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Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění odpadu z výroby 

cementotřískových desek ve stavebních hmotách. V teoretické části práce jsou 

rozebrány jednotlivé složky a postupy při výrobě cementotřískových desek, výrobní 

procesy, při kterých se produkuje odpad, a v jaké formě a množství se odpad 

nachází. Teoretická část je zaměřena na způsob úpravy vzniklých forem odpadu a 

jeho další využití v upravené nebo neupravené formě. V praktické části byl ověřen 

vliv substituce části pojiva odpadním materiálem na vlastnosti cementové matrice. 

Pro výrobu zkušebních vzorků byl použitý jemný sypký odpad ze zařízení pro 

opracování cementotřískových desek. 

Cementotřísková deska, odpad, recyklace, využití, alternativní surovina, stavební 

hmoty 

 



This bachelor thesis deals with possible applications of waste created during 

cement-bonded particleboard in building materials production. The theoretical 

part of the thesis analyzes the individual components and processes in the 

production of cement-bonded particleboard, production processes during which 

the waste is produced, and the form and quantity the waste can be found in. The 

theoretical part focuses on the treatment of the various waste forms and their 

further use in modified or untreated form. In the practical part, the influence of the 

binder parts substitution on the cement matrix properties is verified. Fine loose 

waste from the cement-bonded particleboard was used for the sample production. 
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Jako při každé jiné průmyslové výrobě, tak i při výrobě cementotřískových 

desek CETRIS dochází ke značné produkci odpadu, který momentálně 

nenachází své další využití. Jediné řešení, jak s ním dále naložit, je umístit ho 

na skládky. V největší míře se jedná o produkci odpadu zejména z finální 

části výroby, kde se výrobek brousí a řeže na požadované rozměry. Odpad, 

který ve výrobě vzniká, se nachází jak v sypké formě - směs dřevěných třísek 

a cementové matrice, tak ve formě  ořezků desek. 

Z důvodu relativně vysoké produkce odpadu – přibližne 12 000 tun ročně, 

firma vynakládá nemalé finanční prostředky právě na jeho skládkování. 

Trendem několika posledních desetiletí je hledání možností, jak nakládat 

s odpadem a jakým způsobem ho efektivně využít a vrátit zpět do výrobního 

procesu. Z hlediska materiálové kompatibility je nejvýhodnější vrátit tyto 

alternativní suroviny přímo do procesu, ze kterého vyšly. Vhodnou úpravou 

vyprodukovaného odpadu a jeho smísením s jinými alternativními 

surovinami, vzniká materiál, který může disponovat lepšími vlastnostmi 

v porovnání s materiálem složeným z primárních vstupních složek směsi. 

Odbouráváním množství produkce odpadu se zvyšuje šance na lepší životní 

prostředí pro další generace. Kromě toho, že využití alternativních surovin 

pomáhá snižovat produkci skleníkových plynů, šetří také okolní prostředí i 

po vizuální stránce a samozřejmě náklady investora na výrobu. Výhodné je, 

aby měla produkce druhotných surovin vznikajcích z odpadu konstantní 

vlastnosti. Toho lze docílit vhodnou mechanickou úpravou, např. tříděním, 

jemným mletím, nebo úpravou složení odpadu a to separací jednotlivých 

složek – cementové matrice a dřevní hmoty. 
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Cílem bakalářské práce je návrh možností znovuvyužití odpadu z produkce 

cementotřískových desek tak, aby bylo vhodnou úpravou schopno vrátit se 

zpět do výrobního cyklu.  

Teoretická část práce je zaměřena na popis výroby cementotřískových 

desek, složení jednotlivých surovin, jejich vhodné množství pro výrobu a 

také chemickou a mechanickou úpravu pro docílení požadovaných 

vlastností. V této části se dále zaměřuji na produkci odpadu, jeho formu, 

vlastnosti, možnosti úpravy a potenciální využití v různých stavebních 

hmotách, prvcích nebo systémech. 

Cílem praktické části je ověření chování cementového kompozitu 

obsahujícího odpad, který vzniká při závěrečném formátování a dotvarování 

produktu na požadované rozměry. Jedná se převážně o materiál ve formě 

prachu, který obsahuje všechny výrobní složky. Náhradou části pojiva 

jemným sypkým odpadem ověřuji fyzikální vlastnosti výsledného materiálu. 
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Cementotřísková deska CETRIS patří mezi moderní stavební materiály 

dnešní doby. Je to hlavně díky jejím vlastnostem a relativně jednoduchému 

složení. Navzdory tomu, že mezi její základní složky patří dřevo, má 

protipožární vlastnosti. Je proto využívána v protipožárních aplikacích. Dále 

ve velké míře nachází uplatnění v podlahových systémech, podhledech, 

střešních nadstavbách, odvětrávaných fasádách a stěnách nebo příčkách. 

Významné uplatnění nacházejí desky v montovaných stavbách a celkově 

jsou ideální pro technologii suché výstavby a to i v náročných klimatických 

podmínkách, kde se můžou naplno projevit další kladné vlastnosti tohoto 

materiálu. Desky CETRIS jsou také vhodné k použití do staveb se zdravotně 

náročnými podmínkami. Vzhledem ke způsobu výroby a úpravy dřevní 

suroviny jsou desky CETRIS trvanlivé a odolní vůči houbám, plísním a 

hmyzu. [1], [44] 

 

Obr. 1:  Desky CETRIS [10] 

 

Norma ČSN EN 633 proto cementotřískovou desku definuje jako desku 

vyrobenou lisováním částic na bázi dřeva, nebo jiných rostlinných částic 
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pojených běžným portlandským cementem, nebo cementy na bázi hořčíku s 

možnými přísadami. [2] 

 

Vznik cementotřískových desek – CETRIS se datuje od počátku 20. století, 

kdy se ve stavebnictví začalo používat míchání cementu s dřevěnými vlákny. 

To byl základní podnět k výrobě aglomerovaných desek. 

V roce 1940 došlo ke slisování cementu spolu s dlouhými dřevěnými vlákny, 

a tím byla vytvořena první dřevovláknitá deska. Časem došlo ve směsi k 

omezení množství dřevěných třísek a z původních dřevotřískových desek 

vznikají první moderní třískové desky podobné deskám, se kterými 

přicházíme do styku i dnes. [1] 

 

Pro výrobu desek CETRIS se používá dohromady 5 základních surovin. Jedná 

se o cement, dřevo, vodu, síran hlinitý a vodní sklo. 

 

Obr. 2: Grafické zobrazení hmotnostního zastoupení jednotlivých složek CETRIS 

v procentech [3] 
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K výrobě se používá rychletvrdnoucí portlandský cement CEM I 42,5 R, který 

tvoří 25 % surovinové směsi. Dřevo přichází do výroby ve formě třísek. 

Nejvhodnější je dřevo z jehličnanů a to nejčastěji smrkové dřevo nebo 

jedlové. Před vstupem do výroby musí být dřevo odkorněné. Hydratační 

přísady – síran hlinitý a vodní sklo, jsou důležité pro mineralizaci produktu a 

tvoří přibližně 2 % z celkového množství směsi. Poslední, neméně důležitou 

složkou, je technologická voda, což je voda, která přímo vstupuje do 

výrobního procesu. Tuto vodu není potřeba pred použitím ve výrobě nijak 

upravovat, proto lze používat vodu z vodovodního řádu. [4] 

 

Pojiva jsou látky, které lze upravit do formy tekuté nebo kašovité. Z těchto 

forem pak snadno přecházejí do formy pevné. Pojiva mají schopnost 

spojovat nesoudržná zrna nebo nesoudržné hmoty do jednoho 

kompaktního celku, tzn. že vytvoří z látek jednotnou kompaktní hmotu. 

Zpevňování hmoty je možno rozdělit na dvě formy přemeny, a to tuhnutí a 

tvrdnutí. Tekutá nebo kašovitá hmota při tuhnutí ztrácí svoji snadnou 

zpracovatelnost a postupně dostává vlastnosti pevné látky. Následně při 

tvrdnutí pak vytvořená pevná látka dále získává vyšších pevností. 

V dnešní době se ve stavebnictví nejčastěji používají chemická pojiva 

založena na anorganické bázi. Ta se dále dělí na vzdušná, hydraulická, 

pucolány a latentně hydraulické látky. 

Při výrobě CETRIS je využíváno pojivo hydraulické - cement. Po smíchání 

cementu s vodou a částečném zatuhnutí směsi na vzduchu, může tato směs 

tuhnout a tvrdnout na vzduchu i ve vodě. [5] 
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Výroba cementu začíná pálením zpevněných či nezpevněných zemin (břidlic, 

hlín, jílů atd.) a vápence při teplotách kolem 1450 °C. Cement vzniká 

semletím vypáleného slínku společně s regulátorem tuhnutí a případnými 

dalšími příměsmi. Cement patří mezi hydraulická pojiva, která mají 

schopnost tuhnout a tvrdnout na vzduchu i ve vodě. Jednou z velmi 

ceněných vlastností, je zachování objemové stálosti a pevnosti po zatvrdnutí 

ve vodě. Cement se skládá ze slínkových minerálů C3S, C2S, C4AF a C3A. 

Regulací obsahu jednotlivých slínkových minerálů můžeme ovlivňovat 

výsledné vlastnosti cementu. Jednou ze základních korekčních surovin 

regulujících rychlost tuhnutí bývá obvykle síran vápenatý. Dále se do 

cementu přidávají různé druhy příměsí, ovlivňující jeho vlastnosti 

a výslednou cenu (směsné cementy). Dle ČSN EN 197-1 cementy 

rozdělujeme do 5ti základních skupin. Jsou to skupiny CEM I – CEM V. 

 

Nejvýhodnější pro výrobu cementotřískových desek jsou cementy s rychlým 

nárůstem počátečních pevností.  Tato vlastnost je důležitá hlavně pro rychlé 

odformování, a to následně urychlí i celý výrobní proces.  Pro výrobu desek 

je ideální portlandský cement CEM I 42,5 R. Ten začíná tuhnout už po jedné 

hodině po zamíchání s vodou. To je velmi výhodné, protože za tuto dobu 

proběhne celý míchací i lisovací proces desek a pak začíná směs tuhnout. 

