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VYUŽITÍ RECYKLÁTU U BEZKONTAKTNÍCH IZOLAČNÍCH
SYSTÉMŮ DURLIN KLIMA
UTILISATION OF RECYCLED MATERIAL IN DURLIN KLIMA CONTACTLESS
INSULATION MATERIALS
Jméno autora: Ing. Jaromír Dalík
Organizace: Murexin spol s. r.o, Brněnská 679, 664 42 Modřice, dalik@murexin.cz
Abstract
Currently used anchoring systém of ETICS contactless insulation does not alow
recycled polystyrene boards to be used. DURLIN KLIMA technologies verify EPS
recycled materials in relation to reduction of solid insulant thickness while improving
qualitative parameters beyond ETAG 004 standards.
1. Úvod
„Zateplování budov je pojem, který snad neodmyslitelně patří k naší současnosti.
Je jedním z hlavních faktorů určujících ekonomické a ekologické kvality stavby a
jedním z prostředků jak stávající domy zhodnotit a zvýšit kvalitu života v nich.“ Tato
myšlenka otištěná v Hospodářských novinách 22.02.2006 není na první pohled ničím
neobvyklá, zcela jednoduše vystihuje obecný názor veřejnosti na zateplování
stavebních objektů. Připusťme, že zateplení objektu zvýší ekonomickou i ekologickou
kvalitu stavby, ale jak je tomu se samotným systémem zateplení. Je ekonomický? Je
ekologický? Odpověď na tyto dvě prosté otázky není zdaleka jednoduchá. a výrazně
přesahuje rámec tohoto příspěvku. Jak je to tedy s tou „ekonomikou a ekologií“
zateplovacích systémů? Zkusme jen stručně porovnat klasický a u nás takřka jediný
používaný kontaktní zateplovací systém ETICS s bezkontaktním izolačním
systémem DURLIN KLIMA, jehož aplikacemi se v současné době stále intenzivněji
zabýváme.
2. Co je systém DURLIN KLIMA
Je to renovační, sanační a zateplovaní systém s pěnovým polystyrenem jako
tepelným izolantem, přičmež lze použít obvyklé izolační desky EPS 70 nebo desky
EKO PP, což jsou desky z recyklovaného polystyrenu. Od jiných systémů se vedle
možnosti použít izolační desky z recyklátu principiálně liší zejména záměrně
vytvořenou vzduchovou mezerou mezi izolantem a nosnou konstrukcí a způsobem
kotvení izolačního souvrství k nosné konstrukci pomocí patentem chráněných
síťových rozpěrek. Systém má mnoho technických předností vůči stávajícím
kontaktním systémům zateplení, jsou to např. omezení transferu vlhkostri
(vzduchová mezera vytváří hydroizolační a termoizolační vrstvu) a zvýšený tepelný
odpor souvrství až o 1/5 při stejné tloušťce izolantu. Kotvení síťovými rozpěrkami
není závislé na rovinnosti ani na soudržnosti podkladu, rozpěrky nevytvářejí tepelné
mosty, jejich přídržnost ke konstrukci je 3 – 4x vyšší než přídržnost k podkladu
klasických talířových hmoždinek. Co je z našeho pohledu snad nejdůležitější je fakt,
že po dožití stavby lze separovat použité izolanty od ostatní suti a izolant použít pro
opakovanou recyklaci.
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Skladba systému DURLIN KLIMA:
•

podklad

•

vzduchové mezera

•

síťová rozpěrka zapěněná PUR pěnou

•

izolace (EPS, EKO PP)

•

armovací pletivo RESTYLEN

•

jádrová omítka

•

vápenocementová omítka

3. Síťové rozpěrky
Síťová rozpěrka je svitek z kovové tkaniny s čtvercovými oky 1 až 3 mm,
průměru 10 až 20 mm a délky podle potřeby od 50 mm výše. Je vyrobena
z nerezového nebo pozinkovaného drátu průměru 0,4 až 1 mm. Rozpěrka
slouží k upevňování, uchycování a fixaci různých materiálů v souvrství
stavebních konstrukcí. Přídržnost rozpěrky k povrchu je závislá na kvalitě
podkladu, pohybuje se od 450 do cca 700 N, přídržnost běžných
polyetylenových hmoždinek u systémů ETICS je cca 150 N.
6

4. Vlastnosti izolantu
Vlastnost

EPS 70

EKO PP

Deklarovaná úroveň

Součinitel tepelné
vodivosti (W.m-1.K-1)

0,036

0,035

max. 0,40

Délka (mm)

1920

1920

L1 ± 3 mm

Šířka (mm)

480

480

W1 ± 3 mm

od 50

od 50

T1 ± 2 mm

Pravoúhlost (mm/m)

1,5

1,5

S1 ± 5 mm

Pevnost v ohybu (kPa)

211

161

min. 50

Napětí v tlaku při 10%
stlačení (kPa)

101

100

min. 70

délka 0,1

délka 0,2

5 ± 0,5

šířka 0,1

šířka 0,2

Tloušťka (mm)

Rozměrová stabilita (%)
při 23°C a 50% relativní
vlhkosti

Fyzikálně technické vlastnosti recyklátu jsou pakticky shodné s klasickým
izolantem typu EPS.

5. Armování systému - RESTYLEN
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Na rozdíl od klasického kontaktního zateplovacího systému ETICS, kde je
používána síť ze skelných vláken zatavených do polyetylenu, tzv,. perlinka, se u
systému DURLIN KLIMA používá k armování povrchu izolačních desek svařovaná
pozinkovaná síť se zapěněnými polystyrenovými čočkami RESTYLEN. Jedná se o
pletivo s průměrem ocelových drátů od 0,5 do 0,8 mm, s oky 12,5 x 12,5 mm, průměr
polystyrenových čoček 18 ± 2 mm, s plošnou hmotností 0,4 kg/m2. Výhodou
RESTYLENU je jeho vyšší trvanlivost, přičemž způsob uchycení k povrchu izolačních
desk není lepením, ale jedná se o mechanické ukotvení pomocí speciálních
nastřelovacích spojek.

6. Tepelný odpor souvrství
Tepelný odpor materiálu je schopnost materiálu zadržet teplo, je závislý na
tloušťce materiálu a jeho tepelné vodivosti. Celkový tepelný odpor konstrukce je pak
součtem tepelných odporů jednotlivých vrstev.
Nedostatečná izolace: tepelný odpor R < 2,00 m2 KW-1
Doporučená izolace:

tepelný odpor R > 2,00 m2 KW-1

Zateplovací systém
tloušťka izolantu
ETICS - samostatný systém
ETICS + zdivo tloušťky 45 cm
DURLIN - samostatný systém
DURLIN + zdivo tloušťky 45 cm

Výsledný tepelný odpor souvrství R m2 KW-1
50 mm 60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
1,14
1,36
1,59
1,82
2,27
1,64
1,86
2,09
2,32
2,77
1,68
2,01
2,34
2,68
3,35
2,18
2,51
2,84
3,18
3,85

SystémDURLIN KLIMA je zde počítán se standardní uzavřenou vzduchovou mezerou 2 cm.

8

7. Vliv na životní prostředí
U systému DULIN KLIMA je izolant zcela separovatelný od ostatního stavebního
odpadu, jeho recyklaci lze provádět opakovaně.
Používaný vnější kontaktní
zateplovací systém ETICS
(izolace EPS) 2000 m2

stavební chemie - izolant
stavební chemie - ostatní
kovy
stavební suť a min. omítky
z toho:
a) recyklovatelný odpad
kovy
izolant
stavební suť
b) k likvidaci
izolant
ostatní
Celková využitelnost v %
recyklovatelný odpad
nerecyklovatelný odpad

Zateplovací systém DURLIN
KLIMA se vzduchovou mezerou
2 cm (izolace EKO PP) 2000 m2

160 m3
23,6 t
1,2 t
0

122 m3
1,1 t
1,0 t
26,0 t

1,2 t
40,0 m3
0

1,0 t
104,0 m3
24,9 t

120,0 m3
23,6 t

18,0 m3
2,1 t

22%
78%

87%
13%

Recyklovatelnost stavebního odpadu pro kontaktní systém
ETICS

22%

78%

recyklovatelný odpad
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nerecyklovatelný odpad

Recyklovatelnost stavebního odpadu systému
DURLIN KLIMA

13%

87%

recyklovatelný odpad

8.

nerecyklovatelný odpad

Ostatní parametry

Hydroizolační funkce
Systém ETICS neřeší hydroizolaci systému. Jedná se o izolační souvrství , kde
jsou jednotlivé vrstvy trvale plošně spojeny se stavební konstrukcí.
Systémy DURLIN KLIMA nejsou kontaktními technologiemi, od podkladu je izolant
oddělen vzduchovou mezerou , tím dochází k vytvoření hydroizolační a termoizolační
vrstvy.
Absorpce fasádního povrchu
Systém ETICS využívá především tenkovrstvé omítky, které jsou permanentně
smáčeny kondenzátem z exteriéru i interiéru. Nemá schopnost absorbovat všechnu
vlhkost, ani zaručit její postupné odpařování. Nereaguje na klimatické změny.
Systémy DURLIN KLIMA mají omezený transfer vlhkosti vzduchovou mezerou
mezi izolantem a stavební konstrukcí. Vlhkost absorbuje v plném rozsahu
vápenocementové omítka na vnější straně izolantu, která svými přirozenými
vlastnostmi eliminuje negativní účinky klimatických změn. Omezuje kondenzaci a
umožňuje postupné odpařování.
Kondenzace interiérové vlhkosti
U systému ETICS prochází interiérová vlhkost stavební konstrukcí přes lepící
vrstvu až na povrch izolantu, kde kondenzuje a prakticky trvale smáčí povrch fasády.
U systému DURLIN KLIMA je prostup vlhkosti z interiéru celým souvrstvím jen
minimální. Vzduchová mezera, kde se eliminují tlaky vlhkého vzduchu, schopnost
vápenocementové omítky a snížený difúzní odpor EKO polystyrenu µ<30 nedovolí
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trvalé smáčení fasády. Vlhkost se stačí z izolačního souvrství postupně odpařovat
v každém ročním období.
Pracnost
Pracnost při provádění systém ETICS a systému DURLIN KLIMA je prakticky
srovnatelná, ovšem pouze za předpokladu technologické kázně montážních firem.
Náročnost sanace podkladu před aplikací
Systém ETICS vyžaduje kompletní sanaci a vyrovnání podkladu na úroveň dle
ČSN 73 2901. Pokud není podklad náležitě připraven, hrozí poruchy izolačního
souvrství.
Systémy DURLIN KLIMA nevyžadují poměrně nákladné a časově náročné
vyrovnání podkladu, nutno provést jen sanaci statických vad.
Cena
Systém ETICS bez sanace a vyrovnání podkladu cca 900 – 1300 Kč/m2 , včetně
sanace podkladu cca 2000 Kč/m2 .
Průměrná cena systému DURLIN KLIMA je cca 980 – 1200 Kč/m2.
9. Závěr
Technologie zateplení budov systémy DURLIN KLIMA má několik nesporných
výhod vůči používanému klasickému způsobu zateplení kontaktním zateplovacím
systémem ETICS. Zejména možnost použití recyklovaného polystyrénu a velký podíl
recyklovatelných materiálů v systému jsou velmi dobrým vkladem do budoucnosti.
Problémem však zůstává akceptace EKO polystyrenu odbornou veřejností, která
poukazuje zejména na praktickou nemožnost kontroly surovin vstupujících do výroby
a následné dodržení „čistoty“ recyklátu a tím trvalé zajištění jeho požadované kvality
a stálosti technických parametrů po celou dobu výroby. Zatím platí stále stanovisko
certifikačního orgánu, tj. TAZUS s.p.: „Použití recyklovaného polystyrenu jako
izolantu na zateplení obvodových stěn je nepřípustné“. Je na nás, co s tím uděláme.
10. Literatura
materiály společnosti FANA s.r.o. Zašová
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ORGANICKÉ A SMĚSNÉ STAVEBNÍ ODPADY
OR*ANIC AND MI;ED CONSTRUCTION WASTE
Autor:
Alois Palacký
Organizace: FANA,s.r.o., 756 51 Zašová 168
E-mail: alois.palacky@fana.cz
Abstract
New construction systems and technologies make use of more and more
construction chemistry in solid incorporated with other materials. Their separation
according to the kinds of material is necessary for the recyclation of construction
waste. The quality and utility is influenced mainly by organic materials whose lasting
fitting in construction build following mixed construction waste.
1. Úvod
Nové stavební konstrukce a technologie využívají stále více stavební chemie
v pevném spojení s ostatními materiály. Pro recyklaci stavebních odpadů je nezbytná
jejich separace podle druhů materiálů. Kvalitu a využitelnost ovlivňují převážně
organické materiály, jejichž trvalé zabudování v konstrukci vytváří následně směsné
stavební odpady.
2. Stávající stav
V poslední době dochází k nárůstu organických a směsných stavebních
odpadů vlivem kontaktního zateplování, kdy se k plošnému spojení souvrství se
stavební konstrukcí používá disperzních lepidel a převážně organických izolantů.
Kontaktní zateplování (ETICS) se často provádí na zchátralé konstrukce. Při
klimatických změnách a vlhkosti snižuje lepicí a kotvicí vrstva životnost celého
izolačního pláště, ale i samotné zalepené stavby. Není možná ani průběžná údržba,
případně kontrola stavu zalepené konstrukce, čímž vzniká značné množství
směsného stavebního odpadu, jehož složení neumožňuje plnohodnotnou recyklaci.

Počátky destrukce ETICS (Martin, Slovensko)

Dokotvování destruujících systémů ETICS

Původní řešení a cíle kontaktního zateplování uvažovaly s životností až 50 let. Podle
evropské normy ETAG 004 je to jen 25 let. Skutečnost s ohledem na zachování
izolační funkce často nepřesáhne ani 15 let. Ve svém důsledku to znamená, že
12

z časového hlediska se výskyt směsných stavebních odpadů ztrojnásobí. Pokud
dojde k mechanickému poškození stavební konstrukce a izolace, případně zavlhnutí
až po zateplení, jsou vzniklé odpady značnou ekologickou zátěží.
Jediným částečným řešením může být dodatečné obnovení přídržnosti pod
izolantem, nebo odstranění celého souvrství. Separovatelné odpady bez chemického
znečištění je možné opakovaně recyklovat zpět do podoby izolačních a výplňových
komponentů. V současné době takovou recyklaci provádí SEPAS a.s. a FANA,
s.r.o. . Garantují také odběr takových odpadů.
Jednorázově recyklovat je možno například lehčený beton s polystyrénovou drtí
případně jiné jednorázové zabudování odpadu, čímž se však jeho likvidace pouze
oddálí. Vzniklý směsný odpad je jen omezeně využitelný a často znečišťuje i jinak
použitelné stavební odpady.
Technologický odpad a použité EPS obaly jsou recyklovatelné běžně. I Když se
k tomu řada výrobců EPS nerada přiznává, dává na trh výrobky někdy až s 20%
čistého recyklátu. Taková činnost je sice záslužná, ale měla by být pro zákazníky
identická a rozšířená i na stavební odpady.
Směsný organický neseparovatelný odpad EPS, ale také izolace z minerálních
vláken s vrstvami lepidel a armatur, jsou velmi těžko recyklovatelné.
Nedá se ani zjistit, jak je takový odpad likvidován. Technologie umožňující jeho další
využití nejsou na trhu běžně známy. Stavební firmy ani držitelé certifikátů nemají ze
zákona povinnost deklarovat recyklaci ani nezávadnou likvidaci takového odpadu,
případně se na ní podílet.
Stavební komponenty, které vznikají nepřirozenými trvalými fyzikálními a
chemickými změnami organických materiálů nebo jsou vzájemně v pevném spojení,
znamenají pro další využití značný problém. Svými vlastnostmi na jedné straně mají
řadu předností pro nové technologie a konstrukce. Ve svém důsledku však většinou
zatěžují životní prostředí. Vlivem svého složení vytváří spolu obyčejně směsný
stavební odpad, který je opakovaně nerecyklovatelný a jeho likvidace spotřebovává
velké množství energie. Z ekologického hlediska je negativný dopad zcela evidentní.

Několikaleté provizorium Praha-Karlín

Destrukce lepených systémů

Syndrom nemocných budov způsobují právě materiály a technologie, které
zastiňují pozitivní vlivy materiálu přírodních. Klimatické změny tento stav ještě
umocňují. Většina umělých hmot je ovlivňována převážně teplotou, vlhkostí a solární
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energií. Extrémní rozdíly těchto hodnot snižují životnost povrchů a urychlují rozklad
celých konstrukcí a způsobují kontaminaci odpařováním nebo vyluhováním
škodlivých látek a plynů, jak v interiéru tak v exteriéru. V případě likvidace
skládkováním dochází často ke kontaminaci půdy a vody.
Tab. 1 Druhy izolačních souvrství z hlediska lepící a fasádní vrstvy
ETICS certifikovaný

ETICS necertifikovaný

Inovace ETICS

Bezkontaktní systém

Ostatní

1. Skladba souvrství
Izolant EPS (MV),
Izolant EPS (MV),
celoplošné lepení,
bodové lepení,
mechanické kotvení
mechanické kotvení
PE hmoždinkami, lepicí PE hmoždinkami,
stěrka armovaná
lepicí stěrka
perlinkou, omítka,
armovaná perlinkou,
fasádní barva
omítka, fasádní barva
2. Možnost separace souvrství
Problémová separace
Problémová separace
jednotlivých vrstev
jednotlivých vrstev
3. Posouzení využití vzniklých odpadů
Izolant EPS, MV,
Izolant EPS, MV,
lepidla, směsný
lepidla, směsný odpad,
odpad,
nerecyklovatelné
nerecyklovatelné
Tenkovrstvá omítka,
Tenkovrstvá omítka,
stěrka, PE armovací
stěrka, PE armovací
síť
síť
nerecyklovatelné
nerecyklovatelné
Kotvení PE
Kotvení PE
hmoždinkami
hmoždinkami

Izolant EPS (EKO)
bezkontaktní bodové
lepení, kotvení
rozpěrkami, lepicí
stěrka armovaná
perlinkou, omítka,
fasádní barva

Izolant EPS (EKO)
bezkontaktní se
zapěněnými rozpěrkami,
armovanou
vápenocementovou
omítkou, fasádní barva

Částečná separace
jednotlivých vrstev

Separace jednotlivých
vrstev

Izolant EPS, EKO,
lepidlo, směsný odpad,
částečně recyklovatelné

Izolant EPS, EKO +
PUR pěna, organický
odpad
recyklovatelný

Tenkovrstvá omítka,
stěrka, PE armovací síť
nerecyklovatelné

Vápenno-cementová
omítka, kovová síť
recyklovatelný

Rozpěrky zapěněné
PUR pěnou
recyklovatelné

Rozpěrky zapěněné
PUR pěnou
recyklovatelný

nerecyklovatelné
nerecyklovatelné
4. Podíl využití z celkového objemu použitého materiálu
1/10
3/10
7/10
5. Podíl na trhu z celkového množství zateplených budov v ČR
20%
70%
0,1%
6. Požadovaná funkční životnost systému
50 let
50 let
50 let
7. Skutečná funkční životnost systému
?
5-15 let
Realizováno od roku
2006
8. Využívání recyklátu v izolačních systémech
Zakazuje CZB, ETICS, Zakazuje CZB,
Technické řešení
ETAG 004, není
ETICS, ETAG 004,
doporučuje, není
certifikován
není certifikován
certifikováno

9/10
0,9%

9%

50 let
Realizováno od roku
2000
Technické řešení
umožňuje, certifikováno

Údaje tohoto hodnocení vycházejí z vlastního zjištění a mediálních informací.

Sledování kontaminace u zalepených domů je nesnadné pro různorodé
skladby izolačního souvrství a nespecifikovatelnou lepicí a kotvící vrstvu.
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Zvlášť u zavlhlých staveb, kde mimo jiné dochází k poškozování vlivem krystalizace
solí vzlínající vlhkostí, zaplísněním a následnou destrukcí stavebních konstrukcí.
Stavební odpady z takto poškozených konstrukcí, jsou převážně směsné a
organické. Druhy izolačních souvrství z hlediska lepící a fasádní vrstvy jsou patrné
z Tab. 1
Využívání recyklátů pro stavební izolace je bohužel odmítáno. Přestože
tvrzení o nedostatečné požární odolnosti a stabilizaci byla u recyklátu EPS
vyvrácena, jsou dále považována za nevhodné. Z dosavadních jednání s příslušnými
odbornými institucemi TZUS, CZB ale i nadřízenými ministerstvy vyplývá, že
nedochází po mnoho let ke zlepšení a přehodnocení stavu využívání druhotných
surovin v oblasti stavebních izolací ani k inovaci přežitých technologií, ba naopak.
Současná pomoc při regeneraci panelových domů z EU, která zahrnuje financování
zateplování, je výraznou motivací k tomu, aby se nadále pokračovalo v používání
rizikových sanací, izolačních souvrství a jejich lepení na zchátralé povrchy domů.
Z toho vyplývající nízká životnost způsobuje enormně vysoký výskyt směsných
stavebních odpadů, s jejichž recyklací ani vhodnou likvidací není v nákladech
vlastního zateplování počítáno.
3.

Závěr

Vysoký výskyt směsných stavebních odpadů včetně organických, nadále
způsobuje mimo jiné trvalé spojování různorodých materiálů a používání rizikových
technologií. V poslední době se tento stav vyskytuje ve velké míře při kontaktním
zateplování budov ETICS a to i v těch případech, že se stavební firmy snaží
dodržovat evropské normativy ETAG OO4 a O14.

Použitá literatura:
[1] Směrnice EU (ETAG OO4 a O14)
[2] CZB (Vady a poruchy VKZS)
[3] Zateplování v praxi, Ing. Šála, Machatka
[4] Korespondence MMR, MŽP, MPO, TZUS
[5] Podnikové normy FANA, SEPAS
[6] Archiv FANA s. r. o., fotodokumentace
[7] Stavební ročenka 2002
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VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU DO KONSTRUKCE
VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Dušan Stehlík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací

1. Úvod
Využívání alternativních materiálů v kterémkoli odvětví národního hospodářství je
velmi důležité a je i znakem vyspělosti země. V silničním stavitelství se nabízí řada
využitelných materiálů, mohou to být vedlejší produkty průmyslové výroby nebo recyklované
stavební materiály. Některé země byly nedostatkem kvalitních přírodních materiálů donuceny
hledat nové zdroje stavebních materiálů. Jiné, například Švédsko, si v rámci ekologického
přístupu stanovily cíle vedoucí k nahrazení přírodních materiálů ve velké míře i přes jejich
dostatek.
Mezi hojně používané recyklované stavební materiály po případné úpravě patří
i stavební odpad z demolic (cihelný, betonový nebo směsný recyklát). Použití recyklovaného
betonu nebo směsného recyklátu v pozemních komunikacích se ověřuje například
v severských zemích, kde byla postavena řada zkušebních úseků s použitím betonového
recyklátu jako hlavní složky stavebního materiálu do „road-base“ a „sub-base“ (horní
a spodní podkladní vrstvy pozemních komunikací), případně do obou vrstev. Zkušenosti
ze staveb spolu s laboratorními zkouškami napovídají, že tento materiál má řadu vlastností
stejně dobrých, jako materiály běžně používané do konstrukce. Pro tyto alternativní materiály
bude nutné některé zkušební postupy upravit, například v Norsku byly navrženy změny ve
zkoušce odolnosti proti mrazu a vodě, případně nalézt nové zkušební postupy. Velký důraz
je kladen na použití funkčních zkoušek, které lépe než empirické zkoušky simulují chování
zhutněných směsí v konstrukci vozovky, cyklická triaxiální zatěžovací zkouška je jednou
z nich. Simuluje dynamické dopravní zatížení od náprav těžkých nákladních vozidel, které
nejvíce přenáší právě podkladní vrstva vozovky.
Pevnostní charakteristiky a únosnost recyklovaného betonu závisí na kvalitě betonu,
ze kterého je recyklát vyroben. Velký vliv na chování recyklátu má jeho „čistota“, materiály
jako dřevo, plasty, nízkopevnostní beton, cihly a ocelová výztuž degradují vlastnosti celého
recyklátu. Zkušenosti s použitím recyklovaného betonu do pozemních komunikací jsou tedy
velmi dobré, jeho charakteristiky jsou minimálně srovnatelné s přírodními materiály
používanými do vozovky. Je však nutné vyhodnotit důležité vlastnosti v konkrétním prostředí.
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2. Ověření použití recyklovaného kameniva do vozovek
pozemních komunikací
V silniční laboratoři ústavu pozemních komunikací VUT Brno byly provedeny
srovnávací zkoušky nestmelených směsí do podkladních vrstev pozemních komunikací.
Hlavním cílem porovnání směsí z přírodního a recyklovaného kameniva bylo podat další
důkaz o možnosti použití recyklovaného kameniva do konstrukcí vozovek nejen ve
„zvláštních“ případech. Tyto materiály je třeba specifikovat do návrhových metod konstrukcí
vozovek jako materiál za určitých podmínek vhodný pro použití do spodních podkladních
vrstev vozovek a mechanicky zlepšeného podloží.
Pro porovnání zejména funkčních charakteristik byla zvolena běžně používaná směs GC
navržená jako mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) a

štěrkodrť (ŠD) podle ČSN EN

13285 Nestmelené směsi - Specifikace. Do stejných mezních intervalů zrnitosti, frakce 0/32
(0/16), byla sestavena směs betonového recyklátu a směsného recyklátu běžně
produkovaného firmou Dufonev, s.r.o. Brno. Porovnání navržených směsí bylo provedeno na
základě laboratorních a funkčních zkoušek:
•

zrnitosti,

•

poměru únosnosti CBR,

•

modulu pružnosti a trvalé deformace (cyklická triaxiální zkouška).

2.1

Porovnání empirických laboratorních zkoušek

Základním předpokladem použití nestmelených směsí je vhodnost zrnitostního
složení. Podobnost se směsí GC byla dostatečná a více jemnozrnných částic ve směsi při
porovnání umožnilo lepší zpracovatelnost do laboratorních vzorků (válců). Zrnitosti
jednotlivých směsí je uvedeno v následujícím obrázku.

Zrnitost zkoušených nestmelených směsí

propad [%]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,01

Gc (0/32)
Gc (0/16)
Rec (0/32)
Rec (0/16)
dolní mez pro Gc
horní mez pro Gc

0,1

1

velikost zrna [mm]
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10

100

Pro další zkoušení byla zvolena nejdůležitější a nejvíce používaná zkouška únosnosti CBR
saturovaného vzorku po stanovení zhutnitelnosti. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.
Tabulka 1 Porovnání výsledků laboratorních zkoušek nestmelených směsí
Nestmelená
směs

obrázek

f [%]

s [%]

g [%]

wopt

ρd,max

CBRsat

GC (0/32)

8,7

25,6

65,7

5,7

2210

290

GC (0/16)

8,3

32,8

58,9

5,9

2230

-

Rec (0/32)
směsný

5,9

43,7

50,4

11,0

1840

44

Rec (0/16)
betonový

4,2

29,7

66,1

13,5

1850

49

Vysvětlivky: f … … obsah jemných částic (≤ 0,063 mm)
s… … obsah pískových částic (≤ 2,0 mm)
g … … obsah štěrkových částic (≤ 63 mm)
wopt … optimální vlhkost pro zhutnění směsi podle ČSN EN 13286-2
ρd,max … maximální objemová hmotnost suchého materiálu podle ČSN EN
13286-2
CBRsat … kalifornský poměr únosnosti CBR po 4 denní saturace podle ČSN EN
13286-47

2.2

Cyklická triaxiální zkouška
V cyklickém triaxiálním přístroji se aplikují na válcový vzorek známé hodnoty napětí.

Takto modelovaný stav napjatosti odpovídá reakci na pojezd jednotlivého kola těžkého
nákladního vozidla, v místě přímo pod kolem. Svislé napětí σ1 představuje reakci na svislé
zatížení od dopravy a boční napětí σ3, tzv. komorový tlak, vyjadřuje odpor okolního materiálu
vůči svislému dopravnímu zatížení. V reálné vozovce působí boční tlaky různé velikosti
a platí vzájemný vztah σ1 > σ2 > σ3. Zkoušení za těchto podmínek umožňuje pravý triaxiální
přístroj. Pro potřeby běžného silničního laboratorního zkoušení uvažujeme rovnost bočních
tlaků σ2 = σ3, vztah mezi napětími tedy zjednodušujeme na σ1 > σ2 = σ3.
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Zatížením se materiál deformuje plasticky (trvale) a elasticky (pružně), jejich
sečtením získáme deformaci celkovou. Pružná deformace po odlehčení vymizí, vypovídá
nám o pružném chování materiálu.

Obrázek 1 Napětí aplikované na vzorek v cyklickém triaxiálním přístroji

σ 1 max = σ d max + σ 3 max
σ 1 min = σ d min + σ 3 min
σ 1r = σ 1 max − σ 1 min

Obrázek 2 Cyklický triaxiální přístroj v silniční laboratoři VUT Brno
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2.3

Měření a výpočet modulu pružnosti Er a trvalých deformací εr
Bylo provedeno měření pružného chování v cyklickém triaxiálním přístroji. Vzorky

všech výše uvedených materiálů byly vystaveny cyklickému zatěžování dle ČSN EN 132867, metoda B (metoda konstantního komorového tlaku) při vysoké i nízké úrovni napětí.
Výsledkem zkoušení jsou moduly pružnosti zkoušeného materiálu pro příslušné
svislé napětí. Výsledné hodnoty jsou průměry ze 100 vypočítaných hodnot ( σ 1r , ε 1r , Er) pro
každou dráhu napětí.

Obrázek 3 Vývoj trvalých a pružných deformací v průběhu zatěžování
Komorový tlak je stálý a svislé zatěžování cykluje. Umístění materiálu v konstrukci
vozovky pozemní komunikace je pro způsob namáhání zásadní. Zatížení vozovky je
roznášeno pod určitým úhlem, s rostoucí hloubkou se zvětšuje roznášecí plocha zatížení
a napětí s hloubkou klesá. Ve spodních vrstvách už výkyvy bočního tlaku nejsou tolik
výrazné a lze tedy uvažovat komorový tlak konstantní.
Tabulka 2 Shrnutí výsledků stanovení modulů pružnosti zhutněných nestmelených směsí
Modul
pružnost
i [MPa]

Er =

σ
ε

r
1
r
1

Gc (0/32)
„MZK“

GC (0/16)
„ŠD“

Rec (0/32)
směsný recyklát

Rec (0/16)
betonový recyklát

150 – 715
120 – 380
60 – 225
110 - 270
130 – 670
60 – 270
60 – 230
75 – 300
120 - 740
115 - 420
80 - 240
75 – 290
Pozn. Hodnoty modulů pružnosti pro jednotlivé nestmelené směsi jsou uvedeny
v intervalu, který závisí především na vlhkosti zkoušených vzorků. Pro zkoušení
těchto vzorků byla charakteristická vlhkost wopt -2%.
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Zhodnocení porovnání navržených nestmelených směsí do vozovek
Výsledky uvedeného porovnání směsí přírodního kameniva a směsí recyklovaného
kameniva ukazují na možnost využití betonového a směsného recyklátu do konstrukčních
vrstev pozemních komunikací. Zvláště výsledky měřených modulů pružnosti v tabulce 2
dokazují, že lze recyklované kamenivo použít do spodních podkladních vrstev navrhovaných
v běžných návrzích jako mechanicky zpevněná zemina (směsný recyklát), případně jako
štěrkodrť (ŠDB) podle ČSN EN 13285 (NA). Návrhová metoda vozovek (TP 170) navrhuje
hodnoty návrhových modulů u štěrkodrti (ŠDA) 400 MPa. Technické podmínky TP 170
nezohledňují používání štěrkodrti (ŠDB) běžně známé v praxi pod názvem „jednomletka“, kde
je možné očekávat hodnotu návrhového modulu pružnosti pro výpočet vozovky 250 MPa.
Z tohoto důvodu je možné zkoušené recyklované směsi zařadit do kategorie ŠDB.
Pro další možnosti ověření a využití tohoto závěru je třeba provést další zkoušky
vlastností zejména odolnosti proti mrazu a vodě, které je zejména v případě použití
směsného recyklátu s významným množstvím cihelných částic velmi důležité.

