 

analýzy TOC. Stanovení spalného tepla má pak význam především, 

pokud by měl být prach, či drcené odřezky přidávány jako příměs paliva 

do různých kotlů apod. při průmyslových provozech využívajících 

termického rozkladu pro produkci tepelné energie. Navíc hodnota 

spalného tepla také částečně vypovídá o obsahu dřevní hmoty v prachu, 

či odřezcích z výroby cementotřískových desek. Potenciál diferenční 

termické analýzy v tomto případě nelze zcela využít, neboť v jednotlivých 

teplotních intervalech rozkladu daných složek se překrývá rozklad jak 

dřevní hmoty, tak cementové matrice. Ovšem celková ztráta žíháním 

z DTA odpovídá ztrátě žíháním stanovené v elektrické peci, jakož i obsahu 

dřeva z TOC. Proto lze z průběhu hmotnostních úbytků v jednotlivých 

teplotních intervalech (DTA) alespoň částečně usuzovat na obsah dřevní 

hmoty (v tomto případě rozmezí 230-350 °C). 

Poznatky z této kapitoly jsou podstatné především pro další využití 

prachu a odřezků v konkrétním stavebním materiálu, protože v mnoha 

případných aplikacích bude rozhodujícím limitujícím faktorem obsah 

dřevní hmoty (pokud se tedy nebude jednat přímo o cementotřískové 
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desky) a jeho proměnlivost v čase. Např. při použití materiálu s vyšším 

obsahem dřeva v betonu či maltách by mohlo dojít k výraznějšímu 

snížení trvanlivosti nebo požární odolnosti. 

4.3 Modifikace složení pojiva cementových 

kompozitů 

V první fázi ověření modifikace pojiva byla tato možnost testována 

na normových cementových maltách. Proto byla vyrobena zkušební 

tělesa tvaru pravidelného hranolu o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. 

4.3.1 Návrh a značení receptur 

U každé z receptur bylo vyrobeno 6 zkušebních těles o rozměru  

40 × 40 × 160 mm pro stanovení vlastností po 28 a 90 dnech. Jednalo  

se o náhradu primárního pojiva – cementu. Pojivo se nahrazovalo 

hmotnostně, a to v množství 4, 6 a 8 % z množství cementu. U škváry byla 

náhrada pojiva v množství 6 a 8 %, u vápence 8 %. Množství náhrady 

pojiva bylo zvoleno dle výsledků prováděných analýz s uvážením 

předchozích výstupů Roháčka 2017 [4], Konečného 2014 [10] a Mela 2013 

[9]. V případě tepelně upravených odpadů, kde bylo analyzováním 

mineralogického složení zjištěno, že by tyto materiály mohly vykazovat 

aktivní podíl na hydratačních reakcích, byla náhrada pojiva zvolena  

v množství 10 a 25 % z množství cementu, a to pro obě teploty úpravy 

prašných surovin, tj. 1000 °C a 1200 °C. 

Vysvětlivky pro značení receptur: 

• REF – referenční receptura 

• S – škvára, V – vápenec 

• V4 – prach z věže č.4, OD2 – dopad drcen na 2 mm 

• V2 – prach z věže č.2;  

• TU – tepelně upraveno (10–1000 °C; 12–1200 °C) 

• poslední dvojčíslí množství substituční složky v % jako 

náhrada cementu 

• např. V4-0,5/06 – Věž 4 frakce pod 0,5 mm v množství  

6 % z množství cementu 

• OD2 – použita byla frakce pod 0,063 mm 
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• Údaje v tabulce jsou udávány v gramech, vodní součinitel 

jako poměr vody ku cementu (popřípadě ku cementu + 

substituční složce) 

 

Tab. č. 4.3.1.1 – Receptury a jejich označení 

Receptura CEM I 42,5 R 
[g] 

Substituční 
složka [g] 

Kamenivo 
[g] 

Vodní 
součinitel 

REF 450 0 

1350  

0,5 

OD2/04 432 18 0,50 

OD2/06 423 27 0,50 

OD2/08 414 36 0,50 

S-06 423 27 0,45 

S-08 414 36 0,45 

V-08 414 36 0,45 

V2-2/04 432 18 0,45 

V2-2/06 423 27 0,45 

V2-2/08 414 36 0,45 

V2-0,5/04 432 18 0,50 

V2-0,5/06 423 27 0,50 

V2-0,5/08 414 36 0,50 

V2-0,25/04 432 18 0,40 

V2-0,25/06 423 27 0,40 

V2-0,25/08 414 36 0,45 

V4-2/04 432 18 0,40 

V4-2/06 423 27 0,40 

V4-2/08 414 36 0,40 

V4-0,5/04 432 18 0,40 

V4-0,5/06 423 27 0,40 

V4-0,5/08 414 36 0,40 

V4-0,25/04 432 18 0,40 

V4-0,25/06 423 27 0,40 

V4-0,25/08 414 36 0,40 

OD2/TU10/10 405 45 0,44 

OD2/TU10/25 337 113 0,44 

OD2/TU12/10 405 45 0,44 
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Receptura CEM I 42,5 R 
[g] 

Substituční 
složka [g] 

Kamenivo 
[g] 

Vodní 
součinitel 

OD2/TU12/25 337 113 

1350 

0,44 

V2/TU10/10 405 45 0,44 

V2/TU10/25 337 113 0,44 

V2/TU12/10 405 45 0,44 

V2/TU12/25 337 113 0,44 

V4/TU10/10 405 45 0,44 

V4/TU10/25 337 113 0,44 

V4/TU12/10 405 45 0,44 

V4/TU12/25 337 113 0,44 

 

Rozdílná hodnota vodního součinitele, resp. dávky vody 

u jednotlivých receptur je způsobena docílením jednotné konzistence 

v případě všech testovaných receptur. Množství uvedené v tabulce je 

na jednu sadu zkušebních těles (3 hranoly). 

 

4.3.2 Výroba zkušebních těles 

Malta míchaná pro objem cca 2 litry (28 a 90 denní zkoušení 

vlastností) míchaná pomocí elektrického míchadla v míchací nádobě. 

Nejprve byl zhomogenizován cement se substitučními složkami náhrady 

cementu. Smíchané suché složky pojiva byly míchány s vodou přibližně 

40 sekund. Po 40 sekundách se ke směsi přidal křemičitý písek, a bylo 

mícháno přibližně 120 sekund, do plné homogenizace čerstvé malty.  

Po zamíchání byla malta hutněna v ocelových formách.  

Po zhutnění byla forma přikryta mokrou textilií a neprodyšným 

materiálem, aby nedošlo k unikání vlhkosti. Po odformování zkušební 

tělesa zrála 7 dní ve vlhkém prostředí. Po 7 dnech zrání ve vlhkém 

prostředí až do zkoušení ve stáří 28 a 90 dní zrála zkušební tělesa  

v laboratorních podmínkách, a to při teplotě přibližně 22 °C a relativní 

vlhkosti přibližně 45 %.  
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4.3.3 Zkoušení vlastností cementových kompozitů 

Na cementových kompozitech s modifikací cementové matrice byly 

zkoušeny ve stáří 28 a 90 dnů tyto parametry: 

• objemová hmotnost, 

• pevnost v tlaku, 

• pevnost v tahu za ohybu. 

 

4.3.3.1 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost cementových malt byla stanovena metodicky 

dle ČSN EN 196-1. Podstata zkoušky je zjištění hmotnosti zkušebního 

tělesa ku jeho objemu. 

Následující graf obsahuje komparaci dosažených (průměrných) 

výsledků. Vzhledem k rozsahu diplomové práce je tabulka s hodnotami 

sledovaného parametru uvedena v příloze práce (viz Příloha č.1). 
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Graf č. 4.3.3.1.1 – Objemová hmotnost cementových kompozitů modifikovaného složení (28 a 90 dní + porovnání)
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Objemové hmotnosti cementových kompotů byly ve všech 

případech nad 2 000 kg.m-3. Lze konstatovat, že alternativní suroviny, 

jako substituční složky cementu příliš neovlivňují objemovou hmotnost.  