V dalším procesu – lisování, se desky v lisech stlačují podle typu výrobku po 

dobu 6 až 8 hodin. Je proto nezbytné, aby cement za tenhle čas dosáhl 

požadovaných manipulačních pevností pro odformování. [6], [7], [8], [9] 
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Plnivem nazýváme organickou, nebo anorganickou látku, která 

v kompozitech zastává hned několik funkcí. Základní funkcí je vyplňovat 

kompozitní materiál a zlepšovat jeho charakteristiky. Organická plniva jsou 

díky své pórovité struktuře a nízké měrné hmotnosti používány nejčastěji 

kvůli vylehčovací funkci. Dále se využívají kvůli zlepšení odolnosti vůči tvorbě 

trhlin, zvýšení houževnatosti, snížení křehkosti, zlepšení poměru pevnosti 

v tahu k pevnosti v tlaku, nebo zlepšení požární odolnosti. Jednou z dalších 

výhod organických plniv je jejich poměrně snadná obnovitelnost. 

Při výrobě cementotřískových desek se jako organické pojivo využívá dřevo 

ve formě dřevěných třísek. Tyto třísky obsahují celulózy, hemicelulózy a jiné 

vodou vyluhovatelné sloučeniny, které i v malých koncentracích negativně 

ovlivňují (zpomalují nebo úplně zastavují) hydrataci cementu. Při smíchání 

dřevěných třísek s cementem lze sledovat, jak se hydratující zrna cementu 

pokryjí tenkým nepropustným filmem, který zabraňuje průniku vody k zrnu 

cementu. Tím dochází ke zpomalování tuhnutí a tvrdnutí kompozitní složky. 

Celulóza-polysacharid, který je nejproblémovější složkou, obsahuje 1000 až 

3000 molekul glukózy. Smícháním cementu s vodou dostaneme silný 

zásaditý roztok, který výrazně zvyšuje množství vyluhovatelních látek 

z dřevěných třísek. Vhodným výběrem vstupní dřevní suroviny, která 

obsahuje menší množství vyluhovatelných látek, dokážeme tento obsah 

výrazně snížit. Nejčastěji využívanou dřevinou pro výrobu je u nás smrk 

nebo jedle. 
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Obr. 3: Dřevěné štěpky na výrobu CETRIS [11] 

 

Obsah vyluhovatelných látek lze snížit i vhodnou technologickou úpravou 

vstupní dřeviny. Existuje několik způsobů jak regulovat tyto látky a to např. 

vystavením pověternostním podmínkám, vyvařením ve vodě, máčením ve 

studené vodě, krátkodobým zahřátím na teplotu 300 °C, nebo vystavením 

tenké vrstvy dřevěného materiálu na slunci. Kvůli možnosti kontinuální 

výroby, byla vyvinuta technologie přehřívání pomocí mikrovlnného záření. 

Nevýhodou této technologie je její vysoká nákladnost a obtížné nastavení 

provozního výkonu pouze na prohřev a ne na zapálení dřevěných třísek. 

Kvůli vysoké nasákavosti a hygroskopicitě organických plniv, je nutno tyto 

plniva mineralizovat. Mineralizováním lze rovněž docílit zamezení 

uvolňování vyluhovatelných látek do kompozitní směsi. Mineralizace ale 

nedokáže eliminovat všechny charakteristické vlastnosti organických pojiv, 

proto se lze u těchto výrobků setkat s vyššímy objemovými změnami 

způsobenými změnou vlhkosti. Mineralizací však dosáhneme pozitivních 

vlastností, což jsou například zlepšení poměru pevnosti v tahu k pevnosti 

v tlaku, snížení křehkosti, nebo zvýšení dynamické tuhosti a jiné. [6], [12], 

[13] 



19 

 

Dřevo sehrálo významnou roli v celé lidské historii. Patří k nejstarším 

stavebním materiálům. Široké využití nachází hlavně kvůli jeho užitečným 

vlastnostem, jako např. nízká objemová hmotnost, malá tepelná a zvuková 

vodivost, dobrá pevnost a lehká opracovatelnost. Výhodou dřeva je jeho 

široká dostupnost a poměrně rychlá obnovitelnost. Nevýhodou dřeva je 

v největší míře jeho hořlavost a slabá odolnost vůči rostlinným nebo 

živočišným škůdcům a povětrnostním podmínkám. [14], [40], [41] 

Dřevo je složitý a velmi nerovnoměrný materiál. Mezi základní složky, které 

tvoří dřevo, patří celulóza, hemicelulóza a lignín. 

 

Obr. 4:  Grafické zobrazení struktury dřeva [15] 

 

Dělivé pletivo-kambium, se vytváří periodicky, proto můžeme v našich 

podmínkách sledovat na příčném řezu letokruhy. Ty jsou tvořeny rozdílným 

přírustkem dřeva v různém ročním období. Dřeviny můžeme rozdělit na 

jádrové a bělové. Na jádrových dřevinách můžeme pozorovat světlejší vnější 

letokruhy, které slouží k aktivnímu vedení vody a tmavší vnitřní letokruhy. 

Tmavé vnitřní letokruhy také původně primárne sloužili k vedení vody, ale 

nahradily je nové letokruhy a teď se v nich odkládají tmavší látky, co 
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způsobuje jejich zabarvení. Pokud na příčném řezu nemůžeme pozorovat 

tmavou jádrovou část, hovoříme o dřevu bělovém. [43] 

 

Obr. 5:  Příčný řez kmenem dřeva [16] 

 

K výrobě cementotřískových desek se nejčasteji používá dřevo smrkové. Je 

to nejen kvůli jeho velkému výskytu v našich lesích – nad 50 %, ale i kvůli 

nízkému obsahu vyluhovatelných látek zpomalujících nebo zastavujících 

hydrataci cementu. Tělo stromu tvoří přímý kmen, který se snadno odkůruje 

a díky tomu, že se jedná o mírně smolnaté a měkké dřevo se i lehko 

opracovává. V menší míře se využívá také dřevo jedlové, které má podobné 

vlastnosti jako dřevo smrku. [17], [18] 

 

Celulóza tvoří asi 50% veškeré dřevní hmoty. Je to látka makromolekulární, 

vznikající z produktu listů – glukózy. Vzájemným spojováním molekul vzniká 

makromolekula lineární stavby. Přesto, že se takto spojí až 3 tisíce molekul 

glukózy, je makromolekula celulózy co do velikosti stále ještě velmi malým 

útvarem, dlouhým asi tisícinu milimetru. Vlákénka celulózy se pak 

vzájemným stáčením shlukují do útvarů větších, hlavně delších, jež vedle 

sebe racionálně uložené tvoří stěnu buňky.  
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Obr. 6:  Detail zakreslení vláken celulózy v buněčných stěnách [19] 

 

Celulóza má zásluhou znásobené řetězovité struktury vláknitou podobu. To 

je příčinou, že celulóza, a tím i dřevo, jsou ve směru vláken velmi pevné. 

Dostatečně také odolávají vodě a chemikáliím. Čistá celulóza se v přírodě 

vyskytuje jen velmi vzácně, např. v podobě bavlníkových vláken. Nejčistší 

celulózou získanou ze dřeva je vata, používaná především pro zdravotnické 

účely. [20] 

 

Hemicelulózy jsou také makromolekulární látky, vznikající z různých cukrů a 

podobně jako celulóza jsou vláknité. Vlákna jsou však podstatně kratší, a 

proto má hemicelulóza i nižší pevnost. Hůře také odolává chemikáliím. Na 

rozdíl od celulózy se štěpí kromě kyselin i v zásadách na jednoduché cukry, 

glukózu, xylózu, galaktózu a další. Dřevo obsahuje 22 až 28% hemicelulóz 

(více jsou zastoupeny v dřevě listnatých stromů). Hemicelulózy ve dřevě 

obalují (doprovázejí) celulózu. [20] 
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Lignin je nejkomplexnejší polymer mezi přirozeně se vyskytujícími materiály 

s vysokou molekulovou hmotností. Na rozdíl od celulózy a hemicelulóz lze 

lignin označit jako látku beztvarou (amorfní). Ve dřevě je zastoupen asi z 

26% - 35%. Lignin prolíná celulózu a hemicelulózy, čímž vyplňuje mezery. 

Chová se jako termoplast a plní ve dřevě funkci tmele látek vláknité 

struktury. Více ligninu obsahují listnaté stromy, proto jsou tyto dřeviny těžší, 

ale také jsou po ohřátí tvárnější, plastičtější. Například buk, který je na lignin 

zvláště bohatý, se využívá všude tam, kde se vyžaduje zvýšená ohebnost 

dřeva. Lignin (na rozdíl od celulózy) odolává málo zásadám a toho lze využít 

právě při ohýbání a tvarování dřeva. Například tenké destičky dřeva 

ponořené do amoniakové vody je možné libovolně tvarovat; dřevo takto 

upravené si nově nabytý tvar ve značné míře zachová. [20], [42] 

 

Dřevo obsahuje i látky, které netvoří dřevní hmotu, a proto také méně 

ovlivňují vlastnosti tohoto materiálu. Za zmínku stojí látky zvyšující odolnost 

dřeva proti houbám, plísním a hmyzu. Tyto schopnosti mají třísloviny, 

pryskyřice a některé alkaloidy, které však nepříznivě ovlivňují zpracování 

dřeva: např. pryskyřičná hnízda je nutné mechanicky nebo vymýváním 

organickými rozpouštědly vyčistit. Třísloviny a některé alkaloidy způsobují 

zbarvení povrchu dřeva (moření), alkaloid betulin obsažený ve dřevě břízy 

zlepšuje zase natolik zápalnost tohoto dřeva, že hoří i syrové, nevysušené. 

[20] 
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Přísady jsou látky, které samy o sobě ovlivňují pevnosti jen nevýrazně. Jejich 

použití se projevuje výrazně při regulaci vodního součinitele, pórovitosti, 

urychlení tuhnutí, nebo pro mineralizaci organických pojiv. Při výrobě 

cementotřískových desek se využívají hlavně pro zvýšení požární 

bezpečnosti a urychlení tuhnutí cementotřískové směsi. 

 

Tuhá tavenina alkalických křemičitanů, nebo také vodní roztok křemičitanu 

sodného se nazývá vodní sklo. Ve stavebnictví je nejčastěji využíváno 

k urychlení tuhnutí cementových směsí a mineralizaci organických pojiv. 

Mineralizací organických pojiv získáme směs odolnou vůči požáru.  

Vodní skla se v současnosti vyrábějí nejčastěji dvěma základními metodami. 