Poděkování
Uvedené srovnání materiálů do nestmelených směsí podkladních vrstev vozovek
pozemních komunikací bylo provedeno s podporou výzkumného projektu ministerstva
dopravy ČR č. 1F45B/066/120 „Zavedení evropských norem týkajících se specifikací
materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy“.
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VÝSTAVBA VYSOKÝCH NÁSYPŮ D/47 Z NÁHRADNÍCH MATERIÁLŮ
– HLUŠINA ODVALU „D“ DOLU PASKOV
BUILD-UP OF HIGH MOUNDS D/47 OF SUBSTITUTED MATERIALS – DEADS
PILE „D" OF THE COLLIERY PASKOV
Ing. Pavla Havlicová, Ph.D., Ing. Denisa Liebelová
VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství, L.Podéště 1875,
pavla.havlicova@vsb.cz, denisa.liebelova.st@vsb.cz
Abstract
In current economic situation is topical problem utilization of substitute construction
material, which are used for build-up in highway construction in the frame of saving
other materials and environment. The entry deal with analysis and utilization of these
materials on actual speedway construction D/47.
1. Úvod
Silniční doprava v regionu severní Moravy a Slezska ve směru jihozápadseverovýchod je vedena na silnicích I/47, I/48 a I/35. Tyto dopravní tahy jsou
přetížené, nevyhovují tranzitní dopravě (přes centra obcí, v úzkém šířkovém
uspořádání apod.). V současné době je ve výstavbě dálnice D/47, jež má realizovat
chybějící dálniční připojení Ostravy na stávající dálniční síť České republiky.
V současné ekonomické situaci je aktuální zejména otázka využití náhradních
stavebních materiálů, které se v rámci úspory v různé kombinaci používají
pro výstavbu násypů v dopravním stavitelství. Příspěvek se zabývá rozborem a
využitím substitučních materiálů při aktuální výstavbě dálnice D/47.
2. Druhotné materiály v násypech D/47
Během projektové přípravy dálnice D/47 byl zjištěn výrazný deficit násypových
materiálů. V roce 1995 bylo investorem stavby zahájeno šetření zdrojů náhradního
násypového materiálu. V zájmu omezení nároků na přírodní kamenivo se jako zdroje
nabízely felonie odpadů z hutí (odvaly vysokopecních hutních sutí a ocelárenských
strusek), odvaly z těžby černého uhlí (karbonské hlušinové sypaniny) nebo deponie
elektrárenských popílků. Ověření vhodnosti využití a vlastností jednotlivých možných
náhradních materiálů do násypů bylo provedeno odbornými firmami. Jednotlivé typy
materiálů byly testovány na ekologická rizika spjatá s jejich využitím, pevnostní
vlastnosti, aspekty chemického složení, geomechanických vlastností z hlediska
stavební aplikace apod. Na základě praktických a ekonomických výsledků byly
investorem vybrány tři lokality, jejichž materiály splňovaly základní požadavky použití
viz.[tab.1].
Pro komplexní vyhodnocení možnosti využití náhradních materiálů byly dále provedeny
následující analýzy:
a) Posouzení technického řešení stavby D/47 ve vztahu k omezení průsaku srážkových
vod násypovým tělesem tvořeným náhradními materiály (eventuelní ovlivnění vod a
životního prostředí) ve vztahu k technologii a konstrukci členění násypu a aplikace
náhradních materiálů.
b) Zhodnocení výsledků ekologického posouzení jednotlivých materiálů.
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c) Zhodnocení geofaktorů pro míru rizika použití náhradních materiálů (posouzení údajů
o podzemní vodě, údajů p mocnosti nadložních vrstev nad hladinou podzemní vody,
zátopová území atp. v trase D/47).
lokalita

materiál

Studený odval NHa.s

hutní suť

Odval Harabová NHa.s

vysokopecní struska

Paskov odval ,,D“

karbonská úpravnická hlušinová

OKDa.s

sypanina

Tab. 1 Vhodné druhotné materiály
3. Vyhovující náhradní materiály – ekologická rizika
Na základě Nařízení vlády ČR 513/92 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady byly
z jednotlivých druhů uvažovaných náhradních materiálů připraveny výluhy a určeny
třídy vyluhovatelnosti dle požadovaných parametrů. Pozornost byla zaměřena
zejména na tabulku, kde limitní hodnoty Ia charakterizují materiály volně ukládané
(bez technických opatření), Ic materiály s možností volného ukládání do prostředí
přicházejícího do styku s podzemními vodami. Limitní hodnoty Ic byly používány k
posouzení vhodnosti materiálů v případě realizace násypů ve vodním prostředí.
Ostatní limitní hodnoty charakterizují materiály již nesplňující dle NV 513/92 možnost
volného ukládání bez speciálních technických prací. Platí to do určité míry i o třídě Ib,
u které jsou přípustné vyšší limitní hodnoty podmíněny geologicky.
Při hodnocení materiálů bylo sledováno, zda obsahy vyhovují limitní hodnotě Ia přímá možnost ukládání do násypů. Vzhledem k tomu, že u více parametrů bylo
zjištěno poměrně výrazné kolísání určených výsledných tříd vyluhovatelnosti, byly
materiály s podstatným zastoupením Ib a vyšších tříd vyluhovatelnosti po dohodě s
potenciálními dodavateli materiálů a investorem dále sledovány (VÚSH), pro získání
reprezentativnějšího souboru četností výskytu překročení rizikových tříd
vyluhovatelnosti. Všechny výluhy byly prováděny metodikou dle NV 513/92.

Tab. 2 Zastoupení rizikových složek (tj.přesahujících přes třídy Ic a Ia) ve výluzích
dle NV 513/1992.
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Metodický pokyn MŽP ČR ze dne 18. 5. 1992, který byl s platností od 31. 7. 1996
aktualizován Metodickým pokynem odboru pro ekologické škody MŽP ČR (dále
v textu označeny MP 92 a MP 96). Vzhledem k aktuální platnosti lze MP 96 používat
pro posuzování znečištění zemin, podzemní vody, půdního vzduchu a stavebních
substancí, a pro posuzování vlastností přemísťované výkopové zeminy a stavební
sutě v souvislosti s jejich využitím na rekultivační práce, terénní úpravy a podobné
činnosti. Materiály se dle těchto metodických pokynů hodnotí na základě celkového
obsahu rizikových složek v sušině v mg/kg, a to na základě zařazení do kategorií A,
B, C. V MP 96 oproti MP 92 došlo ke změnám kritérií.
Dle MP 96 se posuzují koncentrace následujícím způsobem <A - jde o přirozené
obsahy sledovaných látek (přirozený obsah)
>A - jde o znečištění příslušné složky životního prostředí, přičemž však znečištění
není pokládáno za tak významné, aby bylo nutno získat podrobnější údaje pro jeho
posouzení (prokázané znečištění nevýznamné).
>B - znečištění, které může mít vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky ŽP, uměle
zavedená kritéria, při jejich překročení je nezbytné se znečištěním dále zabývat
(znečištění - další sledování).
>C - znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a
složek ŽP, je nutno provést analýzu rizik a přistoupit k nápravným opatřením
(výrazné znečištění - analýza rizika).
Kategorii A lze hodnotit jako zcela bezproblémovou, u kategorií B a C již jde o
hodnoty vyžadující další ověřování tj. charakterizují materiály, které byl neměly být
volně ukládány.
Z hlediska četností zastoupení jednotlivých tříd vyluhovatelnosti (dle Výluhu dle NV
513/92) byly sestaveny skupiny rizikovosti. Počet rizikových parametrů je následující:
¾ vysokopecní struska 2 - 6
¾ hutní suť 3 - 7
¾ karbonská hlušinová sypanina 1 – 4
U vytypovaných náhradních materiálů vzrůstá ekologická rizikovost od karbonské
hlušinové sypaniny, přes vysokopecní strusku, až po hutní suť studeného odvalu.
Zcela bezproblémová je vysokopecní struska, ale i karbonská hlušinová sypanina
odvalu D v Paskově. V případě haldoviny přesahovalo Ba limitní hodnotu C, tato
skutečnost byla vysvětlena přítomností minerálů obsahujících v hojné míře tento
prvek (především baryt BaS04). Totéž u haldoviny platí i o zvýšených hodnotách Pb
a Zn. Naproti tomu u materiálu studeného odvalu je trvale vysoký obsah Cr
(přesahuje limitní hodnotu). Nejvyšší zastoupení nevyhovujících kategorií (B, C) měla
ocelárenská struska.
Doporučení pro sledování kvality náhradních materiálů vzhledem k faktu, že nebyly
zjištěny při použití dosavadních vysledovaných maximálních hodnot ve výluzích
faktory zásadně měnící kvalitu vody v kolektoru, je pravidelné provádění výluhů pro
reprezentativní těžené objemy. Zejména je doporučeno sledovat překročení
maximální koncentrace sledovaných parametrů o více než 20 %. Při takovém
překročení by měly být provedeny opakované odběry a výluhy. Budou-li i nadále
hodnoty překračovat maximální koncentrace, bylo by nutno podmínit další použití
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materiálů výpočty, či způsobem úpravy materiálu a systému jeho ukládání do
násypů.

Tab. 3 Znečištění náhradních materiálů dle MP96

Tab. 4 Dosavadní maximální hodnoty v(mg/l) parametrů požadovaných k provoznímu
sledování při aplikaci do násypů.
4. Technické řešení dálnice D/47
Pro výškové řešení stavby dálnice D/47 v trase Ostravského regionu je nezbytné
vést podstatnou část trasy v násypech. Jejich mocnost je různá, podle konstrukčních
a ovlivňujících místních faktorů.
Zemní tělesa lze rozdělit na tři vrstvy o nestejné mocnosti:
25

aktivní zóna – je umístěna pod konstrukční vrstvou vozovky tloušťky minimálně
0,65m, zemina velmi vhodná dle ČSN 72 10 02, objemová hmotnost 〉 1,65 t/m3, míra
zhutnění dle ČSN 72 10 06, odolnost proti namrzání.
Těleso násypu – objemová hmotnost 〉 1,5 t/m3, tloušťka dle potřeby konečné
nivelety, maximální mocnost až 14 m.
Konsolidační vrstva – tloušťka 0,6 m, funkce stabilizačně - drenážní vzhledem
k tlakovému namáhání podloží tělesem násypu (ideálně tvořen drátkokošem).
Vlastní svahy násypů bývají překryty vrstvou zeminy o tloušťce 0,2 m a osety trávou.
Odvodnění je řešeno místně např. pomocí štěrbinových žlabů a středové kanalizace.
Konsolidace je zajištěna jednak konsolidační vrstvou a dalšími prvky (vrty - piloty,
konsolidační žebra, přitěžovaní lavice). Význam konsolidačních prvků spočívá
v propojení zvodnělého kolektoru s konsolidační vrstvou násypu.
5. Aplikace náhradních materiálů do násypů
Do aktivní zóny D/47 lze využít z ekologického hlediska kteréhokoli výše uvedeného
materiálu. Preferována byla díky odolnosti vůči namrzání vysokopecní struska
Hrabová.
Těleso silničního násypu lze rozdělit na jádro násypu a boky násypu. Jádro je
chráněno v celém objemu před infiltrovanými srážkovými vodami nepropustnou
vozovkou a dalšími konstrukcemi podložní konstrukční vrstvy, boky násypu mohou
přijít snadno do styku se srážkovou vodou infiltrovanou na svazích.

Obr. 1 Schématický příčný řez
Do jádra násypu lze opět využít kterýkoli z vytypovaných materiálů (pro studený
odval NH, platí upřesňující podmínky). Do boků násypu lze využít hlušinovou
sypaninu Paskov nebo vysokopecní strusku Hrabová.
Konsolidační vrstva – je možno využít všechny vytypované materiály s vyjímkou
úseků, kde hladina vody pod terénem je 1,5m a výše a za předem stanovených
podmínek.
Zatěžovací lavice – budou také tvořeny z hlušinové sypaniny a překryty vrstvou
hlín.
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6. Monitoring materiálů během výstavby
Při výstavbě vysokých násypů na podloží, ve kterém se vyskytují souvrství jílovitých
zemin se stlačením pórů - indikuje přetlak vody, který se může rozptylovat pomalu.
Přetlak vody v pórech zemin může ohrozit stabilitu násypu a zároveň neumožňuje
plné stlačení podloží, dokud se nerozptýlí, což způsobuje postupné sedání násypů.
Průběh postupného rozptylování přetlaků vody v pórech výrazně ovlivňuje časový
průběh sedání násypů.
Monitorovací profily byly vybudovány vzhledem k reliéfu terénu v okolí násypu a ke
geologické skladbě podloží. Předmětem monitoringu je:
¾ měření pórových tlaků – membránové snímače
vrstvě a v miocénním jílu,

v povrchové kvartérní

¾ sedání podloží - hydrostatická nivelace,
¾ vertikální posuny, sedání násypů (dosypané náspy) – technická nivelace,
přesná tachymetrie.
Metoda monitoringu je v souladu s Eurokódem 7 ENV- 1:1994 kap. 9.4 (observační
metoda). Tato metoda umožňuje na základě měření posuzovat statický návrh
vysokých násypů v průběhu stavby. Při stanovení mezí dosažených deformací a
pórových tlaků je možné přijmout flexibilní opatření, jestliže monitoring odhalí
chování mimo přijatelné hranice.
Četnost měření závisí na postupu výstavby a na chování násypu po dosažení
projektované výšky. Po roce od dokončení násypu upřesní geotechnický dozor
na základě naměřených hodnot další postup monitoringu.
Monitorování vysokých dálničních násypů přináší pro investora i zhotovitele stavby
mnoho cenných údajů: Ověření statických předpokladů, použitých ve výpočtu pro zajištění stability těchto násypů a zjišťování časového průběhu sedání.
5. Závěr
Pro zlepšení bariéry proti šíření rizikových složek do životního prostředí byla
v některých lokalitách a situacích využívána popílková vložka (úseky
s konsolidačními pilotami a žebry, úseky se zvýšenou hladinou podzemní vody nad
úroveň 1,5 m pod terénem, úseky kde navážky v podloží mají mocnost větší než 1 m
apod.). Náhradní materiály nelze však vůbec využít např. v km 156,42-156,62,
vzhledem k absenci podložní ochranné vrstvy náplavových hlín.
Z uvedených náhradních materiálů jsou evidentně ekologicky nejpřijatelnější
vysokopecní struska a karbonská hlušinová sypanina. Mírně horší je vysokopecní
struska, ale žádný z materiálů nelze hodnotit jako zcela bezrizikový. Cenné
informace o použitých materiálech získáme taktéž z výsledků měření s jejich
interpretací, jež mohou dále sloužit pro sestavení databáze srovnatelných zkušeností
pro přípravu dalších staveb.
Zužitkovávání druhotných surovin do násypů dálnice představuje maximální
zhodnocení místních materiálů v blízkosti trasy D/47, jež by v opačném případě byly
ukládány na odvaly, zhoršující kvalitu životního prostředí Ostravska.
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UTILIZATION OF WASTE DUSTS FROM THE CRUSHING AND MINING
PROCESS OF AGGREGATES IN CERAMIC BODY
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Abstract
Waste raw materials, which arise from the mining and crushing process of silicate
raw materials (quartz sand, kaolin, quarrystone), were used for the raw materials
mixture for the production of dry pressed ceramic tiles according to standard EN
14411. This paper described the properties of the fired fly ash bodies determined
according to EN ISO 10 545 standards and examines the fly- ash body
microstructure.
1 Úvod
Využití odpadů z třídíren písků, odpadů vznikajících při plavení kaolinu a těžbě a
úpravě kamene v keramické výrobě lze obecně považovat za velmi výhodné, neboť
takto lze získat suroviny s velmi jemnou zrnitostí, čímž lze eliminovat energeticky
náročný proces mletí. Cílem výzkumu bylo obecné posouzení vlastností uvedených
surovin (mineralogické složení, granulometrie, vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
vypáleného střepu – především na pórovitou strukturu) s ohledem na možnost jejich
použití pro výrobu za sucha lisovaných keramických dlaždic s nasákavostí do 10 %
splňující požadavky ČSN EN 14411 (tab. 1).
Tab. 1. Vybrané požadované vlastnosti obkladových prvků skupiny B podle ČSN EN
14411
Vlastnosti
Nasákavost [%]
Pevnost v ohybu [MPa]
Lomové zatížení [N]
Odolnost proti mrazu

BIa
≤ 0,5
≥ 35
1300
ano

BIb
0,5 - 3
≥ 30
1100
ano

B IIa
B IIb
B III
3-6
6 - 10
> 10
≥ 22
≥ 18
≥ 12
1000
800
600
Přípustný zkušební postup

2 Metodika experimentu
V rámci výzkumu byly nejdříve podrobně stanoveny vlastnosti vstupních surovin
(chemické a mineralogické složení), granulometrie, chování v žáru (diferenční
termická analýza DTA, termogravimetrická analýza TG). Následně byly navrženy
receptury s ohledem na rozbory vstupních surovin. Z nich byly připraveny a vypáleny
zkušební vzorky (tři různé vypalovací režimy), u kterých byly stanoveny následující
vlastnosti:
- vizuální posouzení kvality střepu (barva, povrch),
- délkové změny pálením (DP),
- nasákavost – vakuová metoda (E) podle ČSN EN ISO 10545-3,
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- pevnost v ohybu (R) podle ČSN EN ISO 10545-4,
- mineralogické složení surovin - stanovováno pomocí rentgenové difrakční analýzy,
- odolnost proti vlivu mrazu - z technických důvodů byl postup platné normy ČSN
EN ISO 10545-12 modifikován: požadavek 100 cyklů při cyklickém působení mrazu 5 °C / + 5 °C byl nahrazen cyklem – 20 °C / + 20 °C, což odpovídá podstatně
agresivnějšímu namáhání. Tento upravený postup se blíží stanovení podle již
neplatné ČSN EN 202, která požaduje mrazuvzdornost keramických obkladových
prvků 50 cyklů při cyklu – 15 °C / + 15 °C,
3 Charakteristika vstupních surovin
3.1 Šlika U IIIa Únanov (Š)
Jedná se o vedlejší hrubozrnný produkt při plavení kaolinu se zvýšeným obsahem
kaolinitu, který obsahuje vytříděný podíl z hydrocyklonů ø 50 ,150 a 350 mm. Tento
produkt se nechává sedimentovat v rybnících. Mineralogické složení: β-křemen,
kaolinit, živce, illit a náznak chloritu. Podle DTA a TG analýzy byl stanoven obsah
kaolinitu na 11,5 % hmotnostních.
3.2 Kalopísky z pískovny Dolní Lhota (DL)
Kalopísky (jemné kaly) vznikají jako odpad při praní a třídění slévárenských písků,
ukládají se na odkaliště, odkud se odvážejí jednou ročně na odval. Dodaná surovina
obsahovala soudržnější jílové hrudky a proto byla před dalším zpracováním pomleta
na laboratorním kolovém mlýnu. Stanovené minerály: β-křemen, kaolinit, illit a
náznak halloysitu. DTA a TG potvrdila přítomnost kaolinitu a byl určen jeho obsah na
15,8 % hmotnostních.
3.3 Amfibolitické odprašky z těžby a úpravy kameniva (Ž)
Tento odpadní materiál je jemný prach, který vzniká při drcení v lomu
amfibolitického kameniva v Želešicích u Brna (pro betony, silniční stavební směsi,
zimní posypy vozovek atd.) a který je odváděn odsávacím zařízením. Mají zbytek na
sítě 0,063 mm asi 13 %, maximální zrno má velikost 0,25 mm. Z mineralogického
hlediska jsou tyto odprašky tvořeny zejména minerály skupiny amfibolů (mj. obecný
amfibol, Glaukofan Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2, Ferroaktinolit Ca2Fe+25Si8O22(OH)2) a
vzhledem k velmi vysokému pozadí rentgenogramu lze usuzovat na vyšší obsah
železitých sloučenin, což dokazuje i tab. 2. Chemický rozbor odhalil u odprašků
vysoký podíl tavících oxidů MgO, CaO, Fe2O3 a alkálií.
3.4 Vazný jíl (J)
Vazný jíl (prodávaný pod komerčním názvem B1) patří do skupiny kaolinitických
vazných (vaznost min. 70 %) žárovzdorných (žárovzdornost 1700 - 1730 °C) jílů. Má
světle modravě šedou barvu a používá se k výrobě vysoce žárovzdorného materiálu,
dlaždic a stavební kameniny. Teplota slinutí je max. 1150 °C, celkové smrštění při
výpalu na 1250 °C je 16 - 19 %. Zastupuje jedinou neodpadní surovinu, která byla při
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návrhu směsí použita. Mineralogické složení: kaolinit a illit. Podle DTA byl z úbytku
hmotnosti při dehydroxylaci kaolinitu (500 – 640 ˚C) stanoven obsah kaolinitu na 58,0
% hmotnostních.
Tab. 2. Chemický rozbor vstupních surovin
Složka
ZŽ
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
Na2O
K2O

Obsah [%hmotn.]
Š
Ž
J
3,31 2,10 11,80
74,25 47,70 48,60
14,87 3,55 33,50
0,55 10,74 2,70
0,14
0,79
0,42 9,77 0,12
0,34 8,87 0,30
0,97 1,16
2,19
5,01 2,13

Šlika UIIIa Únanov a kalopísky Dolní Lhota se zvýšeným obsahem kaolinitu mají
předpoklady pro částečné plnění funkce plastických složek v surovinové směsi. Šlika
navíc obsahuje ve vysoké míře draselné živce, lze tedy usuzovat na její příznivý
účinek při slinování střepu. Obě suroviny však obsahují výrazný podíl zrn
s průměrem nad 0,09 mm a ne úplně dostatečné množství jílových minerálů. Proto je
vhodný přídavek jílu B1 pro zvýšení podílu plastické složky, která je nezbytná
především pro dosažení manipulačních pevností výlisku. Amfibolitické odprašky jsou
jemnozrnné a podle chemického složení lze předpokládat, že budou plnit
nejvýrazněji funkci taviva v surovinové směsi.
Tab. 3. Granulometrie vstupních surovin
Kalopísky (DL)
Frakce [mm] Podíl [%]
> 2,000
1,200 - 2,000
0,500 - 1,200
0,1
0,250 - 0,500
3,4
0,200 - 0,250
10,7
0,150 - 0,200
10,3
0,090 - 0,150
47,6
0,063 – 0,090
12,5
< 0.063
15,4

Šlika (Š)
Amfibol. odprašky (Ž)
Frakce [mm] Podíl [%] Frakce [mm]
Podíl [%]
>2,000
> 2,000
0,200 - 2,000
32,6
1,000 - 2,000
0,090 - 0,200
26,7
0,500 - 1,000
0,5
0,020 - 0,090
34,2
0,250 - 0,500
1,1
0,010 - 0,020
2,1
0,125 - 0,250
3,6
0,005 - 0,010
0,8
0,063 - 0,125
8,6
0,002 - 0,005
0,8
< 0.063
86,2
0,001 - 0,002
0,4
< 0.001
2,4

4 Zkušebních vzorky
Po rozboru vstupních surovin byly navrženy dvě série surovinových směsí (A, B),
které umožní sledovat především vliv přídavku amfibolitických odprašků k základní
směsi A1 složené ze šliky a jílu (směsi A2 a A3) a k základní směsi B1 složené
z kalopísků DL a jílu (směsi B2 a B3). Složení surovinových směsí udává tab. 4.
Mísení, homogenizace a mletí vstupních surovin bylo prováděno v laboratorním
kolovém mlýnu. Surovinová směs byla po homogenizaci ovlhčena na vlhkost (5 - 6
%) potřebnou pro následné lisování a opět homogenizována. Pístové lisování
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proběhlo v ocelové formě (rozměr čtvercových výlisků o ploše 50 cm2 tlakem 30
MPa. Výlisky byly poté uloženy a sušeny na vzduchu při teplotě 24 oC a před
výpalem dosoušeny v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti (při 105 oC).
Tab. 4 - Označení a složení (v % hmotnostních) surovinových směsí
Směs
A1
A2
A3

Složení
80 % Š + 20 % J
směs A1 + 10 % Ž
směs A1 + 20 % Ž

Směs
B1
B2
B3

Složení
80 % DL + 20 % J
směs B1 + 10 % Ž
směs B1 + 20 % Ž

Výpal byl proveden v laboratorní elektrické peci na dva vypalovací režimy – teplota
výpalu a délka izotermické výdrže na této teplotě: 1200 oC - 20 min (dále 1200-20) a
1170 oC - 20 min (dále 1170-20). Jednalo se o režimy s rychlým nárůstem teplot a
krátkou vypalovací dobou (pod 3 hodiny). Teplotní režimy měly společné rychlosti
nárůstu teploty: 15 oC /min (0-450 oC), 7 oC /min (450 - 600 oC), 15 min izotermická
výdrž (600 oC), 8 oC /min (600 oC - konečná teplota), 20 minut výdrž v konečné
teplotě podle režimu výpalu.
Barva vzorků směsi A1 po výpalu byla světle žlutá až téměř bílá při všech
teplotních režimech výpalu. S rostoucím přídavkem odprašků se střep zabarvuje do
tmavších odstínů, a to při režimu výpalu 1170-20 do červena, při 1200-20 do šeda.
Vzorky s maximálním podílem amfibolitických odprašků při teplotě výpalu 1200 °C
měly lesklý povrch, na jejich povrchu byly viditelné vytaveniny a vykazovaly i mírnou
tvarovou deformaci.
Barva vzorků směsi B1 byla světle růžová. S rostoucím přídavkem amfibolitických
odprašků barva střepu přechází do tmavších odstínů. Přičemž vzorky pálené na
1200 oC měly více hnědavý nádech. U vzorků ze směsi B3 při teplotě výpalu 1200 oC
došlo při výpalu k výraznému zvětšování objemu způsobené nadýmáním.
4.1 Vlastnosti vypáleného střepu
Na všech vypálených vzorcích byla stanovena pevnost v ohybu, nasákavost,
objemová hmotnost, zdánlivá hustota, zdánlivá pórovitost a smrštění pálením.
Vybrané vzorky byly podrobeny posouzení mrazuvzdornosti - přímo pomocí
zmrazovacích cyklů a nepřímo na základě distribuce pórů ve střepu.
Tab. 5. Objemová hmotnost B výsušků a vypálených střepů, nasákavost E a pevnost
v ohybu R vypálených vzorků
Ozn.
A1
A2
A3
B1
B2
B3

Podíl
Ž [%]
0
10
20
0
10
20

B [kg.m-3]
E [%]
1170-20
1200-20 1170-20
1200-20
2025
2041
10,8
10,1
2183
2243
7,5
5,6
2338
2461
4,2
1,6
1988
2015
12,5
11,7
2109
2127
9,5
8,8
2216
2034
7,2
10,3
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R [MPa]
1170-20
1200-20
6,5
7,4
10,5
13,5
16,5
17,8
5,1
5,4
8,9
10,6
13,2
10,4

14

B1

12

B2

B3

Nasákavost E [%]

10

A1

8
6

Šlika - 1170°C

4

A2

Šlika - 1200 °C
Kalopísky - 1170 °C

2

A3

Kalopísky - 1200 °C
0
0

10

20

Obsah amfibolitických odprašků [%]

Obr. 1. Vliv množství amfibolitických odprašků na nasákavost E vypálených vzorků
Tab. 6. Výsledky stanovení odolnosti proti vlivu mrazu (výpal 1170-20)
Nasákavost E [%]
Vady vzorků po ZC*)
před ZC*) po ZC*)
10,8
--Úplný rozpad
A1
7,5
8,2
Bez vady
A2
4,2
4,5
Bez vady
A3
*) ZC = 100 zmrazovacích cyklů podle ČSN EN 202
Směs

5 Diskuse výsledků a závěr
Výsledky zkoušek potvrdily výrazné tavící účinky amfibolitických odprašků z lomu
Želešice i při nejnižší použité teplotě výpalu. Tavící účinek amfibolitických odprašků
roste s teplotou výpalu. Vyšší přídavek amfibolitických odprašků však vede při výpalu
na teplotu 1200 oC ke vzniku sekundární pórovitosti - nadýmání střepu.U řady vzorků
bylo dosaženo požadované nízké nasákavosti, ale prakticky nebyl splněn požadavek
na minimální ohybovou pevnost pro danou skupinu za sucha lisovaných keramických
obkladových prvků podle nasákavosti střepu (tab.1). Vysvětlit toto lze relativně
malými rozměry zkušebních vzorků.
Surovinové směsi na bázi šliky Š (směsi A):
Vypálené střepy z těchto směsí dosáhly lepších požadovaných vlastností, než
střepy na bázi kalopísků. Šlika se proto jeví jako vhodnější vstupní surovina. Vzorky
vypálené na 1200 oC s nejvyšším obsahem amfibolitických odprašků mají na povrchu
viditelné vytaveniny a uvnitř střepu uzavřené póry (sekundární pórovitost). Vybrané
střepy surovinových směsí s obsahem amfibolitických odprašků prokázaly
požadovanou mrazuvzdornost, i když mírné zvýšení nasákavosti vzorku A2 po
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zkoušce může vypovídat o narušení vzorku mikrotrhlinami. Vzorek směsi A1 bez
přídavku amfibolitických odprašků (1170-20) je nemrazuvzdorný. Svou úlohu zde
sehrála vysoká nasákavost střepu.
Surovinové směsi na bázi kalopísků DL (směsi B):
Vypálené vzorky z těchto směsí dosahovaly nižších pevností v ohybu a vyšších
nasákavostí než u směsí na bázi šliky. Navíc při nejvyšším obsahu amfibolitických
odprašků při teplotě výpalu 1200 oC dochází výraznému nadýmání.
Tento příspěvek byl vytvořen s podporou VVZ MSM 0021630511 „Progresivní
stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“
a GAČR 103/06/1829 „Polyfunkční využití energetických odpadů ve stavebnictví a
ekologii“
Literatura:
[1] Sokolář, R. Technologie výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského
popílku. Silika. 2004, vol. 14, no. 1-2, p. 11-16.
[2] SOKOLÁŘ, R. Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu za sucha
lisovaných keramických obkladových prvků (část I). Silika. 2005, vol. 15, no. 6-7, p.
30-35, ISSN 1213-3930.
[3] Sokolář, R., Smetanová, L. Využití vodního skla ve střepu za sucha lisovaných
obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. Keramický zpravodaj 2004, Vol.
21, no. 2, p.
[4] Srbek, F. Možnosti využívání elektrárenských popílků III - Popílek jako základní
surovina pro výrobu glazovaných dlaždic a obkládaček. Stavivo 1982, Vol. 60, no. 9,
p. 332 - 336.