Z grafu je patrné, že s delší dobou zrání mírně klesá objemová hmotnost. 

Tento fakt je zapříčiněn výparem vody, obsažené v cementových 

kompozitech. Naopak mírného zvýšení objemové hmotnosti dosáhla 

receptura S-08 po 28 i po 90 dnech. Nejednalo se však o rapidní zvýšení 

objemové hmotnosti.  

4.3.3.2 Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena tříbodovým ohybem  

dle ČSN EN 196-1: Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení 

pevnosti. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena na třech zkušebních 

vzorcích, jehož úlomky byly dále použity pro další analýzy, zejména 

pevnost v tlaku a mikrostrukturní analýzy. 

 

 

Obr. č. 4.3.3.2.1 – Zkušební těleso při zkoušce pevnosti v tahu za ohybu 

Následující graf obsahuje komparaci dosažených (průměrných) 

výsledků. Vzhledem k rozsahu diplomové práce je tabulka s hodnotami 

sledovaného parametru uvedena v příloze práce (viz Příloha č.1). 

 



- 85 - 

 

 

Graf č. 4.3.3.2.1 – Pevnost v tahu za ohybu cementových kompozitů modifikovaného složení po 28 a 90 dnech
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V případě náhrady cementu škvárou, či vápencem došlo ke zvýšení 

pevnosti v tahu za ohybu. V případě vápence zůstala hodnota stejná jako 

v případě referenční receptury, tedy 8,6 N.mm-2. V případě substituce 

cementu škvárou došlo ke zvýšení o 6,9 % v případě náhrady 6 % a 3,5 % 

v případě náhrady 8 % z množství cementu. V dlouhodobějším horizontu 

90 dní tento stoupající trend narůstal a rozdíly se více projevily. V případě 

S-06 došlo ke zvýšení 10,3 %, a v případě S-08 došlo ke zvýšení o 8 % vůči 

referenční receptuře ve stáří 90 dní. Lze tedy konstatovat, že škvára 

a vápenec (v množství do 8 % – vztaženo na dávku cementu) pozitivně 

ovlivňují pevnost v tahu za ohybu jak ve stáří 28 dní, 

tak ve dlouhodobějším časovém horizontu 90 dní. 

Co se týče náhrady cementu prachem z výroby, či podrcenými 

odřezky na 2 mm z cementotřískových desek, tak v případě náhrady 

cementu nejmenším množstvím, tedy 4 %, pevnost v tahu za ohybu byla 

až na malé odchylky přibližně stejná, jako u referenční receptury. 

Se zvětšující substitucí cementu (6 a 8 %), se pevnost v tahu za ohybu 

snižovala. Nárůst pevnosti byl zaznamenán u receptur, kde se nahrazoval 

cement frakcí prachového odpadu o velikosti 0-2 mm a 0-0,5 mm. V této 

frakci se nachází určité množství třísek, které by se mohly uplatnit jako 

rozptýlená výztuž. Tento předpoklad platí jen částečně, protože v odpadu 

se nenachází tak velké množství třísek, aby suplovala klasickou 

rozptýlenou výztuž. V porovnání 28 a 90 denní pevnosti v tahu za ohybu 

došlo ke zvýšení pevnosti průměrně o 6,4 %. Absolutně nejvyššího 

výsledku dosáhla receptura V4-0,5/04, a to 9,7 N.mm-2 ve stáří 90 dnů, 

což je oproti referenční receptuře, která měla v 90 dnech pevnost v tahu 

za ohybu 8,7 N.mm-2, nárůst o 11,5 %. Toto ovšem souvisí s největší 

pravděpodobností zejména s nižším vodním součinitelem, který byl třeba 

pro dosažení jednotné konzistence malt. 

V případě tepelně upraveného odpadu byla náhrada cementu 

ve větším množství, konkrétně 10 a 25 %. Hodnoty pevností byly 

v případě náhrady 10 % srovnatelné, v pár případech dokonce lepší než 

referenční receptura. Náhrada 25 % je již poměrně velká náhrada 

cementu, proto docházelo k poměrně velkým poklesům pevností. Ve stáří 

90-ti dní nebyly poklesy již tak znatelné, avšak pořád ve dvou případech 

došlo k mírnému poklesu. Vzhledem ale k množství nahrazeného 
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cementu lze považovat náhradu cementu tepelně upravenou alternativní 

surovinou z výroby cementotřískových desek za potencionálně vhodnou 

surovinu pro další navazující výzkumy. Je možné usuzovat na částečné 

aktivování prachu i odřezků v případě průběhu hydratačních reakcí 

v cementové matrici. 

 

4.3.3.3 Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku byla stanovena dle ČSN EN 196-1: Metody zkoušení 

cementu – Část 1: Stanovení pevnosti. Pevnost v tlaku byla stanovena  

ve stáří zkušebních těles 28 a 90 dní. 

 

 

Obr. č. 4.3.3.3.1 – Zkušební těleso při zkoušce pevnosti v tlaku 

Následující graf obsahuje komparaci dosažených (průměrných) 

výsledků. Vzhledem k rozsahu diplomové práce je tabulka s hodnotami 

sledovaného parametru uvedena v příloze práce (viz Příloha č.1). 



- 88 - 

 

 

 

Graf č. 4.3.3.3.1 – Pevnost v tlaku cementových kompozitů modifikovaného složení po 28 a 90 dnech
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Stejně jako v případě pevnosti v tahu za ohybu dochází u pevnosti 

v tlaku k mírnému zvýšení hodnot oproti referenční receptuře 

u substituce cementu škvárou a vápencem. Proto lze tyto dvě suroviny 

považovat za potencionálně vhodné modifikační složky pro následnou 

modifikaci matrice cementotřískových desek. Největšího zhoršení 

vlastností po 28 i po 90 dnech dosáhly receptury s náhradou frakce  

0-0,063 mm z podrcených odřezků na 2 mm. Zde byl zaznamenán pokles 

u náhrady cementu v množství 8 % až 20,1 %. Téměř ve všech případech 

došlo ke snižování pevnosti v tlaku (v rámci stejného stáří zkoušení 

vzorků) se zvyšující se náhradou cementu. V porovnání 28 a 90 denních 

pevností došlo ke zvýšení pevnosti v tlaku průměrně o 6,7 %. 

Podstatným zjištěním je, že vlivem separace jednotlivých frakcí 

(nadsítného – 2, 0,5 a 0,25 mm) docházelo k rozdílnému chování receptur, 

přičemž separace frakce nad 0,25 mm se neprojevila výrazně pozitivně 

(v případě ohybových pevností dokonce spíše negativně) na výsledných 

pevnostech. Pro navazující etapy výzkumu se tedy jeví jako optimální 

využití prachu V2 a V4 se separovanou frakcí pouze do 0,5 mm. Nicméně, 

vzhledem k diametrálním odlišnostem testovaných cementových malt 

a cementotřískových desek lze však předpokládat případné rozdílné 

chování desek modifikovaného složení.  
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4.4 Modifikace složení CT desek 

4.4.1 Návrh receptur cementotřískových desek 

Při návrhu receptur cementotřískových desek se vycházelo 

z výsledků v předcházející části diplomové práce, kde byl zkoumán vliv 

alternativních složek v cementových maltách. Volbu substituční složky  

lze rozdělit do třech částí. V první části spočívala náhrada cementu 

substituční složkou, v druhé náhrada primárně používaných třísek 

separovanými třískami z podrceného CT odpadu a ve třetí části byly 

testovány optimalizované kombinace náhrady cementu i primárních 

třísek vhodně upravenými odřezky a prachem z opracování 

cementotřískových desek. 