Prvním způsobem je výroba z pevného pevného křemičitanu sodného nebo 

draselného. Ten se vyrábí ze sklářského písku (oxid křemičitý, 70-75%) 

tavením ve sklářské vanové peci při teplotě 1400 – 1600 °C za pomoci 

alkalických tavidel – soda (uhličitan sodný) nebo potaš (uhličitan draselný), 

tj. látek, které tavení písku usnadňují. Roztavená sklovina se prudce chladí 

za účelem rozpraskání na co nejmenší části (vizuálně podobné kouskům 

ledu) a tím co nejednodušší následné rozpouštění. Takto připravený vstupní 

materiál se pomocí hydroxidu sodného/draselného, vody, teploty a tlaku 

rozpouští v autoklávu (vytápěná uzavíratelná tlaková nádoba) na tekuté 

vodní sklo. Tímto způsobem lze vyrábět všechny typy vodních skel.  

Druhým způsobem je výroba za pomoci hydrotermální reakce. 

V autoklávu (vytápěná uzavíratelná tlaková nádoba) se za pomoci 

hydroxidu, vody, teploty a tlaku přímo rozpouští křemičitý písek. Touto 
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metodou lze vyrábět jen určité typy vodních skel sodných. 

Přidáváním organických či anorganických aditiv do procesu rozpouštění v 

autoklávu lze vylepšovat parametry a vlastnosti vodních skel.  

Vytvrzování vodního skla je způsobeno tvorbou gelu kyseliny křemičité, 

nejčastěji v důsledku reakce alkalického křemičitanu s oxidem uhličitým, 

resp. kyselinou uhličitou, podle následujícího schématu: 

Me2SiO3 + H2CO3 →  Me2CO3 + H2SiO3 (gel SiO2 • n H2O) 

Složení vodního skla bývá nejčastěji charakterizováno křemičitým modulem 

M, což je molární poměr SiO2/Na2O pro sodné sklo nebo SiO2/K2O pro 

draselné sklo. Hodnota křemičitého modulu běžně vyráběných typů 

vodního skla leží obvykle v rozmezí 1,6-4,1. Vedle modulu se k charakterizaci 

vodního skla používá nejčastěji jeho hustota, která poskytuje informaci o 

koncentraci roztoku i o složení výchozího skla, dále viskozita a rovněž 

hodnota pH. Viskozita vodního skla závisí na jeho koncentraci a na hodnotě 

křemičitého modulu výchozího skla. Při porovnávání údajů o viskozitě je 

třeba vzít v úvahu, že vodní sklo se chová jako newtonská kapalina a 

hodnota viskozity tedy závisí na způsobu měření. Hodnota pH je rovněž 

funkcí chemického složení a koncentrace vodního skla. Vodní skla, jakožto 

roztoky solí silné zásady a slabé kyseliny, jsou značně alkalická. [21], [22] 

 

Je to anorganické koagulační činidlo na bázi soli hliníku. Jeho chemický 

vzorec je Al2(SO4)3. Ve stavebnictví je využíván podobně jako vodní sklo 

k mineralizaci organických pojiv a k urychlení nárůstu počátečních pevností 

cementu v průběhu hydratace. Spolu s vodním sklem vytváří velmi tepelně 

stabilní a těžce rozpustné silikahydráty. [23] 
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Voda pro výrobu není nijak speciálně upravována a využívá se běžně 

dostupná voda z vodovodního řádu, pokud vyhovuje ČSN EN 1008. Voda má 

v čerstvém cementovém kompozitu dvě základní funkce. Spolupodílí se na 

hydrataci cementu a ovlivňuje celkovou zpracovatelnost kompozitu. 

Hydratace je chemický proces, ke kterému dochází po zamíchání cementu 

s vodou. V důsledku hydratace dochází k tuhnutí a tvrdnutí cementového 

kompozitu. Tuhnutí a tvrdnutí nastává po několika desítkách minut. Objem 

vody v cementovém kompozitu činí přibližně 10 objemových procent 

z celého objemu složek. [13], [24] 
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Desky jsou vyráběny pomocí německého technologického zařízení firmy 

BISON. Kvůli rekonstrukci a modernizaci v roce 2010 je momentálně výrobní 

kapacita desek CETRIS v objemu 55 000 m3 ročně. 

Výroba desek se dá shrnout do 8mi základních kroků (viz. Obr. 7): 

 

Obr. 7:  Schéma výrobního procesu CETRIS [4] 

 

1. roztřískování 

2. míchání směsi 

3. vrstvení desek 

4. lisování a vytvrzování pod tlakem 

5. zrání a sušení 

6. formátování 

7. skladování 

8. expedice 
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Na začátku je důležité odkornění smrkové nebo jedlové dřevní hmoty. 

Následně po tři až čtyřměsíčním skladování se dřevní hmota roztřískuje na 

jehlicovité třísky a dopravuje do třískových sil. Přes váhy se do míchacího 

zařízení dopravuje roztřískovaná dřevní hmota, kvalitní portlandský cement 

a v závislosti na receptuře mineralizační látky. Dávka vody je přizpůsobena 

naměřené vlhkosti dřeva.  

Vytvořená směs materiálu dále putuje na vrstvící zařízení. Tu se směs 

rozprostře na předem ošetřené ocelové plechy. Výrobní zařízení pracuje se 

čtyřmi oddělenými vrstvícími stroji umístěnými za sebou. První a čtvrtá 

komora pomocí větrného třídění vytváří jemnější krycí vrstvy. Druhá a třetí 

komora mechanicky nanáší středovou provázanou vrstvu. Plechy s 

vytvořeným rounem jsou stohovány vzájemně na sebe a lisují se pod 

vysokým tlakem na jmenovitou tloušťku, která tvoří přibližně jednu třetinu 

sypné tloušťky. [1] [4] 

 

Cementotřískové desky kombinují dobré vlastnosti cementu, nehořlavého 

materiálu odolného v tlaku, a dřeva, které má nízkou hustotu a vysokou 

pevnost v tahu a ohybu. Spojením těchto dvou materiálů vznikly desky, 

které prokazují velice dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti. Jejich odolnost 

proti povětrnostním vlivům, mrazu a plísním je řadí před štěpkocementové 

nebo sádrokartonové desky. [25], [26] 

Jejich plošná hmotnost při tloušťce 10 mm činí 14,0 kg·m-2. Proto jsou 

cementotřískové desky lehčí než klasické cementovláknité desky. 

Významnou vlastností je modul pružnosti, který je vyšší než 4500 N·mm-2 

a pevnost v ohybu která je větší než 10,0 N·mm-2. 
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Dřevo, jako jedna ze základních složek cementotřískových desek způsobuje 

lineární roztažnost a smrštění při změnách vlhkosti. S touto vlastností je 

nutno počítat při použití desek. Zajištění potřebné dilatace zamezí 

budoucím možným deformacím desek. 

Významnou vlastností cementotřískových desek je jejich nízká bobtnavost, 

kvůli které máme možnost umístit desky nejen do interiéru, ale i do 

exteriéru nebo vlhkých prostor. Hodnoty bobtnavosti, které byly naměřeny 

do 1,5 %, vyhovují normě ČSN EN 634 – 2 (viz Tab. 1). [22], [27] 

Tab. 1: Základní požadavky na vlastnosti CETRIS dle ČSN EN 634 – 2 [22]  

 

Na zkouškách odolnosti vůči mrazu – 100 zmrazovacích cyklů, lze potvrdit 

mrazuvzdornost cementotřískových desek podle normy ČSN EN 1328. [22], 

[28] 

Podle třídy reakce na oheň se dle evropské normy EN 13 501-1 je AS-sl, d0 

klasifikují jako nehořlavé. Kvůli této vlastnosti je používána do konstrukcí se 

zvýšeným nárokem na požární odolnost, nebo tvoří samotnou požárně 

odolnou konstrukci. Požární odolnost je časový údaj v minutách, při kterém 
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se sleduje schopnost výrobku odolávat požáru za přesně stanovených 

podmínek. [3] 

Na základě výsledků z provedených zkoušek můžeme konstatovat, že 

cementotřískové desky mají výborné akustické vlastnosti. Jsou proto 

výhodným materiálem pro použití jako opláštění příček s menší šířkou 

a náročnými akustickými požadavky. Jejich vzduchová neprůzvučnost se 

pohybuje v rozmezí hodnot 30-35 dB. [3], [22] 

Cementotřískové desky jsou ekologické a přátelské k životnímu prostředí. 

Nejsou v nich obsaženy zdraví škodlivé a nebezpečné látky jako 

formaldehyd nebo azbest a jsou odolné vůči benzínu či olejům. [3] 

 

Po dostatečném vysušení vzniklého výrobku se provádí jeho finální 

formátování podle požadavků. Cementotřískové desky lze opracovávat 

všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. Pro profesionální opracování desek 

by se měly používat jen nástroje opatřené tvrdokovem. Aby desky vyhověly 

rozměrovým tvarům a požadavkům, provádí se na nich tyto základní úkony: 

dělení desek na menší rozměry, frézování hran, fázování hran, vrtání 

a broušení. [25], [29] 

 

Dělením se vytvoří stavební dílec o požadovaném tvaru a rozměru. Dle 

požadavků zákazníků se desky dělí v podélném, příčném i šikmém směru. 

Desky se dělí vždy ze základního výrobního formátu 3350 x 1250 mm na 

speciálním zařízení. Minimální možné rozměry řezaných pravoúhlých 

formátů desek jsou 50 x 50 mm. Maximální možné rozměry řezaných 
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pravoúhlých formátů desek činí 1 225 x 3 325 mm. Na dělení desek 

s nepravidelnými rozměry se používá CNC obráběcí přístroj, který je také 

schopen srazit hrany nebo předvrtat otvory. Při shodných rozměrech 

a tvarech výrobku, se v závodě provádí dělení desek umístěných v několika 

vrstvách na sobě. K zajištění vysoké kvality řezu a vyšší odolnosti proti 

opotřebení se k dělení používají vysokootáčkové pily s diamantovými hroty. 

[29], [30] 

Desky je možno dělit i ručním zařízením. Doporučuje se použít běžné 

nástroje na dělení dřeva, opatřené tvrdokovem (SK plátky). Kvůli docílení 

optimální řezné rychlosti 30 – 60 m/s je vhodné používat stroje s 

elektronickou regulací otáček. Desky s povrchovou úpravouje nutné řezat 

zásadně vždy po rubové (neupravené) straně desky, tak aby nedošlo k 

porušení lícové – upravené plochy. [29] 

Při dělení vzniká odpad větších rozměrů - kusy v řádech jednotek až 

několika málo desítek centimetrů. Pokud je odpadní materiál dostatečných 

rozměrů, dá se použít na výrobu desek s menším formátem. 