34

EMISE PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK Z VELKÉ
SPALOVNY
EMISSION OF PERSISTENT ORGANIC COMPOUNDS FROM BIG HOUSEHOLD
WASTE INCINERATOR
Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát
TERMIZO a.s., Liberec, info@termizo.cz
Abstract
State of the art household waste incinerator TERMIZO utilizes burdensome waste
with highn efficiency. It produces, directly at the city centre, approximately one third
of all the demand of the local heating steam. Cogeneration of elektricity covers own
demand, overplus is fed to a network. The incinerator fulfils all EU limits for
atmosphere, water and earth. The proces of new law making is described, in case of
limits of persistent organic compounds (POPs) at solid phase.
1. Úvod
Liberecká spalovna komunálních odpadů TERMIZO a.s. je jedna ze tří velkých
spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku energetického
využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla a teplé vody v Liberci. V roce 2006
jsme dosáhly dosud nejlepšího výsledku a spálením 90 000 tun odpadů jsme dodali
do topného systému města 681 TJ tepla, což je zhruba jedna třetina roční spotřeby
tepla pro vytápění a teplou vodu a je to ekvivalent roční spotřeby tepla 13 600
domácností. Tím jsme nahradili v sousední teplárně 19 500 tun mazutu. Spalovna je
vysoce účinný kogenerační zdroj a tak jsme ve vlastní turbíně vyrobili současně
elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě jsme do veřejné sítě
dodali 7,4 GWh, což je ekvivalent roční spotřeby elektrické energie
3 400
domácností.
Vstupní komunální odpad se legislativně definuje jako odpad, který nemá
nebezpečné vlastnosti, ale pokud bychom uplatnili odpadářská kritéria, zjistili bychom
samozřejmě, že komunální odpad má vlasnosti nebezpečného odpadu. Další
kvalifikovaný efekt moderní spalovny spočívá v odstranění těchto nebezpečných
složek. Technologie spalovny tak ze vstupního množství komunálního odpadu oddělí
108 tun toxických kovů (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pg, Zn), převede je na stabilní a
nerozpustné formy (kovy, oxidy, hydroxidy, sulfidy) a předá je na lépe zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů. Tím se prakticky eliminuje možnost kontaminace
podzemní vody pod skládkami, což je alarmující nebezpečí, které hrozí v budoucnu
lokalitám vyhazujícím komunální odpad na tyto skládky. Popeloviny zbývající po
procesu spalování prošly žárovou zónou topeniště (až 1100oC), nemají nebezpečné
vlastnosti, a mají podobné pucolánové vlastnosti jako stavební výrobky typu
maltovin. Lze je tedy s výhodou využívat jako stavební výrobek (podkladové vrstvy
pozemních komunikací). Z popelovin rovněž oddělime feromagneticky cca 1500 tun
železného šrotu pro hutě. Celková míra materiálového využití popelovin na výrobky
je 97%.
Tak jsme z obtížného odpadu, který opakovaně vzniká činností člověka a má
nebezpečné vlastnosti, nahradili neobnovitelné zdroje energií (mazut) a primární
suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních
spaloven démonizovat, neboť patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí
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a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto již třetí rok po sobě nepřekračujeme žádný
ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru
znečištění (irz.cz).
2. Emise hlavních znečišťujících složek
Platí plná legislativa EU a pro spalovnu TERMIZO a.s jako legislativně zvláště
velký zdroj emisí i integrované povolení provozu. Nejlépe je v ČR i EU propracovaná
problematika emisí do ovzduší. Všechny spalovny mají povinnost provozovat
autorizované kontinuální měření hlavních znečišťujících složek (TZL-prach, TOCorganické látky, SO2, NO2, HCl, CO) a měřit je ve vypouštěných spalinách každou
minutu, z nich počítat průměrné půlhodinové koncentrace a ty evidovat a porovnávat
s limity. Právě obavy ze spaloven vedly k tomu, že nynější technologie čištění jsou
na nejvyšší úrovni a splňují požadavky integrované prevence znečištění (BAT). Proto
jsou i předepsané limity spaloven podstatně přísnější, jak je uvedeno v tabulce 1 pro
různé tepelné zdroje s výkony kolem 50 MW (spalovna má 35 MW).
Tab.1 Limity pro emise hlavních složek do ovzduší
(koncentrace mg/m3, Vyhlášky MŽP č.354, 352/2002 Sb., údaje v závorkách pro
budoucí zdroje, většinou denní limity)
Parametr

Pevná paliva

Kapalná
paliva

Plynná paliva

Spalovny

SO2

800-2500

1700

35

50

(200-850)

(850)

400-650

450

200

200

(400)

(400)

(150)

100

50

50

NO2
TZL

(50)

10

(5)

CO

400

175

100

50

TOC

Není

Není

Není

10

(50)
U spaloven se dále považuje za nesplnění překročení limitu, zatímco u jiných
tepelných zdrojů je to překročení 1,2 nebo 2násobku limitu. Analogická je situace u
emitovaných kovů jak je uvedeno v tabulce 2.
Tab.2 Limity pro emise kovů do ovzduší
(koncentrace mg/m3, Vyhlášky MŽP č.354, 356/2002 Sb.)
Parametr

Obecné limity

Spalovny

Hg

0,2

0,05

Cd+Tl

0,2

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

2-5

0,5
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Předepsané emisní limity do ovzduší spalovna TERMIZO a.s. s rezervou plní
(tabulka 3), neboť má instalované tyto technologie (BAT) pro optimalizaci procesu
spalování a čištění spalin:
•

Automatický systém regulace spalování

•

Optimální řešení reakčních prostorů aparátů snižující rizika de novo syntéz
toxických organických látek při kritických teplotách 200-400 oC

•

Eliminace prachu gravitačním, elektrostatickým, textilním filtrem a závěrečnou
mokrou pračkou

•

Snižování obsahu oxidů dusíku selektivní nekatalytickou oxidačně-redukční
reakcí s čpavkovou vodou

•

Odlučování chlorovodíku, fluorovodíku a těžkých kovů sycením vodou
v ochlazovači (quench)

•

Odstraňování oxidů síry neutralizací hydroxidem sodným

•

Katalytický rozklad perzistentních organických látek (PCDD/F - „dioxiny“)
unikátní technologií Remedia

•

Zavedením systému EMS (ISO 14001) optimalizujeme environmentální vazby
řízení spalovny

Tab.3 Plnění emisních limitů do ovzduší
(průměrné koncentrace 2005-2006 v mg/m3, Vyhláška MŽP č.354/2002 Sb., a - pro
měřené půlhodiny kontinuálního měření nebo pro jednorázové měření)
Parametr

Limit (a)

Hodnota

% limitu

TZL

30

0,175

0,6

HCl

60

0,2

0,3

HF

1

0,52

52

SO2

200

10

5

NO2

400

168

42

TOC

20

0,48

2

CO

100

5

5

Hg

0,05

0,014

28

Cd+Tl

0,05

0,008

16

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V

0,5

0,039

8

NH3

30

2,25

8

PCDD/F (ngTE/m3)

0,1

0,04
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Spalovna tedy má díky instalované technologii a kvalifikovanému provozování
mimořádně kvalitně vyčištěné spaliny a všechny odloučené znečišťující složky dále
zpracovává do procesních vod čištěných ve vlastní čističce odpadních vod.
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Vyčištěné odpadní vody vypouštíme do kanalizačního řádu města Liberce, kde je na
výstupu do řeky Nisy ještě instalovaná centrální městská čistička komunálních vod.
Pravda je ovšem, že technologie této komunální čističky již nedokáže odloučit z
našich vyčištěných vod žádné znečišťující složky. Používáme ověřený kvalitní
způsob čištění neutralizací vápenným mlékem, následné srážení sulfidem sodným a
rozklad nadstechiometrického sulfidu chloridem železitým. Dále je zde ještě
gravitační sedimentace a filtrace filtračního koláče.
Tab.4 Plnění emisních limitů do vod
(průměrné koncentrace 2005-2006 v mg/l, Kanalizační řád a integrované povolení
provozu, RAS – rozpuštěné anorganické soli)
Parametr

Limit

Hodnota

% limitu

Zn

1,5

0,9

60

Cr

0,5

0,0025

0,5

Cd

0,05

0,013

26

Cu

0,5

0,01

2

Ni

0,5

0,004

0,8

Pb

0,2

0,07

35

Hg

0,03

0,001

3

F

20 000

8 600

43

Cl

40 000

31 400

78

SO4

4 500

3 600

80

RAS

80 000

59 400

74

pH

6-9

8,3

-

PCDD/F (ngTE/l)

0,3

0

0

Problematika využívání pevného produktu po spalování je poněkud složitější,
neboť podstatně větší část (90-93%) tvoří certifikovaný stavební výrobek, cca 5% je
železný šrot a zbytek jsou popeloviny ukládané na skládku jako odpad (2-5%).
Popeloviny nemají žádné nebezpečné vlastnosti. Stavební výrobek se řídí
podmínkami použití na stavbě a jeho fyzikálně chemické vlastnosti jsou specifikovány
ve stavebním technickém osvědčení. Železný šrot je z chemického hlediska inert.
Požadavky na stavební výrobky splňujeme.
Je tedy dostačující specifikovat popeloviny jako odpad. Vzhledem
k mimořádně velkém rozsahu složek, které (nad rámec legislativy) sledujeme (33
v pevné fázi, 38 ve výluzích, některé perzistentní organické látky), provedeme
zhodnocení pouze slovně v souladu s odpadářskou legislativou (Vyhlášky MŽP
č.383/2001 Sb., č.294/2005 Sb.). Nesplňujeme pouze nejpřísnější třídu
vyluhovatelnosti (I.třída) v obsahu rozpuštěných látek, lehce překračujeme antimon a
molybden. Z analýz vyplývá, že se jedná především o obsah chloridů a síranů Na, K,
Mg, Ca. To jsou běžné složky přírodních vod. Ostatní vyluhovací třídy splňujeme
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v plném rozsahu (IIa,IIb,III). Při ukládání popelovin do země v přírodě se uplatňují
v plném rozsahu pucolánové vlastnosti popelovin, které vedou k prostorovým
vazbám složitých hlinitokřemičitanů, k zvyšování filtračních koeficientů (snižování
propustnosti) a fixaci rozpustných složek. Vrstva popelovin se chová jako obtížně
prostupný blok a je dešťovou vodou obtékána. Toto prokázal jednoznačně
experiment bloku cca 1 tuny popelovin umístěný v reaktoru in situ po dobu cca 3 let
(dodnes). Na zkušebním polygonu po sválcované vrstvě popelovin jezdí bez
problému stejnou dobu pásové traktory. Proto je mimořádně přínosná aplikace
popelovin do podkladních vrstev pozemních komunikací. Plně splňujeme i parametry
obsahu škodlivých organických látek pro skládky S-inertní odpad. Mimořádně
důležitý parametr ekotoxicita je dlouhodobě negativní, což indikuje minimum
škodlivých látek uvolňovaných do životního prostředí. Zde uvedeme, vzhledem
k hlavnímu tématu článku, pouze koncentrace PCDD/F v sušině popelovin (0,09 ng
TE /g). Limit není v ČR ani EU stanoven.
3. Emise perzistentních organických látek
Problematika snižování emisí těchto látek je předmětem intenzivní činnosti
odborných skupin EU a připravuje se doplnění nařízení č.850/2004 Evropského
parlamentu a Rady o vyhlášení konkrétních limitů perzistentních organických látek
(POPs) pro nakládání se všemi relevantními pevnými odpady. Protože TERMIZO
a.s. pracuje aktivně v profesních sdruženích CEWEP a ISWA, jsme o vývoji v této
problematice detailně informování. Nyní jsou tyto velmi složité podklady již
vypracovány prakticky v konečné verzi a jsou těsně před schválením a předložením
komisi EU. Pro spalovny je relevantní obsah PCDD/F (tomu se budeme hlavně
věnovat), ale jsou limitovány i jiné POPs pro další odpady. V tabulce 5 jsou uvedeny
odpady dle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.) u kterých je vysoká
pravděpodobnost nebo nejisté nebezpečí překročení připravovaných limitů [1].
Tab.5 Rizikové odpady z hlediska POPs
(Odpady relevantní pro spalovny nebo recyklaci jsou uvedeny tučně)
Parametr

Rizikové odpady

PCDD/F

10 02 07, 10 03 19, 10 03 23, 10 06 03, 19 01 05, 10 01 03, 19 01 07, 20
01 41

PCB

08 04 09,13 01 01, 13 03 01, 16 02 09, 16 02 10, 17 03 01, 17 04 10, 17
09 02, 12 01 06, 13 02 04, 13 02 05, 17 01 06, 17 02 04, 17 05 03, 17 06
03, 17 08 01, 17 09 03, 19 10 03, 19 10 04

POP
pesticidy

17 01 **, 17 02 **, 17 05 **

Problematika určování limitů POPs se řešila maximálně zodpovědně u vědomí
nebezpečnosti těchto látek, ale i technických a ekonomických souvislostí pro velké
průmyslové aglomerace (tab.6). Takto bylo prováděno vymezování spodních úrovní
limitů:
•

Analytické možnosti
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•

Kontaminace pozadí

•

Možnosti odstranění POPs

•

Ekonomická realizovatelnost

Analogicky se vyměřovaly horní úrovně limitů:
•

Princip prevence nebezpečí

•

Nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí

•

Existence limitů v EU

Tab.6 Rizikové odpady z hlediska POPs
(Limit koncentrací, který pokud není dosažen, charakterizuje odpad jako
neobsahující POPs je uveden tučně, PCB – jako součet 6 vybraných kongenerů
násobených 5)
Parametr

Limit

Způsob nakládání

PCDD/F

1

Při překročení tohoto limitu je nutné odpad
stabilizovat před uložením do půdy a aplikovat
principy předběžné opatrnosti

15

Při překročení limitu je nutné provádět rozklad nebo
nevratnou stabilizaci a ukládat na skládky

5000

Při překročení limitu je možné ukládat do solných
dolů nebo provádět rozklad či nevratnou stabilizaci
(R1,D9, D10)

PCB

30

(µg/g)

50

Při překročení tohoto limitu je nutné pro odpad
aplikovat principy předběžné opatrnosti (dvě verze
limitů)

(ngTE/g)

2000
POPs

10

ostatní

50

(µg/g)

5000

Hranice pro ukládání na skládku
Při překročení tohoto limitu je nutné pro odpad
aplikovat principy předběžné opatrnosti (dvě verze
limitů)
Hranice pro ukládání na skládku

Jak je zřejmé z výsledků uvedných v předchozí kapitole je obsah PCDD/F v
popelovinách ukládáných na skládce více než 10krát nižší než limit 1 ngTE/g,
hodnotí se tedy jako neobsahující POPs. Obsah PCDD/F ve filtračním koláči
z čištění plynů je ještě desetkrát nižší (méně než 0,005 ng TE/g)
Moderní spalovna tedy mimo významné ekonomické efekty má i významné
efekty ekologické (transformace více než 108 tun toxických kovů ročně) a
významným způsobem snižuje i množství POPs. Je známá a dlouhodobě využívána
schopnost tepelného oxidačního rozkladu např. PCB ve spalovnách. Zcela
analogicky funguje i tepená destrukce PCDD/F, pesticidů a dalších POPs ve
spalovně TERMIZO a.s. Tato spalovna pracuje obvykle při teplotách více než
1000 oC (spalovny nebezpečných odpadů mají limit 950 oC).
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Celková roční emise PCDD/F do životního prostředí:
•

Ovzduší 0,03 g TE (emisní faktor 0,3 µgTE/tunu odpadu)

•

Vody max. 0,006 g TE

•

Popeloviny na skládku 0,07 g TE

•

Filtrační koláč 0,001 g TE

•

Celkem 0,107 g TE PCDD/F

Spalovna TERMIZO a.s. kvalitně provozuje moderní technologii a s výraznou
rezervou plní nejen současné platné, ale i připravované emisní limity všech
složek do ovzduší, vody a půdy. Energeticky využívá obtížný odpad, který má
potenciálně nebezpečné vlastnosti zejména při prostém vyhazování na
skládku. Více než 4 miliony tun komunálního odpadu vyhazovaného ročně
v ČR na skládku představuje například možnou náhradu téměř 900 000 tun
mazutu nebo 3,5 milionu tun hnědého uhlí. Proto také v EU pracuje spolehlivě
431 spaloven s průměrnou kapacitou 160 000 tun odpadu ročně a v USA 89
spaloven s průměrnou kapacitou 350 000 tun odpadu ročně.
4. Literatura
[1] BIPRO.: Study to facility the implememtaion of certain waste related provisions of
the Regulatio on Persistent Organic Pollutants (POPs),ENV.A.2/ETU/2004/0044,
květen 2005
[2] SINTEF Energy Ressearch.:Dioxin emissions to air from MSW combusion,2003
[3] CEWEP.: Extrakt draft final report, 2005
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EKOLOGICKÁ KRITÉRIA PRO POUŽITÍ ANORGANICKÝCH
PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH MATERIÁLŮ VE STAVEBNICTVÍ
ECOLOGICAL STANDARDS FOR UTILIZATION INORGANIC INDUSTRIAL
WASTE MATERIALS IN BUILDING INDUSTRIES
Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., Ing. Jaroslava Tichá, Ing. Karin Ayoubi,
Ing. Ivana Chromková, Ing. Žaneta Průdková
Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., ticha@vustah.cz
Abstract
A lot of industrial waste materials is sent to a waste disposal in this time, although
most of them we can utilize as a secondary raw materials. For this way utilization of
wastes is necessary define exact ecological standards that ensure, that the used
material and next products of them will not negatively affect environment and health
of human. From legislation follows these methods: determination of ecotoxicity,
determination of mass activity of radionuclides, determination of harmful components
in leach and in dry matter. It is also necessary check up every parameter at products
which are produced from wastes materials.
1. Úvod
Množství odpadů se stává stále významnějším problémem v ČR i v ostatních
zemích EU. V současné době je společnost nucena nejen zvyšujícími se poplatky za
skládkování, ale i nedostatkem vhodných ploch pro skládky, hledat nové možnosti
využití průmyslových odpadních materiálů.
Jednou z možných oblastí je stavebnictví, v našem případě především oblast
výroby stavebních hmot, kdy se průmyslové odpadní materiály stávají náhradou za
surovinu klasickou, nebo pro některé svoje mimořádné vlastnosti mohou výsledné
parametry stavební hmoty zlepšit. Vhodnou druhotnou surovinou využitelnou pro
stavebnictví mohou být např. vedlejší produkty z energetiky.
2. Hodnocení průmyslových odpadních materiálů (dále jen POM):
Při produkci průmyslových odpadních materiálů je vždy nutné posoudit možný
negativní vliv na životní prostředí.
Odpady - ať již skládkované, či jinak využité - nesmějí ovlivňovat zejména
povrchové a podzemní vody, půdu, faunu a flóru, ekosystémy a v neposlední řadě
ani zdraví člověka.
Ze současné legislativy vyplývá několik testů, jejichž účelem je vyloučit možná
rizika narušení životního prostředí. Tyto zkoušky se provádí u všech produkovaných
POM, ale je nutné tato kritéria testovat i u odpadních materiálů dále využitých
například zapracováním do stavebních hmot. Na této úrovni je testujeme z pohledu
konečného výrobku obsahujícího odpadní materiály.
Ekologická kritéria daná legislativou zahrnují následující testy:
• Stanovení nebezpečných vlastností H13 a H14
• Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů
• Stanovení nebezpečných složek v sušině a výluhu
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Chemické vlastnosti popílků
z vysokoteplotního a fluidního spalování
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Obr. 1: Porovnání chemických vlastností popílků ze spalování vysokoteplotního a
fluidního
Stanovení nebezpečných vlastností
Z vyhlášky 376/2001 Sb. vyplývá stanovení 14 nebezpečných vlastností odpadů a
kritéria jejich hodnocení. V následujícím pořadí jsou to: výbušnost, oxidační
schopnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost,
infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat toxické plyny ve styku
s vodou nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního
prostředí, ekotoxicita.
V našem ústavu vyhodnocujeme pro své účely výzkumu dvě posledně jmenované
nebezpečné vlastnosti.
Nebezpečná vlastnost H13 - schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního
prostředí při nebo po jejich odstranění
Tuto vlastnost mají odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebo
vést při (resp. po) svém odstranění ke vzniku škodlivých látek, jenž negativně působí
na životní prostředí a zdraví lidí.
Jako nebezpečný odpad s touto nebezpečnou vlastností se hodnotí pokud:
1/ uvolňuje do vodného výluhu škodliviny - viz příloha 6 zákona č. 376/2001 Sb. (pH,
konduktivita, Fenolový index, kyanidy celkové, kyanidy snadno uvolnitelné, As, Cd,
Cr celkový, Hg, Ni, Pb, Se - ve výluhu + PCB v sušině)
nebo
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2/ uvolňuje do jakékoliv složky ŽP škodlivé látky, překračující limity stanovené zvl.
právními předpisy.(např. zákon o ochraně ovzduší, o ochraně ozónové vrstvy, vodní
zákon, o ochraně veřejného zdraví).
Nebezpečná vlastnost H14 - ekotoxicita
Ekotoxické jsou látky, které představují nebo mohou představovat okamžité nebo
pozdější nebezpečí pro životní prostředí.
Jako nebezpečný se hodnotí odpad, jehož vodný výluh vykazuje negativní
ovlivnění alespoň pro jeden z testovaných organismů (za určitou dobu působení).
Pro zkoušku ekotoxicity byly zvoleny 4 druhy testovaných organismů,
reprezentující důležité články ekosystému:
1. Zástupce obratlovců - akvarijní ryba - Poecilia reticulata nebo Brachydanio
rerio (doba působení = 96 hodin)
2. Zástupce bezobratlých - perloočky - Daphnia magna (doba působení = 48
hodin)
3. Semena vyšších rostlin - Sinapis alba (doba působení = 72 hodin)
4. Sladkovodní jednobuněčná řasa - Raphidocelis subcapitata (Selenastrum
capricornutum) nebo Scendesmus subspicatus (doba působení = 72 hodin)
Limitní koncentrace pro stanovení ekotoxicity odpadu je:
LC(EC, IC) 50 ≤ 10ml.l-1
Vysvětlivky:
• LC 50 - (Lethal concentration) koncentrace, která způsobí úhyn 50 %
testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku (ČSN EN 28692 Jakost vod)
• EC 50 - (Effective concentration) koncentrace, která způsobí úhyn nebo
imobilizaci 50 % testovacích organismů Daphnia magna (ČSN EN ISO
6341 Jakost vod)
• IC 50 - (Inhibition concentration) koncentrace, která způsobí 50 % inhibici
růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném časovém
úseku nebo 50 % inhibici růstu (nebo růstové rychlosti) řasové kultury
(ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod)
Stanovení hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů
Na základě zákona 18/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 307/2002 Sb. (se
změnou ve vyhlášce 499/2005 Sb.) se provádí měření a hodnocení hmotnostní
aktivity radionuklidu 226Ra v Bq.kg-1. Ve vyhlášce jsou rozlišeny kategorie pro
stavební materiály pro obytné místnosti a pro použití pro výhradně jiné stavby.
Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 1 vyhlášky 499/2005 Sb.
Kromě 226Ra se stanovují hmotnostní aktivity i pro další dva prvky: 40K, 228Th.
Z naměřených hodnot všech tří prvků vypočteme index hmotnostní aktivity. Podle
vyhlášky 499/2005 Sb. jsou povolené maximální hodnoty tohoto indexu pro jednotlivé
kategorie stavebních materiálů od 0,5 do 2. Přičemž veškeré stavební materiály
určené výhradně k použití jako surovina pro výrobu stavebních materiálů mohou
dosahovat hranice hodnoty 2.
Stanovení nebezpečných složek
Některé nebezpečné složky odpadních materiálů mohou negativně ovlivňovat
životní prostředí. Např. vyšší obsah tzv. toxických kovů může způsobovat snížení
obranyschopnosti živých organismů, další zase mutagenní změny v DNA, popř. jiné
karcinogenní a genotoxické účinky.
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Vzhledem k možným způsobům využití odpadních materiálů předpokládáme, že
nejčastějším způsobem uvolňování složek z odpadů je zejména vyplavování a
rozpustnost ve vodě. To je tedy důvodem, proč stanovujeme nebezpečné složky ve
výluhu.
Stanovením obsahu nebezpečných složek v sušině zase vyloučíme riziko
uvolnění nebezpečných látek jinou cestou než rozpuštěním ve vodě.
Stanovení nebezpečných složek ve výluhu
Ve vodném výluhu se stanovuje obsah: DOC (rozpuštěného organického uhlíku),
fenolový index, Chloridy, Fluoridy, Sírany, As, Ba, Cd, Cr - celkový, Cu, Hg, Ni, Pb,
Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky a pH.
Postup a hodnocení vyluhovatelnosti je uvedeno v přílohách č. 12 a 2 k vyhlášce
č. 294/2005 Sb.
Stanovení nebezpečných složek v sušině
Odpadní materiály, které chceme dále využívat v životním prostředí nesmějí
obsahovat nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů uvedené v
příloze č. 10 k vyhlášce 294/2005 Sb. Přesné postupy vyluhovatelnosti jsou uvedeny
v příloze č. 12 téže vyhlášky.
Jedná se zejména o tyto prvky: As, Cd, Cr - celkový, Hg, Ni, Pb, V, EOX
(extrahovatelné organicky vázané halogeny), BTEX - (suma 4 typů monocyklických
aromatických uhlovodíků), PAU (suma 12 polycyklických aromatických uhlovodíků),
uhlovodíky C10 - C40 (suma), a PCB (suma 7 kongenerů polychlorovaných bifenylů).
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Obsah Cr a As ve výluhu
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Obr. 2: Porovnání obsahu Chrómu a Arsenu ve vzorcích popílků
ze spalování vysokoteplotního a fluidního
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3. Závěr
Jedním z předmětů zkoumání Výzkumného ústavu stavebních hmot jsou
možnosti dalšího využívání POM jako složky stavebních materiálů, kde nahrazují
některé tradiční materiály, popř. mohou přinášet zlepšení jejich vlastností stávajících.
Využívání těchto průmyslových odpadů je podmíněno jejich bezpečností pro životní
prostředí. Ekologická kritéria stanovují metody a limitní hodnoty, které zabezpečí
ekologickou vhodnost pro použití odpadních materiálů do různých stavebních
výrobků, materiálů a konstrukcí.
Při posouzení POM pro výrobu jiných stavebních hmot sestávají naše obecné
požadavky ze:
• Stanovení ekotoxicity
• Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů
• Stanovení nebezpečných složek v sušině
• Stanovení nebezpečných složek ve vodném výluhu
Pro vyloučení veškerých rizik vychází náš ústav nejen z legislativou
požadovaných testů, ale pro kontrolu využíváme veškeré dostupné ověřovací
metody.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A STAVEBNÝ ODPAD
Environment and building waste.
Ing. Miriam Ledererová, PhD.
Stavebná fakulta, STU Bratislava, lederer@svf. stuba.sk
Abstrakt
A good quality environment is considered one of the most fundamental
necessities of human existence. The increasing amount of problems connected with
the deterioration of the quality of the environment urge the European states and
especially the European Union to concentrate their efforts on eliminating the negative
impacts of human activity on the environment and redeem the damages that were
caused in the past.
Zákon o odpadoch
Čistota prostredia, v ktorom žijeme, nakladanie s odpadom, ktorý denne
produkujeme, finančné náklady spojené s údržbou nášho okolia, likvidáciou a
separáciou odpadu sú problémom, ktorý nás núti dôslednejšie sa zaobera
spracovaným a znovuvyužitým odpadu, t.z. riešiť problém „Trvalo udržateľného
rozvoja, separáciu a recykláciu“.
Zaťaženie životného prostredia výstavbou sa prejavuje vo všetkých sférach
atmosféry, predovšetkým biosfére. Výroba stavebných materiálov vplýva na životné
prostredie ťažbou surovín a spotrebou energie. Rada európskeho spoločenstva
vydala smernicu pod č. 89/106/EEC o zásadách v právnych predpisoch a správnych
opatrení vo veci stavebných výrobkov a základné požiadavky smernice sú:
•
•
•
•
•
•

Mechanická odolnosť a stabilita
Požiarna bezpečnosť
Hygiena, zdravie a životné prostredie
Bezpečnosť pri užívaní
Ochrana proti hluku
Úspora energie a ochrana tepla.

Stavebné odpady sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku stavebných a
zabezpečovacích prác, prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo
pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Pri stavebnej činnosti vzniká odpad, ktorý je
materiálovo aj tvarovo rôznorodý - heterogénny. Vyhláška číslo 284/2001 Z. z., ktorú
vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kategorizuje jednotlivé
druhy stavebného odpadu (tabuľka č. 1) [1].
Podľa vyhlášky medzi nebezpečný odpad patria:
• zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
obsahujúce nebezpečné látky;
• sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami;
• uhoľný decht a dechtové výrobky;
• olovo;
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•
•
•
•
•

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami;
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky;
izolačné materiály obsahujúce azbest;
odpady zo stavieb a z demolácií obsahujúce ortuť;
odpady zo stavieb a z demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály
obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné
zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB) a pod.