Vysvětlivky: 

•  V (vápenec), Š (škvára), 

•  TV2 (třísky z prachu V2), 

•  TD (třísky drcení odřezků v čelisťovém drtiči s štěrbinou 

nastavenou na 2 mm), 

•  V4 (prach V4), V2 (prach V2), číslo kurzívou – množství 

suroviny/alternativních třísek  

• např Š-10/TD 1-2/10 – množství škváry nahrazující cement 

10 % hmotnostních, a náhrada drcených třísek (z drcení 

v čelisťovém drtiči se štěrbinou nastavenou na 2 mm), 

frakce 1-2 mm v množství 10 %. 

 

Obr. č. 4.4.1.1 – Kusový odpad po formátování CT desek 
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Tab. č. 4.4.1.1 – Receptury cementotřískových desek 

Označení Cement 
[g] 

Substituční 
složka [g] 

Primární 
třísky [g] 

Separované 
třísky [g] 

REF 2875 0 1043 0 

V-08 2645 230 1043 0 

S-06 2703 173 1043 0 

S-08 2645 230 1043 0 

S-10 2588 287 1043 0 

V2-1/04 2760 115 1043 0 

V2-1/06 2703 173 1043 0 

V2-1/08 2645 230 1043 0 

V4-1/04 2760 115 1043 0 

V4-1/06 2703 173 1043 0 

V4-1/08 2645 230 1043 0 

V2-0,5/04 2760 115 1043 0 

V2-0,5/06 2703 173 1043 0 

V2-0,5/08 2645 230 1043 0 

V4-0,5/04 2760 115 1043 0 

V4-0,5/06 2703 173 1043 0 

V4-0,5/08 2645 230 1043 0 

V2-2/06 2703 173 1043 0 

V2-2/08 2645 230 1043 0 

V2-2/10 2588 287 1043 0 

V4-2/04 2760 115 1043 0 

V4-2/06 2703 173 1043 0 

V4-2/08 2645 230 1043 0 

TD 0,5-1/10 2875 0 939 104 

TD 0,5-1/20 2875 0 834 209 

TD 1-2/10 2875 0 939 104 

TD 1-2/20 2875 0 834 209 

T V2 1-2/10 2875 0 939 104 

T V2 1-2/20 2875 0 834 209 

V-10/TD 1-2/20 2588 288 834 209 

V-10/TD 0,5-1/20 2588 288 834 209 

V-10/TD 1-2/10 2588 288 939 104 

Š-10/TD 1-2/20 2588 288 834 209 

Š-10/TD 0,5-1/20 2588 288 834 209 

Š-10/TD 1-2/10 2588 288 939 104 
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4.4.2 Výroba cementotřískových desek 

Výroba probíhala v laboratorních podmínkách. Formu tvořily tři 

ocelové desky a jedna podložka se závitovými tyčemi. Současně tedy bylo 

možné vyrobit šest receptur. Jednalo se o dvě soustavy, a v každé z nich 

lze vyrobit 3 cementotřískové desky. Lisovací tlak byl vyvozen pomocí 

dotahování desek k sobě matkami z vysokopevnostní oceli. Bylo vždy 

postupováno tak, že směs byla při lisování stlačena o cca 2/3 výšky (toto 

bylo určeno použitými maticemi (v návaznosti na reálné výrobní 

podmínky cementotřískových desek). Ve formách o rozměrech 

cca 500×500 mm byly vyrobeny desky formátu přibližně 420×420 mm. 

 

Obr. č. 4.4.2.1 – Dvojice ocelových forem pro výrobu cementotřískových desek 

Používané třísky byly vysušeny v sušárně s nuceným odvodem 

vzduchu při teplotě 40 °C do ustálené hmotnosti.  Čerstvá směs na jednu 

cementotřískovou desku vážila cca 3 kg. 

Postup míchání pro výrobu desek byl následující: 

• navážení vstupních surovin + počátek rozpouštění síranu 

hlinitého ve vodě, 

• míchání třísek, příp. třísek modifikovaných alternativními 

složkami za sucha, 

• přídavek a míchání rozpuštěného síranu hlinitého s vodou, 

• přídavek a míchání rozpuštěného vodního skla s vodou, 

• přídavek cementu, respektive cementu modifikovaného 

alternativními složkami. 
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Po zamíchání čerstvé směsi byla směs rozprostřena na ocelové 

desky následujícím způsobem. Deska měla po své výšce tři části. Spodní 

a horní vrstva cementotřískové desky byla vytvořena prosetím čerstvé 

směsi přes síto o velikosti oka 2 mm, z důvodu docílení mechanických 

a estetických vlastností, co nejvíce se blížícím parametrům 

cementotřískových desek z reálné výroby. Desky jsou při ohybu nejvíce 

namáhány právě v těchto dvou částech. Jádrová střední vrstva byla 

vytvořena proséváním směsi přes síto o velikosti oka 6 mm. Na tuto 

vrstvu byla nanesena horní vrstva přes síto o velikosti oka 2 mm. 

Prosévání hmoty přes síta zaručí lepší homogenitu struktury 

cementotřískové desky při laboratorní výrobě desek (v reálné výrobě jsou 

používána speciální zařízení s automatizovaným dávkováním směsi). 

Spodní a vrchní vrstva se vyznačovaly (každá) přibližnou tloušťkou 2 mm, 

jádrová pak tloušťkou cca 36 mm. Celková výška směsi byla cca 40 mm. 

 

 

 

Obr. č. 4.4.2.2 – Spodní vrstva desky (přes síto 2 mm) 
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Obr. č. 4.4.2.3 – Komplet navrstvená směs (výška cca 40 mm) 

 

Obr. č. 4.4.2.4 – Cementotřísková deska těsně před zalisováním 

4.4.3 Podmínky zrání cementotřískových desek 

Bezprostředně po zalisování se dvě formy na roštovém vozíku 

přemístily do propařovací komory, kde zrály po dobu 8 hodin při teplotě 

45 °C. Tato proteplovací fáze urychlí tvrdnutí desek, tudíž je  

po 8 hodinách dosáhnuto manipulačních pevností. Následně byly desky 

vyjmuty z forem. Poté desky 6 dní zrály v laboratorních podmínkách. 

 

Obr. č. 4.4.3.1 – Desky po odformování (po 1 proteplení) – vlevo deska s přídavkem 

vápence, vpravo deska se škvárou – lze pozorovat tmavší odstín desky se škvárou 
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Po 6 dnech zrání v laboratorních podmínkách byly desky vloženy 

zpět do proteplovací komory, a to po dobu 11 hodin při teplotě 75 °C.  

Po druhé fázi proteplování, konkrétně ve stáří vzorků 21 dnů byly 

desky naformátovány na požadované rozměry na pile s vodou chlazeným 

diamantovým kotoučem. Po naformátování, až do doby zkoušení byly 

desky sušeny v sušárně s nuceným odvodem vzduchu při teplotě  

cca 40-50 °C, kvůli odstranění vlhkosti vnesené do desek při řezání.  

Vlhkost, která se dostane do cementotřískových desek  

při formátování, výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.4.3.2 a 4.4.3.3 – Proteplování cementotřískových desek (vlevo první a vpravo 

druhé) 

 

Obr. č. 4.4.3.4 – Formátování cementotřískových desek 
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Z jedné desky bylo celkem 12 zkušebních těles. 6 těles o rozměrech 

přibližně 400×50×16 mm a 6 těles o rozměrech přibližně 50×50×16 mm. 

4.4.4 Sledované vlastnosti cementotřískových desek 

Všechny zkoušky byly prováděny ve stáří zkušebních vzorků  

28 dnů. Mezi vlastnosti, které se zjišťovaly, byla zařazena objemová 

hmotnost, pevnost tahu, modul pružnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo 

na rovinu desky, mrazuvzdornost (50 cyklů) a vybrané receptury byly 

zkoumány elektronovým mikroskopem. 

Všechny zkoušky byly prováděny v souladu s příslušnými 

technickými normami. 