 

Cementotřískové desky lze frézovat na stolním zařízení či ruční frézkou. 

Desky lze opatřit perem a drážkou nebo polodrážkou. Poloperem se 

opatřují desky s minimální tloušťkou 12 mm. Pero a drážku je možné 

vyfrézovat na desky s tloušťkou minimálně 16 mm. Hrany se sráží na desce 

o minimální tloušťce 8 mm. Hrany se srážejí většinou ruční frézkou. Řezná 

rychlost nástroje je cca 30m/s. [29] 

Při frézování vzniká jemná sypká odpadní směs šedé barvy, kterou tvoří jak 

velmi jemné částečky, tak i větší kusy z ofrézovaných hran. 
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Desky se předvrtávají přimo v závodě pomocí vrtacího plánu. V rámci 

vrtacího procesu se vytvořené otvory rovnou i zahloubují. Pro vrtání desek 

se používají vrtáky na kov (HSS). Při ručním vrtání je vhodné použít 

elektrické vrtačky s elektronickou regulací otáček. Desky s povrchovou 

úpravou se vrtají zásadně směrem z lícové (upravené) strany, při vrtání z 

rubové strany by došlo k poškození lícové plochy. [29] 

Odpad, který vzniká při vrtání, je podobně jako při odpadu vzniklého při 

frézování velmi jemného charakteru.  

 

Celoplošné strojní broušení cementotřískových desek se ve výrobním 

závodě provádí pro zhotovení podlahové broušené desky z důvodu snížení 

tloušťkové tolerance na ±0,3 mm. Ruční broušení lze provádět ve styku 

desek tam, kde je nutné odstranit nerovnosti v ploše nebo zdrsnit povrch 

desky. Používají se elektrické ruční brusky s brusným papírem zrnitosti 40 – 

80. I v tomto případě je vhodné odsávání vzniklého prachu. [29] 

Při broušení vzniká odpad mnohem jemnější jako při frézování nebo vrtání. 

Kvůli získání hladkých ploch, použitím brusného papíru zrnitosti 40 – 80, 

vzniká prašný odpad šedé barvy.  
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Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 Zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. [37] 

Odpady rozdělujeme do několika kategorií a to podle: 

 místa, kde vzniká – komunální, zemědělský, lesnický, průmyslový; 

 použitelnosti – znovu použitelný a nepoužitelný; 

 chemického složení – organický a anorganický; 

 konzistence – tuhý, kapalný a plynný; 

 zákona – nebezpečný a ostatní; 

 toxicity – infekční, inertní, radioaktivní. 

Nejvýhodnější způsob jak s odpady nakládat je jejich opětovné využití 

v procesu výroby. Tato alternativa ale není vždy technicky nebo finančně 

možná. Proto se dnes odpady likvidují nejčastěji pomocí fyzikálních, 

chemických nebo biologických metod, haldováním, spalováním nebo 

skladováním v podzemních prostorách. [22], [31] 

Řešení, jak s odpady nakládat do budoucna, je v zavádění výrobních 

technologií a procesů, které by imitovaly přírodní principy a to se 

zaměřením na uzavřenost cyklu látek v přírodě. Mezi tyto technologie 

a procesy se zařazuje recyklace, maloodpadové technologie a některé 

biotechnologie. 

Recyklaci ve výrobním procesu lze rozdělit na: 

 primární – odehrává se v uzavřeném výrobním cyklu, odpady 

vznikající při výrobním procesu se do něho zpětně vracejí; 

 sekundární – využívá odpady z jiných oblastí ekonomické aktivity; 

 terciární – dlouhodobé a opakované využití stavebních hmot. 
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Recyklací samotnou se neřeší jen probém samotného vzniku odpadu a jeho 

eliminace, ale v pohledu do budoucna zabezpečuje úspory přirodních, 

neobnovitelných surovin. [32] 

Odpad z výroby cementotřískových desek lze podle velikosti rozdělit na dva 

druhy: 

 celistvé kusy či odřezky vznikající při dělení; 

 jemný sypký odpad ze zařízení pro opracování cementotřískových 

desek. [22], [33] 

Jemný sypký odpad ze zařízení pro opracování cementotřískových desek je 

shromažďován do odpadních věží. Z celkového počtu 5ti věží se využívajú 

pouze 4. Ve věži číslo 5 se shromažďuje nejvíc odpadu. Dostává se tam 

zbytkový odpad z dělení, broušení, frézování, nebo odpad z opracování CNC 

stroji. K finálnímu opracování se využívají stroje s CNC technologií, 

konkrétně je to fréza, bruska a dělící pila. Zbylé odpady z výrobní linky, 

čistícího zařízení a formátovací pily jsou shromažďovány v ostatních třech 

věžích. Produkce odpadu z výroby je výrazná, činí takřka 33 tun denně. 

Odpad tvoří dřevěné třísky a zhydratovaný cement. Dřevěné třísky mají 

různou velikost podle místa výroby, kde vznikají. [22] 

Při výrobě cementotřískových desek dochází k největší produkci odpadu 

zejména při finálních úpravách desek na požadované rozměry a tvary. Jedná 

se o produkci odpadu z dělení, frézování, broušení a vrtání 

cementotřískových desek.  

Mezi vzniklý odpad, který nenachází další využití, patří popílek. Ten vzniká 

v kotli na biomasu, který vytápí proteplovací komory – jedny z částí výrobní 
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linky. Palivo tvoří dřevní štěpky o výhřevnosti 10,5 MJ/kg s produkcí 0,4 % 

nespalitelných látek. Produkce popílku sice nezatěžuje životní prostředí tak 

výrazně jako jiné odpady z výroby, ale z dlouhodobého hlediska vznikají 

nemalé finanční náklady na skládkování tohoto odpadu.  

Využití popílku ze spalování dřevní štěpky jako náhrady části pojiva by bylo 

možné až po prověření jeho vlivu na některé parametry cementotřískových 

desek. Popílky z elektrárenské výroby mají rozdílné vlastnosti jako popílky 

ze spalování dřevní štepky. V případě využití popílku by v rámci těchto 

rozdílností bylo vhodné prozkoumat jejich vlastnosti. [22], [34] 

 

Na výrobní lince cementotřískových desek je možné opracovat výrobek 

s minimálním rozměrem 50 x 50 mm. Proto se odřezky menší stávají 

automaticky pro výrobu odpadem. Jsou to hlavně odřezky z formátování 

desek na základní rozměr. Jejich hrany nejsou nijak upravené a mají velice 

malé rozměry. Při výrobě vznikají i odřezky s většími rozměry a upravenými 

hranami. Při těchto odřezcích ale pro další využití není jejich velikost 

většinou dostatečná, proto také nenacházejí další využití. Větší kusy se 

pouze skladují v areálu firmy bez dalšího cíle, jelikož pro odběratele také 

nejsou zajímavé. [22] 

 

Je to odpad z výroby cementotřískových desek, který vzniká při 

odsávání  finální části výroby a to při procesu dotvarování a formátování 

podle zadaných požadavků. Jedná se o jemný sypký materiál, který tvoří 

směs zhydratovaného cementu a dřevěných třísek různé velikosti, podle 
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typu opracování, při kterém vzniká. Vzniklý odpad není nijak zdraví škodlivý, 

ale vzhledem k možnosti mechanického podráždění pokožky, dýchacích cest 

nebo očí je nutné tento odpad odsávat a zachytávat v odprašových věžích. 

[22], [29] 

Ve výrobě CETRIS jsou momentálně využity 4 věže pro zachycení jemných 

částic: 

 věž č. 1 – zachycuje odpad, který vzniká při broušení plechů sloužících 

k stohování nebo ukládání výrobní směsi. Zachycený odpad se skládá 

z dřevěných třísek různé velikosti a ztvrdlého cementu. Vzhledem 

k produkci odpadu z ostatních činností je produkce tohoto druhu 

odpadu nízká; 

 věž č. 2 – zachycuje odpad, který vzniká při hrubém dělení desek na 

primární rozměr. Tenhle odpad tvoří jemnějsí směs dřevěných třísek 

a cementu; 

 věž č. 4 – sem je umísťován odpad z dílčích činností na výrobní lince 

a prach z výroby. Produkce tohoto druhu odpadu je také nízká; 

 věž č. 5 – zachycuje odpad, který produkují všechny finální činnosti 

opracování desek. Je to odpad z dělení, broušení, frézování, nebo 

z opracování CNC stroji. Tento druh odpadu má nejvýraznejší 

zastoupení. [22], [29] 
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Graf 1:  Produkce jednotlivých složek odpadu v odprašových věžích [12] 
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V následujících kapitolách je věnována pozornost možnostem využití 

vzniklého odpadu a nutnost další úpravy pro jeho aplikovatelnost. Jedná se 

o možnosti využití jak kusového odpadu či odřezků vznikajících při dělení, 

tak o využití jemného sypkého odpadu ze zařízení pro opracování 

cementotřískových desek. Jednotlivé způsoby a možnosti využití jsou 

navrženy podle tvarových možností a způsobu náročnosti úpravy vzniklého 

materiálu pro splnění požadovaných vlastností. 

 

Jedná se o odřezky většího formátu, které vznikají při procesu formátování. 

Jednou z možností jejich využití, je využití těchto odřezků jako alternativní 

formy ztraceného bednění. Podmínkou využití odřezků jako ztraceného 

bednění je jejich dostatečná velikost, vzhledem na rozměrové podmínky 

konkrétní aplikace v konstrukci. Postup řešení ztraceného bednění sám o 

sobě přináší časovou a finanční úsporu, odpadá při něm nutnost pracného 

odbedňování a vzhledem k opracovanému povrchu odřezků desek může 

tvořit pohledovou část konstrukce. Po vytvrdnutí betonu se odřezky stávají 

trvalou součástí svislé nebo vodorovné konstrukce.  