Tab. 1 Kategorizácia stavebného odpadu podľa vyhlášky 284/2001 Z.z.
skupina

druh odpadu

17 01

betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 02

drevo, sklo a plasty

17 03

bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04

kovy (vrátane ich zliatin)

17 05

zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a
materiál z bagrovísk

17 06

izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08

stavebný materiál na báze sadry

17 09

iné odpady zo stavieb a demolácií

Vzhľadom na vysokú mieru škodlivín nachádzajúcich sa v niektorých druhoch
stavebného odpadu je dôležité držiavať dôsledné triedenie stavebného odpadu. Jeho
triedením dokážeme predísť nepredvídaným okolnostiam pri manipulácii a nakladaní
s odpadom a vyriešiť jednoduchšie nakladanie z odpadom s ohľadom na jeho
konečné použitie.
Triedený stavebný odpad, drobný stavebný odpad a odpad z demolácií s
nízkym obsahom rôznych druhov materiálov (napríklad kovy, plastické látky, pôda,
organické látky, drevo, guma) má z hľadiska využitia ako druhotnej suroviny
kvalitnejšie a širšie využitie. Pôvod odpadu musí byť známy.
Stavebný odpad a drobný stavebný odpad, ktorý je pokrytý alebo natretý
materiálmi, ktoré obsahujú nebezpečné látky v značných množstvách sa nesmie
ukladať na skládku odpadov na inertný odpad.
Nakladanie s odpadom na Slovensku
V nasledujúcich tabuľkách uvádzam produkciu a nakladanie so stavebným
odpadom podľa RISO (Regionálny informačný systém) [3]. V tabuľke č. 3 sú
uvedené údaje všetkých krajov na Slovensku, aké množstvo odpadu sa
vyprodukovalo a ako sa nakladalo s odpadom. To znamená aké množstvo bolo
zneškodneného odpadu, aké zhodnoteného odpadu, koľko odpadu bolo uloženého
na skládku a aké množstvo odpadu bolo odovzdané inej organizácii na ďalšie
využitie.
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Tab. 3 Produkcia odpadu a nakladanie s odpadom v SR v roku 2004 – všetky
kategórie odpadu

Územie
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Produkcia odpadov v SR

Zneškodnený Zhodnotený Skladovanie
odpad
odpad
odpadu
166 845
1 328 938
1 639 334,9
94 241,7
126 348,1
883 258,1
169 157,8
369 116,1
4 777 239,7

215 167,8
359 930,6
409 812,4
142 239,2
250 244,2
454 659,7
289 582,9
342 156,9
2 463 793,7

65 278,6
5 072,9
775 606,8
3 730,7
5 059,4
4 171,9
666,9
121 028,2
980 615,6

Odovzdanie
inej
organizácii

Spolu

42 484,7
28 482,6
8 434,4
92 640,2
43 505
58 454,3
102 888,1
255 809,8
632 698,7

464 404,5
1 722 254,5
2 798 868,
331 019,3
413 733,2
1 396 992,2
545 897,3
1 082 634,2
8 755 803,3

Tab. 4 Produkcia odpadu a nakladanie s odpadom v SR v roku 2004 –
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stavebné odpady a odpady z demolácií

Územie

Zneškodnený
odpad

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Produkcia odpadov v SR

107 13,4
1 209 620,2
59 512
19 196,4
37 566,4
81 869
87 654,8
111 200
1 617 332

Zhodnotený Skladovanie
odpad
odpadu
26 532,6
185 062,6
123 445
19 253
14 612,8
17 820,7
33 361
97 322
517 410

60 146,4
1 646
750,3
794
458
2,2
509,3
7 454,8
71 760,8

Odovzdanie
inej
organizácii

Spolu

9 977,3
21 207,6
1 471,7
16 627,5
1 072,4
5 744,6
83 054,8
7 262,8
146 418,7

106 311,4
1 417 485,3
184 540,5
55 581,1
52 810,9
103 635
204 571
223 105,1
2 348 040

Tab. 5 Porovnanie celkového množstva vyprodukovaného odpadu (1) a
stavebného odpadu a odpadu z demolácií (2) v SR v roku 2004
Územie
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Produkcia odpadov v SR

Spolu (1)

Spolu (2)

464 404,5
1 722 254,5
2 798 868
331 019,3
413 733,2
1 396 992,2
545 897,3
1 082 634,2
8 755 803,3

106 311,4
1 417 485,3
184 540,5
55 581,1
52 810,9
103 635
204 571
223 105,1
2 348 040

Pri porovnaní jednotlivých odpadov a množstva odpadu na území Slovenska
je nutné konštatovať, že subjekty, ktoré vykazujú jednotlivé odpady a zatrieďujú ich
podľa platných predpisov, ich nezatrieďujú dostatočne dôsledne a jednotne.
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Predovšetkým je to pri údajoch využitia ako druhotnej suroviny. V tabuľke č. 5 sú
porovnané údaje v jednotlivých krajoch na Slovensku. Najviac odpadu sa
vyprodukovalo v Bratislavskom kraji. Pri využívaní odpadu je dôležité dodržiavať
základné priority a požiadavky POH [4].
V rámci integrovaného riadenia životného cyklu je hlavným cieľom:
• predchádzať vzniku nebezpečných odpadov, tento vznik minimalizovať a s
odpadmi, ktoré vznikajú, nakladať tak, aby nepoškodzovali zdravie ľudí a
životné prostredie;
• optimalizovať použitie materiálov využívaním zvyškov z výrobných procesov,
kde je takto postup použiteľný a prijateľný z environmentálneho hľadiska;
• zlepšovať znalosti a informácie o ekonomických hľadiskách predchádzania,
vzniku a nakladania s odpadmi. Na dosiahnutie týchto cieľov by si mali krajiny,
osvojiť potrebné technológie bez negatívneho zásahu do ich vývoja a pritom
obmedziť vplyv a náklady do priemyselného vývoja;
• dosiahnutie kvalitatívneho zlepšenia tokov odpadu, hlavne prostredníctvom
aktivít zameraných na obmedzovanie ich nebezpečných vlastnosti;
• podporovať ustanovenia ekonomicky efektívnej politiky a prístupov na
predchádzanie vzniku a nakladania s odpadmi.
Záver
Prioritou všetkých producentov odpadu a predovšetkým stavebného
a demolačného odpadu, je zvýšiť mieru recyklácie stavebných a demolačných
odpadov, podporovať podnikateľské aktivity v tejto oblasti a minimalizovať nelegálne
nakladanie s odpadom. Dôležité je zabezpečiť obmedzenie skladovania stavebného
odpadu na skládkach, ukladať ho v neupravenej forme na terénne úpravy a
rekultiváciu a pod.
V náväznosti na dokumenty a výzvu Európskej komisie boli stanovené
nasledujúce priority a ciele [5]:
• tvorba priaznivého prostredia pre podnikanie s cieľom vytvoriť priestor pre
nové prvky na báze realizácie z hľadiska ekonomického;
• zabezpečiť sústavný rozvoj a rozširovanie invenčného zázemia ekonomiky
a na základe transferu poznatkov zo zahraničia a podpory domácej vedy
a vývoja;
• systematicky budovať technologické a informačné štruktúry umožňujúce
a podporujúce difúziu poznatkov a inovácii.
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Abstract:
Recycled crushed bricks and concrete as aggregate in new concrete along with
polypropylene fibers are a new phenomenon in geotechnics. However, the use of
recycled aggregate is possible only for that with acceptable grading in the range of 032 mm. Suitable technology of construction material recycling could be considered
an easy alternative for future applications. Recycled aggregate used in experiments
was supplied by a local demolition company (WEKO s.r.o.).
1. Úvod
Zpracovávání druhotných surovin je předmětem zájmů celé společnosti. Ve
stavebnictví lze využít mnoho druhů těchto surovin k různým účelům, především
izolačním, výplňovým, ale i nosným. Mezi posledně jmenovaný účel patří především
recykláty cihelné a betonové, které ve spojení s pojivem vytváří materiál vhodný
k tomuto účelu. Přes tuto vhodnost má tento materiál – kompozit omezené použití,
protože zůstává materiálem křehkým, podobně jako obyčejný beton.
Novou, širokou oblast pro využití tohoto kompozita otevírají dnes vyráběná
syntetická vlákna vysokých pevností. Jejich užití při výrobě kompozita mění jeho
křehkou strukturu ve strukturu houževnatou, schopnou odolávat tahovým
namáháním i po vzniku trhlin. Materiál s touto vlastností se stává dnes, můžeme říci
fenoménem, pro využití především v zemních konstrukcích. Zůstává pouze otázkou
času, během kterého bude zvládnuta technologicky výroba tohoto kompozita tak, aby
zohledňovala i oblast využití při dosažení maximální efektivnosti.
Příspěvek je zaměřen na oblast zrnitosti cihelných a betonových recyklátů a jejich
průmyslovou výrobu. Obě tyto oblasti rozhodují jak o vlastnostech vláknobetonového
kompozita a jeho efektivní výrobě, tak o jeho reálných aplikacích.
2. Proces recyklace pro výrobu vhodných recyklátů
Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů je obecně velmi náročný,
neboť problémy spojené s vyšším zhodnocováním odpadních materiálů pro
následovné opětovné využití jsou omezené mnoha kritérii. Tato kritéria pak definují a
ovlivňují možnosti nakládání se stavebními odpady, jejich následnou recyklaci a
možnosti dalšího využití. Jedná se o kritéria: ekonomická, ekologická (ekotoxicita,
přítomnost kovů), materiálová (druhy odpadu, následné využití), technická (fyzikální,
fyzikálně-chemické a chemické vlastnosti), organizační, legislativní (normy, předpisy)
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a technologická. Zohledněním těchto kritérií a především pak jejich správným
nastavením můžeme získat vysoce kvalitní recyklovaný materiál vhodný pro
plnohodnotnou náhradu za přírodní suroviny. To pak dále povede k dalšímu rozvoji
v oblasti recyklace a širšímu uplatnění v nových konstrukcích.
Z technologického hlediska by se výroba kvalitních recyklovaných materiálů měla
skládat z minimálně tří základních technologických operací:

Předtřídění

Drcení

Třídění

K tomu by se měla v budoucnosti přidat i další technologická operace - separace
lehkých a prachových částic (příp. praní), tato činnost se již běžně využívá v
recyklačních zařízeních v zemích EU a s postupně zvyšujícími se požadavky na
recyklované materiály bude i u nás její přítomnost nezbytná. Velký podíl prachových
částic je pro návrh betonových směsí nevhodný.
Předtřídění před samotným drcením je velmi důležité především z hlediska
zatřídění druhu recyklátu (betonový, směsný suťový, živičný, cihelný). S rostoucí
rozmanitostí materiálů používaných v konstrukcích se zvyšuje složitost nakládání s
odpady z demoličních činností, neboť výsledný odpad pokrývá celou řadu materiálů,
které nabízejí díky svým typickým vlastnostem velmi širokou škálu využití. Látky
tvořící tento odpad vždy závisí na konkrétní stavbě a v ní použitých materiálů. Jedná
se především o tyto materiály: beton, cihelné zdivo, železné prvky, sklo, dřevo,
plasty, papír, asfalt a další. Odstranění cizích či nebezpečných kontaminovaných
materiálů je podstatné pro výsledné charakteristiky recyklátu, které tím ovlivňují
vlastnosti výsledných betonů.
Proces konečného třídění je rozhodující pro zde diskutovanou vhodnou zrnitost.
Zrnitost recyklátu se úzce váže na strukturu kompozita. Hrubá zrna jsou složkou,
která vytváří nosnou kostru, drobná zrna včetně pojiva zase výplňovou složku
kompozita, navíc s funkcí vázat i zrna hrubá. Jako celek struktura vypovídá o
vlastnostech kompozita. Je samozřejmostí, že mezi oběma uvedenými složkami
musí být rovnováha, která splní požadavky pevnostních vlastností a podmínky
kompozita.
Technologické meze jsou v podstatě dány současným stavem poznatků o
možnostech zpracování odpadů a existencí zařízení, která realizaci těchto poznatků
umožňují. Nedostatek zpracovatelských a úpravárenských kapacit a nevyřešené
technologické problémy, neznalost efektivního postupu přeměny odpadu na
využitelnou druhotnou surovinu patří už po léta k nejznámějším příčinám omezené
recyklace. Volba optimálních technologických postupů se přitom na výsledných
parametrech recyklátů odráží velkou měrou a proto se investice vložené do výzkumu
a následného zavedení do praxe vyplatí.
3. Zrnitost recykláží vhodných pro vláknobeton
Pro užití recyklátu je třeba zohlednit ještě podmínku efektivnosti výroby kompozita.
K ní lze přispět výrobou recyklátu široké frakce, např. 0–32. Odstranění třídění
recyklátů do běžných frakcí (např. 0–4, 4–8, …), jejich skladování a následné
dávkování při výrobě kompozita znamená vypuštění řady činností z technologického
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procesu, což nutně musí vést ke sledované efektivnosti výroby. Docílit tohoto však
znamená, že výroba recyklátu široké frakce bude zvládnuta natolik, aby zastoupení
velikosti zrn v této široké frakci vytvořilo podmínky pro tvorbu dobré struktury.
Efektivnost výroby kompozita tak závisí na firmách, které se výrobou recyklátů
zabývají. Při podmínce výroby jedné široké frakce recyklátu bude vždy nutné zaručit,
s rozumnou přesností, že tato frakce bude obsahovat potřebné objemy zrn, a to
drobných i hrubých.
S ohledem na reálnost výroby širokých frakcí recyklátů cihelných a betonových je
třeba definovat rozumnou přesnost jejich složení, tj. přijatelných rozptylů čar zrnitosti
pro tyto frakce. Ve prospěch výrobců recyklátů i rozptylu čar zrnitosti lze uvést, že
kompozit s užitím recyklovaných inertních složek nebude a ani nemůže plnit
zástupné funkce dnes vyráběných betonů. Dále lze uvést, že při užití syntetických
vláken, tzv. Struktural Synthetic Fibres (obr.1), vznikne kompozit, u něhož převýší
význam pevnostní charakteristiky v tahu nad významem pevnostní charakteristiky
v tlaku. Nemusí proto být kladen vysoký požadavek na plnost struktury kompozita.
Tyto skutečnosti poměrně dobře definují rozumnou přesnost složení zrn
recyklovaných složek v širokých frakcích i oblast využití pro tato kompozita.
Tato vlákna byla pro využití v recyklovaných betonech vybrána na základě
předcházejících experimentálních zkoušek s vlákny FORTA FERRO (obr. 1). Jedná
se o polypropylenová vlákna délky 54 mm s pevností v tahu 620 až 760 Mpa, jejichž
přidáním přestane být beton křehkým materiálem. Další velkou předností těchto
vláken je jejich odolnost proti korozi, zejména při vzniku trhlin v konstrukci a
v neposlední řadě i jejich příznivý vliv na udržení homogenity kompozita.

Obr. 1. Syntetická vlákna FORTA FERRO
4. Zrnitost recyklátu dosažená průmyslovou výrobou
Vyrobit recyklát vhodné zrnitosti v široké frakci 0–32, jehož význam a přínos
k aplikacím vláknobetonu je popsán v předchozím odstavci, se pokusila firma WEKO
s.r.o.. Posouzení vhodnosti tohoto recyklátu bylo provedeno v Ústředních
laboratořích fakulty stavební, ČVUT v Praze, až do stupně průkazních zkoušek
základních pevnostních charakteristik kompozit. Vlastnosti a prokázané pevnostní
charakteristiky jsou obsahem samostatného příspěvku.
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Následující obrázky ukazují zkoušený recyklovaný materiál, který poskytla firmy
WEKO s.r.o.. Betonový recyklát byl získán drcením betonových pražců, čímž byl
dosažen velmi kvalitní čistý recyklát bez kontaminace ostatními cizorodými materiály
(obr. 2,3). Cihelný recyklát (obr. 4,5) byl získán s důsledným předtříděním běžného
cihelného zdiva doveženého na skládku a jeho drcením, jedná se o směsný suťový
recyklát s vysokým podílem cihelného materiálu. Poslední obrázek pak ukazuje čáry
zrnitosti obou těchto zkoušených recyklátů (obr. 6).

Obr. 2 Betonové pražce vhodné pro recyklaci

Obr. 3 Betonový recyklát frakce 0 – 32 mm získaný drcením pražců
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Obr. 4 Skládka cihelného recyklátu

Obr.5 Zkoušený cihelný recyklát frakce 0–32 mm
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Obr.6 Křivka zrnitosti betonového a cihelného recyklátu
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Bližším rozborem čar zrnitosti lze konstatovat, že všechna zrna velikostí 0–32 mm
jsou v recyklátech obsažena. Jedná se tak o plynulou čáru zrnitosti. Zastoupení zrn
velikosti 0–4 je přijatelné pro vytvoření objemu potřebné výplňové složky při užití
cementu i v minimální hmotnosti 260 kg/m3. Jak množství cementu tak objemové
zastoupení drobné složky recyklátu rozhodují o potřebném zakotvení rozptýlených
vláken ve struktuře kompozita, tj. o jeho tahových charakteristikách, zejména po
vzniku trhlin. Bez dostatečné soudržnosti mezi vlákny a ztvrdlou maltou, by se
vyloučil efekt přidaných syntetických vláken a kompozit by ztratil vlastnosti, které jsou
pro vláknobetony charakteristické.
5. Závěr
Z příspěvku by mělo vyplynout několik skutečností, a to že:
1. Recykláty lze vyrábět v široké frakci ve vhodné zrnitosti pro výrobu
vláknobetonu.
2. Čáry zrnitosti recyklátů pro výrobu vládknobetonu lze přijmout s větší
hodnotou rozptylu než je tomu při používaném kamenivu pro výrobu běžného
betonu.
3. Recykláty s čarami zrnitosti široké frakce mohou:
- zjednodušit technologii výroby kompozita
- přispět k efektivnosti výroby kompozita
- umožnit výrobu kompozita na mobilních betonárnách.
4. Vláknobetony s recyklovanými inertními složkami lze vyrábět při užití širokých
frakcí, aniž by byly potlačeny jejich významné charakteristiky.
Z uvedeného plyne, že vláknobetony s cihelnými nebo betonovými recykláty spolu
se syntetickými vlákny jsou novým, v budoucnu dobře využitelným stavebním
materiálem. Jejich reálné aplikace mohou spotřebovat velké objemy těchto recyklátů,
což přispěje k řešení dnešních i budoucích problémů společnosti v oblasti životního
prostředí.
Na tento článek dále navazuje příspěvek s názvem Charakteristiky vláknobetonů
s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty, kde jsou zkoumány mechanickofyzikální vlastnosti tohoto kompozita.
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Abstract
Results of experiments of concrete specimens with polypropylene fibers and
aggregates from recycled materials are presented in this paper. Bulk densities,
flexural strengths, compressive strengths, tensile-splitting strengths, frost resistance
and pseudo-working diagram force-deflection are compared. The experimental
analyses results show that recycling of rubble brings interesting possibilities for
sustainable building. The sprayed, pumped or rolled concretes with fibers and
crushed brick or old concrete are suitable namely in hydraulic engineering for the
strengthening layers of dams.
1. Úvod
Mezi perspektivní konstrukční betony lze řadit i betony s plnivem z recyklovaných
materiálů, které umožní úsporu přírodních zdrojů kameniva. Je zbytečné
zdůrazňovat, že převážnou část veškerého odpadu v ČR představuje právě odpad
stavební, kde na prvních dvou místech žebříčku se umísťuje právě cihelná a
betonová suť podle objemu zpracovávaného v recyklačních střediscích. Recyklované
stavební suti a betony byly a jsou předmětem výzkumného zájmu řady vědeckých
institucí v zahraničí (Polsku, SRN, Holandsku aj.) i v České republice. Využití těchto
recyklátů je dosud především pro zásypové podkladové vrstvy. Betonové recykláty
mohou nahrazovat část hmotnostní dávky přírodního kameniva při výrobě betonu.
Zatím se však nevyužívá možnost plné náhrady přírodního kameniva recykláty
s využitím konstrukčních nekorodujících syntetických vláken (Structural Synthetic
Fibers).
2. Experimentální práce
Pro výrobu vláknobetonu s recykláty byl použit :
- čistý cihelný recyklát frakce 0/8 z pálené, svisle děrované cihly typu Therm,
pevnostní značky P10 (označení C 1T a C 2H),
- nečistý cihelný recyklát frakce 8/32 (označení C 5H) ze stavební suti
obsahující kusy cihel plných i děrovaných, pórobetonových tvárnic,
keramických obkládaček a dlaždic, podkladních betonů, zásypů apod.,
zpracovaný v recyklačním středisku KARE Praha, s.r.o. a rozdrcené
v laboratorní drtičce FSv na frakci 0/8 (označení C 3T a C 4H)
- nečistý cihelný recyklát frakce 0/32 zpracovaný v recyklačním středisku
WEKO s.r.o. (označení C 6H)
58

-

čistý betonový recyklát frakce 0/32 z betonových pražců zpracovaný též
v recyklačním středisku WEKO s.r.o. (označení BB 1H).

Cílem experimentů bylo stanovit takové receptury vláknobetonů s recyklátem, které
by zajišťovaly jejich dostatečné pevnosti a trvanlivosti a porovnat jejich základní
charakteristiky mezi sebou a s betony bez vláken ( v případě případě čistého
cihelného recyklátu frakce 0/8 – označení C 0T). Dále bylo rozhodnuto, že pro
porovnání budou sledovány vlastnosti obyčejného jemnozrnného betonu s přírodním
kamenivem (těžený písek frakce 0/4 a přírodní drť frakce 4/8 – označení B 0T).
Charakteristiky jednotlivých vstupních složek :
a) čistá cihelná drť (pálená svisle děrovaná cihla P10) frakce 0/8
- sypná hmotnost v setřeseném stavu ρt,k = 1275 kg/m3
- objemová hmotnost ρv,k = 1770 kg/m3
b) písek frakce 0/4 (Ostrožská Nová ves) a přírodní drť 4/8 (Zbraslav)
- sypná hmotnost v setřeseném stavu ρt,k = 1885 kg/m3
- objemová hmotnost ρv,k = 2568 kg/m3
c) nečistá (smíšená) cihelná drť frakce 0/8
- sypná hmotnost v setřeseném stavu ρt,k = 1511 kg/m3
- objemová hmotnost ρv,k = 1695 kg/m3
d) nečistá cihelná drť frakce 8/32
- sypná hmotnost v setřeseném stavu ρt,k = 1275 kg/m3
- objemová hmotnost ρv,k = 2250 kg/m3
e) nečistá cihelná drť frakce 0/32
- sypná hmotnost v setřeseném stavu ρt,k = 1340 kg/m3
- objemová hmotnost ρv,k = 2220 kg/m3
f) čistá betonová drť frakce 0/32
- sypná hmotnost v setřeseném stavu ρt,k = 1575 kg/m3
- objemová hmotnost ρv,k = 2440 kg/m3
g) portlandský popílkový cement CEM II/B – V 32,5 R (424 kg/m3 = T …tučný
a 260 kg/m3 = H … hubený)
h) polypropylenová vlákna FORTA FERRO – 1% objemu
V recepturách se měnila dávka záměsové vody a navržené množství cementu na
minimální hodnotu danou v ČSN EN 206-1. Rozumná dávka polypropylenových
vláken FORTA FERRO z důvodu objasnění vlivu vláken byla 9,1 kg/m3, což
odpovídá 1% objemového vyztužení. Série mechanicko-fyzikálních experimentů byla
provedena na trámcích normových velikostí 100 x 100 x 400mm po 28 dnech od
jejich vyrobení. Pevnost v tlaku a pevnost v příčném tahu byla vždy odzkoušena na
zlomcích trámců zbylých po čtyřbodové zkoušce pevnosti v tahu za ohybu, pro
srovnání i na normových zkušebních krychlích. Pseudo-pracovní diagramy, resp.
přesněji závislosti velikosti průhybu na působící síle od zatížení, byly zjišťovány na
trámcích 150x150x700 mm po 28 dnech od vyrobení.

3. Výsledky experimentů
Výsledky testování základních mechanicko-fyzikálních vlastností obyčejného betonu
a cihlobetonu bez vláken a s vlákny jsou uvedeny v tab. 1 a 2.
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Tab. 1 Hodnoty základních mechanicko-fyzikálních vlastností zkoumaných betonů na
normových tělesech 100x100x400 mm ve stáří 28 dní (jako průměr ze tří měření)
Vlastnost
Pevnost
Pevnost v tahu
v tlaku
za ohybu
na
[MPa]
zlomcích
[MPa]
1 břem. 2 břem.

Vzorek
(frakce)

Objemová
hmotnost
[kg/m3]

B OT jemnozrnný beton
bez vláken(0/8)
B 1T jemnozrnný beton
s vlákny (0/8)
B 2H jemnozrnný beton
s vlákny (0/8)
C OT cihlobeton bez
vláken (0/8)
C 1T cihlobeton s vlákny
(0/8)
C 2H cihlobeton s vlákny
(0/8)
C 3T cihlobeton s vlákny
(0/8 z 8/32)
C 4H cihlobeton s vlákny
(0/8 z 8/32)
C 5H cihlobeton s vlákny
(8/32)
C 6H cihlobeton s vlákny
(0/32)
BB 1H vláknobeton
s bet. recyklátem (0/32)

2279

4,64

-

40,2

4,60

2299

4,83

6,36

46,0

4,62

2269

-

3,70

17,83

2,55

1940

3,59

-

27,6

3,20

2035

4,13

4,77

29,3

4,06

1979

-

3,38

16,96

2,62

2062

-

4,53

26,27

3,51

2028

-

3,11

14,20

2,11

1890

-

2,01

19,11

1,82

1804

-

2,44

17,74

2,04

2092

-

2,56

22,15

2,35

Tab. 2

Pevnost
v příčném
tahu na
zlomcích
[MPa]

Hodnoty základních charakteristik zkoumaných cihlobetonů orientačně
zjištěných na krychlích 150x150x150 mm ve stáří 28 dní a 3 měsíce
(hodnoty po zkoušce vodotěsnosti jsou uvedené v závorce)
Vlastnost
Pevnost v tlaku
[MPa]

Vzorek

Objemová
hmotnost
[MPa]

C 3T cihlobeton s vlákny
(0/8 z 8/32)
C 4H cihlobeton s vlákny
(0/8 z 8/32)

2092 (1988)

26,7 (-)

2,83 (2,62)

1988 (1923)

12,0 (-)

1,65 (1,68)
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Pevnost
v příčném tahu
[MPa]

Rozdíly naměřených pevností cihlobetonů s užitím čisté a nečisté drti jsou závislé
především na množství cementu a činí :
a) pro cihlobetony s vyšším množstvím cementu (označené CT)
- pevnost v tahu za ohybu
5,24 %
- pevnost v tlaku
10,24 %
- pevnost v příčném tahu
13,50 %
b) pro cihlobetony s nižším množstvím cementu (označené CH)
- pevnost v tahu za ohybu
7,98 %
- pevnost v tlaku
16,27 %
- pevnost v příčném tahu
19,47 %
Zkouška mrazuvzdornosti se prováděla po 50, 75 a 90 zmrazovacích cyklech podle
ČSN 73 1322 : 1969 Stanovení mrazuvzdornosti betonu v laboratořích ČVUT
v Praze, Kloknerově ústavu. Trámce vyztužené vlákny staré 3 měsíce byly po plném
nasycení vodou zmrazovány na uvedené cykly a před mechanickým zkoušením byly
změřeny, zváženy a byla stanovena jejich objemová hmotnost. Hodnoty pevností po
uvedených cyklech jsou uvedeny v tab. 3, součinitelé mrazuvzdornosti jsou v tab. 4.
Tab. 3 Pevnosti pro jemnozrnný beton a cihlobeton s vlákny zjištěné na jednotlivých
trámcích 100x100x400mm a jejich zlomcích ve stáří 3 měsíce
vzorek

Objemová hmotnost

Pevnost v tahu za ohybu

[kg/m3]

[MPa]

Pevnost v tlaku na
zlomcích

Pevnost v příčném tahu
[MPa]

[MPa]
bez
B 1T
s vlákny
B 2H
s vlákny
C 1T
s vlákny
C 2H
s vlákny

2880
2246
1997
1996

50
c.
229
2
227
0
197
7
200
4

75
c.
228
5
226
0
197
9
199
8

90
c.
230
8
225
7
200
4
199
7

bez

50
c.

75
c.

90
c.

bez

50
c.

75
c.

90
c.

bez

50
c.

75
c.

90
c.

6,29

6,22

4,92

4,38

54,7

52,8

51,3

50,8

4,95

5,5

4,5

2,7

3,68

3,38

3,56

3,47

23,4

22,8

22,3

23,4

2,7

2,6

2,5

2,5

5,04

4,47

4,47

4,57

71,7

64,7

59,5

63,2

4,4

3,7

3,5

3,4

3,95

2,96

3,19

3,31

25,4

21,7

20,9

23,1

2,75

2,2

2,3

2,7

Tab. 4 Součinitelé mrazuvzdornosti zkoumaných betonů
Vzorek
B 1T
B 2H
C 1T
C 2H

pro tah za ohybu
50
75
90
0,99
0,78
0,70
0,92
0,97
0,94
0,89
0,89
0,91
0,75
0,81
0,84

Součinitelé mrazuvzdornosti
pro tlak
50
75
90
0,97
0,94
0,93
0,97
0,95
1,00
0,90
0,83
0,88
0,85
0,82
0,91

50
1,11
0,96
0,84
0,80

pro příčný tah
75
0,91
0,93
0,80
0,84

90
0,55
0,93
0,77
0,98

Další série zkoušek mrazuvzdornosti se prováděla na trámcích z vláknocihlobetonu
označovaných jako C 3T a C 4H ve stáří 6 měsíců, a to po 50 a 125 zmrazovacích
cyklech. Součinitelé mrazuvzdornosti jsou uvedeny v Tab. 5.
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Tab. 5

Součinitelé mrazuvzdornosti naměřené na tělesech ve stáří 6 měsíců

Vzorek

Součinitelé mrazuvzdornosti
Pro tlak
50
75
125

Pro tah za ohybu
50
75
125

C 3T
(0/8
z 8/32)
C 4H
(0/8
z 8/32)

50

Pro příčný tah
75
125

1,04

-

0,70

0,85

-

0,97

-

-

-

0,83

-

0,87

0,80

-

0,86

-

-

-

4. Diskuse k výsledkům

6

MPa

MPa

MPa

Z analýzy vyplývá příznivý vliv vláken na tahovou pevnost tří zkoušených druhů
betonu. Vliv jakosti cihelné drti je patrný z obr. 2.
35

4

30

5

4,5

3,5
25
4

3
20

2,5

3
2

15
2

C

C C C

C

C

1,5
10

C C C C C C

C C C C C C

1
1

1
T

3
T

5 2
H H

4
H

6
H

0

5

1 3
T T

5 2 4 6
H H H H

pevnost v tahu za ohybu

1
T

3 5 2 4 5
T H H H H

0

0

pevnosti

0,5

pevnosti

pevnosti

pevnost v tlaku
(na zlomcích)

pevnost v příčném tahu
(na zlomcích)

čistá cihelná drť
(0/8)

nečistá cihelná drť
(0/8)

nečistá cihelná drť
(8/32)

nečistá cihelná drť
(0/32)

Obr. 2 Porovnání základních charakteristik cihlobetonů s vlákny
Pevnost cihlobetonu byla nižší než v případě jemnozrnného betonu, což je dáno
charakterem inertní složky, tj. cihelné drtě. Avšak pevnost cihlobetonu je dostatečná
pro jeho využití v nenáročných konstrukcích. Vláknová výztuž rozptýlená ve struktuře
cihlobetonu mění charakter klasického porušení zkušebních těles. Vlákna mění i
hodnoty pevnosti v tahu za ohybu při zatěžování jedním nebo dvěma břemeny.
V neposlední řadě bylo experimenty ověřeno, že cihlobeton lze vyrábět i bez drahých
přísad. Podle ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu je beton
mrazuvzdorný na ten počet cyklů, při kterém součinitel mrazuvzdornosti není menší
než 0,75. Z výsledků je patrný výrazně vyšší součinitel mrazuvzdornosti pro tah za
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ohybu pro cihlobeton s vlákny s vyšší dávkou cementu v porovnání s obyčejným
jemnozrnným betonem. Znamenalo by to jeho vyšší odolnost vůči účinkům
střídavého zmrazování a rozmrazování díky příznivému vlivu vláken na tahovou
pevnost. Snížení dávky cementu však tuto přednost potlačuje. Mrazuvzdornost
obyčejného jemnozrnného betonu z hlediska tlaku (a příčného tahu) se v našem
případě ukazuje jako vyšší v porovnání s cihlobetonem. Uvedené výsledky je nutno
vzít jako orientační, neboť byly zjištěny na malém počtu vzorků. Přesto jsou v tab. 4
uvedeny z důvodu přípravy budoucích experimentů. Pro zkoušku vodotěsnosti
betonu podle ČSN 73 1321 : 1998 Stanovení vodotěsnosti betonu byly vybrány
vzorky cihlobetonu s vlákny C 3T a C 4H z nečisté cihelné drti ve stáří 3 měsíce. Tři
krychle o hraně 150mm byly zatěžovány ve vodotlačné stolici 24 h vodním tlakem 0,1
MPa a dalších 24 h tlakem 0,2 MPa. Průsaky krychlemi dosáhly téměř k hornímu
okraji a plocha každé příčným tahem rozlomené krychle byla z více jak 90% mokrá. S
ohledem na výsledky zkoušek nelze hovořit o vodotěsnosti cihlobetonu s vlákny.
5. Závěr
Výsledky ukazují na malý rozdíl ve sledovaných pevnostech při použití čisté nebo
nečisté cihelné drti. Absolutní hodnoty naměřených tahových pevností kompozita,
které jsou předmětem zájmu výzkumného kolektivu vzhledem k jeho aplikacím, jsou
poměrně vysoké při použití syntetických vláken. Je tudíž vysoce pravděpodobné, že
tato kompozita budou vhodná i z ekologického hlediska pro nově budované silniční a
vodohospodářské zemní konstrukce, kde tyto vláknobetony s plně recyklovanými
inertními složkami přispějí ke stabilitě a subtilnosti těchto těles. Přidanými
rozptýlenými syntetickými vlákny se zpevní struktura betonu a z křehkého
recyklovaného materiálu se stane materiál kvazihouževnatý, který vykazuje jak
tahovou pevnost, tak duktilitu. Tato velká výhoda bude v praxi znamenat, že
porušené části konstrukce (projevující se trhlinami v celém průřezu) budou stále
držet pohromadě. To ostatně dokazují i sestupné větve pseudo-pracovních diagramů
vláknobetonů s cihelným nebo betonovým recyklátem, označených jako
C 5H, C
6H a BB1H (obr. 3, 4 a 5), které jsou předmětem přihlášky patentu.
Teoretický rozbor nevyztuženého zemního náspu se šířkou v patě 46m a ve
vrcholu 20m, výškou 7,5m pomocí metody konečných prvků (MKP) prokázal, že
vyztužením se zvýší nejen stabilita, ale může se též ušetřit na objemu zemních prací.
V daném případě vložením neprůběžných vrstev o tloušťce 0,3m z vláknobetonu
s cihelným nebo betonovým recyklátem (s pevností v tahu za ohybu při vzniku trhliny
4,5 MPa a reziduální pevností 1,5 MPa) vzrostl stupeň stability z 1,22 na 1,31, při
současném snížení objemu náspu (zmenšení šířky v patě o 4m) – obr. 6, 7, 8, 9.
Obr. 3 Pseudo-pracovní diagram trámců
z vláknobetonu s cihelným recyklátem
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Obr. 4 Pseudo-pracovní diagram
trámců z vláknobetonu s cihelným
recyklátem C 6H
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Obr. 5 Pseudo-pracovní diagram
trámců z vláknobetonu s betonovým
recyklátem BB1H
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Obr. 6 Izoplochy svislých posunů
v náspu a podloží bez aplikace vrstev
vláknobetonu

Obr. 7 Vyztužený násyp – izoplochy
svislých posunů
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Obr. 8 Nevyztužený násyp – oblasti
s největšími smykovými přetvořeními
(potenciální plochy porušení)

Obr. 9 Vyztužený násyp – oblasti
s největšími smykovými přetvořeními
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Abstract
Anti-vibration mats are modern recielent elements which allow to reduce spread of
vibration coused by operation of railway rolling stock. In their production can be
effectively used rubber recyclate from waste tyres. In the paper are presented
up-to-date information about preparation of Czech technical regulations for using
anti-vibration mats in railway lines in the Czech Republic.
1. Úvod
Od poloviny 90. let minulého století se v dopravním stavitelství v České republice
začaly experimentálně používat nové pružné prvky – antivibrační rohože, které
snižují negativní vliv pohybu kolejových vozidel na okolí (vibrace, hluk). Nejprve byly
zkoušeny u tramvajových tratí, posléze i u tratí železničních.
Antivibrační rohože jsou plošné prvky ve tvaru desek nebo pásů, které jsou
doplňovány speciálními rohovými, spojovacími, případně krycími profily rohoží.
Používají se na kolejových drahách běžných i vysokorychlostních, a to jak při
rekonstrukcích, tak i u novostaveb tratí. Vyrábějí se buď ze syntetických pryží
(elastomerů) nebo z pryžových recyklátů, kdy lze s výhodou využít materiálu
z vyřazených pneumatik. Do konstrukce pražcového podloží se ukládají na
upravenou zemní pláň, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku (někdy
uváděno jako rohože podštěrkové), případně u konstrukce pevné jízdní dráhy mezi
podloží a nosnou desku z vyztuženého betonu.
Přestože jsou antivibrační rohože v České republice již více jak 10 let aplikovány
u tramvajových tratí a více jak 6 let u tratí železničních, není dosud v platnosti žádný
technický předpis, který by specifikoval požadavky na vlastnosti antivibračních
rohoží, jejich potřebné zkoušky a možnosti použití.
2. Vlastnosti antivibračních rohoží
Antivibrační (pružné) prvky se vyznačují zejména těmito vlastnostmi:
•
•
•
•
•

snižují vlivy zatížení (síly působící na konstrukci železničního svršku) a jimi
vyvolané tlaky a namáhání,
snižují opotřebování kol a kolejnic,
snižují vlastní namáhání železničního svršku, spodku a podloží,
zvyšují pružnost železničního svršku a pokles (sedání) kolejnic,
zvyšují jízdní komfort.
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Antivibrační rohože musí vyhovovat pro použití v náročných podmínkách
(dynamické zatížení), proto se vyrábějí z materiálů odolných proti účinkům stárnutí
(např. styrolbutadienový kaučuk, dienetylen-propylenová kaučuková směs). Po dobu
životnosti rohoží musí být zajištěna jejich neměnná účinnost.
K optimálnímu útlumu šíření hluku v pevných tělesech je třeba zajistit optimální
míru tlumení při přejezdu vlaku. V této souvislosti se u antivibračních rohoží zpravidla
sleduje statická a dynamická tuhost, případně i poměr těchto hodnot.
Ze závislosti na požadované míře tlumení, ale i dalších okrajových podmínkách
(např. maximální dovolené tloušťce rohoží, hmotnosti rohoží, manipulovatelnosti,
životnosti, postupu při ukládání rohoží, stavu podkladu), vyplývají další specifické
požadavky na vlastnosti antivibračních rohoží.
3. Příprava technických předpisů
V rámci výzkumného centra CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování
progresivních stavebních konstrukcí) jsou na Katedře železničních staveb Fakulty
stavební ČVUT v Praze zpracovávány Obecné technické podmínky pro antivibrační
prvky v pražcovém podloží (OTP). Výsledky výzkumu budou mít dopad i na další
technické předpisy Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC): Předpis S4 –
Železniční spodek, Vzorové listy železničního spodku a Technické kvalitativní
podmínky staveb státních drah (TKP).
Přípravné práce předcházející zpracování OTP byly rozděleny do 3 kroků:
1. posouzení technických předpisů pro antivibrační rohože ve vybraných
evropských zemích,
2. zhodnocení zkušeností s použitím antivibračních rohoží ve zkušebních úsecích
železničních tratí ČR,
3. zkoušky technických vlastností antivibračních rohoží v laboratorních a polních
podmínkách.
4. Posouzení technických předpisů pro antivibrační rohože ve vybraných
evropských zemích
Pro zjištění základního přehledu o požadovaných zkouškách antivibračních rohoží
byly zvoleny technické předpisy platné v Německu, Švýcarsku, Itálii a Belgii.
4.1.