4.4.4.1 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost byla stanovena v souladu s normou  

ČSN EN 323. Podstatou zkoušky je zjištění objemové hmotnosti, 

jako poměru hmotnosti zkušebního tělesa k jeho objemu. Zkušební 

tělesa byla před zkouškou vysušena v sušárně při teplotě 40-50 °C, 

do ustálení hmotnosti. Rozměry byly stanoveny posuvným měřítkem 

s přesností na 0,01 mm a hmotnost byla zjištěna pomocí laboratorních 

vah s přesností na 1 g. 

Objemová hmotnost se vypočítá dle: 

𝜌 =
𝑚

𝑏1 ∙ 𝑏2 ∙ 𝑡
∙ 106     [𝑘𝑔. 𝑚−3] 

ρ – objemová hmotnost            [kg.m-3] 

m – hmotnost zkušebního tělesa             [g] 

b1,2 – šířka a délka zkušebního tělesa              [mm] 

t – tloušťka zkušebního tělesa            [mm] 

[40] 

 

Průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze diplomové práce  

(viz Příloha č.2). Komparace průměrných hodnot je znázorněna  

v následujícím grafu (viz Graf č. 4.4.4.1.1). 
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Graf č. 4.4.4.1.1 – Objemová hmotnost cementotřískových desek modifikovaného složení
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Objemová hmotnost cementotřískových desek po 28 dnech zrání 

se pohybovala v rozmezí 1000–1200 kg.m-3. Na základě těchto výsledků 

lze konstatovat, že všechny receptury vyhovují požadavku technické 

normy ČSN EN 323, kde je uveden požadavek ≥1000 kg.m-3. U většiny 

receptur došlo při přídavku substituční složky k mírnému poklesu 

objemové hmotnosti vůči referenční receptuře, v řádech do deseti 

procent. Běžně vyráběné Cetris desky firmou CIDEM Hranice a.s. dosahují 

objemové hmotnosti kolem 1350 kg.m-3. Tak vysoké objemové hmotnosti 

žádná deska nedosáhla. Tento fakt je zapříčiněn nemožnosti dosažením 

tak vysokého lisovacího tlaku při výrobě cementotřískových desek 

v laboratorních podmínkách, případně způsobem vrstvení směsi 

při laboratorní výrobě cementotřískových desek. Vzhledem k substituci 

cementu alternativními surovinami je možné, že se výrazné zvýšení 

pevností projeví až v delším časovém horizontu. 

 

4.4.4.2 Pevnost v ohybu 

Pevnost v ohybu cementotřískových desek byla zkoušena  

dle normy ČSN EN 310. Jednalo se o tříbodový ohyb se vzdáleností 

podpor 280 mm. Vzorky pro zkoušení pevnosti v ohybu měly rozměr 

přibližně 400×50×16 mm. Pevnost v ohybu se vypočítá dle vzorce: 

𝑓𝑚 =
3 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑙1

2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡2
          [𝑁. 𝑚𝑚−2] 

fm – pevnost v tahu za ohybu [N.mm-2] 

Fmax – maximální zatěžovací síla při porušení zkušebního tělesa [N] 

l1 – vzdálenost podpor [mm] 

b,t – šířka a tloušťka zkušebního tělesa [mm] 

Podpory ve zkušebním lisu mají válcový tvar o rozměru  

(15 ± 0,5) mm a válcová zatěžovací hlava má také válcový tvar o rozměru 

(30 ± 0,5) mm. [41] 

Zkouška probíhala na zkušebním lise firmy Testometric – model 

M350-20CT. Vyhodnocení probíhá na počítači, pomocí softwaru WinTest 

Analysis, který má funkci zobrazení zatěžovacích diagramů, a zobrazuje 

maximální sílu při porušení vzorku. 
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Průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze diplomové práce  

(viz Příloha č.2). Komparace průměrných hodnot je znázorněna  

v následujícím grafu (viz Graf č. 4.4.4.2.1). 

 

 

Obr. č. 4.4.4.2.1 – Deska při zkoušení pevnosti v tahu za ohybu 

 

 

Obr. č. 4.4.4.2.2 – Zkušební lis Testometric M350-20CT
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Graf č. 4.4.4.2.1 – Pevnost v ohybu cementotřískových desek modifikovaného složení
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Z grafu je viditelná změna pevností cementotřískových desek  

v závislosti na modifikaci složení desek alternativními surovinami. 

Referenční receptura vykazovala pevnost v ohybu 10,7 N.mm-2. Receptury 

s přídavkem škváry a vápence v množství 10 % vykazovaly nejlepší 

hodnoty. Deska S-10 dosáhla pevnosti v ohybu 11,3 N.mm-2, což je nárůst 

o 11,3 % vůči referenční desce.  

Co se týče výsledků desek se substitucí cementu prachovým 

odpadem V2 a V4, se zvyšujícím se množstvím substituční složky klesala 

hodnota pevnosti v ohybu cementotřískových desek. Při detailnějším 

zkoumání výsledků vlivu suroviny V2 a V4 lze konstatovat, že surovina V2 

se projevila více negativně než surovina V4 ve všech substituovaných 

frakcích.  V případě substituce primárních třísek třískami separovanými 

z podrceného odpadu na 2 mm, dopadla nejlépe receptura TD 1-2/10, 

kde byl pokles oproti referenční desce pouze o 2,8 %. Nepotvrdila se však 

žádná závislost velikostí separovaných třísek a množství nahrazených 

třísek na vlastnosti cementotřískových desek. V případě kombinace 

receptur substituce primárních třísek i substituce cementu alternativními 

surovinami dopadly zpravidla nejlépe receptury s náhradou cementu 

škvárou v množství 10 % s náhradou třísek z drcení frakce 1–2 mm 

v množství 10 % z primárních třísek. Desky měly téměř totožné 

parametry, jako deska referenční. Nejhoršího výsledku dosáhla receptura 

TV2 1-2/20, a to 9,2 N.mm-2. 

Normový požadavek na pevnost v ohybu dle technické normy  

ČSN EN 634-2 splnily všechny receptury CT desek s použitím 

alternativních surovin. Firma CIDEM Hranice a.s. vyrábí běžně CT desky 

s pevností v ohybu minimálně 11,5 N.mm-2. Této hodnotě se nejvíc 

přiblížila deska S-10, která dosáhla pevnosti v ohybu 11,3 N.mm-2. 

V porovnání referenční desky vyráběné laboratorně v této diplomové 

práci, která měla pevnost v ohybu 10,9 N.mm-2 s minimální pevností 

v ohybu desek dle technického listu CIDEM Hranice a.s., která je  

11,5 N.mm-2, lze konstatovat, že v případě reálných podmínek by desky 

obsahující nejen škváru, ale i ostatní substituční složky, dosahovaly ještě 

lepších pevností.  

Lze stanovit pouze orientační ukazatel přepočtu pevnosti 

na hodnotu z reálné výroby, a to podíl pevností získaných ve výrobě 
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a laboratorně vyráběné referenční desky. Po dosazení získáme  

11,5/10,7 = 1,075, což znamená teoreticky, že pevnost v ohybu by mohla 

být ještě o 7,5 % lepší než u laboratorně vyrobené cementotřískové 

desky. 

4.4.4.3 Modul pružnosti v ohybu 

Modul pružnosti v ohybu se stanovuje současně s pevností 

v ohybu. Součástí výstupu při zkoušce pevnosti v ohybu je i pracovní 

diagram a datový soubor, kde jsou znázorněny průhyby desky při 

zatěžování.  