Tohle využití je však aplikovatelné pouze na odřezky s dostatečnými 

rozměry a neřeší situaci využití odpadu o velikosti v řádech několika 

jednotek centimetrů. Nutností pro tohle využití by byla separace odřezků se 

stejnou tloušťkou, pro eliminaci promněnlivost výsledného průřezu 

betonové konstrukce. Důležité by také bylo sledovat nasákavost desek, kvůli 

dostatečné hydrataci cementu v betonové konstrukci. 
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Jednou z možností využití odřezků malého formátu je jeho použití jako 

částečné náhrady kameniva ve směsích stmelných cementem. Tyto směsi 

jsou nejčastěji využívány v dopravních stavbách, a to jako jedna 

z podkladních vrstev pro vozovky nebo například parkoviště, či chodníky 

a cyklostezky. [38] 

Návrh směsi je podřízen normě ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené 

cementem. Norma stanovuje požadavky, zkušební metody a kritéria 

hodnocení pro směsi stmelené cementem. 

Jelikož je odřezkový materiál různých tvarů a velikostí, je základním krokem 

pro jeho další využití částečná úprava na vyhovující tvar a velikost. Jako 

vhodná možnost se jeví podrcení odřezků s nadměrnou velikostí 

v dvouhřídelovém drtiči a následně jeho protřídění na vyhovující frakce. 

Použití dvouhřídelového drtiče je vhodné hlavně kvůli tomu, že vzniklé 

odřezky jsou vlastně desky s nepravidelnými rozměry a je nutno je 

rozstříhat. Podobně jako u kameniva je nutné, aby vzniklé úlomky splňovaly 

základní tvarový index D/d < 4.  

Při návrhu množství náhrady kameniva by bylo nutné brát ohled na 

pevnosti a modul pružnosti navrhnuté směsi. Při aplikaci drtě z odřezků by 

bylo nutné provést zkoušky na zkušebních tělesech připravených v souladu 

s EN 13268-50 až 53 a zkoušených podle ČSN EN 13 286-40 až 43. Důležité 

je brát ohled také na výsledek zkoušek odolnosti proti působení mrazu 

a chemickým rozmrazovacím látkám, tedy prostředí XF2 nebo XF4. Velmi 

důležitým faktorem, který by bylo nutno sledovat, je také nasákavost 

a objemové změny vzniklé vlivem nasákavosti. Důležitá je také jemnost 

mletí nebo obsah dřevní hmoty ve vzorku. Při zdrobňovacím procesu by 



39 

 

také mohlo dojít k porušení mineralizace, a proto by bylo vhodné sledovat 

právě vyluhovatelnost. 

 

Kvůli ideálním vlastnostem cementotřískových desek jako např. odolnost 

proti houbám a plísním, odolnost proti hmyzu, zvukově izolační vlastnosti, 

hygienická nezávadnost a především nehořlavost, je tento materiál velmi 

vhodný do použití v interiéru.  

Možnost jeho využití nejen ve formě desek ale i jako odpadní drtě bychom 

mohli najít při uplatnění jako vyrovnávací podsyp podlah. Vyrovnávací 

podsyp se používá k vyrovnání nerovností různých typů podkladů, nebo 

k docílení požadované výšky podlahové plochy. Hlavními výhodami tohoto 

podsypu je: dokonalé vyplnění nerovností povrchů, výborná akustická 

izolace nebo rychlý a zcela suchý proces pokládky. Díky suché pokládce je 

podlaha ihned pochozí a na stavbě se může ihned po položení pokračovat 

v dalších pracích.   

Také úprava materiálu před použitím by nebyla příliš technicky a finančně 

náročná. Odpadní drť by se musela protřídit přes síta na vyhovující frakci, 

aby se ve směsi nenacházely příliš velké kusy z odpadní drtě a tím se 

ztrácela stabilita samotného podsypu. Při této formě využití CE odpadu by 

bylo vhodné sledovat stlačitelnost ve válci, sypnou hmotnost volně 

sypaného materiálu, případně jeho mezerovitost. Objemová hmotnost 

cementotřískových desek se pohybuje kolem 1300 kg/m-3. Vzhledem 

k určité mezerovitosti bude sypná hmotnost tohoto materiálu nižší. 

I kvůli vysoké pevnosti se tato možnost využití jeví jako velmi jednoduchá a 

efektivní alternativa pro využití CE odpadu v nových konstrukčních celcích.   
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Využití CE odpadu jako obsypového materiálu by bylo vhodné hlavně 

z důvodu jeho hygienické nezávadnosti a nezávadnosti vůči životnímu 

prostředí. Hlavní výhodou tohoto materiálu je jeho jemnost. Tento jemný 

materiál dokáže vyplnit i velmi malé otvory a dutiny a tím zabezpečit 

dokonalý obsyp instalací nebo rozvodů. Faktem je, že CE odpad obsahuje 

cementové částice, které po výstupu z výroby nemusí být ještě zcela 

zhydratované. Kvůli tomu by bylo nevýhodné používat tento materiál jako 

obsypovou vrstvu, která může přijít ihned po aplikaci do kontaktu s vodou. 

Jedná se hlavně o obsypy potrubí ve výkopech, kde je neustále vlhké 

prostředí. V tomto případě by mohlo dojít k zatvrdnutí obsypové vrstvy a to 

by v budoucnu mohlo způsobit náročnější výměnu např. poškozeného 

potrubí. Vzhledem k tomuto faktu by bylo vhodné použít tento materiál jako 

obsyp v suchém prostředí. 

 

CE odpad tvoří cementová matrice a dřevěné třísky. Na úpravu dřevěných 

třísek se před vstupem do výroby CETRIS vynakládají nemalé finanční 

prostředky a bylo by vhodné tuto základní složku opět použít do výroby. 

Výhodou této náhrady by bylo ušetření části nákladů právě za mineralizaci 

dřevěných třísek. Dřevěné třísky v CE odpadu jsou zmineralizované 

a vhodné na přímé použití ve výrobním procesu. Mohou sloužit jako 

částečná náhrada primárních třísek. Před samotným použitím je ale nutné 

oddělení cementové matrice od dřevěných třísek a to pomocí drcení nebo 

mletí. Jako další formu separace by bylo vhodné použít přesetí přes síta. 

Touto formou ale nedocílíme úplného oddělení dřevěných třísek. Jemné 

dřevěné částečky mohou také propadnout sítem a na sítě se nezachytí. 



41 

 

Jednou z  možností, jak získat co nejvíce dřevěných třísek, i těch velmi 

malých rozměrů, je jejich separace plavením ve vodě. Kvůli nižší objemové 

hmotnosti dřeva v porovnání s objemovou hmotností vody, by dřevěné 

třísky stoupaly na hladinu a cementová matrice by klesala ke dnu. 

Z povrchu hladiny by bylo možné zachytávat velkou část dřevěných třísek. 

Kvůli vysoké vlhkosti dřevěných třísek by bylo nutné před vstupem do 

výroby snížení jejich vlhkosti. Záleží také na tom, jaká by byla energetická a 

tím i ekonomická náročnost tohoto provedení a jeho efektivita.  

 

Vylehčování cihelních střepů prostřednictvím odpadních látek se dnes stává 

aktuálním tématem hlavně kvůli snížení zátěže na životní prostředí, do 

čehož spadá i snížení energetické náročnosti na výrobu. Mimo jiné, se na 

vylehčování cihelného střepu používají lehčiva s přímým působením – v 

průběhu výpalu v cihlářském střepu vyhořívají.  Správný výběr odpadních 

lehčiv může ovlivňovat vlastnosti vypáleného střepu. Mimo jiné také 

vlastnosti plastického těsta a technologii výroby.  

Bylo prokázáno, že cementotřískový odpad má výrazné lehčící schopnosti. 

Přídavek pouze 5 % CE odpadu snížil objemovou hmotnost lehčiva na 

hodnotu srovnatelnou s přípavkem 5 % pilin. Při porovnání sypných 

hmotností a ztrát žíháním na obou lehčivech můžeme konstatovat, že ke 

snížení objemové hmotnosti postačuje nižší objemový podíl CE odpadu 

v surovinové směsi v porovnání s pilinami. Také hodnota součinitele tepelné 

vodivosti je výhodnější u střepů s obsahem CE odpadu. Tyto informace 

potvrzují předpoklad využitelnosti CE odpadu jako náhrady lehčiva 

v cihlářském střepu. Výhodu použití můžeme potvrdit i z ekologického 
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hlediska, s ohledem na snížení emisí SO2 a také kvůli eliminaci vzniklého 

odpadu končícího na skládkách. [22]  

Při použití CE odpadu jako lehčiva v cihlářském střepu by bylo vhodné 

sledovat jeho chování z hlediska termického rozkladu a to prozkoumáním 

jeho ztráty žíháním nebo provedením diferenční termické analýzy na vzorku 

odpadu. 

 

Možnost využití CE odpadu jako náhrady části pojiva v jemnozrnném 

cementovém komozitu  stojí za zvážení hlavně kvůli obsahu cementového 

podílu. Cement obsažený v CE odpadu nemusí být zcela zhydratován 

a může mít tedy vliv na celkovou kvalitu hydratace cementového kompozitu.  

Dřevěné třísky obsažené v CE odpadu jsou zmineralizovány a nemají vliv na 

rychlost tuhnutí a tvrdnutí cementového komopozitu. [39] 

Vhodnou úpravou CE odpadu můžeme docílit lepších vlastností výsledného 

cementového kompozitu. V případě CE odpadu se jedná o eliminaci dřevné 

části. Toho je možné docílit podrtěním a následným tříděním neboli 

separací dřevěných třísek z prachové směsi. Pomocí sít dokážeme oddělit 

pouze jen ty největší třísky, a jemná dřevná prachová část by propadla spolu 

s cementovým prachem. Oddělení těchto dvou zložek není možné 

zrealizovat zcela dokonale. Hlavně z tohoto důvodu by bylo nejvhodnější 

alternativou použít jemný CE odpad zpět právě do výroby 

cementotřískových desek. Aby byla docílena vyšší aktivita reagující části, je 

možné ji zvýšit zvětšením jejího měrného povrchu. Většího měrného 

povrchu docílíme rozemletím CE odpadu na vhodném mlýně. Pro účel 
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rozemletí CE odpadu je z hlediska vysoké jemnosti mletí i relativně tvrdých 

materiálů potenciálně vhodný kulový mlýn.  