Německo

V Síti německých drah AG platily od června 1988 pro antivibrační rohože
technické podmínky dodací TL 918 071, které byly v květnu 2000 v nezměněné verzi
vydány jako drážní norma BN 918 071-01. Obsahově aktualizovaná, a dosud platná,
verze této drážní normy byla vydána v září 2000. Rohože se dělí na 2 typy: na
rohože pro snížení namáhání štěrku (těch se týká výše uvedená norma) a na rohože
ke snížení šíření hluku v tuhých tělesech (norma BN 918 071-02, dosud v přípravě).
Kromě drážních norem se zkouškami antivibračních rohoží zabývá německá norma
DIN 45673-1, platná od května 2000.
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Drážní norma BN 918 071-01
Nové výrobky musí nejprve vyhovět požadovaným kvalifikačním zkouškám, mezi něž
patří: statický modul uložení, nízkofrekvenční dynamický modul uložení, tuhost vůči
horizontálním zátěžovým účinkům, mechanická únavová pevnost, materiálové
charakteristiky, odolnost proti vodě, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí
v provozních podmínkách, zápalnost.
Po splnění kvalifikačních zkoušek se následně rohože testují ve zkušebním úseku
dlouhém nejméně 50 m provozními zkouškami, a to po dobu až 5 let.
Norma DIN 45673-1
Tato norma zaměřená na zjišťování statických a dynamických hodnot pružných
prvků v laboratoři se věnuje antivibračním rohožím ve dvou samostatných
kategoriích.
U antivibračních rohoží umístěných pod kolejové lože se zjišťují tyto veličiny:
statický modul uložení, dynamický modul uložení, dynamické ztužení, ztrátový
koeficient.
U systému odpružené hmoty (Masse-Feder-System) se mezi podloží a nosnou
desku pevné jízdní dráhy vkládají celoplošně uložené rohože. U těchto antivibračních
rohoží se kromě dynamického ztužení zjišťují stejné veličiny jako u rohoží
umístěných pod kolejové lože.
4.2.

Švýcarsko

Od 1. července 2002 platí ve Švýcarsku drážní pokyn I-AM 05/02
Unterschottermatten, který upravuje požadavky pro použití antivibračních rohoží
k ochraně proti hluku šířícímu se v tuhých tělesech a před otřesy podél tratě.
Požadavky se vztahují pro jejich zabudování v tunelech i mimo tunely.
Dodavatel musí při předložení nabídky doložit zprávy o provedených těchto
zkouškách: statický modul uložení, dynamický modul uložení, ztrátový faktor
(tlumení), komplexní modul smyku, mechanická pevnost, odolnost proti vodě,
odolnost proti stárnutí, klimatická odolnost, samozhášivost.
Zkoušky musí být provedeny podle německé drážní normy. Pro definitivní předání
rohoží je podmínkou provedení zkoušky statického a dynamického modulu uložení
antivibračních rohoží s normovanou štěrkovou zatěžovací deskou.
4.3.

Belgie

U Belgických státních drah platí od července 1999 technická specifikace pro
dodávku antivibračních rohoží L-65 Fourniture de Tapis Amortisseurs sous Ballast,
v níž jsou definovány vlastnosti, kterým mají rohože odpovídat, a zkoušky, kterými
lze tyto vlastnosti kontrolovat.
Pro antivibrační rohože jsou předepsány tyto zkoušky: kontrola rozměrů, zkouška
statické pružnosti, zkouška dynamické tuhosti, chemický rozbor, pevnost v tahu, mez
zlomení, odolnost proti roztržení, zkouška únavy, zkouška stlačení, odolnost proti
stárnutí, stabilita odolnosti atmosférickým podmínkám.
Pro každou dodávku antivibračních rohoží větší než 50 m3 musí být provedeny
kontrolní zkoušky a u dodávek větších než 200 m3 musí být rohože certifikovány.
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4.4.

Itálie

V srpnu 2003 vstoupila v platnost obsáhlá italská norma pro antivibrační rohože
používané na železničních a tramvajových tratích UNI 11059.
Podle této normy se laboratorní testy dělí na testy mechanických vlastností a na
funkční testy. Mezi testy mechanických vlastností rohoží patří testy kvazistatické,
simulační, dynamické a dynamické testy volné oscilace. Pro ověření funkčních
vlastností rohoží jsou předepsány tyto funkční testy: testy trvalého zatížení, testy
únavy materiálu, testy mrazuvzdornosti s obsahem vody, testy odolnosti podmínkám
prostředí (na vzduchu, ve vodě, v ozónové koncentraci), testy způsobilosti rohože,
kontrolní testy geometrické stability rohože.
Ze zkoušeného produktu se odebere sada přesně definovaných vzorků a výsledky
zkoušek se zaznamenají do specifikační karty antivibrační rohože.
4.5.

Zhodnocení zahraničních technických předpisů

Přestože se testy mechanických vlastností antivibračních rohoží ve výše
uvedených normách a předpisech podle názvu převážně shodují, postupy měření a
výsledky zkoušek jsou podle jednotlivých metodik jen těžko porovnatelné. Zkoušky
jsou prováděny na zkušebních vzorcích odlišných rozměrů, velikost statického
zatížení deskou pro stanovení statického modulu uložení je rozdílná, stejně tak i
počet zatěžovacích cyklů zkušebního vzorku nebo budící frekvence pro výpočet
dynamického modulu uložení.
Z provedené studie vyplývá, že za základní dokumenty týkající se antivibračních
rohoží jsou v Evropě považovány normy německé. Zkoušky podle německých
norem, ale i v nich stanovená kritéria se snaží dodržet též celá řada výrobců
z dalších evropských zemí (např. Dánsko, Nizozemsko).
S přihlédnutím k aktuálním poznatkům mezinárodní železniční unie UIC byly
k dalšímu posouzení vybrány tyto zkoušky:
•
•
•
•
•

zkoušky statické a dynamické tuhosti (statického a dynamického modulu
uložení),
únavové zkoušky,
zkoušky mechanické odolnosti,
zkoušky odolnosti proti stárnutí a povětrnostním podmínkám,
dlouhodobé provozní zkoušky (in-situ).

5. Zhodnocení zkušeností s použitím antivibračních rohoží ve zkušebních
úsecích železničních tratí ČR
Od roku 2000 byly postupně na železničních tratích SŽDC zřízeny s cílem snížení
vibrací šířených do okolí železniční tratě čtyři zkušební úseky s vloženými
antivibračními rohožemi do konstrukce pražcového podloží.
1. Zkušební úsek Horní Počaply byl založen v květnu 2000 v traťovém úseku
Vraňany – Hněvice na trati Praha – Ústí nad Labem u železniční zastávky
Horní Počaply. Délka zkušebního úseku je 200 m. Do konstrukce pražcového
podloží byly vloženy antivibrační rohože typu BELAR o rozměrech 1500 x 500
x 25 mm, které byly vyrobeny firmou BOHEMIAelast a.s. z pryžového
kompozitu na bázi druhotných surovin.
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2. Zkušební úsek Starý Kolín byl založen v červenci 2001 v traťovém úseku Kolín
– Záboří nad Labem na trati Praha – Česká Třebová v oblasti nástupiště
zastávky Starý Kolín. Zkušební úsek se skládá ze dvou částí: první část je
v koleji č. 1 v délce 200 m, druhá část je v koleji č. 2 v délce 150 m. Do
konstrukce pražcového podloží byly vloženy antivibrační rohože typu
USM 700 o rozměrech 1000 x 2000 x 25 mm, které byly vyrobeny firmou
Pragoelast, s.r.o. z pryžového kompozitu na bázi druhotných surovin. V první
koleji byly použity antivibrační rohože bez zámků, ve druhé koleji rohože se
zámky umožňujícími žádoucí zaklesnutí jednotlivých rohoží do sebe.
3. Zkušební úsek most Bělehradská byl založen v srpnu 2001 v traťovém úseku
Praha hl. n. – Praha Smíchov na trati Praha – Cheb na mostním objektu
v km 1,707. Délka zkušebního úseku je 29 m v 1. koleji a 33 m v 2. koleji. Do
konstrukce pražcového podloží byly vloženy antivibrační rohože typu
PHOENIX S22-02 s délkou pásů 15 m, šířkou 0,65 m a tloušťkou 22 mm.
Rohože byly vyrobeny firmou PHOENIX A.G. Hamburk z přírodního a
syntetického kaučuku.
4. Zkušební úsek Ústí nad Labem byl založen v květnu 2006 v rámci
železničního uzlu Ústí nad Labem na trati Praha – Děčín v 1. koleji. Délka
zkušebního úseku je 300 m. Do konstrukce pražcového podloží byly vloženy
antivibrační rohože typu AV 800 o rozměrech 1500 x 500 x 25 mm, které byly
vyrobeny firmou Renogum Nilos a.s. z pryžového kompozitu na bázi
druhotných surovin.
Pro ověření účinnosti antivibračních rohoží ve zkušebních úsecích byla prováděna
měření stability geometrických parametrů koleje pomocí měřicího vozu, nivelační
měření výškové polohy koleje, statické zatěžovací zkoušky k určení únosnosti
jednotlivých vrstev pražcového podloží, odběry vzorků rohoží pro laboratorní zjištění
jejich vlastností a měřeny vibrace na konkrétních objektech v okolí železničních tratí.
Z analýzy provedených laboratorních zkoušek vlastností antivibračních rohoží
vyplývá, že absence požadavků ve formě Obecně technických podmínek
antivibračních rohoží vedla k nejednotnosti provedených zkoušek. U antivibračních
rohoží vyrobených v ČR nebyly k výsledkům laboratorních zkoušek uvedeny
zkušební postupy. Vzájemné posouzení jednotlivých rohoží proto nelze na základě
výsledků zkoušek prakticky provést. Jediným společným parametrem je objemová
hmotnost.
Hlavní přínos realizovaných zkušebních úseků v oblasti materiálových a
mechanických vlastností je v možnosti porovnání vlastností antivibračních rohoží
před vložení do konstrukce pražcového podloží a po určité době provozu. Pro
podrobnější analýzu změny vlastností rohoží použitých na zkušebních úsecích SŽDC
je však nutné provést doplňujících laboratorní zkoušky.
V úsecích s vloženými antivibračními rohožemi byl kladen zvláštní důraz na
měření vibrací, proto byla pro porovnání účinku prováděna vždy před zahájením
stavebních prací a po jejich skončení. Vibrace byly měřeny v obytných stavbách
v sousedství železničních tratí v rámci zjištění splnění hygienických limitů, nebylo
však prováděno měření šíření vibrací v železničním spodku, ani v okolí železniční
tratě. Z vyhodnocení dosažených výsledků vyplývá, že při použití antivibračních
prvků z recyklovaných materiálů lze podle místních podmínek dosáhnout útlumu
vibrací 10 až 15 dB.
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6. Zkoušky technických vlastností vybraných druhů antivibračních prvků
Na základě porovnání výsledků laboratorních zkoušek antivibračních rohoží
použitých ve zkušebních úsecích železničních tratí ČR je možno konstatovat, že
základními navrhovanými technickými parametry jsou statický modul uložení a
nízkofrekvenční dynamický modul uložení. Výrobci antivibračních rohoží v ČR tyto
zkoušky neprovádějí, proto je navrženo odebrání vzorků rohoží ze zkušebních úseků
a provedení příslušných zkoušek.
7. Závěr
V souvislosti s přípravou českých technických předpisů pro antivibrační rohože
bylo provedeno posouzení obdobných předpisů platných ve vybraných evropských
zemích a byly analyzovány dosavadní zkušenosti s použitím antivibračních rohoží ve
zkušebních úsecích železničních tratí v České republice. Získané poznatky budou
využity v následném kroku - při zkouškách technických vlastností vybraných druhů
antivibračních rohoží, včetně rohoží z pryžových recyklátů.
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MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ JAKO
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OBLASTECH Z POHLEDU TECHNOLOGICKÉ VHODNOSTI
POSSIBILITIES OF WASTES UTILIZATION AS SECONDARY RAW MATERIALS
IN BUILDING INDUSTRY FROM THE POINT OF TECHNOLOGICAL SUITABILITY
Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., Ing. Ivana Chromková, Martin Vyvážil
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, vyvazil@vustah.cz

Abstract
Utilization of wastes from various industry branches is very suitable and advisable
way of recycling. It is significant possibility of substitution of natural materials, which
are currently used in building matters production – e.g. aggregate.
It is necessary to verify technological suitability of given waste in laboratory or
pilot plant conditions. There are practiced appropriate tests on test specimen, which
are necessary for assessment of product for given purpose and environment of use.

1. Úvod
Rozvoj a nárůst objemu průmyslové činnosti ve všech vyspělých zemích s sebou
přináší kromě produkce nových výrobků, staveb, tepla a elektřiny atd. i velké
množství odpadů z těchto průmyslových výrob.
Zpracování těchto odpadních materiálů je velmi vhodným a žádoucím způsobem
recyklace. V dnešní době je všem profesionálům zabývajících se problematikou
odpadového hospodářství i laikům jasné, že se jedná o závažný problém, který je
nutno začít intenzivně řešit.
Zmiňované průmyslové odpadní materiály (dále POM) je možno zpracovávat a
dále využívat v dalších odvětvích průmyslu, nejčastější je užití v průmyslu
stavebním. POM jsou totiž mnohdy pro své vlastnosti kvalitní náhradou běžně
používaných přírodních materiálů.
POM je třeba chápat jako „obnovitelný zdroj“ materiálů, protože zdroje přírodní
jsou vyčerpatelné – „dočasné“. Neustálá těžba a spotřebovávání přírodních materiálů
se ve svém rozsahu stává neúnosnou, a to jak z hlediska ekonomického tak zejména
z hlediska ekologického.
Tento „postoj“ k dané problematice má oporu i v zákonech - Zákon 185/2001 o
odpadech uvádí v Části třetí – Povinnosti při nakládání s odpady, Hlava I., §11
Přednostní využívání odpadů: 1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své
působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití
odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před
jiným využitím odpadů.
Využívání recyklovaných materiálů či POM je tedy vymezeno zákonem a z praxe
víme, že je ze strany producentů odpadů i ze strany některých zpracovatelů (výrobců
stavebních materiálů, stavebních firem) i velmi žádoucí.
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Ve Výzkumném ústavu stavebních hmot se po dlouhou řadu let provádí
ověřování možného použití průmyslových odpadních materiálů (POM) pro stavební
účely i pro další aplikace.
2. Rozdělení vybraných POM
Druhy POM lze rozdělit na:
- stavební a demoliční odpady (betonový recyklát a cihelná drť)
- odpady z těžby a zpracování surovin (odpadní písek a jíl,uhelný kal, hlušina)
- odpady z energetiky (popílky a popely, škvára a struska, energosádrovec,
křemičité úlety)
- odpady z hutní výroby
Významnou skupinou POM, jejichž problematikou užití se v rámci Výzkumného
ústavu stavebních hmot dlouhodobě zabýváme nejvíce, jsou vedlejší produkty
z energetiky a hutního průmyslu:
a. Vedlejší produkty z energetiky
Spalováním uhlí v kotlích tepelných elektráren a tepláren vznikají tuhé zbytky –
popeloviny (jejich vlastnosti jsou dány typem spalování). Při odsíření spalin
vystupujících z procesu spalování vzniká dále produkt z odsíření, jehož vlastnosti
jsou odvislé od způsobu použité metody odsíření.
Popeloviny:
•
popílek a popel z vysokoteplotního spalování
•
fluidní popílek
•
fluidní popel – ložový
•
škvára a struska
Produkty z odsíření:
•
produkt z odsíření mokrou metodou – energosádrovec
•
produkt z odsíření polosuchou metodou
Popílky a popely
Charakteristické chemické složení popílků vzniklých spalováním hnědého i
černého uhlí zahrnuje kolem 50 % SiO2, 25 – 30 % Al2O3 a 3 – 8 % FeO. V malých
množstvích jsou přítomny oxidy Ti, Ca, Mg, K a SO3.
Škváry a strusky
Jedná se o pevný zbytek paliva po spalování.
Strusky obsahují převážně SiO2 a AL2O3, obsahují také 15 až 45 % vody.
Energosádrovec
Vzniká při odsiřování spalin. Chemicky se jedná o dihydrát síranu vápenatého
CaSO4 * 2H2O.
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Množství takto vzniklých produktů ze spalovacího procesu závisí na velikosti
elektrárny či teplárny. Jelikož za uložení každé tuny odpadu, která není prodána jako
vedlejší energetický produkt, vynaloží producenti odpadu nemalé náklady, zaměřují
se na proces prodeje vedlejších energetických produktů dle praxe odpovídající a
podléhající platné legislativě.
Užitná hodnota těchto odpadů roste s vývojem technologií spalování, odsíření a
proto nacházejí stále širší uplatnění.
b. Vedlejší produkty z hutního průmyslu
Vysokopecní struska se tvoří jako vedlejší produkt při výrobě surového železa a
při výrobě oceli ocelárenská struska.
Chemické složení vysokopecních strusek, stejně jak je tomu u většiny druhotných
surovin, je dosti proměnné. Zastoupení jednotlivých chemických složek bývá obvykle
v rozsazích CaO 30 – 50%, SiO2 30 – 43%, Al2O3 5 – 18%, MgO 1 – 15%
hmotnostních.
V případě ocelárenské strusky je její využití jako druhotné suroviny limitováno
především obsahy těžkých kovů, jež jsou výsledkem rozmanitosti kovové vsázky.
3. Možnosti využívání POM
V současné době se tyto vedlejší produkty ze spalovacího procesu využívají
v celé řadě průmyslových odvětví. Nejvýznamnější je jejich užití ve stavebnictví.
Popel a popílek je cenná náhradní surovina využívaná zejména pro:
- výrobu cementu
- výrobu betonových směsí - lehkého betonu
- pórobetonu a pěnobetonu
- hutných betonových výrobků
- výrobu suchých maltových směsí a lepidel
- výrobu směsí pro stabilizaci povrchů a cest
- tvorbu podkladních vrstev komunikací
- výplně masivních staveb (hráze přehrad, protipovodňové hráze,...)
- výplně prázdných prostorů (doly, lomy,...)
- výrobu pálených cihlářských výrobků
- speciální výrobu minerálních vláken
- v zemědělství jako vápenaté hnojivo
Škvára a struska se využívá pro:
- dopravní a inženýrskou výstavbu
- tvorbu podkladních vrstev komunikací
Energosádrovec je využíván jako surovina pro:
- výrobu cementu
- výrobu sádry
- zemědělství jako vápenatá hnojiva
Vysokopecní a ocelářská struska se využívá pro:
- výplně, zásypy
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- kamenivo pro stavbu silničních a železničních těles, popř. svršků
- výrobu cementu

4. Laboratorní či poloprovozní testování – návrh vhodného zpracování POM
Při návrhu zpracování určitých průmyslových odpadů do stavebních hmot je nutné
nejprve provést soubor vstupních laboratorních ověřování POM, jejichž
vyhodnocením lze předběžně vybrat směry využití. Následným cílem je prokázat
komplexní technologickou vhodnost pro konkrétní stavební výrobek.
Soubor vstupních laboratorních ověřování POM představuje:
- provedení chemické analýzy daného POM
- ověření jeho fyzikálně mechanických vlastností
- stanovení fyzikálně chemických vlastností POM
Výsledky těchto zkoušek slouží jako vodítko resp. předpoklad vhodnosti využití
daného POM pro určitý obor stavební praxe. Znamená to tedy, že např. z výsledků
chemické analýzy získám poznatek o vysokém obsahu nespalitelného zbytku
v popílku, z čehož vyplyne, že by tento popílek bylo nejlépe zpracovat tak, aby se
této skutečnosti využilo – tedy např. vhodný se jeví proces výroby kameniva
spékáním. Tento předpoklad však je nutno potvrdit zkouškami technologickými –
ověřit chování hmoty při výrobě navrženého produktu a dále provést fyzikálně
mechanické zkoušky výsledného materiálu.
Tento postup provádění zkoušek technologické vhodnosti vyplynul z
dlouhodobých zkušeností Výzkumného ústavu stavebních hmot a poznatků
získaných při řešení výzkumných úkolů. Kdy bylo ověřeno, že oproti předpokladům
nemusí být chemizmus POM vždy rozhodujícím a postačujícím hlediskem pro jejich
využití na stavební účely.
Ukázalo se, že ve většině případů je rozhodujícím hlediskem provedení simulace
skutečné technologie výroby stavebních hmot nebo skutečného výrobku a dále
simulaci jejich vlastního využívání ve vztahu k předpokládanému účelu i prostředí
uplatnění a vyhodnocení těchto zkoušek.
Tedy kvalita stavební hmoty
závisí na fyzikálních vlastnostech materiálu
získaného zapracováním druhotné suroviny. Zkoušky technologické vhodnosti
vycházejí ze zhodnocení analýz vstupních materiálů (POM) ale zároveň se úzce
vztahují k účelu použití a provádějí se na definovaných zkušebních tělesech
připravených obdobným způsobem jako v praxi. Posouzení výsledků se provádí
podle kritérií, uvedených v příslušných účelových normách ve vazbě na technické
vlastnosti vyrobených hmot či výrobků z nich.
5. Požadavky a metody zkoušení POM
Způsob hodnocení popelů a popílků ve stavebnictví v České republice je
podchycen souborem českých norem:
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-

popely a popílky z klasického spalování řeší ČSN 72 2072 „Popílek pro stavební
účely“
fluidní popely a popílky řeší ČSN 72 2081 „Fluidní popel a fluidní popílek pro
stavební účely“

Tyto soubory norem vstoupily v platnost v roce 2001. Hodnotí popeloviny z hlediska
suroviny, ze které má být dále vyráběn konečný produkt.
Vstupem do EU dochází k přejímání evropských norem do soustavy Českých
národní norem. Došlo tak k přijetí nových norem – ČSN EN 13055-1 „Pórovité
kamenivo do betonu, malty a injektážní malty“ a ČSN EN 13055-2 „Pórovité
kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené
aplikace“, které řeší problematiku využití vedlejších průmyslových produktů.
Nejdůležitější vlastnosti ovlivňující použitelnost strusek jsou hodnoceny také dle
ČSN EN Stanovení chemických vlastností kameniva.
Z pohledu těchto norem je z technologického hlediska velmi důležité u POM
sledovat:
Chemické vlastnosti – ztrátu žíháním, obsah CaO (celkového popř. volného),
obsah síranů, Fe2+, MnO atd.
Fyzikální vlastnosti – zrnitost, sypnou hmotnost, měrnou hmotnost a měrný
povrch, tvar zrn, nasákavost, odolnost proti drcení,
odolnost protizmrazování, stálost
U vyrobených hmot s obsahem POM jsou pak důležité vlastnosti jako např.:
- index účinnosti
- objemová stálost (koláčkovou metodou za studena , varem nebo metodou
dle Le Chateliera)
- zpracovatelnost čerstvé směsi
- pevnostní charakteristiky
- odolnost vyrobené hmoty proti zmrazování a rozmrazování
- stanovení trvanlivosti (urychlenou metodou cyklováním, metodou
teplotních šoků spod.)
- propustnost
Tyto uvedené technologické zkoušky nejsou prováděny pokaždé v celém
rozsahu. Volí se vždy podle druhu POM, jehož možnost využití právě sledujeme a
také podle směru využití ve stavebnictví.