Z těchto hodnot jsou odečteny průhyby a1 a a2, a k nim 

korespondující síly F1 a F2. Síla F1 vyjadřuje 10 % z Fmax a F2 vyjadřuje  

40 % z Fmax. Modul pružnosti v ohybu byl stanoven v souladu s technickou 

normou ČSN EN 310. [41] 

Modul pružnosti v ohybu lze vypočítat ze vzorce: 

 

𝐸𝑚 =
𝑙1

3(𝐹2 − 𝐹1)

4𝑏𝑡3(𝑎2 − 𝑎1)
 

 

l1 – vzdálenost mezi středy podpěr [mm] 

b – šířka zkušebního tělesa [mm] 

t – tloušťka zkušebního tělesa [mm] 

F2 – F1 – přírůstek zatížení v přímkové části zatěžovací křivky [N] 

a2 – a1 – přírůstek průhybu ve středu délky zkušebního tělesa [mm] 

[41] 

 

Průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze diplomové práce (viz 

Příloha č.2). Komparace průměrných hodnot je znázorněna  

v následujícím grafu (viz Graf č. 4.4.4.3.1). 
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Graf č. 4.4.4.3.1 – Modul pružnosti v ohybu cementotřískových desek modifikovaného složení
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Modul pružnosti v ohybu u referenční desky byl 6030 N.mm-2.   

Ve většině případů po přídavku příměsi došlo ke snížení modulu 

pružnosti. Nejvyššího modulu pružnosti v ohybu po 28 dnech dosáhla 

receptura S-06, a to 6560 N.mm-2. Jednalo se o nárůst o 8,8 % vůči desce 

referenční.  

Při porovnání vlivu suroviny V2 a V4 na vlastnosti 

cementotřískových desek lze konstatovat stejný průběh jako u pevnosti 

v tahu. Náhrada cementu surovinou V2 měla negativnější vliv, 

než náhrada cementu surovinou V4, bez ohledu na substituovanou frakci 

suroviny. Nejhorších modulů pružnosti dosáhla opět receptura  

TV2 1-2/20, a to 4 490 N.mm-2, která jako jediná nesplnila normovou 

hranici 4500 N.mm-2. 

Všechny hodnoty modulů pružnosti se pohybovaly v rozmezí  

4490–6560 N.mm-2.  

Firma CIDEM Hranice a.s. vyrábí běžně desky s modulem pružnosti 

minimálně 6800 N.mm-2. Těmto deskám se přibližuje deska se substitucí 

cementu škvárou v množství 6 %, konkrétně modul pružnosti  

je 6560 N.mm-2. 

V případě porovnání referenční desky vyráběné laboratorně 

a desky z firmy CIDEM Hranice a.s., která má minimální modul pružnosti 

6800 N.mm-2, lze vypočítat orientační ukazatel přepočtu modulu 

pružnosti jako 6800/6030 = 1,128, z toho plyne že teoreticky by deska 

jakékoliv receptury, která byla laboratorně vyráběna měla mít o 12,8 % 

vyšší modul pružnosti. 

4.4.4.4 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivost) 

Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky byla stanovena dle normy 

ČSN EN 319. Zkouška byla opět provedena na lisu Testometric – model 

M350-20CT. 24 hodin před zkoušením byly na obě strany zkušebních 

těles o rozměru přibližně 50×50 mm nalepeny ocelové terčíky o průměru 

50 mm dvousložkovým epoxidovým lepidlem Sikadur 31 CF. Rychlost 

vyvození tlaku byla 3 mm.min-1. Pro výpočet pevnosti v tahu kolmo  

na rovinu desky byla uvažována plocha, kde došlo k odtržení terče, 

popřípadě celá plocha zkušebního tělesa, pokud došlo k oddělení  

ve vnitřní struktuře materiálu. 
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Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky se vypočítá dle vzorce: 

𝑓𝑐t⊥ =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑎 ∙ 𝑏
 

𝑓𝑐t⊥ − 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑘𝑜𝑙𝑚𝑜 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑦 [𝑁. 𝑚𝑚2] 

𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑜 𝑣 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑢š𝑒𝑛í [𝑁] 

𝑎, 𝑏 − 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑎 šíř𝑘𝑎 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑚𝑚] 

[42] 

 

 Obr. č. 4.4.4.4.1 – Zkušební vzorek v lisu při zkoušce rozlupčivosti 

 

  Obr. č. 4.4.4.4.2 – Zkušební vzorky po zkoušce rozlupčivosti 
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Na obrázku č. 4.4.4.4.2 lze pozorovat zkušební tělesa po zkoušce 

pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky. Z obrázku je patrné, že docházelo 

až na výjimky k porušení vzorku přibližně ve středu zkušebního tělesa, 

tedy nedošlo k porušení v kontaktu lepidlo/zkušební vzorek. U vzorků,  

kde došlo k utržení povrchové vrstvy pouze po obvodu zkušebního terče, 

byla plocha pro výpočet pevnosti brána jako plocha zkušebního terče. 

 

 

  Obr. č. 4.4.4.4.3 – Vzorky v sušárně před zkoušením 

 

 

Průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze diplomové práce (viz 

Příloha č.2). Komparace průměrných hodnot je znázorněna  

v následujícím grafu (viz Graf č. 4.4.4.4.1). 
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Graf č. 4.4.4.4.1 – Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky cementotřískových desek modifikovaného složení
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že všechny receptury splnily 

požadavek technické normy ČSN EN 634-2. I na tomto grafu  

lze pozorovat, že se zvyšujícím se obsahem substituční složky klesá 

pevnost tahu kolmo na rovinu desky cementotřískových desek. 

 Referenční deska měla pevnost v tahu kolmo na rovinu desky  

0,82 N.mm-2. Desky vyráběné firmou CIDEM Hranice a.s. mají minimální 

pevnost v tahu kolmo na rovinu desky 0,63 N.mm-2. Orientační ukazatel 

přepočtu pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky udává, že laboratorně 

vyrobená deska měla o 30 % vyšší pevnost v tahu kolmo na rovinu desky 

než deska běžně vyráběná firmou CIDEM Hranice a.s. Nejlepšího výsledku 

dosáhla deska S-08, kde zůstala hodnota stejná jako u desky referenční, 

a deska V-08, kde se pevnost zvýšila o 2,4 % na 0,84 N.mm-2. Normový 

požadavek dle ČSN EN 634-2 je 0,5 N.mm-2. Jak bylo již zmíněno, tuto 

hodnotu splnily všechny desky. 

V porovnání suroviny V2 a V4 byly rozdíly těsné, ale lépe dopadla 

surovina V4 ve frakci 0 – 0,5 mm a 0–2 mm. Ve frakci 0 - 0,25 mm dopadla 

lépe surovina V2.  

Nejvíce je pevnost v tahu kolmo na rovinu desky snižována 

substitucí alternativních třísek za primární, a to v průměru o 20-30 %. 

Nejhůř dopadla receptura TV2 1-2/20, a to 0,52 N.mm-2. 

 

4.4.4.5 Mrazuvzdornost cementotřískových desek 

Mrazuvzdornost cementotřískových desek byla zkoušena  

dle technické normy ČSN EN 1328.  Dle normy je mrazuvzdornost 

cementotřískových desek vyjádřena jako poměr pevnosti v ohybu 

neošetřeného kontrolního vzorku a souběžného vzorku podrobeného 

cyklu zmražení a rozmražení.  Dle normy je vyžadováno 50 cyklů 

zmrazování sestávajících se z 4 hodin zmrazování 2 hodin rozmrazování 

ve vodě. 

Zkušební tělesa byla před zahájením zkoušky umístěna ve vodním 

prostředí minimálně 48 hodin. 

Poměr pevností mezi zmrazovaným tělesem a nezmrazovaným 

tělesem musí být větší než 0,7. Pokud je poměr pevností větší než 0,7,  
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lze považovat cementotřískové desky za mrazuvzdorné, a lze je použít  

pro venkovní použití. [43] 

𝑅𝐿 =
𝑓2

𝑓1
  [−] 

f1 – pevnost desek před zmrazováním [N.mm-2] 

f2 – pevnost desek po zmrazování [N.mm-2] 

RL – koeficient mrazuvzdornosti desek [-]   [43] 

 

 

 Všechny receptury vyhověly na mrazuvzdornost dle požadavku 

technické normy ČSN EN 1328 RL>0,7. 