Tato možnost využití CE materiálu zpět do výroby cementotřískových desek 

se jeví z hlediska materiálové kompatibiity ze všech možností jako 

nejvýhodnější. Zpět do výrobního procesu by vstupovaly látky, které 

z procesu vyšly, jen by prošly mechanickou úpravou. Částečné prověření 

aplikovatelnosti této teorie v praxi bylo záměřem experimentální části této 

práce. Kvůli přehlednosti a nižší technické náročnosti provedení byla část 

pojiva a plniva nahrazena CE odpadem v různých poměrech a úpravě 

v jemnozrnném cementovém kompozitu. V tomto případě je nutné sledovat 

a hodnotit vlastnosti jemnozrnného cementového kompozitu a to 

především pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Sledováním vývinu pevností 

můžeme určit, zda se obsažený cement v CE odpadu podílí na nárůstu 

pevností, a je-li tak CE odpad vhodnou alternativou pro zpětné použití do 

výrobního procesu a za jakých podmínek. V případě příznivých výsledků 

experimentu by bylo vhodné provést rozsáhlejší ověření použitelnosti 

přímo na cementotřískových deskách. 

Tato možnost aplikace by pro firmu znamenala v největší míře snížení 

nákladů na skládkování CE odpadu, a z hlediska ekologického by se jednalo 

o výhodný proces s mnohem nižší zátěží na životní prostředí, jehož 

výsledkem by byl produkt bez vzniku odpadů z výroby. 

  



44 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že CE odpad - jemný odpad ze zařízení na 

opracování cementotřískových desek, tvoří největší část z produkce odpadu, 

jeho efektivné využití a vrácení zpět do výrobního procesu by bylo nejen 

šetrnější k životnímu prostředí, ale ušetřilo by firmě nemalé finanční 

prostředky. Výhodou je, že kvůli jemnosti CE odpadu je nutnost jeho 

předúpravy při použití ve výrobním procesu jen minimální. Na základě 

těchto faktů byl ověřen vliv této složky na vlastnosti jemnozrnného 

cementového kompozitu. Pro ověření vlastností byla zvolena základní 

receptura pro zkoušení pevnosti cementu dle EN 196-1. V několika krocích 

došlo k nahrazení části cementu a pojiva CE odpadem v poměru 1:1. Vzorek 

CE odpadu byl vizuálně posouzen a byla na něm pomocí sítového rozboru 

stanovena křivka zrnitosti. Pro zkoušky byly vytvořeny zkušení tělesa 

o velikosti 40 x 40 x 160 mm. Tato tělesa je možno vytvořit snadněji než 

cementotřískové desky a lze na nich dobře vyhodnotit vliv jednotlivých 

záměsí jemného odpadu CE v cementové matrici.  Výsledné vlastnosti 

modifikovaných směsí cementových kompozitů byly porovnávány 

s vlastnostmi referenčních hmot, kde měl funkci pojiva pouze cement. 

Na tělesech ve ztvrdlém stavu byla stanovena objemová hmotnost 

a zkoušky pevností v tahu za ohybu a tlaku. Byl posouzen vliv množství 

a úpravy složení CE odpadu na vlastnosti cementového kompozitu 

ve ztvrdlém stavu. Jedná se o první fázi výzkumu, na jejímž základě bude 

případně možné provést rozsáhlejší průzkum, jaká záměs odpadu CE a jeho 

úprava přeséváním bude mít vliv na výsledné vlastnosti vzorků. Na základě 

zjištění optimálního množství a úpravy odpadu CE, bude možnost 

v budoucnu tato fakta využít a podrobně prozkoumat v konkrétních 

recepturách pro výrobu cementotřískových desek.  
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V úvodu experimentální části práce bylo potřeba analyzovat CE odpad. Na 

vzorku CE odpadu bylo uskutočněno vizuální posouzení a stanoven sítový 

rozbor ke zjištění procentuálního zastoupení velikostí částic. Na základě 

vyhodnocení sítového rozboru byla zvolena alternativa úpravy pro CE 

odpad – přesetí přes síto s vhodnou velikostí oka.  

Dalším krokem byl návrh složení receptury.  Pro možnost komparace vlivu 

množství a úpravy příměsi – CE odpadu, na vlastnosti zkušebních těles, byly 

navrženy různé poměry zastoupení upravené a neupravené příměsi 

v cementové matrici. Zkoušení vlastností na zkušebních tělesech bylo 

provedeno po 28 a 90 dnech od zamíchání. Následně byla stanovena 

objemová hmotnost zkušebních těles, pevnost v tahu za ohybu a pevnost 

v tlaku. Na základě výsledků z jednotlivých zkoušek byla vyhodnocena 

nejvýhodnější receptura a tím i úprava a množství zvolené příměsi pro 

jemnozrnný cementový kompozit. 

Průběh experimentální části práce je zobrazen na Obr. 8. 
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Obr. 8:  Schematické zobrazení průběhu experimentální části práce 
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Na základě vyhodnocení teoretické části práce jsem si k analýze od firmy 

CETRIS vyžádal odpadní materiál vznikající ze zařízení na opracování 

cementotřískových desek. Jedná se tedy o velmi jemný odpad, který se 

zachytává a shromažďuje ve věži číslo 4 a z celkové produkce má svým 

množstvím nejvýraznejší zastoupení. Poskytnutý CE odpad, na kterém byly 

prováděny zkoušky a tvořil určitou část v záměsi zkušebních vzorku, měl 

stáří pouze kolem 1 týdne. Jedná se tedy o relativně čerstvý odpadní 

materiál (tak jak je zachytáván přímo z výrobní linky cementotřískových 

desek), který může obsahovat ještě ne zcela zhydratovaná zrna cementu. 

 

Odpad z výroby cementotřískových desek byl velmi jemný a  v sypké formě. 

Měl šedou barvu a ve směsi bylo možné okem pozorovat malé části 

dřevěných třísek. V porovnání s cementem měla odpadní směs světlejší 

barvu, což je způsobeno obsahem velmi jemných částic zmineralizovaných 

dřevěných třísek.   

 

Na základě normy ČSN EN 933-1 byl proveden na odpadu CE sítový rozbor. 

Velikosti otvorů sít jsou seřazeny sestupně od největšího otvoru po 

nejmenší. Na řadě sít se třídí a separuje zkoušený materiál do jednotlivých 

frakcí. Hmotnosti zbytků na jednotlivých sítech se zváží a porovnávají se 

s celkovou hmotností původního materiálu. Zaznamenává se součet 

propadu jednotlivými síty v procentech. Následně se výsledné hodnoty 

zaznamenávají do grafu. 
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Na začátku se zváží zvolené množství vzorku a zaznamená se jeho 

hmotnost. Zkoumaný a zvážený materiál se nasype na řadu sít seřazených 

do sloupce.  Největší otvory má horní síto a nejmenší síto spodní. Pod 

spodním sítem je umístěno dno a velmi jemný materiál, který pronikne 

všemi síty, až na dno se nazývá podsítný zbytek. Podle přesnosti 

a požadované zkoušky se můžou sestavit síta s různou velikostí otvorů. Pro 

prováděnou zkoušku byla použita síta se čtvercovými otvory s velikostí 

otvorů 4 – 2 – 1 – 0,5 – 0,125 – 0 mm. Sestavou sít se ručně otřásá 

a postupně se zkoušený materiál propadává jednotlivými síty. Po 

dostatečném otřásaní se síta postupně odebírají. Postupně se odebírají síta 

v pořadí od sít s největšími otvory po nejmenší. Po odebrání síta se 

krouživým pohybem pomocí štětce dokončí prosévání. Tento postup se 

opakuje po každém odebrání síta. Zbytky na jednotlivých sítech, včetne 

zbytku na dně, se zváží a všechny hodnoty se zaznamenají. Spočítají se 

jednotlivé zůstatky a propady síty v procentech, na základě kterých se 

graficky vyhotoví křivka zrnitosti. [35] 

V tabulce 2 jsou zaznamenány průměrné hodnoty z 5 měření jednotlivých 

propadů na zvolených sítech. Na základě procentuálního vyjádření těchto 

hodnot byla sestavena křivka zrnitosti (viz. Graf 2). 

  



49 

 

 

Tab. 2: Tabulka hodnot sítového rozboru 

Síto [mm] 
Zůstatek na 

sítě [g] 

Zůstatek na 

sítě [%] 

Celkový 

zbytek [%] 

Celkový 

propad [%] 

0 71,39 70,11 100,00 0,00 

0,125 17,76 17,44 29,89 70,11 

0,5 9,05 8,89 12,45 87,55 

1 3,18 3,12 3,56 96,44 

2 0,25 0,25 0,44 99,56 

4 0,2 0,20 0,20 99,80 

SUMA 101,83 100,00     

 

 

Graf 2: Křivka zrnitosti prašného odpadu z výroby cementotřískových desek (odpad 

zachycený ve věži č. 4) 

 

Z výše uvedené křivky zrnitosti bylo zjištěno, že částice pod 1 mm mají 

v odpadní směsi výrazné zastoupení a to až 96,44 %. K výrobě zkušebních 
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oka 1 mm. Tento jemný podíl bude ve vzorcích současně jako náhrada 

pojiva a plniva. 
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Pro prověření vlivu CE odpadu na vlastnosti cementového kompozitu, byla 

zvolena alternativa vytvoření zkušebních těles o rozměrech 40 x 40 x 160 

mm obsahujících pouze anorganické plnivo (kamenivo). Tato tělesa je 

možno vytvořit snadněji než cementotřískové desky a lze na nich dobře 

vyhodnotit vliv jednotlivých záměsí jemného odpadu CE v cementové 

matrici, což lze pro tuto prvnotní fázi výzkumu považovat za dostačující. Na 

základě provedení zkoušek na zkušebních tělesech je možné provést 

rozsáhlejší průzkum, jaká záměs odpadu CE a jeho úprava přeséváním bude 

mít vliv na výsledné vlastnosti vzorků. Na základě zjištění optimálního 

množství a úpravy odpadu CE, bude možnost v budoucnu tato fakta využít 

a podrobně prozkoumat v konkrétních recepturách pro výrobu 

cementotřískových desek. 

 

S ohledem na cíl ověřit jaký vliv má různá dávka CE odpadu na vybrané 

vlastnosti, byla zvolena základní receptura pro zkoušení pevnosti cementu 

dle EN 196-1. Odpad CE nahrazuje v cementové matrici část pojiva a plniva. 