6. Závěr
Je žádoucí, aby ukládání průmyslových odpadních produktů na skládku bez jejich
účelného technického využití bylo minimální a nebo k němu vůbec nedocházelo.
Z hlediska ochrany životního prostředí je tedy prvořadým úkolem navrhnout po
detailním prověření všech chemických, fyzikálně mechanických, fyzikálních i
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ekologických parametrů a vlastností POM takový způsob využití, aby jím byl
zpracován co největší díl vzniklých odpadních produktů.
Pro každý způsob užití POM musí být dodržována pravidla a postupy zpracování
daného materiálu, které zabezpečí dobré technické parametry výsledného výrobku
(musí vykazovat očekávané či požadované hodnoty u zásadních ověřovaných
fyzikálně mechanických vlastností). Zároveň nesmí tento způsob zpracování
negativně ovlivnit a zatížit životní prostředí.
Jak i ukládá zákon 185/2001: Část třetí – Povinnosti při nakládání s odpady,
Hlava I., §11 Přednostní využívání odpadů: 3) Při posuzování vhodnosti způsobů
odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu
lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku
mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není
dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro
lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo
prováděcím právním předpisům.
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Abstract
We assess inorganic industrial waste materials for the production of building
materials and products on their base from the ecological suitability point of view, from
the view of the technological suitability and we also analyze the economic efficiency
of production and environmental aspect. In case of positive results of these standards
we proceed to the certification of the product for a specific purpose and environment
application in accord with valid legislation.
1. Úvod
Odpad je definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má
úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených
právním předpisem.
Velikost produkce odpadů se dostává do popředí zájmu ze tří hlavních důvodů:
- Z environmentálního hlediska je nakládání s odpady spojeno s nebezpečím
znečišťování životního prostředí, především půd a podzemních vod
- Ze zdravotního hlediska je spojeno s poškozováním zdraví v důsledku působení
toxických látek
- Z ekonomického hlediska představuje ztrátu zdrojů, které mohly být znovu
využity
Odpad je možné zneškodnit nebo likvidovat pomocí fyzikálních, chemických nebo
biologických metod, skládkováním, spalováním, ukládáním do podzemních prostor
a skladováním.
Zatímco v ČR se vyskytuje přibližně 370 skládek, v jednotlivých zemích EU je jich
průměrně desetina tohoto množství. Souvisí to s tím, že organizace sběru a třídění
odpadů je u nás zatím nedokonalá a odpad se využívá nedostatečně. Dosud
nefungují systémy distribuce a třídění odpadů optimálně, ani nejsou v optimální míře
zavedeny progresivní technologické postupy jejich ekonomicky výhodného
a ekologicky nezávadného zpracování.
Při recyklaci nebo regeneraci pomocí fyzikálních, chemických a biologických
metod dochází k obnovení užitných vlastností odpadu tak, aby mohl být opět použit
ve výrobním procesu a stává se tak druhotnou surovinou.
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2. Využívání druhotných surovin
Podle využitelnosti lze rozeznávat:
- Ekologicky inertní materiály, které neobsahují škodlivé složky, ale jejich
vlastnosti nesplňují požadavky pro běžné využití nebo pro ně samotné není
odbyt. Proto bývají před použitím různými způsoby upravovány. Jsou
produkované ve velkých objemech. Mohou být použity např. k výrobě
stavebních produktů.
- Odpadní materiály s obsahem toxických složek se většinou vyznačují příznivými
chemickými i fyzikálními vlastnostmi, ale obsahují toxické složky. Při jejich
využití musí být zaručena zdravotní nezávadnost výrobků z nich.
- Obtížně zpracovatelné odpady s toxickými složkami jsou problematické nejen
z hlediska obsahu toxických složek, ale i z hlediska fyzikálních i chemických
vlastností. Je možné je využívat v omezeném množství jako přídavné suroviny.
Při využívání odpadů je vždy nutné postupovat důsledně s ohledem na výsledné
vlastnosti výrobků, zdravotní nezávadnost a ekonomickou náročnost.
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. se již dlouhodobě zabývá možnostmi
využívání odpadů jako druhotných surovin pro výrobu stavebních hmot. V úvahu
bere chemické, technologické a ekologické vlastnosti vstupních odpadů, které slouží
pro posouzení komplexní vhodnosti k jejich využití pro navrhovaný směr. Součástí
těchto zkoušek je i dosažení oboustranné ekonomické výhodnosti producentů
odpadů i výrobců stavebních hmot.
Cílem řešení této problematiky by měly být tzv. bezodpadové technologie,
zajišťující zpracovávání všech průmyslových odpadních materiálů (POM) do různých
druhů a typů stavebních hmot a ve stavební či jiné činnosti.
Z dlouhodobých zkušeností a dalších poznatků z experimentálních zkoušek a
prací s POM jednoznačně vyplývá, že chemizmus těchto materiálů nemusí být vždy
rozhodujícím a postačujícím hlediskem pro jejich využití na stavební účely. Ukazuje
se, že ve většině případů jsou rozhodujícím hlediskem technologická vhodnost a
ekologická vhodnost, které představují simulaci skutečné technologie výroby
stavebních hmot nebo skutečného výrobku a dále simulaci jejich vlastního využívání
ve vztahu k předpokládanému účelu využití i životnímu prostředí.
Metodický postup zkoušení průmyslových odpadních materiálů pro výrobu
stavebních i jiných hmot uveden na Obrázku 1.
3. Legislativní požadavky
Základní legislativní požadavky pro využívání POM do stavebních výrobků
jsou dány zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů. Tento zákon upravuje způsob stanovování technických
požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek
nebo přírodní prostředí. Obecnou bezpečnost výrobků pak upravuje zákon č.
102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. Výrobce
a dovozce je povinen uvádět na trh jen bezpečné výrobky, tedy pokud existuje
jakákoliv možnost ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí výrobkem, musí být
tato vyšetřena za pomoci všech dostupných prostředků.
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Zákon č. 22/1997 Sb. stanoví výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení
zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo přírodního prostředí, a u kterých proto
musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, tedy
tzv. stanovené výrobky, kam patří i vybrané stavební výrobky dle NV č. 163/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se
změnou v NV č. 312/2005 Sb. NV č. 163/2002 Sb. je určeno pro stavební výroky,
které podléhají českým technickým normám. V případě existence harmonizovaných
TN se pro posouzení shody postupuje dle NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Nařízením vlády č.
163/2002 a 190/2002 Sb. byla do českých právních předpisů implementována
Směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských
států týkajících se stavebních výrobků.
Stavební zákon č. 50/1976 Sb. i jeho novela č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, stanoví, že pro stavbu mohou být navrženy a použity
jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splňuje kromě dalších také požadavky na hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí. NV č. 163/2002 Sb. pak rovněž stanoví, že stavba musí
být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo
zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, mimo jiné například v důsledku emise
nebezpečného záření a znečištění nebo zamoření vody nebo půdy. Nový stavební
zákon si vyžádal mění i zákonem č. 186/2006 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví
č. 258/2000 Sb.
Protože hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů, které mohou
uvolňovat nebezpečné látky například do vody a půdy, je aktuální zejména u
stavebních výrobků, které obsahují například průmyslové odpadní materiály, bylo
vydáno Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek
uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy. Metodické
doporučení se věnuje hodnocení vyluhovatelnosti a testům ekotoxicity. V případě
hrozby uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků do povrchových vod,
se musí respektovat také nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Uvolňování nebezpečných
látek do vod a půdy je diskutováno rovněž v dokumentech EU, zejména ve směrnici
Rady 80/68/EHS a 76/464/EHS. Byla zpracována studie How to judge release of
dangerous substances from construction products to soil and groundwater, která řeší
problematiku uvolňování nebezpečných látek z různých druhů výrobků, dále
Implementation of Health and Environmental Criteria in Technical Specifications for
Construction Product, která se zabývá přímo stavebními výrobky ve vztahu k
problematice nebezpečných látek a hygienických a environmentálních kritérií a také
publikace Health-related Evaluation procedure for VOC and SVOC from Building
Products, která uvádí postup hodnocení uvolňování těkavých organických sloučenin
ze stavebních výrobků z hlediska ochrany zdraví.
Vliv stavebních výrobků na vnější prostředí je řešen rovněž v národních i
v harmonizovaných normách, ve kterých je kladen důraz zejména na emise
radioaktivity, uvolňování těžkých kovů, uvolňování polycyklických aromatických
uhlovodíků, ale i obecně na uvolňování jiných nebezpečných látek. Výrobce
odpovídá za to, že při identifikaci nebezpečných látek zajistí, aby jejich obsah
nepřekročil mezní hodnoty, stanovené podle ustanovení platných v místě použití
výrobku. Kromě splnění požadavků harmonizovaných norem musí být splněna
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všechna další ustanovení národních právních a správních předpisů, zejména
v souvislosti s účelem použití daného výrobku, kdy musíme zohlednit celou řadu
dalších zákonů a nařízení, které platí například pro stavební výrobky, které obsahují
nebezpečné látky nebo které mají charakter chemické látky, charakter biocidní látky
nebo které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou. Obecně je dále potřeba
vycházet ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
posuzující přímé i nepřímé vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí dle zákona č.
17/1992 Sb. o životním prostředí. Mezi právní předpisy vztahující se k hygienickým a
ekologickým vlastnostem stavebních výrobků patří předpisy týkající se uvolňování
nebezpečných látek do vnitřního prostředí staveb a předpisy týkající se požadavků
z hlediska obsahu radionuklidů. Pokud hovoříme o uvolňování nebezpečných látek
do vnitřního prostředí staveb, máme zejména na mysli emise těkavých organických
látek, formaldehydu a uvolňování nebezpečných částic do ovzduší, jako jsou
například azbestová vlákna. Legislativou je tato problematika upravena zákonem č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
a vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb. Při posuzování obsahu radionuklidů ve stavebním výrobku
vycházíme z atomového zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie
a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů a následně dle vyhlášky
č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, která byla v loňském roce novelizována
vyhláškou č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, s účinností od tohoto roku. Sleduje
se hmotnostní aktivita Ra226 a index hmotnostní aktivity vypočítávaný z aktivit Ra226,
Th228 a K40 u vymezených stavebních materiálů.
Průmyslové odpadní materiály je možno využívat dále také postupem dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, za podmínek
stanovených vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
vyhláškou č. 41/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, při
současném splnění požadavků vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů, a vyhlášky č. 502/2004 Sb., kterou se mění
vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Průmyslové odpadní materiály posuzujeme na obsah nebezpečných látek ve výluhu,
v sušině a provádíme ekotoxikologické testy. Přehled legislativních požadavků a
srovnání mezi požadavky pro druhotnou surovinu a odpad je uvedeno na Obrázku 2.
4. Environmentální hlediska
V neposlední řadě je důležité také zhodnocení environmentálních hledisek, kdy při
posuzování environmentálních dopadů se pro jednotlivé typy materiálů sestavují
profily, které znázorní vhodnost nebo nevhodnost daného řešení z environmentálního hlediska. Mezi rozhodující kategorie dopadu patří mimo jiné také potenciál
globálního oteplování, vyčerpání zdrojů materiálů a energií a zdravotní závadnost
okolnímu prostředí. Při zhodnocování ekologické vhodnosti výrobku se musíme
snažit nejen zohlednit jeho stav současný, ale rovněž zajistit, aby výrobek byl
v celém svém životním cyklu nezávadný zdraví či životnímu prostředí.
Environmentální hlediska z pohledu využívání POM jsou uvedena na Obrázku 3.
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5. Závěr
Zpracovávání průmyslových odpadních materiálů (POM) ve funkci druhotných
surovin je nejen ekologické ve vztahu k životnímu prostředí, ale i strategicky
významné z hlediska náhrady cenných přírodních zdrojů. Tato skutečnost se
v budoucnu tedy projeví nejenom pozitivním přístupem k požadavku udržitelného
rozvoje, ale i z ekonomického hlediska.
Hlavní význam však spočívá nejen ve zpracovávání POM, ale zejména v realizaci
takové výrobní technologie, která by z hlediska celého životního cyklu výrobku (tj. od
získávání surovin přes výrobu, užití, až po jeho závěrečné zneškodnění) měla co
nejnižší negativní dopad na životní prostředí.
Obecné zásady:
- Prosazování bezpečných produktů a služeb,
- ochrana biosféry,
- udržitelné využívání přírodních zdrojů,
- snižování množství odpadů a podpora recyklace,
- rozumné využívání energie,
- snižování environmentálních i zdravotních rizik,
- předávání informací o nejvhodnějších materiálech a procesech.
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IN RELATION TO REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL STANDARD ISO 14001
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Abstract
Organizations and their environmental management systems, certificated in accordance
with the requirements of international standard ISO 14001 are not enough trustworthy.
Environmental and economy performance of the organization are not ensured. The other
ways to performance are BPM (Business Proces Modelling) and LCA (Life Cycle
Assessment).
1. Úvod
Pojem recycling nese v sobě příslib chování, které je šetrnější, lidštější, má menší
negativní dopady na životní prostředí (environment), než „agresivní, bezohledné a cynické
rabování přírodních zdrojů“, spojené s tradiční těžbou.
Lidé, kteří se tímto oborem zabývají, mají příjemný pocit, že dělají něco
oprávněného, správného ve své podstatě, o čem není třeba pochybovat. Je tento názor
podložený? Existuje nějaké kriterium pro jejich produkty - služby, výrobky, materiály,
potvrzující toto přesvědčení?
2. Certifikace systémů environmentálního managementu podle mezinárodních
standardů (ISO 14001, EMAS)
Idea - pro:
Chvályhodná myšlenka, nastartovat v lidské společnosti způsoby myšlení a
chování, zajišťující přežití i budoucích generací v trvale udržitelném prostředí. Původně
dobrovolné přihlášení se k zásadám, uvedeným ve standardech a posouzení „nezávislými“
autoritami.
Praxe – proti:
1.
Vznik různých loby (politické, společenské, podnikatelské..), prosazujících certifikaci
jako administrativní překážku: vytváření podmínek pro státní zakázky, dotace, podpory,
v důsledku vedoucí k vyřazení případné konkurence.
2.
Parazitování – v důsledku poskytování státních dotací na zavedení ISO příležitost
k práci a zisku pro poradce a auditory (někdy dokonce poradci systém zavedou i auditují!)
prakticky v jakékoliv firmě.
3.
Postup, jak je implementace ISO 9001 a 14001 v převážné většině prováděna, je
v rozporu s původní myšlenkou. Místo provedení analýzy současného stavu řízení
organizace a provedení akcí k přiblížení se idealizovanému stavu, se opíše nějaká
univerzální příručka, vymění se loga firmy a vyplní se pokud možno co největší počet
formulářů.
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Důsledek:
Certifikát vlastní různé organizace bez ohledu na skutečnou environmentální úroveň
jejich aktivit. Praktiky těchto firem pak oprávněně vedou u veřejnosti i odběratelů k
devalvaci názoru na hodnotu certifikátů. Ve vlastní firmě je představa implementace ISO
spojena s nesmyslnou a nic nepřinášející administrativou a zbytečnou dokumentací ve
skutečnosti neprováděných činností.
3. Oborová certifikace pro zpracovatele stavebních odpadů
Idea - pro:
Znechucení nad certifikací ISO 14001 vede k „ozdravnému“ procesu vlastní
certifikace.
Praxe – proti:
Myslím, že není potřeba komentovat, že výsledek je stejný, jako v případě ISO
14001. Rozdíl je jen v tom, že parazitují ti, kteří se k tomu nedostali dříve, nebo nemají
příslušnou kvalifikaci. A nebo cítí potřebu znovu omezit konkurenci.
Pozn.: výše uvedené se samozřejmě netýká poradců, auditorů ani organizací, výsledkem
jejichž práce jsou reálně ověřitelné a přínosné produkty. Kvůli jednomu špatnému
doktorovi nechci zavrhovat lékařskou vědu.
3. „Pravdivá“ kriteria?
Samotný nadpis zavání neseriózním přístupem. Nicméně se o to pokusím. Má-li být
kriterium pravdivé, musí ho sama organizace uznávat, dosažená hodnota musí být pro ni
parametr, na jehož dosažení je zainteresovaná. Nenapadá mě jiné kriterium, než peníze.
Cit.: „ Z hlediska ekonomického hodnocení nesmí použitý recyklát dosáhnout ceny
přírodního hutného kameniva.“ konec cit. (Ing. Pavel Svoboda CSc., FAST ČVUT Praha,
sborník Recycling 2002).
Skvělá myšlenka. Předpokládejme, že cena recyklátu je podstatně ovlivňována
cenou vstupů do procesu recyklace a cenou zdrojů. Cena vstupů je zanedbatelná,
významná je cena dopravy (spotřeba PHM, znečištění životního prostředí) do recyklační
linky. Podstatné jsou tedy náklady na recyklaci, zejména energie, které ve své ceně nesou
informaci o tom, jak jejich výroba zatěžuje životní prostředí. Další významné náklady jsou
ve „spotřebě“ výrobního zařízení – recyklační linky, jejíž výroba zase zatěžuje životní
prostředí (ocelářský, chemický průmysl, energie.. stále dokola).
Při nezanedbatelném předpokladu, že těžba surovin a recyklace probíhají
v podobném prostředí (mzdy, daně, míra zisku..) se ukazují náklady na recyklaci jako
jedno z možných kriterií pro posouzení „ekologičnosti“ procesu recyklace.
4. Co s tím?
4.1 Společnost – státní správa, ministerstvo životního prostředí
Nedovedu si představit, že by se situací něco mohla udělat společnost. Vytvořením
např. závazných účetních standardů, zahrnujících vykazování zpracovatelských nákladů
na recyklaci, energií apod. se vytvoří další pracovní příležitosti pro daňové poradce a
auditory a státní administrativu. Dobrý počin z hlediska zaměstnanosti, z hlediska zátěže
životního prostředí medvědí služba.
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4.2 Podnikatelské subjekty – jak na to?
Dobře se rozhodovat znamená rozhodovat se na základě informací. Podnikatelský
subjekt je sám zainteresován na ekonomické úspěšnosti, proto potřebuje vědět, kolik ho
jeho ekologické chování stojí, jestli se mu vyplatí. K tomu mu mohou pomoci dvě
osvědčené metody: BPM a LCA.
Life Cycle Assessment (LCA)
LCA je propracovanou metodou, jak zjistit, kolik stojí produkt po celou dobu jeho
životního cyklu. Je postavena na porovnávání s jiným produktem, procesem, službou.
Tedy lze posoudit, jestli je levnější = ekologičtější těžba než recyklace. Představení
metody LCA proběhlo na konferenci Recycling v roce 2005 (Ing. Jan Reisner, PhD., Česká
zemědělská univerzita v Praze). Výsledkem LCA jsou pro laiky překvapivé poznatky, např.
že výroba PET lahví je ekologicky menší zátěží pro životní prostředí, než opakované
použití skleněných lahví. Znalost výsledku může být významným prodejním a
konkurenčním argumentem.
Business Proces Modelling
Další propracovaná metoda, jejímž výsledkem je zmapování firemních (a externích)
procesů a mimo jiné jejich nákladové ocenění. Sledováním nákladů (controlling) a jejich
ovlivňováním = řízením lze snížit cenu produktu (např. recyklátu) a tím v důsledku snížit i
ekologickou zátěž. BPM zároveň řeší i management zdrojů, pomocných procesů,
dokumentaci atd.
Vazba BPM a LCA na ISO 14001
Organizace, která ke svému řízení používá metody, zde uvedené, nebo
srovnatelné, tedy procesní, může kdykoliv požádat o certifikaci podle jakéhokoliv pohledu
(kvalita, environment, bezpečnost práce). Je to, jako když umíte výborně matematiku, tak
pro Vás není problém dostat u zkoušky výbornou známku. Kromě toho, je připravena na
certifikaci tzv. integrovaného systému managementu, (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS),
který se začíná rozšiřovat a který prokazuje komplexnější starost firmy o dopady její
činnosti na prostředí, ve kterém podniká.
5. Závěr
Zejména metody procesního modelování jsou dobrým nástrojem pro získání
informací o činnostech probíhajících ve firmě a usnadňují rozhodování o zlepšování.
Dobrou zprávou je, že v důsledku poskytování fondů z EU v období 2007-2013 a
poučení se naší politické scény z minulosti, jsou přístupnější pro podnikatelské subjekty
finanční zdroje jednak pro realizaci ekologických procesů, jednak pro investice do
informačních zdrojů a školení personálu. Převážně jsou k čerpání prostřednictvím
Ministerstva průmyslu (zabezpečuje Czechinvest, Českomoravská záruční a rozvojová
banka), Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství. Vhodné poradce lze nalézt
např. v databázi Czechinvestu.
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Abstract
Paper describes different possibilities of utilization of marketing instruments in
promotion of recycled materials in general with special focus to branch of processing
of building and demolishing debris. This study proceeds from general components of
industrial marketing and outlines main possibilities how to improve knowledge about
recycled materials, its use and recycling in every sense. Marketing instruments can
help to drive improvement of utilization of recycled materials.
1. Úvod
Odpady a jejich vznik patří mezi doprovodné jevy ekonomicky rozvinutých
společností. Ekonomika samotná má pro odpady pojem negativní externalita, ta
může přinášet mnoha subjektům nechtěné náklady, ale zároveň může být příležitostí
pro jiné společnosti, které se na odpady zaměří. Jejich množství a složení je rozdílné
dle charakteru ekonomiky jednotlivých zemí, obecně se však dá konstatovat že u
zemí s rostoucí ekonomikou roste i produkce odpadů. Tento jev se snažíme
potlačovat, postupně se vyvíjí ekonomické a další podmínky pro maloodpadové
technologie a všechny vznikající odpady nekončí na skládkách. Ve společnost i
v případě některých firem se postupně vyvíjí tendence odpadní materiály
zpracovávat. Tento trend navazuje na principy trvale udržitelného rozvoje, který
v sobě zahrnuje vzájemné skloubení několika pohledů, a to především z hlediska
normativního přístupu, technické a ekonomické regulace, atd. [1].
Stále více si uvědomujeme nenahraditelnost přírodních zdrojů a snažíme se již
jednou použité produkty začlenit znova do koloběhu. Toto je nutné i s ohledem na
produkovaná množství, kde právě stavební a demoliční odpady zaujímají významnou
pozici a to přibližně 25 % všech vznikajících odpadů [5]. Ve srovnání s odpady
ostatními je to velice významná hodnota. A vzhledem k charakteru stavebního
odpadu se navrácení materiálu do oběhu (recyklace) přímo nabízí.
2. Popis odvětví
Odvětví je definováno jako skupina firem a organizací, zajišťujících produkci, která
je úzce zaměnitelná [3]. Struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních
pravidel hry, stejně jako má vliv ekonomický růst, ale také geografická poloha,
politická a bezpečnostní situace. Všechny tyto a ještě mnoho dalších faktorů mají vliv
na produkci a další nakládání nejen se stavebními odpady. Pokud se zaměříme na
oblast Evropské unie a centrální Evropy kam směřuje převážná část našich zájmů
jedná se o území, kde pozornost k nakládání s odpady je relativně mladá. Oproti
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vyspělým státům Evropy, je zde citelná časová ztráta. Ale nástup recyklace od
počátku devadesátých let je zde více než znatelný. První úvahy přišly společně
s uvolněním trhu a až poté na tyto kroky reagoval stát, který se snaží oblast určitým
způsobem regulovat, to by také měla být jeho významná činnost. V roli státu není
důležité jen tvořit podmínky pro využívání odpadů, ale také dohlížet na správné
nakládání z hlediska kontroly a sankcí. Jen tak lze omezit nelegální činnost spojenou
s odpadovým hospodářstvím.
V současné době, především díky krokům organizací zastupujících zpracovatele
se dosáhlo již poměrně uspokojivého stavu a oblast se dále rozvíjí. Recyklaci se
věnují jak dokumenty státu, dalších samosprávných celků tak i soukromé firmy si
uvědomily ekonomický potenciál recyklace. Tento potenciál recyklace neleží pouze
na straně zpracovatelů, ale i na straně uživatelů. Ti mohou dosáhnout při použití
zpracovaných odpadních materiálů úspor při investování. Především pak na straně
zpracovatelů odpadů je snaha o rozvoj oblasti. Jednotlivé zpracovatelské firmy se
snaží prosadit na společném trhu a každý jejich krok je sledován jak uživateli tak
konkurencí. Oblast ve které se pohybují se označuje jako odvětví a má několik
hlavních prvků:
• konkurenty
• potenciální nově vstupující firmy
• dodavatele
• odběratele
• substituty
Společně pak tvoří tzv. hybné síly v odvětví. Pro podnik a jeho rozvoj jsou důležité
i další oblasti, a to především vnitřní a vnější prostředí. Vnější se označuje jako
neovlivnitelné a bývá nazýváno makroprostředí, představuje tak soubor faktorů přímo
působících na většinu společnosti a mívají i nepřímý vliv na předmět činnosti
podniku, či okolí. Může skrývat mnoho příležitostí, ale i hrozeb. Pro poznání
makroprostředí se nejčastěji používá PESTE analýza, pomocí které si hlavní faktory
definujeme [4]. Jedná se o právní a politické prostředí, ekonomické prostředí,
sociální prostředí, technické a technologické prostředí a prostředí ekologické.
Dalším významným prvkem je tzv. mikroprostředí. To se věnuje především
vlastnímu podnikovému prostředí. Cílem bývá odhalit silné a slabé stránky podniku,
odlišit se od konkurence a transformovat vstupní faktory na výrobky či služby. Je to
vlastně soubor vnitřních faktorů společnosti která tvoří jeden celek.
3. Funkce marketingu
Těmito a dalšími souvislostmi se zabývá Marketing. Zpočátku se vyvíjel poměrně
pomalu ale v souvislosti s rozvojem ekonomiky a trhu se začíná stále více
prosazovat. Není lehké jej nějak přesně definovat, ale bývá označován jako sociální
proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím
tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů a služeb ostatními [2]. Často bývá
zjednodušován pomocí pojmu reklama či marketingový mix, ale věnuje se
problematice mnohem rozsáhleji. Snaží se o definování všech hlavních činností
podniku pomocí několika proměnných. Pracuje v neustále se měnícím prostředí a je
významným nástrojem pro stimulaci poptávky po produktech či službách. Z poptávky
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by měl především vycházet, ale dokáže ji i ovlivňovat, musí se dostatečně flexibilně
definovat a jde o nalezení rovnováhy mezi podnikem, jeho okolím a zákazníkem.
Jedním ze základních prvků marketingu je i propagace. Její úkol je především
v informování zákazníka o produktech společnosti. Zahrnuje celkovou komunikaci
firmy s okolím a vnitřním prostředím, se zákazníky, konkurenty, zaměstnanci a
dalšími. Jako cíle si klade informovat, zvýšit poptávku, odlišit výrobek či službu a
v neposlední řadě budovat image firmy. Jako nejčastěji používané složky patří
reklama, podpora prodeje, public relations a osobní prodej.
4. Průmyslový marketing
Pro správné zařazení je nutné si uvědomit v jakém odvětví se firma pohybuje, jaké
má zákazníky, výhody které může poskytnout. Nakládání s recykláty spadá do zájmu
tzv. průmyslového marketingu. Zabývá se několika oblastmi od investic, nákupu
doplňků, surovin, komponent a služeb [8]. Hlavním cílem je důkladně poznat
zákazníka a jeho potřeby, proto je nutné poznat prostředí, organizaci, nebo osoby,
které o nákupu rozhodují s důrazem na vztah mezi tím kdo prodává a kdo kupuje.
Nákup takové organizace se vyznačuje několika prvky, především o něm
rozhoduje profesionální osoba. Ta nakupuje racionálně s přesným cílem a potřebuje
znát co nejvíce informací o nabízeném produktu, jeho vlastnosti, vhodnost, kvalitu a
další znaky. Takových zákazníků se obecně vyskytuje méně, avšak nakupují ve
velkém množství a jsou geograficky koncentrovaní. Pro průmyslové zákazníky je
důležitých několik oblastí a ty je nutné jim zajistit:
• sledují úspěšnost výrobku a podniku
• sledují reakce uživatelů
• porovnávají jej s ostatními výrobky a osobními zkušenostmi
• menší zákazníci dají na doporučení a značku
• vyžadují trvalé záruky a jsou nedůvěřivý k inovacím
• jsou racionální a uvědomují si proměnlivost trhu
5. Servisní politika na průmyslovém trhu.
Servisní politika se skládá z několika oblastí průběhu nákupu, na všechny je třeba
se zaměřit a poskytovat co největší množství informací[8]. Vše začíná předprodejním
servisem ve které se snažíme zmapovat úroveň zákazníka, pomocí sledování:
• způsobu nákupu
• vyjednávací síly
• postavení na trhu
• úrovně managementu a logistiky
Další fází předprodejního servisu je tvorba prodejní strategie:
• představování produktů
• odkazy na předchozí obchody a reference
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• konzultace při úpravách výrobku
• informace o dodavatelských možnostech a logistice
Pokud úspěšně projdeme touto fází a zákazník se rozhodne pro nákup našeho
výrobku přichází fáze prodejního servisu spojená s objednávkou a jejím vyřízením:
• vyřizování objednávek a dotazů
• jednání o úvěrových podmínkách
• zajišťování včasnosti dodávek řádných a mimořádných zakázek
• zajištění produktové náhrady, substitutu
• odpovědnost personálu na všech úrovních
Zde jsme se dostali do fáze kdy zákazník produkt zakoupil, ale tím snažení celé
organizace nesmí polevit a soustředit se i na tzv. poprodejní servis, ten nám pomůže
odhalit případnou nespokojenost s výrobkem či službou a je důležitým zdrojem
informací pro další činnost. Jedná se především o:
• sledování bezchybnosti dodávek a spokojenosti zákazníka
• sledovat poruchy v kvalitě produktů
• zajištění reklamací a servisu pro zákazníky
• aktuálnost informací a vytvoření reference
6. Hlavní propagační nástroje využitelné v průmyslovém marketingu.
Marketing zná několik nástrojů, jak propagovat produkty a služby, ne všechny jsou
využitelné v průmyslovém marketingu a proto se zaměřím na jen některé z nich.
Například nevyužitelná je klasická forma reklamy. Ta se setkává s úspěchem ve
spotřebitelském marketingu a vidíme ji takřka na každém kroku. Propagace
průmyslových společností musí mít jiný charakter, více zaměřený na individuálního
zákazníka a jeho potřeby
Využívá se především podpory prodeje, a to jak směrem z, tak do podniku, tzv.
Push a Pull efekt. V překladu metoda tlaku, či tahu. Určuje, kdo je dominantním
aktérem aktivity a hlavním cílem je vybudování porozumění a důvěry [8]. Dociluje se
jí především:
• zprostředkováním žádoucích a dalších informací
• vybudováním a udržováním spojení s odbornou veřejností
• budování kladného obrazu o společnosti
• porozumět všem požadavkům a harmonizovat vztahy s okolím
• pevnost postojů v kritických chvílích a uchování jednotného stylu
Hlavními nástroji pro dosažení těchto cílů jsou informace, jak pro zákazníka, tak
všechny spolupracující instituce, pro tisk a další sdělovací prostředky. Další možností
jak podpořit jméno a povědomí o společnosti je sponzorování, spolupráce se školami
a dalšími partnery.
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Následným a souvisejícím důležitým okruhem je public relations, kdy jde o
systematické a plánovité vytváření vztahů mezi podnikem a veřejností, ať již
odbornou či laickou. Zahrnuje i péči o vlastní zaměstnance a jejich rodiny,
dodavatelský a zákaznický trh, veřejné a finanční instituce. Zde mohou být
oslovovány osoby které mohou mít vliv při rozhodování o použití daných produktů.
Celkově je kladen důraz na řešení akutního problému ve využívání odpadů a mění
se tak mínění společnosti o konkrétní činnosti. Jedním ze způsobů dělení je dle
pravidla PENCILS kde jde o navázání vztahu z jiné perspektivy [8]:
• Publications: výroční zprávy, podnikové časopisy, publikace k výroční činnosti
• Events: akce veřejné či firemní, sponzorství, představení produktu
• News: materiály pro novináře, podklady pro tiskové konference
• Comunity Involvement Activities: angažovanost v lokální komunitě
• Identity media: korporátní identita v celkové šíři komunikace
• Lobbying activity: lobování za cíle společnosti a regulační opatření
• Social Responsibily Activities: společenská odpovědnost firmy
Asi zdaleka nejdůležitějším nástrojem je osobní prodej. Jeho velkou výhodou je
přímý kontakt se zákazníkem a možnost rychle reagovat na připomínky a požadavky.
Zaručí jeho dostatečnou informovanost a dodá mu dostatek informací pro správné
rozhodování o produktu a možnostech nákupu [8]. Umožňuje také vytvořit databázi
zákazníků, usnadňuje tak komunikaci s konkrétními zákazníky, segmenty a pomáhá
budovat loajalitu vedoucí k častějším nákupům. Jedinou nevýhodou je, že velký vliv
na úspěch má konkrétní osoba provádějící takový prodej. Vyžaduje řádně
proškoleného pracovníka, jeho znalost odvětví, všech vlastností produktů a
připravenost na každý konkrétní obchod.
Pro průmyslové zákazníky jsou důležité odkazy na reference, je nutné všechny
zakázky monitorovat a jako reference je důsledně uvádět. Umožní se tak pohled na
činnost společnosti v době kdy se rozhoduje o nákupu a usnadní se rozhodnutí
potencionálního zákazníka [7]. V souvislostmi s referencemi je v současné době
nutné mít kvalitně zpracovanou webovou prezentaci, kde většina potencionálních
zákazníků vyhledává prvotní informace. Úroveň prezentace, množství a aktuálnost
informací působí kladným dojmem na uživatele a může být vodítkem pro další
oslovení.
S ohledem na fakt že se jedná o činnost obecně prospěšnou společnosti je zde
možnost využívat i prvků sociálního marketingu, jehož podstatou je účast na dobré
věci a podpora veřejně prospěšných projektů, konkrétně zaměřených na ekologii [6].
Součástí je odkaz na společenskou odpovědnost, která je současně také velmi
diskutována. Snaha o odpovědnost k životnímu prostředí a další motivy by také měly
být propagovány ze strany státu a jednou možností je zde role vůdcovství, kdy stát
jako investor bude využívat určitý produkt a ostatní jen budou následovat.
7. Závěr
V článku bylo zmíněno několik nástrojů, které je možno využít pro zvýšení
povědomí o recyklátech a jejich využívání. Není to však výčet plný a ani samotné
nástroje, nemusí přinést žádaný efekt, zejména kvůli samostatnému, nebo špatnému
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použití. Pro dostatečný efekt je nutné jednotlivé nástroje kombinovat a snažit se je
rozvíjet v podmínkách daného prostředí. Protože se jedná o odvětví stále a postupně
se rozvíjející, je nutné vytvořit výhodné výchozí podmínky pro další rozvoj. Tento
rozvoj nezahrnuje jen hledání možností jak produkty nabízet, ale jak produkty a celý
systém rozvíjet po technické úrovni a dalších stránkách.
8. Poděkování
Tento článek byl publikován na základě výzkumu prováděného s finanční
podporou výzkumného záměru CEZ – MSM 0021630511, s názvem: “Progresivní
stavební materiály s využitím druhotných materiálů a jejich vliv na trvanlivost
konstrukcí a dále projektu České grantové agentury GAČR 103/05/P262 s názvem,
“Tenkovrstvé povrchové ochranné systémy pro betonové konstrukce vystavené
speciálním prostředím”
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VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ – MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE
CONSTRUCTION WASTE USE – RISK AND PREVENTION
MUDr. M.Zimová, CSc., Mgr. J.Preslová, Ing. Z.Podolská
Státní zdravotní ústav Praha
mzimova@szu.cz, jpreslova@szu.cz, zpodolska@szu.cz
Abstract: The construction waste use belongs to main priorities according to the Act
No 185 /2001 Coll., on waste. The emmission of dangerous substances from
constriction waste and waste product may have harmful impacts on human health
and environment. Health and environmental risks must be regulated by waste
product use and the contain of dangerous substances. Czech republic has not
standartisation methods for health risk assessment of this waste and products.
1. Úvod
Využívání odpadů je prioritní povinnost všech producentů odpadů daná hierarchií
nakládání s odpady zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a lze předpokládat, že
využívání odpadů bude prioritou i v připravované novele základní evropské směrnice
o odpadech. Stavební a demoliční odpad představuje důležitý zdroj druhotných
surovin, které mohou, po více či méně komplikovaném procesu recyklace, vstoupit
opět jako plnohodnotné stavební materiály do materiálového oběhu ve stavebnictví.
V současné právní úpravě nakládání s odpady pojem druhotná surovina není
samostatně definován, je nahrazen pojmem materiálové využití odpadu, který je
převzat s předpisů EU. Často je navrhován pojem - surovina nebo výrobek
z odpadu. Hranice mezi pojmy výrobek a odpad také není jednoznačně definována a
zpravidla záleží na podnikatelském subjektu jak na příslušnou věc nahlíží. Pojem
odpad je definován v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů, pojem výrobek je definován v několika předpisech, zejména v zákoně č.
59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Využívání stavebních a demoličních odpadů
Upravené stavební a demoliční odpady lze v zásadě materiálově využívat jako:
a) upravený odpad v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími
předpisy, nebo
b) jako stanovený stavební výrobek pro posouzení shody výrobku podle § 12
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění,
zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých
zákonů a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky
na vybrané stavební výrobky v platném znění (NV č. 312/2005 Sb.)
Stávající evropské předpisy obsahují obecné povinnosti původců odpadů na snížení
zdravotního rizika a to jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak i z hlediska
ochrany zdraví při práci a byly přijaty i do české legislativy ale v praxi jsou velmi
často porušovány.
V případě, že jsou upravené stavební a demoliční odpady používány k dalšímu
využití musí splňovat podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Ukládat se mohou pouze
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odpady, které prokazatelně nemají ani jednu nebezpečnou vlastnost a splňují kriteria
dané v příloze č.10 k této vyhlášce - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech
využívaných na povrchu terénu - tabulku č.10.1 a 10.2. Nakládaní s demoličními
odpady sjednocuje Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování
staveb, uveřejněný ve Věstníku MŽP 9/03. Metodický pokyn přináší doporučení,
která směřují k snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí a zdraví
lidí vyplývajícího z nevhodného řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a
nakládání s nimi. Doporučuje postupy pro využívání stavebních a demoličních
odpadů. V současné době je nutná jeho novelizace v důsledku změny právních
předpisů.
Za prioritní je považován, dle výše uvedených doporučení, průzkum stavby
pověřenou osobou, která posoudí možné riziko nebezpečných vlastností budoucích
odpadů. Na základě odběru vzorků metodou tendenčního vzorkování doporučí
postupné odstranění částí stavby, které jsou nositeli nebezpečných vlastností. Takto
vymezené části stavby je nutné odstranit samostatně a zabránit tak míšení odpadů
kategorie ostatní a kategorie nebezpečný. Nebezpečné složky stavebního odpadu
musí se separovat na staveništi, odděleně shromažďovat, evidovat a předávat
autorizované firmě k využití nebo odstranění. Prioritně je doporučeno zvažovat
možnosti využití materiálů vznikajících přímo na místě jejich vzniku (v rámci stavby).
Odpady vznikající ze základních minerálních materiálů je doporučeno odstraňovat a
využívat až po jejich úpravě (třídění, drcení). U dřevěných částí staveb, pokud není
možné materiálové využití, je doporučeno jejich energetické využití. Zvláštní
pozornost musí být věnována nakládání s odpadem, který obsahuje azbest.
V mnoha případech po úpravě odpadů vznikají výrobky, které jsou zařazeny do
skupiny 09.11 – 09.14 a jsou posuzovány ve smyslu Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky. V technických návodech, které mají autorizované osoby k dispozici pro
sjednocené hodnocení postupu certifikace výrobků, nejsou však zahrnuty kriteria pro
hodnocení zdravotních rizik.
3. Hodnocení rizik
Z hlediska právních postupů je možno říci, že problematika hodnocení rizik je
částečně řešena. Problém však přetrvá nadále. Všechno ostatní využívání tak
zvaných „upravených výrobků“ na základě dobrovolné certifikace není dostatečně
právně zdůvodnitelné kromě obchodně právních vztahů mezi dvěma subjekty pro
konkrétního využití. U neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze
prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině, proto odpad nelze obecně
využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace v podzemních prostorách ani na
povrchu terénu. Velmi často u těchto materiálů nejsou stanovena žádná kritéria pro
certifikaci z hlediska možných ekologických a zdravotních rizik a mohou se stát
potenciálním ekologickým a zdravotním rizikem. Takto se často nakládá s odpady,
které nevyhovují zákonu o odpadech z hlediska jejich možného využití na povrchu
terénu.
Hodnocení rizik se většinou u stavebních a demoličních odpadů a výrobků z nich
vyrobených neprovádí a při nakládání s nimi vznikají rizika, která vycházejí
především z:
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•