Desky po vytažení z klimatizovaného zařízení byly neporušené  

a na první pohled nerozeznatelné od desek srovnávacích. CIDEM Hranice 

a.s. deklaruje na svých deskách poměr pevností min 0,97. Této hodnoty 

se ani u jedné desky nepodařilo dosáhnout. Nejblíže byla deska  

Š-10/TD1-2/20 s hodnotou 0,96. 

Všechny desky lze považovat za mrazuvzdorné, a lze je použít  

pro venkovní použití.  

 

 

 

 

Průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze diplomové práce (viz 

Příloha č.2). Komparace průměrných hodnot je znázorněna  

v následujícím grafu (viz Graf č. 4.4.4.5.1). 
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Graf č. 4.4.4.5.1 – Mrazuvzdornost cementotřískových desek modifikovaného složení po 50-ti zmrazovacích cyklech
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4.4.4.6 Mikrostruktura cementotřískových desek – SEM 

Pro účely zkoumání mikrostruktury cementotřískových desek byl 

využit elektronový mikroskop firmy TESCAN MIRA3.  

 

Obr. č. 4.4.4.6.1 – Elektronový mikroskop MIRA3 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.4.4.6.2 a 4.4.4.6.3 – Mikroskop MIRA3 a vnitřní ústrojí mikroskopu se vzorky 

 

 

 

 

Obr. č. 4.4.4.6.4 a 4.4.4.6.5– Pozlacovací přístroj pro přípravu vzorků (vlevo) a nosiče 

vzorků (vpravo) 
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Analýze byly podrobeny vybrané vzorky surovin, malt 

i cementotřískových desek ve stáří 28 dní. Pro zkoušení byly vybrány 

receptury s obsahem škváry. Účelem pozorování také bylo detailní 

prozkoumání mikrostruktury primárních a separovaných třísek, jakož 

i pozorování prašného tepelně upraveného odpadu. Pozorování bylo 

zaměřeno také na kontaktní zónu mezi třískami a cementovou matricí. 

  

Obr. č. 4.4.4.6.6 - Mikroskopické primární smrkové třísky (vlevo – zvětšení 500x) a 

alternativní třísky z drcených odřezků frakce 0,5-1 mm (vpravo – zvětšení 500x)  

  

Obr. č. 4.4.4.6.7 – Kontaktní zóna třísky a cementové matrice z receptury desek -

10/TD1-2/20 (vlevo – zvětšení 10 000x), Portlandit – rec. OD2/TU10/25 (vpravo – 

zvětšení 15 000x)    
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Na obr. č. 4.4.4.6.6 lze pozorovat porovnání primárně používané 

třísky (vlevo) a vyseparované třísky z podrceného kusového odpadu 

v čelisťovém drtiči se vzdáleností štěrbin 2 mm (vpravo). Na obrázku lze 

zřetelně vidět odlišnou strukturu povrchu primární a vyseparované třísky. 

Na vyseparované třísce se nachází zbytky cementové matrice. 

Na obr. č. 4.4.4.6.7 vlevo lze vidět detailní pohled na styk dřevěné 

třísky a cementové matrice v cementotřískové desce V-10/TD1-2/20. 

Vpravo lze pozorovat krystal portlanditu v receptuře cementové malty 

s tepelně upravenými odřezky drcenými na 2 mm na teplotu 1000 °C 

v množství 25 % z hmotnosti cementu. 

 

  

Obr. č. 4.4.4.6.8 – Zrnko škváry v CT desce S-10/TD1-2/20 (vlevo – zvětšení 5 000x), 

lom třísky v CT desce, rec. Š-10/TD1-2/20 (vpravo – zvětšení 5 000x) 

Na obr. Č. 4.4.4.6.8 vlevo lze pozorovat otevřenou pórovitou 

strukturu zrnka škváry vyfoceného v cementotřískové desce (receptura  

S-10/TD1-2/20. Na tomtéž snímku vpravo je patrný lom dřevěné třísky 

zachycený ve stejné receptuře, jako v předchozím případu zrnka škváry. 

K lomu třísky pravděpodobně došlo při porušení meze pevnosti v ohybu 

cementotřískové desky. 

Analyzování mikrostruktury bylo realizováno také 

na cementotřískové desce, konkrétně receptura S-10/TDO1-2/20  

(tj. modifikovaná matrice i třísky). Lze konstatovat, že nebyly 
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identifikovány anomálie v matrici či defekty na rozhraní matrice a třísek 

(jak primárních, tak pocházejících z drcených odřezků). Na posledním 

obrázku č. 4.4.4.6.9 vlevo lze pozorovat CSH gely v modifikované 

cementové matrici, přičemž na snímku vpravo se pak nachází krystaly 

ettringitu. 

  

Obr. č. 4.4.4.6.9 – Detaily struktury v CT desce S-10/TDO1-2/20, zvětšeno 15 000x 

(vlevo), a 5000x (vpravo) 
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5 ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce byly shrnuty aktuální informace 

o výrobě cementotřískových desek společností CIDEM Hranice a.s.  

a také byly shrnuty vybrané potenciálně vhodné substituční složky, 

použitelné při výrobě cementotřískových desek, jak na úrovni pojiva, 

tak na úrovni plniva.  

Lze konstatovat, že s ohledem na efektivní využití alternativních 

surovin je velmi důležitá jejich volba, kde je třeba zejména zohlednit 

náročnost jejich úpravy před aplikací do konkrétní hmoty (v tomto 

případě cementotřískových desek). Například používaný prach 

z opracování cementotřískových desek lze využít jako substituční složku 

pojiva desek při separaci částic o velikosti nad 2 mm, což nepředstavuje 

komplikovanou technologickou úpravu. Substitucí cementu prachem 

v množství 8 % již budou zachovány normové parametry 

cementotřískových desek. 

Kusové odřezky z výroby cementotřískových desek jsou  

již více náročnější na úpravu než prašné suroviny. Po podrcení kusových 

odřezků v čelisťovém drtiči a vyseparování buď jemných částic  

(do velikosti zrna 63 µm; pro náhradu cementu) nebo třísek (frakce  

0,5 – 1 mm, resp. 1–2 mm), lze použít tyto substituční složky k náhradě 

složek primárních, kdy takto modifikované desky dosahují normových 

parametrů. 

Co se týče použití škváry, tak tu je nutné sice upravit mletím, 

aby bylo dosaženo jemnosti mírně převyšující jemnost cementu  

(514 m2.kg-1), aby bylo možné škváru použít jako alternativní složku 

pojiva, ale po aplikaci takto upravené škváry do cementotřískových desek 

lze dosáhnout parametrů lepších v porovnání s referenční deskou,  

a to i při současné modifikaci recyklovanými třískami (z drcených 

odřezků). 

Závěrem lze konstatovat, že vhodnou modifikací receptur 

cementotřískových desek alternativními složkami upraveného složení 

pocházejícími právě z výroby těchto desek lze dosáhnout parametrů 

srovnatelných, případě převyšujících parametry aktuálně produkovaných 

cementotřískových desek. Konkrétně lze nahradit cement prachem 
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z výroby cementotřískových desek. Lze nahradit i primární třísky 

vyseparovanými třískami z vhodně upravených kusových odřezků 

cementotřískových desek. Cement lze nahradit vápencem a struskou. 

Přínosem práce je zjištění, resp. potvrzení a ověření skutečnosti,  

že lze alternativními surovinami současně nahradit pojivo (až 10 %)  

a dřevěné třísky (až 20 %), při dosažení parametrů v souladu s technickou 

normou ČSN EN 634-2. 

Vhodnou úpravou složení alternativními surovinami lze tedy docílit 

parametrů, které zajistí konkurenceschopnost desek na nabízeném trhu. 