V dané receptuře bylo množství příměsi počítáno objemově, kvůli rozdílné 

objemové hmotnosti příměsi vzhledem k objemové hmotnosti cementu 

a normalizovaného písku. V rámci experimentální části bylo navrženo a 

ověřeno 5 druhů receptur. Byla vytvořena 1 referenční receptura pro 

porovnání výsledků. Další 4 receptury měly rozdílné procentuální 

zastoupení odpadu CE. Ve směsích bylo zastoupení CE odpadu v množství 5 

% a 10 % z hmotnosti cementu. V obou případech měla jedna receptura 

neupravený CE odpad (tj. tak, jak je zachytáván v odprašovací věži přímo 

z výroby cementotřískových desek) a CE odpad přesetý sítem s velikostí oka 
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1 mm. Cílem navržené receptury bylo zachovat stejnou zpracovatelnost 

cementové matrice, proto se lišilo množství záměsové vody pro jednotlivé 

směsi a tím tedy i vodní součinitel. 

Složení zkušebních těles je uvedeno v tabulce 3. 

Tab. 3: Složení zkušebních těles 

Složení zkušebních těles 

Označení těles 

REF [g] 
náhrada plniva a pojiva z mc [g] 

5% 10% 5 % Síto 10 % Síto 

normalizovaný písek  2700 2664 2628 2664 2628 

CEM I 42,5 R 900 892 874 892 874 

odpad CE  
neupravený   45 90     

přesetý sítem 1 mm       45 90 

voda 416 427 438 425 437 

w 0,46 0,47 0,49 0,47 0,49 

Příprava zkušebních těles začala přidáním záměsové vody do připravené 

míchací nádoby. Následně byl do nádoby nasypán cement a zvolené 

množství CE odpadu, podle konkrétní receptury. Po 30ti sekundách míchání 

bylo do nádoby nasypáno vypočtené množství kameniva podle konkrétní 

receptury. Směs se důkladně promíchala pomocí míchacího zařízení. 

V případě potřeby úpravy výsledné konzistence cementové matrice, bylo do 

směsi přilito malé množství vody, pro dosažení potřebné konstantní 

konzistence. Množství vody, které bylo dodatečně přidáno do záměsi bylo 

zaznamenáno a byl stanoven vodní součinitel pro konkrétní recepturu. 
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Norma EN 196-1 popisuje přesný postup pro měření a stanovení objemové 

hmotnosti zkušebních těles. Objemová hmotnost byla zjišťována na 

zkušebních tělesech připravených pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu 

a pevnosti v tlaku. Zkušební tělesa měla přibližně rozměry 

40 x 40 x 160 mm. Jeden den před měřením byla tělesa odebrána z vodního 

uložení. Na tělesech jsme přesné rozměry měřili digitálním posuvným 

měřidlem s přesností na 0,01 mm. Hmotnost těles byla zjištěna na 

digitálních laboratorních vahách s přesností na 0,01 g. Pro každou 

jednotlivou směs bylo vyrobeno 6 zkušebních těles. Na sadě tří těles byla 

zjišťována objemová hmotnost po 28 dnech a na druhé sadě po 90 dnech 

od zamíchání. Výsledkem měření je aritmetický průměr z každé sady těles. 

[12] 

 

Obr. 9:  Příprava zkušebních těles na jednotlivé zkoušky 

 

Vzorec pro stanovení objemové hmotnosti: 

  
 

     
          

Kde: D – objemová hmotnost [kg·m-3] 
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 m – hmotnost [kg] 

 a – délka zkušebního tělesa [m] 

 b – šířka zkušebního tělesa [m] 

 h – tloušťka zkušebního tělesa [m] 

 

Pevnost v tahu za ohybu stanovujeme na zatěžovacím lisu pomocí přípravku 

určeného na zkoušení pevnosti v tahu za ohybu na zkušebních tělesech 

o velikosti 40 x 40 x 160 mm. Zkušební těleso je namáháno trojbodovým 

ohybem. Vzdálenost dvou spodních podpěr je 100 mm. Shora působí, 

svislou silou v polovině délky spodních podpěr kolmo na těleso, zatěžovací 

hlava. Před zkoušením se přesně změří tloušťka a šířka tělesa. Těleso je 

umístěno do přípravku kolmo na směr hutnění. Před každým uložením 

zkušebního tělesa do přípravku je nutné, aby byly zatěžovací podpěry 

očištěny od předcházejícího zatěžování. Přítomnost úlomků na zatěžovacích 

podpěrách z předcházejících měření by mohla ovlivinit výsledky měření. 

Také je nutné ujistit se, jestli se těleso rovnoměrně dotýká hran 

zatěžovacích podpěr. Těleso bylo zatěžováno rychlostí 5 mm·min-1 až do 

porušení. Byla zaznamenána maximální zatěžovací síla potřebná k porušení 

zkušebního tělesa. [12] 
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Obr. 11:  Přípravek pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu [36] 

 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena podle vzorce: 

   
      

      
       

Kde: Rf – pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

 Ff – maximální zatěžovací síla zaznamenaná při porušení tělesa [N] 

 l – vzdálenost spodních podpěr [mm], v našem případě 100 mm 

 b – šířka zkušebního tělesa [mm] 

 h – tloušťka zkušebního tělesa [mm] 

 

Pevnost tlaku stanovujeme na zatěžovacím lisu pomocí přípravku určeného 

na zkoušení pevnosti v tlaku na zkušebních tělesech o velikosti 

40 x 40 x 160 mm. Plocha zatěžovacích plošek má čtvercový tvar a rozměry 
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40 x 40 mm. Zkušební těleso bylo uloženo do přípravku kolmo na směr 

hutnění a zatěžováno rychlostí 5 mm·min-1 až do porušení tělesa. Před 

každým měřením je nutno očistit zatěžovací plošky, kvůli ovlivnění výsledku 

měření. Zaznamenána byla síla potřebná k porušení zkušebního tělesa. 

Pevnost v tlaku byla stanovena podle vzorce: 

   
  

  
       

Kde: Rc – pevnost v tlaku [MPa] 

 Fc – maximální zatěžovací síla zaznamenaná při porušení tělesa [N] 

 a – délka hrany zatěžovací plošky [mm], v našem případě 40 mm 
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Níže jsou uvedeny dosažené výsledky objemových hmotností (viz. Tab. 4 

a Graf 3), přičemž se jedná o průměrné hodnoty objemových hmotností 

z měření 3 zkušebních těles. 

Tab. 4: Hodnoty objemové hmotnosti po 28 a 90 dnech zrání 

Receptura D28 [kg/m3] D90 [kg/m3] 

REF. 2210 2230 

5% 2130 2180 

5% síto 2130 2170 

10% 2030 2080 

10% síto 2060 2130 

 

 

Graf 3: Grafické vyjádření objemové hmotnosti v závisloti na receptuře 

 

Z posouzení výsledných hodnot objemových hmotností lze konstatovat, že 

se zvyšujícím se obsahem příměsi – CE odpadu, objemová hmotnost 

zkušebních těles klesá. Tento pokles objemových hmotností byl očekávan, 

protože CE odpad obsahuje cement a dřevěná vlákna a má menší 

objemovou hmotnost vzhledem k cementu.  Množství příměsi nahrazovalo 

část plniva (normalizovaný písek CEN) a pojiva (cement CEM I 42,5 R). 
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V každé receptuře byla objemová hmotnost po 90 dnech vyšší jako 

objemová hmotnost po 28 dnech. Se zvyšujícím se množstvím CE odpadu, 

se zvětšoval rozdíl mezi objemovou hmotností po 28 a 90 dnech. Dokud 

referenční zkušební těleso mělo rozdíl objemových hmotností nejnižší a to 

20 kg/m3, při obsahu příměsi 5 % činil rozdíl 45 kg/m3, a největší rozdíl 

objemových hmotností po 28 a 90 dnech zrání jsme zaznamenali při obsahu 

příměsi 10 % a to 60 kg/m3. Při hydrataci cementu dochází ke smršťování 

zkušebních těles a tím k malému nárůstu objemových hmotností v závislosti 

na stáří. Důsledek větších rozdílů objemových hmotností mezi tělesy s 5% 

a 10% příměsí byl způsoben větším obsahem dřevěných částic v zkušebních 

tělesech s 10% obsahem příměsy, vlivem čehož se snížila objemová 

hmotnost těchto těles. Rozdíl objemových hmotností mezi tělesy s přesetým 

a neupraveným CE odpadem v množství 5 % byl jen nepatrný. Větší rozdíl 

byl pozorován na tělesech s 10% obsahem CE odpadu. Větší objemovou 

hmotnost měla tělesa s přesetým CE odpadem. Bylo to způsobeno větším 

obsahem jemných částic s vyšším podílem zhydratovaného cementu s vyšší 

objemovou hmotností. Neupravené zkušební tělesa měla větší obsah 

dřevěných částic, které snížily celkové objemové hmotnosti ve stáří jak po 

28 dnech, tak i po 90 dnech. 
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Tabulka a graf níže (viz. Tab. 5 a Graf 4) uvádí dosažené průměrné hodnoty 

pevnosti v tahu za ohybu a jejich vzájemné porovnání v závislosti na 

množství a úpravě příměsi. 

Tab. 5: Hodnoty jednotlivých pevností zkušebních těles v tahu za ohybu a jejich 

výsledný průměr 

Doba zrání 28 dní 90 dní 

Receptura Těleso Ff [kN] Rf [MPa] φ Rf [MPa] Ff [kN] Rf [MPa] φ Rf [MPa] 

REF 

1 3,10 11,4 

10,5 

4,50 16,6 

16,2 2 2,75 10,2 4,20 15,5 

3 2,70 10,0 4,45 16,6 

5% 

1 2,35 8,7 

9,3 

3,95 14,6 

15,1 2 2,50 9,2 3,90 14,8 

3 2,70 10,0 4,40 15,8 

5% síto 

1 2,40 8,9 

9,4 

4,40 15,9 

15,3 2 2,55 9,2 4,00 14,5 

3 2,70 10,2 4,30 15,6 

10% 

1 2,20 8,4 

8,0 

3,60 12,9 

12,2 2 2,10 7,3 3,35 12,0 

3 2,25 8,2 3,25 11,7 

10% síto 

1 2,20 8,4 

9,1 

3,90 14,2 

13,3 2 2,40 9,6 3,50 12,8 

3 2,30 9,2 3,55 13,0 
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Graf 4: Grafické vyjádření pevnosti v tahu za ohybu v závisloti na receptuře 

 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovována vždy na sadě 3 zkušebních těles 

jak pro 28denní tak pro 90denní pevnost. Vyšší hodnoty pevností byly 

stanoveny na zkušebních tělesech s dobou zrání 90ti dní. V průměru 

vycházely tyto hodnoty vyšší o přibližně 5 MPa v porovnání s pevnostmi po 

28 dnech zrání. V případě výsledků pevností po 28 dnech mají nejvyšší 

hodnotu pevnosti referenční zkušební tělesa. Při porovnání velikosti 

pevností směsi s 5% náhradou CE odpadu bez úpravy a s úpravou prosetí 

sítem bylo zjištěno, že vyšší pevnost dosahuje upravená příměs. Při 10% 

podílu příměsi dochází k nárůstu pevnosti na upravené příměsi v porovnání 

s neupravenou. Pevnost na tělesech s 10% přímesí bez úpravy byla 

stanovena na 8,0 MPa a na tělesech s upravenou příměsí 9,1 MPa.   