nedodržení postupů daných stávajícími platnými předpisy a metodickými
postupy pro hodnocení a separaci stavebních odpadů před jejich vznikem;

•

nedostatečné kontroly na všech stupních nakládání s touto kategorií odpadů;

•

nedostatečného stanovení znaků kvality recyklovaných stavebních materiálů a
identifikace výrobků, které mají zajištěnou kvalitu, hodnocení nebezpečných
látek a možných rizik;

•

využívání neupravených stavebních odpadů bez vyloučení nebezpečných
vlastností odpadů;

•

dobrovolného certifikování odpadů na výrobky bez stanovení základních
znaků kvality, vyloučení nebezpečných vlastností odpadů apod.;

•

z neoprávněného zařazení zejména betonového odpadu, zdiva, maltoviny
atd. do skupiny „vytěžené zeminy“. Tento postup se spekulativními
„rekultivacemi“ či „vyrovnání terénu“ vyžadující objemy materiálu ve stovkách
tisíců až miliónech tun. Hlavním cílem těchto „staveb“ je pro jejich investora
možnost takřka nekontrolovatelného ukládání stavebních a demoličních
odpadů. Přitom je však na tyto na tyto „stavební akce“ velmi často vydáno
povolení pouze na využívání výkopové zeminy. Takto chybně deklarované a
v navážce uložené odpady je takřka nemožné zpětně dohledat. Tento stav tak
vyhovuje jak původci odpadů (nízké poplatky za ukládání), tak zejména
investorovy akce.

Vzhledem k tomu, že není dostatečně provázána a především respektována stávající
legislativa lze těžko provést ucelenou kvalitativní, ale i kvantitativní analýzu
stávajících zdravotních a enviromentálních rizik. Lze tedy pouze předpokládat nebo
usuzovat z prokázaných kauz, že výše uvedené nedostatky mohou vést a nebo vedly
k zvýšení zdravotních ekologických rizik v celém cyklu nakládání s těmito odpady.
Posouzení zdravotního rizika, které musí preventivně vycházet z posouzení stavby
určené k demolici nebo stavebního materiálu určeného k vytěžení, se běžně
neprovádí. Nejsou dostatečně zhodnoceny nebezpečné vlastnosti budoucího
stavebního odpadu nebo není provedena separace odpadu tak, aby byl vyloučen
nebezpečný stavební odpad. Sama šíře možných využitelných odpadů bez
dostatečného ověření, že jde o skutečně deklarovaný odpad, je potencionálním
zdrojem nebezpečných chemických látek, které v mnoha případech jsou
karcinogenní látky (různé POPs s kontaminovaných zemin, azbest, těžké kovy apod.)
4. Nejzávažnější rizika při nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou
azbest a toxické chemické látky
Podle evropských právních předpisů je uvádění výrobků a látek obsahujících azbest
na trh a jejich používání od ledna roku 2005 zakázáno (směrnice 1999/77/ES).
Přísnější opatření na ochranu pracovníků před riziky expozice azbestovým vláknům
pak platí od 15. dubna 2006 (směrnice 2003/18/ES, kterou se mění směrnice
83/477/EHS). Navzdory těmto opatřením přetrvává praktický problém, jak zabránit
expozici azbestu při činnostech souvisejících se stěhováním, demolicemi, servisem a
údržbou.
Z preventivních opatřeních, která upozorňují na zdravotní rizika při nakládání se
stavebními a demoličními odpady je Evropská kampaň pro minimalizaci rizik při
nakládání s odpady s azbestem. Většina expozice naší populace azbestem pochází
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z využití a zneškodnění odpadů obsahujících azbest, které jsou součástí stavebních
a demoličních odpadů. Přes všechna opatření z našich právních předpisů je kontrola
minimalizace rizik odpadů s azbestem obecně podceňována. Na zvýšení kontroly
nakládání se stavebním odpadem obsahujícím azbest pamatuje novela stavebního
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
který je platný od 1.1.2007. Současně od tohoto data platí i nový zákon č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, který kromě jiného
se také usměrňuje nakládání se stavebními odpady, které obsahují azbest.
Mnoho stavebních odpadů obsahuje různé nebezpečné chemické látky jako jsou
toxické kovy ale i POPs. Tyto látky nejsou dostatečně sledované v klasických
stavebních výrobcích a ve výrobcích vyrobených z odpadů, kde riziko je velmi
značné, se většinou jak vyplývá z našeho sdělení dostatečně neprovádí. Vzhledem
k tomu, že obecně nejsou dosud dostatečně rozpracovány všechny zdravotní a
enviromentální aspekty směrnice Rady č. 89/106/EHS Construction Products
Directive, v citované směrnici jsou požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí vyjádřeny pouze rámcově, byla ustanovena Expertní skupina, která tuto
problematiku zpracovává. Expertní skupina má 13 členů, takže nejde o
reprezentativní zastoupení členských států. Řada expertů plynule přešla z přípravné
pracovní skupiny, která vyvíjela činnost již od roku 2002. Činnost Expertní skupiny
vychází z mandátu M/366 EN z 16.3.2005, týkajícího se vývoje testovacích
standardů a měřících metodik pro emise nebezpečných látek ze stavebních výrobků
do vnitřního ovzduší, půdy, povrchových a podzemních vod, které mají negativní
dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Úkolem skupiny je připravit podklady pro
legislativu, která bude tvořit nutné vazby mezi požadavky na zdraví a životní
prostředí na jedné straně a normalizačním pověřením pro stavební výrobky na straně
druhé. Přípravný proces by se v ČR neměl podceňovat, protože nastavení
koncentračních limitů nebezpečných látek ve složkách životního prostředí přímo
ovlivní vnitřní trh stavebních výrobků v jednotlivých členských zemích EU.
V současnosti v České republice neexistuje zvláštní legislativa pro nebezpečné látky
ve stavebních výrobcích, ta by měla vzejít z podnětů legislativy připravované v EU.
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že je nutné věnovat velkou pozornost
možným rizikům při využívání stavebních a demoličních odpadů.
5. Posuzování stavebních výrobků v ČR
Posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků má v České republice
dlouholetou tradici trvající nepřetržitě od roku 1966, kdy podle § 4 odst. 2 písm. c
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, stavební výrobky musely být
schvalovány orgány hygienické služby.
Expertizy o zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků vypracované v Institutu
hygieny a epidemiologie (IHE) a poté ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) se staly
odborným podkladem pro rozhodnutí hlavního hygienika ČSR, posléze ČR. Bylo tak
získáno velké množství informací a zkušeností v této problematice v rozsahu, o
kterém se lze domnívat, že je nesrovnatelný s jakýmikoliv jinými pracovišti v ČR.
Tyto informace a zkušenosti umožnily vypracovat metodiky a postupy posuzování
zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků s využitím současných nejnovějších
vědeckých poznatků, informací uložených v databázích a v souladu s právními
předpisy ČR a Směrnicí Rady č. 89/106/EHS z 21.12.1988 o sbližování zákonů a
dalších právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních
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výrobků (Směrnice o stavebních výrobcích), ve znění Směrnice Rady č. 93/68/EHS z
22.07.1993 (změny a doplňky několika Směrnic týkající se označení CE).
Příkladem metodik, vypracovaných v SZÚ pro hodnocení zdravotní nezávadnosti
stavebních výrobků podle účelu jejich použití, jsou např. metody posuzování
zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků z hlediska jejich vlivu na vnitřní ovzduší
staveb (indoor), metody vyluhování toxických a nežádoucích chemických látek do
kontaktních médií, metody posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků z
hlediska jejich vlivu na životní prostředí, především na vodu a půdu, ve kterých jsou
využity současné poznatky ekotoxikologie a toxikologie.
6. Závěr
V návaznosti na posuzování stavebních výrobků v rámci shody v souladu se
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, a s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění, se postupně při
certifikaci ustoupilo od hodnocení zdravotních rizik u většiny stavebních výrobků
vyrobených z odpadů. Přes všechny výhrady ze strany zdravotnických a
ekologických odborníků není snaha ani ochota ze strany kompetentních orgánů
tento nepříznivý stav napravit a tím snížit všechna možná rizika při nakládání s tímto
odpadem.
7. Literatura
ZIMOVÁ M., PRESLOVÁ J. (2001): Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení
škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro
stavby do vody a půdy, vyd. Acta hygienica, epidemiologica at microbiologica 3/2001,
ISSN 0862-5956.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č.
71/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a
s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, Věstník MŽP, září 2003
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů v pozdějším znění
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu
Informace o činnosti Expertní skupiny
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VYHODONOCENÍ PLNĚNÍ POH JMK V OBLASTI SDO
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN SOUTH-MORAVIAN REGIONAL
WASTE MANAGEMENT PLAN – ASSESMENT OF INDICATORS
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč
ECO – Management, s.r.o. (ecomanag@ecomanag.cz, www.ecomanag.cz)
Abstract
The paper overviews the objective fulfillment of the Waste Management Plan of the
South Moravia region with respect to construction and demolition waste. Overview
makes use of the free data sources and also some authors’ experience (mainly from
waste management plans of municipalities) and investigation. Conclusions present
recognized actual trends in given area.
1. Úvod
V tomto článku je shrnuto vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje (dále jen POH JmK) z hlediska produkce a
nakládání se stavebními a demoličními odpady (dále jen SDO). Tento článek
navazuje na příspěvky autorů, prezentované na předchozích konfereních
RECYCLING 2004, 2005 a 2006. V těchto příspěvcích byla popsána problematika
zpracování krajských POH [1], metodika zpracování POH původců se zaměřením na
stavební odpady a jejich producenty [2] a realizované a připravované projekty na
podporu recyklace SDO vycházející z POH [3].
2. Produkce odpadů
V meziročním srovnání let 2004 a 2005 došlo v Jihomoravském kraji k výraznému
poklesu (o cca 900 tis. t) v produkci SDO v ročních hlášení původců odpadů obcím
s rozšířenou působností (evidenční povinnost ze zákona). Produkce SDO za rok
2006 zatím není vyhodnocena.
V uvedeném srovnání je uvažovaná pouze vlastní produkce původců (kód
nakládání A00 v ročním hlášení). Není tedy uvažován dovoz do ČR (kód nakládán
N6) a zůstatek na skladu (kód nakládán C00).
Tab. č.1 Celková produkce (A00) stavebních odpadů (sk. 17 01, 03, 05, 06, 08, 09)

SDO

2004
[tis. t]

2005
[tis. t]

2 400

1 500

Zdroj: Vyhodnocení plnění POH JmK

Pozn.: Pro srovnání, produkce těchto skupin SDO za celou ČR v roce 2004 byla
téměř 13 mil. t.
Tento výrazný úbytek produkce SDO je zajímavý s ohledem na to, že stavební
výroba každým rokem roste. Pokud se na produkci SDO podíváme podrobněji,
zjistíme, že tento úbytek představuje především výkopová zemina a hlušina. Větší
množství zeminy v roce 2004 je pravděpodobně způsobeno tím, že firmy
s celorepublikovou působností, ale se sídlem v kraji zde vykazovaly všechny své
odpady. Částečným vysvětlením může být to, že je tato zemina více využívána
100

vlastníky v místě vzniku (není předávaná jiným firmám), vypadává tedy z režimu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a tím z evidence, příčin může být i více.
Meziroční změna v ohlášené produkci odpadů podle katalogových čísel
nejvýznamnějších SDO je patrná z následující tabulky.
Tab. č.2 Produkce nejvýznamnějších SDO
Kat. č. odpadu
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 09 04

2004
[tis. t]
140
130
70
90
1 750
50
10
60

Název odpadu
Beton
Cihly
Směsi neuvedené pod č. 17 01 06
Asfaltové směsi
Zemina a kamenivo
Vytěžená hlušina
Štěrk ze železničního svršku
Směsný SDO

2005
[tis. t]
130
130
60
70
950
10
20
10

Zdroj: Vyhodnocení plnění POH JmK

3. Nakládání s odpady
Pokud s produkcí odpadů, které v ročních hlášeních vykazují původci, srovnáme
nakládání s těmito odpady, tj. kolik odpadů bylo využito nebo odstraněno, dostáváme
hodnoty, které se částečně liší. Odchylky jsou způsobené především tím, že se
v daném roce nakládá s SDO, které byly uloženy na mezideponiích (i několik let) a
opačně je část odpadů ukládána na mezideponie. Podobně jako u produkce vidíme
výrazný meziroční pokles.
Tab. č.3 Nakládání s SDO celkem (sk. 17 01, 03, 05, 06, 08, 09)

SDO

2004
[tis. t]

2005
[tis. t]

2 100

1 500

Zdroj: Vyhodnocení plnění POH JmK

Z hlediska minerálních SDO jsou relevantní následující kódy pro nakládání. Dle
metodiky MŽP jsou do materiálového využití SDO zahrnuty všechny níže uvedené
kódy s výjimkou skládkování (D1).
Tab. č.4 Nejvýznamnější způsoby nakládání s SDO
2004
[tis. t]
D1 (skládkování)
N1 (terénní úpravy)

2005
[tis. t]
45

45

800

330

N10 (prodej jako druhotná surovina)

0

5

N11 (rekultivace skládek)

0

20

N12 (technol. materiál na zajištění skládky)

0

40

R5 (recyklace)

590

420

R11 (využití po aplikaci některého ze způsobů R1 – R10)

620

580

Zdroj: Vyhodnocení plnění POH JmK
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Z uvedeného přehledu v Tab. č. 4 vyplývá, že se nejvýrazněji snížilo množství
odpadů využitých na terénní úpravy. Snížilo se rovněž množství odpadů předaných
na recyklaci. To je způsobeno pravděpodobně nižší vykazovanou produkcí v roce
2005. Další příčinou poklesu recyklace SDO lze spatřovat v nejednotném sytému
prokazování vlastností recyklátů ze SDO jako nestanoveného výrobku dle zákona č.
22/1997 Sb., a tím částečný příklon odběratelů recyklátů k produktům z nerostných
surovin [4].
V následujících grafech je podrobněji zobrazeno nakládání s vybranými SDO
(množství jsou uvedena v tunách).
Betony, nakládání 2005
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
recyklace

terénní úpravy

materiál na zajištění
skládky

ostatní

skládkování

Cihly, nak ládání 2005
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
recyklace

terénní
úpravy

materiál na
zajištění
skládky

ostatní

skládkování

ostatní

skládkování

Sm ěsi, nak ládání 2005
15 000
10 000
5 000
0
recyklace

terénní
úpravy

materiál na
zajištění
skládky
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Asfalty, nakládání 2005
80
70
60
50
40
30
20
10

000
000
000
000
000
000
000
000
0
recyklace

terénní úpravy

materiál na
zajištění
skládky

ostatní

skládkování

Zemina, nakládání 2005
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
využití (R11)

terénní
úpravy

materiál na
zajištění
skládky

rekultivace
skládek

ostatní

skládkování

Zdroj: Vyhodnocení plnění POH JmK

Ve výše uvedených grafem vidíme, že je poměrně velké procento recyklace u
asfaltových směsí, betonů a cihel (v tomto pořadí). U směsných SDO výrazně
narůstá podíl skládkování a využití tohoto odpadu jako technologického materiálu na
zajištění skládek. Se zeminou se nejčastěji nakládá způsobem dle kódu R11, což je
„využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod
označením R1 až R10“. Jedná se vesměs o klasické terénní úpravy (rekultivace po
těžbě).
4. Indikátory pro hodnocení naplňování stanovených cílů POH JmK
V krajských POH byly stanoveny indikátory pro hodnocení naplňování
stanovených cílů. Tyto indikátory musí vyhodnocovat všechny kraje a předkládat je
každoročně k posouzení na MŽP. Krajské indikátory jsou pak konfrontovány
s indikátory za celou ČR. Metodiku výpočtu určuje MŽP v doporučeních pro přípravu
hodnotících zpráv o plnění POH krajů. Vyhodnocení indikátorů vztahujících se k SDO
je uvedeno v následující tabulce.
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Tab. č.5 Základní indikátory POH JmK vztahující se k SDO
2004
[%]

5.23 Podíl SDO na celkové produkci odpadů
5.24 Podíl využitých SDO (R1, R3, R4, R5, R11, N1)
z celkové produkce SDO
5.25 Podíl SDO odstraněných skládkováním z celkové
produkce SDO

2005
[%]

13
122

54,61
99,26

6

3,69

Zdroj: Vyhodnocení plnění POH JmK

Stavební odpady představují více než 50% z celkové produkce odpadů
v Jihomoravském kraji a tvoří tak nejvýznamnější skupinu odpadů. Předčily tak svým
množstvím zemědělské odpady, které v předchozích letech byly nejpočetnější
skupinou. To bylo způsobeno tím, že mnohé zemědělské materiály (hnůj, sláma) byly
v předchozích letech nesmyslně vykazovány jako odpad (v rozporu s definicí
odpadu). Pro výpočet indikátorů POH JmK vztahující se k SDO byly v různých letech
používány různé metodiky, proto jsou údaje (zejména o zastoupení v celkové
produkci odpadů) hůře porovnatelné.
Indikátory jsou počítány z celkové produkce (ne ze součtu nakládání), to má za
následek, že jsou zkresleny např. velkým množstvím stavebních odpadů na
mezideponiích (skladování). K dalším nepřesnostem dochází vlivem toho, že firmy
vykážou zpracování odpadu v kraji kde mají sídlo, ale ne tam, kde se skutečně s
odpady nakládá (recykluje). Potom dochází k tomu, že součet využitých a
odstraněných odpadů (indikátory 5.24 a 5.25) je vyšší než 100%, za určitých
okolností však může být i nižší.
4. Plnění cílů a cílových hodnot POH JmK pro oblast SDO
Pro oblast SDO je v POH JmK stanoven cíl zajistit recyklaci stavebních a
demoličních odpadů s cílovou hodnotou 75% hmotnosti vznikajících stavebních
a demoličních odpadů do 31. prosince 2012.
Jak vyplývá z vyhodnocení indikátoru 5.24 je cíl pro rok 2012 plněn bez výhrad,
pouze je otázkou velké množství stavebních odpadů, čekajících na recyklaci na
mezideponiích. Toto množství může interpretaci indikátoru znehodnotit.
5. Informace pro oblast SDO
Důležitým úkolem POH JmK bylo zajištění chodu Krajského informačního systému
o odpadech. Jeho důležitou součástí je seznam platných povolení pro nakládání
s odpady, vydaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Tento seznam je
k dispozici na stránkách Jihomoravského kraje v sekci Informace. Je možné zde
nalézt i všechna zařízení pro nakládání se stavebními odpady, takže původce
odpadů má k dispozici dobrý výběr možností pro recyklaci SDO.
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6. Závěr
Z výše uvedených údajů vyplývá vysoké procento využití a recyklace SDO
v Jihomoravském kraji. Cíle pro SDO stanovené v POH Jihomoravského kraje jsou
průběžně naplňovány. Příznivý je trend odklonu od skládkování SDO, i když nemalé
množství recyklovatelných SDO (zejména směsných) stále končí na skládkách. Ještě
většího stupně recyklace lze dosáhnou kombinací následujících nástrojů: kvalitního
marketingu recyklačních firem, kvality vyráběného recyklátu, osvěty a kontrolní
činnosti veřejné správy.
Autoři příspěvku jsou kritičtí vůči využívání betonů, cihel a směsných SDO na
terénní úpravy a některé praktiky při zabezpečení skládek. Tyto odpady je podle
našeho názoru nutné přednostně zpracovávat na kvalitní recyklát a snižovat tak
spotřebu nerostných surovin. Tento názor bohužel nemá oporu v zákoně o odpadech
(§ 11 Přednostní využívání odpadů), protože ten staví terénní úpravy na roveň
recyklace. Samotný „institut“ terénních úprav (myšleno zejména zasypávání
vytěžených prostor stavebními odpady) je rovněž diskutabilní.
Další riziko pro recyklační průmysl a životní prostředí vidíme ve využívání
dočasného skladování SDO. U dlouhodobě skladovaných odpadů (déle než 2 roky)
je totiž riziko „skladování na věčné časy“ a tedy vzniku dalších ekologických zátěží.
Z těchto důvodů je důležité sledovat meziroční pohyby SDO „na skladu“ a zvýšit
kontrolní činnost v případech kdy jsou dlouhodobě skladovány SDO.
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SUROVINOVÝ POTENCIÁL RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH
ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR
MATERIAL POTENTIAL OF BUILDING AND DEMOLISHING WASTE
RECYCLING IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
Abstract
This paper deals with the problems of the building and demolishing waste recycling in the
Czech Republic and it also shows material potential of recycling. The paper displays, that
quantity of produced recycled materials come up to practically stable value 8% in last years.
There is also shown possibility of the next recycling growth, especially with respect to
preparing integration of legislative directives for these activities in the EU.

1. Úvod
Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je doprovodným jevem ekonomicky
rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí.
Značný podíl v objemech odpadů představuje stavební odpad. Stavebnictví zatěžuje
životní prostředí při výrobě stavebních hmot (energetická náročnost výroby, těžba
přírodních surovin), dopravní náročností (značná hmotnost staveb a tím i
dopravovaných materiálů), lokálně a krátkodobě vlastním staveništěm (hlučnost,
prašnost, stavební odpady) a dlouhodobě užíváním budov (energetická náročnost
vytápění). Současně je stavebnictví schopno i částečně odlehčovat životní prostředí
především schopností spotřebovávat průmyslové a stavební odpady jako náhradu
přírodních surovin.
Stavební odpad, který představuje významný podíl odpadů společnosti, je z velké
části recyklovatelný. V původních zemích EU (tzv. evropská dvanáctka) připadá na
jednoho obyvatele ca 700 až 800 kg stavebního odpadu (bez výkopové zeminy)
ročně, v ČR je to dle oficiální statistiky MŽP ca 400 kg/rok. Tento údaj je však
zatíženy značnou chybou (odchylka směrem dolů) neboť neeviduje recyklaci
stavebních materiálů, které nespadají do režimu nakládání s odpady ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (jejich vlastník je po recyklaci opět sám využije).
Proto je souběžně ze strany Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů
(www.arsm.cz), která sdružuje většinu producentů recyklátů ze SDO, prováděn
pravidelný podrobný průzkum o produkci u jednotlivých výrobců recyklátů v ČR.
2. Materiálové toky v produkci a recyklaci stavebních a demoličních odpadů
Ke zjištění objemu produkovaných stavebních odpadů v ČR bylo využito oficiální
databáze odpadů ISOH, spravované Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G.
M., Centrem pro hospodaření s odpady. Hodnoty za roky 2002 až 2004 jsou
uvedeny v tab. 1 (data za rok 2005 dosud nebyla uvolněna). Hvězdičkami vyznačené
řádky v tabulce představují kategorii nebezpečných odpadů.
Výrazný nárůst ve sledovaných letech není ve skutečnosti důsledkem tak
výrazného reálného růstu produkce stavebních a demoličních odpadů, ale je
106

pravděpodobně zapříčiněn i postupným zpřesňováním při sledování produkce
odpadů u jednotlivých subjektů ze strany orgánů státní správy.
Tab. 1 Přehled produkce SDO v ČR v letech 2002 až 2004. Zdroj – databáze ISOH
skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 03
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 05

odpad
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi obsahující nebezpečné látky
Směsi neuvedené pod č. 17 01 06
Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu
Asfalt. směsi obsahující dehet
Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01
Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*

Zem. a kam. obsahující nebez. látky
Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
Vyt. hlušina obsahující nebez. látky
Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku obsahující
nebezpečné látky

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
číslem 17 05 07

17 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02
17 09
17 09 01*
17 09 02*

Izol. a staveb. materiály s azbestem
Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné izol. mater., obsahující neb. látky
Izol. mat. neuv. pod č. 170601 a 03
Stavební materiály obsahující azbest
Stavební materiál na bázi sádry
Mater. znečištěné nebez. látkami
Materiály neuvedené pod č. 17 08 01
Jiné stavební a demoliční odpady
SDO obsahující rtuť
SDO obsahující PCB

17 09 03*
17 09 04

Jiné SDO obsahující nebez. látky
Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont.
míst), kamení a vytěžená hlušina

CELKEM

rok 2002
[kt]

rok 2003
[kt]

rok 2004
[kt]

1 834,4
601,7
546,1
21,4
183,4
481,8
216,2
16,3
199,1
0,8
6 377,1

2 490,8
1 313,2
653,3
25,6
100,0
398,6
353,7
2,3
351,2
0,2
6 413,8

2 945,5
1 339,7
788,1
32,5
166,2
619,0
344,3
3,3
341,0
0,1
8 567,4

417,3
5 195,7
2,5
597,0
38,4

365,7
5 611,8
2,1
377,6
6,4

242,7
7 915,7
0,9
339,7
18,7

126,3

50,2

49,7

62,1
1,4
4,3
55,3
1,2

94,6
1,7
0,6
83,7
8,6

110,3
2,8
1,7
98,5
7,4

11,6
0,0
11,6
244,7
0,1
0,3

7,2
0,0
7,1
345,2
0,2
0,1

11,6
0,0
11,5
851,7
0,1
0,1

48,8
195,6

63,3
281,6

111,4
740,1

8 746,3

9 705,2

12 830,8

*) odpady obsahující nebezpečné látky

Protože evidované údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi
v oblasti recyklace SDO jsou pro produkci recyklátů z nich vyrobených pouze jedním
ze vstupujících materiálových proudů do této činnosti (neboť neevidují recyklaci
stavebních materiálů, které nespadají do režimu nakládání s odpady - jejich vlastník
je po recyklaci opět sám využije) provádí Asociace pro rozvoj recyklace stavebních
materiálů (ARSM) od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci u
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jednotlivých výrobců recyklátů v ČR (Tab. 2). Jak je z uvedené tabulky patrné, je
celková produkce recyklátů z inertních minerálních materiálů takřka stejná jako
množství v daném časovém období produkované. V důsledku zpřesňování údajů
v databázi ISOH po roce 2003 a zlepšení systému sledování toků stavebních a
demoličních odpadů včetně nakládání s nimi se tento paradox daří postupně
odstraňovat. (Množství evidované produkce SDO v rámci ISOH se v období let 2002
až 2004 v součtu skupin odpadů 1701 + 1703 + 1709 zvýšilo takřka na dvojnásobek
– zejména markantní je nárůst ve skupině 1709).
Tab. 2 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách
(udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok)
Rok
Druh recyklovaného odpadu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Cihelná suť

589,4

990,0

1408,9

1391,6

1664,3

1711,3

Betonová suť

384,6

614,8

1013,9

1254,6

994,0

1233,4

Asfaltové směsi bez dehtu

317,9

323,9

475,2

516,4

514,2

597,6

79,0

3,9

0,6

59,0

130,6

122,1

Kamenivo

704,0

513,3

464,2

913,4

718,5

596,2

Výkopové zeminy

261,0

275,7

339,4

452,1

432,3

298,2

Ostatní

249,6

417,5

300,7

261,4

309,1

134,2

Celkem

2585,4

3139,0

4002,6

4848,5

4770,5

4865,4

Z toho minerální suť
(cih. suť + betonová suť + asfalty +
směs. st. odpad)

1370,8

1932,5

2898,3

3221,6

3303,1

3664,5

Celkem zeminy a recyklované
kamenivo

965,0

789,0

803,6

1365,5

1150,8

894,4

Rec. dalších odpadů (struska a uhelná
hlušina) celk.