Pro případný výzkum rozšiřující poznatky uvedené v diplomové 

práci lze doporučit ověření receptur kombinace náhrady primárních 

třísek alternativními a substitucí cementu vápencem, popřípadě škvárou 

v dlouhodobějším časovém horizontu, a dále také zejména objemové 

změny vlivem vzdušné vlhkosti, i případně při kontaktu s vodou. 

Vzhledem k dosaženým výsledkům by mohla být uvažována modifikace 

pojiva, či třísek i vyšším množstvím alternativních surovin – např. 15 % 

škváry, či vápence a 25 % separovaných třísek (z drcených odřezků).  

Tato možnost se také jeví jako zajímavá s ohledem na navazující výzkum.  
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Příloha č. 1 – Parametry cementových malt ve stáří 28 a 90 dní  

 

Receptura OH28 Δ OH28 Rc28 Δ Rc28 Rf28 Δ Rf28 w w - graf OH90 Δ OH90 Rc90 Δ Rc90 Rf90 Δ Rf90 w w - graf Δ Rf28-90 Δ Rc28-90 Δ OH28-90

Ref 2240 0,0 53,2 0,0 8,6 0,0 0,50 50 2250 0,0 58,4 0,0 8,7 0,0 0,50 50 1,2 9,8 0,4

S-06 2260 0,9 55,8 4,9 9,2 6,9 0,45 45 2240 -0,4 60,8 4,1 9,6 10,3 0,45 45 4,4 9,0 -0,9

S-08 2250 0,4 54,9 3,2 8,9 3,5 0,45 45 2260 0,4 60,1 2,9 9,4 8,0 0,45 45 5,6 9,5 0,4

V-08 2190 -2,2 55,1 3,6 8,6 0,0 0,45 45 2170 -3,6 59,3 1,5 9,1 4,6 0,45 45 5,8 7,6 -0,9

OD2/04 2150 -4,0 48,4 -9,0 8,0 -7,0 0,50 50 2120 -5,8 51,9 -11,1 8,1 -6,9 0,50 50 1,3 7,2 -1,4

OD2/06 2120 -5,4 46,7 -12,2 7,9 -8,1 0,50 50 2070 -8,0 50,3 -13,9 8,1 -6,9 0,50 50 2,5 7,7 -2,4

OD2/08 2090 -6,7 42,5 -20,1 7,3 -15,1 0,50 50 2100 -6,7 44,9 -23,1 7,1 -18,4 0,50 50 -2,7 5,6 0,5

V2-2/04 2180 -2,7 54,1 1,7 9,1 5,5 0,45 45 2190 -2,7 57,9 -0,9 9,5 9,2 0,45 45 4,7 7,0 0,5

V2-2/06 2190 -2,2 52,4 -1,5 8,4 -2,7 0,45 45 2210 -1,8 55,8 -4,5 9,2 5,7 0,45 45 9,9 6,5 0,9

V2-2/08 2160 -3,6 50,4 -5,3 7,7 -11,1 0,45 45 2170 -3,6 55,2 -5,5 7,9 -9,2 0,45 45 3,3 9,6 0,5

V2-0,5/04 2190 -2,2 50,8 -4,5 8,9 3,5 0,50 50 2210 -1,8 57,4 -1,7 9,4 8,0 0,50 50 5,6 12,9 0,9

V2-0,5/06 2200 -1,8 49,0 -7,9 8,5 -1,2 0,50 50 2180 -3,1 52,9 -9,4 8,8 0,9 0,50 50 3,3 7,9 -0,9

V2-0,5/08 2220 -0,9 44,0 -17,3 8,3 -3,5 0,50 50 2210 -1,8 48,7 -16,6 8,9 2,3 0,50 50 7,2 10,7 -0,5

V2-0,25/04 2200 -1,8 54,1 1,7 8,4 -2,3 0,40 40 2170 -3,6 58,4 0,0 8,7 0,0 0,40 40 3,6 7,9 -1,4

V2-0,25/06 2160 -3,6 52,1 -2,1 8,2 -4,7 0,40 40 2180 -3,1 56,2 -3,8 8,9 2,1 0,40 40 8,4 7,9 0,9

V2-0,25/08 2180 -2,7 45,6 -14,3 7,4 -14,0 0,45 45 2150 -4,4 47,5 -18,7 7,8 -10,3 0,45 45 5,4 4,1 -1,4

V4-2/04 2240 0,0 54,4 2,2 8,5 -1,3 0,40 40 2230 -0,9 57,3 -1,9 9,3 6,7 0,40 40 9,4 5,3 -0,4

V4-2/06 2210 -1,3 48,4 -9,0 8,4 -2,3 0,40 40 2180 -3,1 50,1 -14,2 9,1 4,2 0,40 40 7,9 3,5 -1,4

V4-2/08 2180 -2,7 45,8 -13,8 7,4 -14,0 0,40 40 2190 -2,7 47,9 -18,0 9,1 4,2 0,40 40 22,5 4,5 0,5

V4-0,5/04 2220 -0,9 57,5 8,1 9,1 5,8 0,40 40 2240 -0,4 60,3 3,3 9,7 11,5 0,40 40 6,6 4,9 0,9

V4-0,5/06 2230 -0,4 55,6 4,5 8,7 1,2 0,40 40 2210 -1,8 58,4 0,0 9,1 4,6 0,40 40 4,6 5,0 -0,9

V4-0,5/08 2190 -2,2 52,5 -1,3 7,6 -11,6 0,40 40 2170 -3,6 55,9 -4,3 8,6 -1,1 0,40 40 13,2 6,4 -0,9

V4-0,25/04 2140 -4,5 56,3 5,8 8,4 -2,3 0,40 40 2110 -6,2 61,4 5,1 9,2 5,7 0,40 40 9,5 9,1 -1,4

V4-0,25/06 2260 0,9 53,2 0,0 8,0 -7,0 0,40 40 2240 -0,4 57,4 -1,7 8,9 2,3 0,40 40 11,3 7,9 -0,9

V4-0,25/08 2250 0,4 55,4 4,1 7,4 -14,0 0,40 40 2200 -2,2 59,2 1,4 8,5 -2,3 0,40 40 14,9 6,9 -2,2

OD2/TU10/10 2210 -1,3 55,6 4,5 8,9 3,5 0,44 44 2220 -1,3 57,4 -1,7 9,4 8,0 0,44 44 5,6 3,2 0,5

OD2/TU10/25 2150 -4,0 46,2 -13,2 8,2 -4,7 0,44 44 2160 -4,0 53,6 -8,2 9,0 3,4 0,44 44 9,8 16,0 0,5

OD2/TU12/10 2230 -0,4 53,2 0,0 9,3 8,1 0,44 44 2180 -3,1 55,8 -4,5 9,6 10,3 0,44 44 3,2 4,9 -2,2

OD2/TU12/25 2140 -4,5 47,6 -10,5 8,5 -1,2 0,44 44 2160 -4,0 49,7 -14,9 8,8 1,1 0,44 44 3,5 4,4 0,9

V2/TU10/10 2230 -0,4 51,3 -3,6 9,0 4,6 0,44 44 2150 -4,4 54,2 -7,2 9,3 6,9 0,44 44 3,3 5,7 -3,6

V2/TU10/25 2150 -4,0 48,1 -9,6 8,6 0,0 0,44 44 2130 -5,3 51,2 -12,3 9,2 5,7 0,44 44 7,0 6,5 -0,9

V2/TU12/10 2190 -2,2 54,7 2,8 9,1 5,8 0,44 44 2140 -4,9 56,3 -3,6 9,6 10,3 0,44 44 5,5 2,9 -2,3

V2/TU12/25 2140 -4,5 45,9 -13,7 8,2 -4,7 0,44 44 2160 -4,0 43,8 -25,0 8,9 2,3 0,44 44 8,5 -4,6 0,9

V4/TU10/10 2090 -6,7 49,3 -7,3 8,5 -1,2 0,44 44 2130 -5,3 52,2 -10,6 8,8 1,1 0,44 44 3,5 5,9 1,9

V4/TU10/25 2120 -5,4 47,3 -11,1 7,9 -8,1 0,44 44 2140 -4,9 48,8 -16,4 8,3 -4,6 0,44 44 5,1 3,2 0,9

V4/TU12/10 2020 -9,8 49,8 -6,4 8,6 0,0 0,44 44 2070 -8,0 53,4 -8,6 9,1 4,6 0,44 44 5,8 7,2 2,5

V4/TU12/25 2140 -4,5 44,1 -17,1 7,6 -11,6 0,44 44 2100 -6,7 47,3 -19,0 8,1 -6,9 0,44 44 6,6 7,3 -1,9
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Příloha č. 2 – Parametry cementotřískových desek ve stáří 28 dní 