Podobný průběh pevností měla i tělesa s dobou zrání 90ti dní. Taktéž měla 

nejvyšší hodnoty tělesa referenčního betonu a to 16,2 MPa. V případě 90ti 

denních pevností byla pevnost na tělesech s 5% příměsí s úpravou o 

0,2 MPa vyšší jako na tělesech bez úpravy a to 15,3 MPa. V případě pevnosti 

po 28mi dnech byla hodnota pevnosti na zkušebních tělesech s upravenou 
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příměsí o 0,1 MPa vyšší a měla 9,4 MPa. Může to být způsobeno 

zhydratováním většího počtu cementových částic, které po dobu 28 dní 

nedokázaly zhydratovat. Podobně jako po 28mi denních pevnostech s 10 % 

příměsí, byla i po 90ti dnech zrání stanovena vyšší pevnost na upravené 

příměsi jako na neupravené. Zkušební tělesa s neupravenou příměsí 

dosáhly pevnosti po 90ti dnech 12,2 MPa a s upravenou příměsí 13,3 MPa. 

Vlivem úpravy přesévaním byl na tělesech po 90ti dnech zrání s 5% 

obsahem příměsi zaznamenám nárůst pevnosti o 0,2 MPa. Při obsahu 

příměsi 10 % se formou úpravy přesévaním zvýšila pevnost zkušebních těles 

o 1,1 MPa. 

 

Tabulka a graf níže (viz. Tab. 6 a Graf 5) uvádí dosažené průměrné hodnoty 

pevnosti v tlaku a jejich vzájemné porovnání v závislosti na množství 

a úpravě příměsy. 
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Tab. 6: Hodnoty jednotlivých pevností zkušebních těles v tlaku a jejich výslední 

průměr 

Doba zrání 28 dní 90 dní 

Receptura Těleso  Fc [kN] Rc [MPa] φ Rc [MPa] Fc [kN] Rc [MPa] φ Rc [MPa] 

REF 

1 
61,0 38,1 

41,1 

107,0 66,9 

57,5 

58,0 36,3 106,0 66,3 

2 
76,0 47,5 100,0 62,5 

71,0 44,4 93,0 58,1 

3 
68,5 42,8 67,0 41,9 

60,0 37,5 79,0 49,4 

5% 

1 
37,0 23,1 

33,4 

89,0 55,6 

52,3 

61,5 38,4 88,0 55,0 

2 
44,5 27,8 88,0 55,0 

63,0 39,4 78,0 48,8 

3 
54,0 33,8 89,0 55,6 

61,0 38,1 70,0 43,8 

5% síto 

1 
55,0 34,4 

35,6 

97,0 60,6 

57,1 

57,0 35,6 102,0 63,8 

2 
48,5 30,3 71,0 44,4 

61,5 38,4 93,0 58,1 

3 
63,0 39,4 90,0 56,3 

56,5 35,3 95,0 59,4 

10% 

1 
47,0 29,4 

30,4 

78,0 48,8 

45,9 

46,5 29,1 75,0 46,9 

2 
58,5 36,6 74,0 46,3 

44,5 27,8 73,0 45,6 

3 
42,5 26,6 70,0 43,8 

52,5 32,8 71,0 44,4 

10% síto 

1 
47,5 29,7 

31,3 

75,0 46,9 

47,1 

52,5 32,8 78,0 48,8 

2 
53,0 33,1 78,0 48,8 

52,0 32,5 75,0 46,9 

3 
48,5 30,3 80,0 50,0 

47,0 29,4 66,0 41,3 
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Graf 5: Grafické vyjádření pevnosti v tlaku v závisloti na receptuře 

 

Na grafickém znázornění pevnosti v tlaku je možné určit, že se zvyšujícím 

množstvím příměsi pevnost zkušebních vzorků klesá. Úpravou příměsi 

přesetím sítem s velikostí oka 1 mm můžeme docílit mírného nárůstu 

pevnosti. Při porovnání pevnosti v tlaku referenčních vzorků a vzorků 

s příměsí, má nejvyšší pevnost v tlaku referenční vzorek a to při zrání po 

28mi dnech 41,1 MPa a po 90ti dnech zrání 57,5 MPa. 

Vzorky s 5% obsahem příměsi dosáhli po 28mi dnech zrání pevnost 33,4 

MPa a po 90ti dnech pevnost 52,3 MPa. Vzorky s 5% příměsí, která byla 

upravena přesetím přes síto, dosahovaly pevnosti po 90ti dnech zrání až 
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pevnosti referenčního vzorku po 90ti dnech zrání, která byla 57,5 MPa. 

Při 10% obsahu příměsi ve vzorcích nebyl rozdíl mezi pevnostmi 
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s neupravenou příměsí dosahovaly pevnost 45,9 MPa a s upravenou 

47,1 MPa. Liší se opět pouze jen minimálně a to o 1,2 MPa.  

Vysoká pevnost v tlaku může být způsobena výhodným poměrem 

a úpravou příměsi. Jednou z možností taky je, že poskytnutá příměs 

obsahovala ještě vysoké množství nezhydratovaného cementu, který se 

podílel na vzniku vyšších pevností. Zajímavé zjištění ale je, že hodnoty 

pevnosti v tlaku příliš nekorespondují s hodnotami objemových hmotností a 

s hodnotami pevností v tahu za ohybu. Objasnění této skutečnosti by si 

vyžadovalo navazující výzkum, což je ale nad rámec experimetů 

v bakalářské práci. 
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Teoretická část byla zaměřena na shrnutí základních informací 

o cementotřískových deskách, jejich vlastnostech, výrobě a produkci 

odpadu z výroby. Byly rozebrány základní složky, ze kterých se 

cementotřískové desky vyrábějí a způsob úpravy, na základě kterého můžou 

do výrobního procesu vstupovat. Důraz byl kladen na odpad z výroby, jeho 

vznik, druhy odpadu a jeho složení. Na základě těchto informací byly 

navrhnuty alternativy a možnosti jeho využití v závislosti na druhu odpadu 

a možnostech jeho úpravy. Vliv množství a úpravy odpadu na vlastnosti 

jemnozrnného cementového kompozitu byl následně zkoumán 

v experimentální části práce.  

Jako vhodné možnosti využití CE odpadu s vysokým potenciálem pro jeho 

uplatnění byly shledány aplikace jeho využití ve formě stabilizátů podloží, 

podsypů podlah, lehčiva v cihlářském střepu nebo přímo jako případná 

náhrada pojiva v jemnozrnném cementovém kompozitu a 

cementotřískových deskách. Z hlediska zamýšleného účelu je třeba zvážit 

kroky úpravy složení – zdrobnění, mletí nebo drcení s ohledem na dosažení 

menších frakcí, nebo separace matrice a třísek pro získání pouze cementové 

matrice, případně pouze pro získání třísek. Před aplikací odpadu je pak 

třeba zvážit i vytřídění různých frakcí a sledovat vybrané vlastnosti, jednak 

z hlediska variability složení odpadu a také pro vhodnost jeho aplikace do 

dané hmoty, či přímo do konstrukčního celku. Vzhledem k příznivé hodnotě 

objemové hmotnosti CE odpadu, nenáročnosti aplikace a úpravy před 

aplikací, se využití tohoto odpadu jeví jako velmi výhodná alternativa formy 

suchého podsypu podlah. Z důvodu obtížné úplné separace cementové 

matrice a dřevěných třísek by bylo vhodnou možností použít jemný 

CE odpad zpět právě do výroby cementotřískových desek.  
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Pro experimetnální ověření byla uvažována možnost náhrady pojiva 

v cementových kompozitech. V experimentální části byl vzorek CE odpadu 

podroben analýze vizuálním posouzením a byl na něm proveden sítový 

rozbor a vyhotovena křivka zrnitosti. Na základě sítového rozboru byla 

stanovena úprava CE odpadu a to přesetím sítem o velikosti otvoru 1 mm.  

Pro ověření vlastností byla zvolena základní receptura pro zkoušení 

pevnosti cementu dle EN 196-1. Se zvyšujícím se obsahem příměsi – 

CE odpadu, objemová hmotnost zkušebních těles klesala a to kvůli obsahu 

dřevěných třísek. V případě 90ti denních pevností v tahu za ohybu a tlaku 

byl na tělesech formou úpravy zaznamenán nárůst pevností. Se zvyšujícím 

se množstvím příměsi, pevnosti po 28mi i 90ti dnech zrání klesaly. Formou 

úpravy příměsi bylo zaznamenáno zvýšení pevnosti. Nejvyšší pevnosti 

v tahu za ohybu i tlaku dosahovala zkušební tělesa receptury s obsahem 

upravené příměsi 5 %, a to pro pevnost v tahu za ohybu 15,5 MPa a v tlaku 

57,1 MPa. 

Bakalářská práce přináší výsledky a zjištění, které představují významný 

zdroj informací pro případný navazující výzkum. Zajímavé by bylo provedení 

zkoušek se starším CE odpadem a ověření, zdali má stáří CE odpadu vliv na 

výsledky provedených zkoušek. Dále by bylo vhodné se v navazujícím 

výzkumu zaměřit přímo na výrobu cementotřískových desek, a to ideálně 

přímo v provozních podmínkách a ověřit si daná zjištění. V rámci 

navazujícího výzkumu by bylo vhodné také zaměřit se na možnosti 

kvalitnější separace jednotlivých složek odpadu, případně jemnějšího 

rozemletí jednotlivých složek a použití ve výrobě. Již nyní lze na základě 

dosažených výsledků konstatovat, že úprava složení odpadu představuje 

poměrně klíčový krok pro jeho efektivní využití jako alternativní suroviny 

vybraných stavebních hmot a prvků. Jako potenciálně vhodné a zajímavé se 

jeví cementotřískové desky, stabilizáty zemin a suché podsypy podlah.   
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