 

Souhrn parametrů

p Δ p p2 Δ p2 fm Δ fm fm2 Δ fm2 RL Em Δ Em Em2 Δ Em2 ft⊥ Δ ft⊥ ft⊥2 Δ ft⊥2

Ref 1180 0,0 1140 0,0 10,9 0,0 9,4 0,0 0,86 6030 0,0 5540 0,0 0,82 0,0 0,69 0,0

V-08 1170 -0,8 1150 0,9 10,8 -0,9 8,7 -7,4 0,81 5940 -1,5 5790 4,5 0,84 2,4 0,65 -5,8

S-06 1190 0,8 1200 5,3 11,2 2,8 9,3 -1,1 0,83 6560 8,8 6240 12,6 0,79 -3,7 0,63 -8,7

S-08 1150 -2,5 1130 -0,9 10,8 -0,9 8,4 -10,6 0,78 5770 -4,3 4580 -17,3 0,82 0,0 0,65 -5,8

S-10 1140 -3,4 1090 -4,4 11,3 3,7 8,1 -13,8 0,72 5870 -2,7 5260 -5,1 0,74 -9,8 0,59 -14,5

V2-2/06 1120 -5,1 1090 -4,4 10,7 -1,8 9,5 1,1 0,89 5920 -1,8 5320 -4,0 0,74 -9,8 0,66 -4,3

V2-2/08 1140 -3,4 1150 0,9 10,5 -3,7 9,8 4,3 0,93 5500 -8,8 4950 -10,6 0,69 -15,9 0,57 -17,4

V2-2/10 1110 -5,9 1080 -5,3 9,4 -13,8 7,6 -19,1 0,81 4910 -18,6 4020 -27,4 0,66 -19,5 0,54 -21,7

V2-1/04 1130 -4,2 1100 -3,5 10,5 -3,7 9,5 1,1 0,90 5840 -3,2 5230 -5,6 0,81 -1,2 0,59 -14,5

V2-1/06 1160 -1,7 1150 0,9 9,9 -9,2 8,2 -12,8 0,83 5660 -6,1 5100 -7,9 0,76 -7,3 0,54 -21,7

V2-1/08 1120 -5,1 1110 -2,6 9,6 -11,9 8,3 -11,7 0,86 5040 -16,4 4670 -15,7 0,72 -12,2 0,54 -21,7

V2-0,5/04 1150 -2,5 1180 3,5 10,8 -0,9 9,7 3,2 0,90 5700 -5,5 5260 -5,1 0,69 -15,9 0,58 -15,9

V2-0,5/06 1120 -5,1 1100 -3,5 10,2 -6,4 9,1 -3,2 0,89 4970 -17,6 4390 -20,8 0,72 -12,2 0,59 -14,5

V2-0,5/08 1110 -5,9 1170 2,6 9,4 -13,8 8,0 -14,9 0,85 4530 -24,9 3650 -34,1 0,62 -24,4 0,49 -29,0

V4-2/04 1160 -1,7 1080 -5,3 11,2 2,8 8,9 -5,3 0,79 6360 5,5 5320 -4,0 0,81 -1,2 0,68 -1,4

V4-2/06 1170 -0,8 1030 -9,6 10,4 -4,6 9,7 3,2 0,93 6140 1,8 5470 -1,3 0,67 -18,3 0,59 -14,5

V4-2/08 1160 -1,7 1080 -5,3 10,6 -2,8 9,2 -2,1 0,87 5780 -4,1 5130 -7,4 0,69 -15,9 0,51 -26,1

V4-1/04 1120 -5,1 1150 0,9 10,6 -2,8 9,8 4,3 0,92 5890 -2,3 5450 -1,6 0,78 -4,9 0,63 -8,7

V4-1/06 1130 -4,2 1120 -1,8 9,9 -9,2 8,6 -8,5 0,87 5970 -1,0 5580 0,7 0,72 -12,2 0,52 -24,6

V4-1/08 1110 -5,9 1140 0,0 9,7 -11,0 8,2 -12,8 0,85 5240 -13,1 4590 -17,1 0,67 -18,3 0,53 -23,2

V4-0,5/04 1100 -6,8 1140 0,0 10,9 0,0 9,6 2,1 0,88 6120 1,5 5080 -8,3 0,78 -4,9 0,66 -4,3

V4-0,5/06 1150 -2,5 1190 4,4 11,2 2,8 9,7 3,2 0,87 5790 -4,0 5120 -7,6 0,72 -12,2 0,62 -10,1

V4-0,5/08 1160 -1,7 1170 2,6 10,1 -7,3 9,1 -3,2 0,90 5370 -10,9 4580 -17,3 0,70 -14,6 0,51 -26,1

TD0,5-1/10 1170 -0,8 1150 0,9 10,3 -5,5 8,6 -8,5 0,83 5590 -7,3 4450 -19,7 0,64 -22,0 0,54 -21,7

TD0,5-1/20 1130 -4,2 1140 0,0 9,6 -11,9 8,7 -7,4 0,91 4830 -19,9 3650 -34,1 0,55 -32,9 0,42 -39,1

TD1-2/10 1150 -2,5 1130 -0,9 10,6 -2,8 9,4 0,0 0,89 5780 -4,1 4360 -21,3 0,67 -18,3 0,62 -10,1

TD1-2/20 1170 -0,8 1140 0,0 9,9 -9,2 9,2 -2,1 0,93 5200 -13,8 4160 -24,9 0,59 -28,0 0,49 -29,0

TV21-2/10 1140 -3,4 1130 -0,9 9,9 -9,2 7,6 -19,1 0,77 4750 -21,2 4130 -25,5 0,56 -31,7 0,49 -29,0

TV21-2/20 1190 0,8 1150 0,9 9,2 -15,6 6,5 -30,9 0,71 4490 -25,5 3270 -41,0 0,51 -37,8 0,45 -34,8

V-10/TD0,5-1/20 1160 -1,7 1120 -1,8 10,6 -2,8 9,4 0,0 0,89 5690 -5,6 4870 -12,1 0,72 -12,2 0,57 -17,4

V-10/TD1-2/10 1130 -4,2 1110 -2,6 10,9 0,0 10,3 9,6 0,94 5740 -4,8 5300 -4,3 0,69 -15,9 0,62 -10,1

V-10/TD1-2/20 1150 -2,5 1080 -5,3 9,7 -11,0 9,2 -2,1 0,95 4860 -19,4 4390 -20,8 0,71 -13,4 0,64 -7,2

Š-10/TD0,5-1/20 1190 0,8 1130 -0,9 10,9 0,0 9,1 -3,2 0,83 6070 0,7 5450 -1,6 0,68 -17,1 0,56 -18,8

Š-10/TD1-2/10 1170 -0,8 1120 -1,8 10,8 -0,9 9,9 5,3 0,92 5640 -6,5 5480 -1,1 0,76 -7,3 0,62 -10,1

Š-10/TD1-2/20 1080 -8,5 1090 -4,4 9,6 -11,9 9,2 -2,1 0,96 5040 -16,4 5070 -8,5 0,64 -22,0 0,58 -15,9