249,6

417,5

300,7

261,4

309,1

134,2

Celková produkce minerální sutě dle
databáze ISOH (1701 + 1703 + 1709),
(způsob nakládání A00)

1832,6

1739,0

2295,4

3189,7

4141,5

není
údaj

Celková produkce minerální sutě dle
odhadu ARSM (1701 + 1703 + 1709)

3600
až
4000

3900
až
4300

4200
až
4700

5000
až
5500

5200
až
5700

5500
až
6000

Směsný stavební odpad

zdroj databáze ARSM
Při posledním šetření v roce 2006 (za rok 2005) bylo zjištěno, že 36 rozhodujících
firem, které skutečně vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 75
drtičů s maximální výkonností 25 až 160 t/hod (nárůst oproti roku 2004 o 14 drtičů) a
ca 76 třídičů (oproti roku 2004 nárůst o 11 třídičů). Celková roční kapacita všech
recyklačních linek v ČR je ca 7.500.000 tun, tj. více než o 50% vyšší, než je
produkce! Aby recyklační firmy udržely efektivitu svých provozů na dostatečné výši
(tzn. co nejvyšší využití zařízení), realizují vytěžování mobilních drtičů a třídičů i při
zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků v pískovnách příp.
provádějí recyklace v zahraničí.
Hodnoty udávané v tab. 2 potvrzují růstový trend v recyklaci SDO do roku 2003.
V roce 2004 lze pozorovat stagnaci až mírný pokles (pokles o 1,6%), v roce 2005
opět stagnaci až mírný nárůst (nárůst o 2,0%) Obě hodnoty lze z hlediska způsobu
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získávání vstupních dat považovat za statisticky nevýznamnou odchylku. Příčinu
stagnace recyklace SDO v letech 2004 a 2005 lze spatřovat zejména v nejednotném
sytému prokazování vlastností recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů jako
nestanoveného výrobku dle zákona 22/1997 Sb. a tím částečný příklon odběratelů
recyklátů k produktům z nerostných surovin. V průběhu roku 2005 byl u většiny
producentů (v důsledku napjaté situace na trhu s recykláty) postupně zdokonalován
a splňován systém certifikace vlastní produkce (byť opět jako nestanoveného
výrobku ve smyslu zákona 22/1997 Sb.), což od počátku roku 2006 vedlo dle
předběžných šetření k oživení produkce výroby recyklátů ze stavebních a
demoličních odpadů.
V posledním řádku v tabulce 2 je proveden odhad skutečné produkce SDO – tedy
včetně těch, které neprocházejí přes databázi ISOH. Odhad vychází ze součtu
celkové produkce inertní minerální sutě dle databáze ISOH a produkce recyklačních
zařízení, přičemž bere v úvahu množství materiálů, vykázané v uvedené databázi
jako recyklované. Navíc počítá s tím, že část těchto odpadů (ca 10 až 30%) prochází
mimo uvedené databáze. Takto provedený odhad lze stavět pouze na zkušenostech
ARSM a srovnání s některými státy EU.
Graficky je produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů vyjádřena na
obr. 1. Z důvodů přehlednosti jsou zde spojena množství materiálů z komodit beton,
cihly, tašky a keramika – tedy příslušející skupině odpadů dle Katalogu odpadů do
jedné kategorie (17 0100).

Produkce recyklátů ze SDO
4 000
3 500

2899

3222 3303

3664

3 000

1933

2 500

[kt] 2 000

1 369 1371

Asfalt. směsi bez
nebezp. vlast.
Beton, cihly, tašky a keramika
celkem

1 500
1 000
500
0
1999 2000
2001 2002
rok
2003

2004

2005

Obr. 1 Graf produkce recyklátů z vybraných skupin stavebních odpadů
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3. Požadavky na environmentální vlastnosti recyklátů
Environmentální vlastnosti recyklátů velmi výrazně podmiňují možnosti jejich
využití jako alternativy k nerostným surovinám. I když se z hlediska rozvoje oboru
recyklace stavebních a demoličních odpadů jedná o zásadní záležitost, není
posuzování těchto vlastností v Evropě vůbec sjednoceno a požadavky jednotlivých
zemí jsou velmi různorodé. V ČR lze pro vlastnosti recyklátů využít buď hodnoty z
„Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu“ – z přílohy 2, tab. 2.1 (jedná se však ve skutečnosti o
nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů – koncentrací škodlivin ve vodném výluhu
odpadu – pro inertní odpad dle §3, odst 2a) vyhl. 294/2005 Sb.) nebo hodnoty ze
stejné vyhlášky, které platí pro ukládání odpadu na povrch terénu (§12, resp. § 14) a
které jsou uvedeny v příloze 10 v tab. 10.1 a 10.2. Zároveň také uvedená vyhláška
obsahuje v příloze 8 seznam stavebních a demoličních odpadů, které lze na skládky
za určitých podmínek, v příloze přesně specifikovaných, přijímat bez zkoušek.
Evropské sdružení národních svazů recyklace (Federation International du
Recyclage – F.I.R.) proto realizovalo v průběhu roku 2006 srovnávací studii
environmentálních požadavků některých evropských zemí na vlastnosti recyklátů ze
stavebních a demoličních odpadů [1]. Do studie byly zahrnuty podklady jak obecně
platné pro jednotlivé země, tak také požadavky na vlastnosti některých konkrétních
materiálů. Posuzovány byly hodnoty získané na základě výluhů – proto jsou hodnoty
za ČR převzaty z přílohy 2, tab. 2.1 – sloupec a) dle vyhl 294/2005 Sb.
Z níže uvedených grafů je zřejmá značná odlišnost limitních hodnot výluhů pro
jednotlivé země či dokonce produkty (obr. 2, 3, 4). Také je patrné, že hodnoty limitů
pro ČR patří k nejpřísnějším v celé Evropě. Z toho může vzniknout otázka – na
základě čeho tvůrci příslušných vyhlášek a nařízení stanovují uvedená kriteria.
Základní problém lze spatřovat kromě jiného také v tom, že dosud nebyly v ČR
stanoveny příslušné environmentální vlastnosti pro výrobky, ale pouze pro odpady.
Vysvětlivky ke grafům na Obr. 2 až 4
DL Niedrig
DL hoch
Sudtirol
Cz. Republ.
Austria A, A+, B
NL U1 0,4 m
Belgium
RB 0/32
RA 0/32
AA Belg
CA Belg
MA Belg
SS
AA NL
CA NL
MA NL
BA NL

nejnižší hodnota ze spolkové země ze SRN
nejvušší hodnota ze spolkové země ze SRN
limitní hodnota Jižního Tyrolska
limitní hodnota České republiky (pro inertní odpady)
Limitní hodnoty Rakouska pro využití recyklátů v různých podmínkách
Limitní hodnoty Holandska pro materiál kat. 1 do vrstev tloušťky 0,4 m
Limitní hodnoty Belgie
Recyklovaný beton 0/32 - Rakousko
Recyklovaný asfalt 0/32 - Rakousko
Recyklovaná asfaltová drť - Belgie
Recyklované betonové kamenivo - Belgie
Recyklované směsné kamenivo - Belgie
Recyklovaný tříděný písek - Belgie
Recyklovaná asfaltová drť - Holandsko
Recyklované betonové kamenivo - Holandsko
Recyklované směsné kamenivo - Holandsko
Recyklované kamenivo ze zdiva - Holandsko
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Obr. 3 Limitní hodnoty obsahu Cu v recyklátech
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Obr. 2 Limitní hodnoty obsahu Cr v recyklátech
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Obr.4 Limitní hodnoty obsahu SO4 v recyklátech

5. Závěr
Po výrazném rozvoji odvětví recyklace SDO od počátku devadesátých let minulého století
do roku 2003 nastala v letech 2004 a 2005 stagnace, resp. v některých komoditách dokonce
nezanedbatelný pokles (produkce betonového recyklátu v roce 2004). Na základě analýzy
produkce recyklátů za rok 2005 je patrný opětovný nárůst produkce betonového recyklátu i
recyklátu ze směsné stavební sutě (cihla + keramika + betony), který je nazýván „cihelný
recyklát“. Dále je patrný další nárůst produkce asfaltových recyklátů.
I přes současný, poněkud optimističtější stav v recyklaci SDO je se jako nezbytné jeví pro
zachování a další rozvoj této činnosti usilovat ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi
EU o vytvoření jednotného evropského systému pro nakládání se stavebními a demoličními
odpady včetně systému certifikace produktů recyklací těchto materiálů vzniklých. Zejména
potřebné se také jeví postupné přibližování požadavků na environmentální vlastnosti
recyklátů, které by odpovídaly reálně dosažitelným hodnotám škodlivin a které přitom
nevytvářejí rizika při specifickém využívání recyklátů. Významnou úlohu by v řešení této
problematiky současné situaci měla sehrát dvě Evropská sdružení, která se touto
problematikou zabývají – Federation Internationale du Recyclage (F.I.R.) i European Quality
Association for Recycling e.V. (EQAR) a jejich aktivity na evropské úrovni.
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Abstract
Recycling of building waste material becomes important part of antipollution
measures and protect non-renewable resources of aggregate. New technology make
possible follow-up processing these material and our company here presents
common and specific examples preparation of recycled material for follow-up
processing.

1. Úvod
V závislosti na omezeném množství neobnovitelných zdrojů surovin (kameniva),
ve snaze snižovat ekologickou zátěž na okolní krajinu, jsme a budeme nuceni začít
využívat alternativní zdroje potřebné pro uspokojování a naplnění našich potřeb.
V současné době by mělo dojít alespoň tam, kde to je možné a podmínky to dovolí,
k omezení „jednoprocesového“ využití základní suroviny ve smyslu:
Těžba (lom) – Zpracování (drtící linka) - Technologický proces (betonárka) –
Produkt (budova) – Skládka (stavební a demoliční odpad).
Tento proces je ekologicky i ekonomicky příliš nákladný. Dopad na okolní krajinu
většinou drastický a plýtvání surovinou evidentní. Naštěstí se v poslední době začíná
uplatňovat trend přesně opačný. A to opětovné využití (Recyklace) odpadu.
V porovnání s „jednoprocesovým“ cyklem se dá v ideálním případě chápat
následovně:
Zpracování (drtící linka) – Technologický proces (betonárka) – Produkt (budova).
Úspory (ekologické i ekonomické) jsou patrné na první pohled. Toho si je vědoma
jak vláda ČR (recyklovat až 75% všech stavebních odpadů do roku 2012), tak
samotná firma PSP Engineering a.s. a tak nabízí své služby i v této expandující části
průmyslu.
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Obecně lze rozdělit odpady do několika skupin [1]:
stavební a demoliční odpad (SDO) – vzniká při výrobě stavebního materiálu, při
demolicích starých budov apod.
průmyslový odpad (PO) – vzniká při různých průmyslových technologiích
(vysokopecní struska, škvára z kotlů atd.)
komunální odpad – vzniká každodenní lidskou činností v domácnostech apod.
(plasty, sklo, papír)
Firma PSP Engineering a. s. vlastní technologie, jež jsou schopny uspokojit
poptávku po recyklacích v prvních dvou výše uvedených případech (SDO a PO) a
částěčně i recyklaci komunálního odpadu (sklo).
2. Aplikace
To byl také případ maďarské f-my NFT, která se zabývá skládkováním odpadu a
rozhodla se SDO opětovně zpracovávat a využívat jej pro stavební účely (betonové
základy hypermarketů, podsypy vozovek …). Po vybrání vhodného řešení ušitého
zákazníkovi na míru, jsme v uplynulém roce recyklační linku uvedli do provozu.
Akce:

recyklační linka; Bodrogkerezstur (Maďarsko)

Materiál:

armovaný beton, stavební suť

Výkon:

100 t/h

Vstup:

0 - 500 mm

Výstup:

0 - 45 mm

Jedná se o stacionární dvojstupňovou recyklační linku (viz Obr. 1) pro zpracování
armovaného betonu a stavební suti.
Primární uzel je tvořen jednovzpěrným čelisťovým drtičem DCJ 1031 (03),
vybavený zařízením pro ohýbání armatur, chránící dopravníkový pás proti poškození
(roztrhání). Materiál je do něj přiváděn vibračním třídícím podavačem VTP 2973 (02).
Ten je osazen třídící roštnicovou plochou pro předtřídění frakce menší než je velikost
výstupní štěrbiny čelisťového drtiče. Výsledný produkt drtiče + obtok je dopravníkem
přiváděn do sekundárního uzlu.
Ten představuje odrazový drtič ODN 1171 (06). Tady dochází k finálnímu drcení
materiálu. Pro odstranění kovových armatur z finálního produktu je v lince nasazen
elmagnetický separátor (05) a magnetický buben pásového dopravníku. Podrcený
materiál je přiveden na dvojici vibračních třídičů KDT 1475/2 (07) a KDT 1477/2 (16),
kde jenásledně roztříděn na požadované frakce.
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Obr. 1 Flowsheet

Obr. 2 Primární uzel

Obr. 3 Primární uzel během instalace

Úkolem čelisťového drtiče DCJ 1031 je nejen předrtit materiál na optimalizovaný
vstup do následujícího odrazového drtiče ODN 1171 (vstup až 300 mm), ale zároveň
umožnit separaci nedrtitelných kovových předmětů.
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Obr. 4 Odrazový drtič ODN 1171

Obr. 5 Výstupní granulometrická křivka

Spolehlivost, jemná výstupní křivka a dobrý tvarový index, jsou hlavní přednosti
odrazových drtičů řady ODN. Mezi samozřejmost patří snadná obsluha a údržba a
dále jednoduché nastavení štěrbin odrazových desek pro dosažení potřebné
granulometrie a výkonu.

Obr. 6 Vibrační třídič KDT 1475/2

Obr. 7 ... a KDT 1477/2

Dynamické vibrační třídiče s kruhovým pohybem řady KDT najdou své uplatnění i
v recyklačních linkách. Důvod je nasnadě – dostatečný výkon, snadná výměna
náhradních dílů a díky svému pohybu možnost třídit i materiál s tendencí ke
klínování.
Ne vždy je pro zákazníka dostačující jednostupňová drtírna s výstupem cca 0 100 mm. A v případě zájmu o co nejvyšší výnos v jemných frakcích splňujících i
nároky na dobrý tvarový index, je to věc nemyslitelná.
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Případem recyklace druhé skupiny odpadů (průmyslový odpad PO), může být
linka v Severstali (Obr. 8), uvedená do provozu v r. 2005.
Akce:

recyklační linka; Severstal (Rusko)

Materiál:

vysokopecní struska

Výkon:

250 t/h

Vstup:

0 - 600 mm

Výstup:

0 – 70 (120) mm

V primárním uzlu je opět nasazen jednovzpěrný čelisťový drtič. Tentokrát větší
typorozměr DCJ 1021 (01.6). Materiál je do něj podáván robustnější verzí
roštnicového vibračního podavače řady PVR 1200 x 6000 mm (01.3). Na třísítném
vibračním třídiči KDT 2400 x 6000 mm (02) dochází k roztřídění materiálu. Část
materiálu je odváděna na skládku, část následně drcena v hydraulickém kuželovém
drtiči KDH 900 HR (04) a část je přiváděna na finální třísítný třídič KDT 2400 x 6000
mm (07). Z hlediska bezpečnosti provozu drtičů jsou opět ve zvýšené míře využity
magnetické pásové separátory (10.1, 10.2 a 12) a indikátor kovových předmětů (11).

Obr. 8 Flowsheet
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Obr. 9 Primární uzel s DCJ 1021

Obr. 10 Hydraulický drtič KDH 900 HR

Hydraulický kuželový drtič řady KDH (nebo nově KDC) nabízí velmi výhodný
poměr mezi výkonem, životností a tvarovým indexem. Hydraulická pojistka při
vniknutí nedrtitelného předmětu a hydraulické stavění štěrbiny za chodu stroje, patří
mezi samozřejmost. Stejně jako přehledný display pro ovládání a monitoring stroje a
celé linky.

Obr. 11 Vibrační třídič KDT 2400 x 6000 mm

Obr. 12 Recyklační linka

Odsávání a zakrytování nejen vibračního třídiče, ale i všech strojů, dopravníků a
přesypů, má za výsledek výrazné snížení prašnosti celé linky.
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Mimo stacionární vícestupňové recyklační linky, jež mají většinou opodstatnění při
složitějších požadavcích zákazníka (větší vstupní velikost materiálu, vyšší výkon,
lepší tvarový index výstupního zrna …), umísťujeme čelisťové, odrazové a kuželové
drtiče a vibrační třídiče na semimobilní a mobilní základny.

Obr. 13 Mobilní jednotka s DCJ 1031

Obr. 14 Semimobilní jednotka s ODR 1052

3. Závěr
Obecně lze říci, že každý stroj svými parametry vyhovuje jiné aplikaci. Existují
však určité zákonitosti (většinou konstrukční a technologické), podle kterých lze určit
typické nasazení daného stroje.
Čelisťové drtiče – většinou se nasazují na základní (jednoduché) podrcení
materiálu bez požadavků na tvarový index. Bývají instalovány jako primární drtiče
s cílem podrtit materiál na finální produkt, případně předrtit pro další stupeň drcení
(odrazový, kuželový drtič). Velikost výstupního zrna se pohybuje cca 0 – 100 (150)
mm, vždy záleží na konkrétní aplikaci.
Odrazové drtiče – kombinují v sobě výhodu možnosti nasazení do primárních
stupňů (v závislosti na velikosti vstupního zrna) s podstatně jemnějším výstupním
zrnem než v případě čelisťových drtičů, a také s výrazně lepším tvarovým indexem
finálního produktu. Většinou jsou však nasazovány do sekundárních, případně
terciérních stupňů drtící linky.
Kuželové drtiče – s úspěchem se prosazují (stejně jako odrazové drtiče)
v sekundárním a terciérním stupni drtící linky. V porovnání s odrazovými drtiči se
vyznačují delší životností drtících elementů a možností nasazení na pevnější a
abrazivnější materiály.
Odrazové vertikální drtiče ODV – mohou být nasazeny z důvodu přísných
požadavků na tvarový index (běžně max.10 % nevhodných zrn!).
Válcové drtiče zubové DVZ a rýhované DVR – speciálně vyvinutá technologie
pro zpracování škváry z energetických kotlů.
4. Literatura
[1] MLČOCHOVÁ, V.:
RECYCLING 2006

Nové poznatky z oblasti recyklovaných betonů, Sborník
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ZPRACOVÁNÍ SUTĚ S VELKÝM PODÍLEM ZEMINY
Ing. Tomáš Hamšík,
Codet s.r.o, Karlova 68 a, 614 00 Brno,
E-mail: codet@codet.cz
1. Úvod
Zpracování sutě nedělá problémy, pokud se jedná o čistou suť. U sutě s velkým
podílem zeminy však dochází k zanesení strojů - jak u drtičů, tak i bubnových nebo
vibračních třídičů. Pro tuto specifickou oblast zpracovávání sutě se využívají stroje
s jiným principem zpracování.
2. Drtič fy. Hammel
U stroje Steinbeisser používá fy. Hammel (www.hammel.de, www.hammel.cz)
dvourotorové uspořádání. Na rotorech jsou navařeny drtící prvky, jejichž tvar byl
vyvinut na základě vlastního vývoje. Stroj je schopen rozdrtit betonové pražce,
stavební suť, škváru, horninu, asfalt, výkopovou zeminu s kamením atd. Zrovna tak
zpracuje lepivé zeminy. Výstupní frakce je 120 mm.
Potřebný výkon dodává stroji motor Caterpillar o výkonu 350 ks. Stroj má šíři 2480
mm. Proto se bez problémů dopravuje na místo určení. Je zabudován na
natahovacím rámu, nebo dle požadavku na pásovém podvozku. Jeho uvedení do
provouzu vč. ohřátí motoru na provozní teplotu trvá max. 15 minut. Stroj je
bezobslužný. Je vybaven dálkovým ovládáním a sklápění násypky si ovládá dle
potřeby obsluha nakladače. Kovové části, např. armatura, jsou vynášeny příčným
pásem s permantními magnety, jak je vidět i na obrázku
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3. Rotační hvězdicový třídič SuperScreener
Rotační hvězdicový třídič SuperScreener fy. Neuenhauser (www.neuenhauser.de)
je určen pro třídění lepivých a těžkotřiditelných materiálů. SuperScreener využívá k
prosévání poháněné rotační gumové hvězdice, které tvoří prosévací pole. Materiál je
unášený hvězdicemi, a proto je neustále nakypřován. K čistění prosévacího pole se
používají statické nebo dynamické hřebeny, takže se nezalepuje od prosévaného
materiálu.

Obr. 2 SuperScreener-třídění sutě od zeminy
Stroj je v 2 nebo 3 frakčním provedení. Velikost frakce je od 0 – 12 mm do 0 – 60
mm. Výkon je až 200 m3/hod. Provedení třídiče je dle přání zákazníka – stacionární
nebo mobilní. Po silnici je bezproblémový přesun za tahačem (šíře do 2500 mm).
Může být též vybaven pásovým podvozkem - např. v lomech nebo skládkách.
4. Třídící a drtící lopaty Twister pro nakladače a rypadla
Pro menší objemy se využívají lopatové třídiče Twister. Používají se pro třídění
stavební sutě, provzdušnění a promíchávání vlhké a vazké zeminy atd. Do velikosti
B-6 (6 hřídelů) se dají použít i k těžení rostlé zeminy. Ve dnu lopaty jsou hydraulicky
poháněné hřídele s kameny.
Provedení s X-Modulem má výkon větší až o 70%. Hřídele separátoru jsou rozděleny
na dvě poloviny, které se prostřednictvím ozubených kol otáčí protiběžně. Bez Xmodulu se naopak dosáhne lepšího promíchání materiálu s přídavnými látkami (např.
u stabilizace, neutralizace kontaminovaných zemin). Je jím možné doplnit většinu
lopatových separátorů.
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Obr. 3 Třídění sutě
Uspořádání hřídelů u lopat TWISTER má mj. tu výhodu, že jsou svislé, takže se
neprohýbají. Profil lopaty je konstantní, tedy nedochází k tlačení nabíraného
materiálu boky lopaty.
Firemní slogan říká, kde končí schopnosti TWISTRU , tam začíná Mudbuster.
Vychází ze stejného principu, ale na hřídelích jsou kladiva. Používá se především k
drcení soli, skla, asfaltu, slinku, křídy, vápence, škváry, uhlí, zmrzlé zeminy atd. Další
jeho oblastí je zpravování silně vazkých zemin.

Obr. 4 MudBuster - zpravování silně vazké zeminy
4. Závěr
Zpracování hlinitých materiálů je častý problém. Vhodnou volbou strojního zařízení
se dá bez problémů zpracovat i tento druh surovin.
Kontakt: www.codet.cz
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PRODLUŽOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI A OPRAVY ŠROUBOVÝCH SPOJŮ V
PRACOVNÍCH MECHANISMECH STAVEBNÍCH STROJŮ
Jméno autora: Ing. Petr Štefánek
Organizace: Internova – CZ GmbH spol. s r.o. Uherský Brod
Úvod
Firma Internova jako specialista na nářadí se stále častěji potkává
s problematikou šroubových mechanismů a šroubových spojení. Neustálý nárůst
komplikovaných strojů sebou přináší i nové problémy v oblasti šroubových spojení.
Z našich statistik se ukazuje, že z hlediska pracnosti je v běžné údržbářské praxi
nejčastější problém právě v šroubových spojeních nebo v šroubových mechanismech.
Rozdělme si tedy tuto problematiku do tří oblastí :
a) prevence
b) povolování šroubových spojení
c) utahování šroubových spojení
Prevence
Vždy je lépe problémům předcházet. Systém antikorozních povrchových úprav
zaznamenal v posledních letech u výrobců strojů obecně obrovský skok. Nicméně
pokud se šroubové spojení rozebere vlivem nutného údržbářského zákroku, ztrácí se
tato vlastnost a je nutné použít takové prostředky, které nám následně usnadní
rozebrání takového spoje. Obecně na trhu existuje velká škála produktů, které jsou
deklarovány jako antikorozní, kluzné atp. V poslední době jsou „hitem“ produkty na bázi
PTFE (polytetrafluoroethylen) neboli teflon. Tyto produkty v různých koncentracích a
s různými nosiči jsou velmi odolná mazadla s velmi dobrými antikorozními vlastnostmi.
Takovými produkty jsou například Lakon , Lubexin a PTFE.
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Tyto produkty se většinou pohybují v teplotním intervalu použití – 300 až + 2500 C
Obecně je lze s úspěchem využít pro většinu montážně opravárenských prací.
Pokud se ovšem předpokládá vyšší teplotní zatížení je třeba volit i teplotně odolnější
produkty většinou na bázi kovových nebo keramických prášků a organických
rozpouštědel. Mezi léty osvědčený produkt, zamezující zapečení šroubů je například
Nolubor plněný kovovým práškem a Keramik , kde je kovový prášek nahrazen
keramikou.

Tyto produkty již vydrží krátkodobé tepelné zatížení – 40 až 1400 0 C.
Povolování šroubových spojení
I při povolování šroubových spojení lze použít podpůrných chemických prostředků. Zde
existují v zásadě dva principy „suché“ prostředky fungují většinou na bázi vysoké
kapilární vzlínavosti aktivní látky reagující se rzí při vzniku mírného tepelného šoku. Na
tomto principu funguje například Inetrnova produkt Antirez. Druhým principem jsou
„mokré“ produkty fungují na principu dostat mezi třecí plochy látku zmenšující tření.
Jedná se ve valné většině o penetrační oleje s vysokou vzlínavostí. To je například
produkt americké firmy Cyclo Break Away Někdy je vhodné použít kombinaci obou
produktů.

Někdy je stupeň koroze tak vysoký, že pouhé chemické prostředky jsou na povolení
zarezivělého šroubového spojení slabé. Pak je zde možnost použití tepla.
Samozřejmě klasické použití autogenu na obtížně rozebíratelné šroubové spojení není
žádná novinka. Ovšem v situaci, kdy jsme v terénu a nemáme autogen, tak oceníme
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mobilní lehké zařízeni od firmy Bernzomatic schopné vyvinout teplotu 2100oC
s tepelným výkonem 1936kJ/hod. Pomocí tohoto přístroje lze velmi efektivně řešit
nahřívání šroubů do velikosti cca M 14. Této teploty se dosahuje díky speciálnímu
složení plynu MAAP.

Ať již použijeme chemickou nebo tepelnou metodu pro uvolnění šroubového spojení,
následně potřebujeme kvalitní nářadí na rozšroubování spoje.
Pokud není šroub ani matice poškozená, máme možnost použít vysoce efektivních
„ráčnových“ klíčů firmy Kraftwerk. Tyto klíče umožňují pracovat oproti klasické koncepci
očkoplochého klíče s výrazně vyšší produktivitou a efektivitou a to i na velmi dlouhých
šroubech, či ve stísněných prostorách.

Samozřejmě k nejčastějším problémům při povolování šroubových spojení je, že
nastane tzv. smetení hran a klíče se začnou „smekat“.
V tomto případě přináší řešení tzv. vlnovcový profil stranových a očkových klíčů.
Jak je patrné z obrázku, přenáší se krouticí moment ne přes hrany šroubů a matic, ale
přes plochy. Tímto systémem lze povolit i značně poškozené šrouby a matice.

Jinou možností jak povolit i poškozené matice je výrobkem americké firmy IRWIN
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Tento nástroj vlivem spirálových drážek se „zakousne“ do materiálu matky a pomocí
klíče a vnějšího šestihranu a nebo pomocí vnitřního čtyřhranu a páky matici nebo šroub
povolíme.
Nejhorší situace nastává pokud dojde k zalomení šroubů. Následná operace
vyšroubování zbytku šroubu je velmi obtížná. Samozřejmě existuje celá řada postupů a
nástrojů pro vytažení zalomených šroubů. Dobrý systém je od firmy Stahlwille. Výhoda
spočívá zejména v možnosti vytahovat zalomené šrouby jak s pravým tak s levým
závitem. Další výhoda spočívá v možnosti „rozkývat“ šroub pohybem doleva doprava.
Tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného vyšroubování zbytku šroubu. Systém je
patrný z obrázku.

Utahování šroubových spojení
Aby šroubové spojení správně plnilo svoji funkci, je třeba jej utáhnout na předepsaný
moment. K tomu nám slouží momentový klíč. Momentových klíčů je na trhu celá řada
různých konstrukcí. Je třeba si uvědomit, že momentový klíč je vlastně měřidlo a podle
toho je nutné s ním zacházet. Dále je třeba si uvědomit, že pokud je šroub či matka
poškozen, výrazně tím měníme parametry šroubového spojení z hlediska doporučeného
krouticího momentu. Jinak řečeno na překonání odporu poškozeného spojení může být
vyvinut takový krouticí moment, že to může vypadat tak, že šroubové spojení je utaženo
na předepsaný krouticí moment, ale ve skutečnosti ne. Následné škody pak obvykle
jsou vysoké. Momentový klíč jako měřidlo také podléhá povinnosti pravidelné kalibrace.
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Proto je třeba si z nabídky vybrat taková momentový klíč na jehož funkci se dá
spolehnout. Velmi dobře vyřešily své momentové klíče u firmy Stahlwille. Většina
výrobců používá pro vyvinutí potřebného momentu zkrutnou pružinu, kterou obsluha
většinou po ukončení práce zapomene uvolnit tím dochází rychle k její únavě. Systém
momentových klíčů Stahlwille je znázorněn na dalším obrázku. Tyto momentové klíče
jsou vybaveny listovou pružinou, která je zatěžována pouze při používání. To zaručuje
velkou opakovanou a dlouhodobou přesnost tohoto klíče.
Kulisa
Malý utahovací moment
Opěrná hrana –malé překrytí

jemné nastavení

Opěrný jezdec, spojený s ukazatelem na stupnici

Pohybová síla
Opěrná hrana – překrytí skoro = 0

Listové pero zatížené

„ KLIK“
Opěrná hrana volná

STOP - uvolnit
Listové pero
Velký utahovací moment

Opěrný jezdec, spojený s ukazatelem
Opěrná hrana – velké překrytí Listové pero
tvrdé nastavení na stupnici - velká síla
U velkých šroubových spojení jsou samozřejmě i velké utahovací momenty. Ty se dají
dosáhnout buď velkými klíči s dlouhou pákou a nebo násobiči momentů. Tyto poměrně
drahá zařízení se používají tam, kde nemám místo na velký momentový klíč a nebo
potřebuji pokrývat velký rozsah momentů. Jedním z osvědčených výrobců je anglická
firma Norbar.
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Závěr
Tento krátký exkurs do problematiky šroubových spojení samozřejmě není schopen
pokrýt celou poměrně rozsáhlou problematiku. Pokud vám přinesl nějaké nové
poznatky, tak to bylo přesně to proč jsem tento článek psal.
Nicméně jsme připraveni vám odpovědět na vaše dotazy, popřípadě k vám poslat naše
vyškolené pracovníky, kteří vám kvalifikovaně poradí nejen v oblasti šroubových
spojení, ale v problematice opravárenství obecně..
Dotazy nám můžete posílat na internova@internova.cz, nebo přímo mě na
ing.petr@stefanek.cz

Literatura: Firemní literatura Internova, Irwin, Stahlwille, Norbar, Metrinch.
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Model umiestnenia recyklačnej skládky
pri systéme recyklácie off site.
Model of recycling dump location in off site recycling system
prof. Ing.Ivan Hyben, PhD.
Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb
a stavebných látok, Vysokoškolská č.4, 040 01 Košice, tel. 0042155/6024377,
e-mail: ivan.hyben@tuke.sk
Abstract:
Recycling place location as off site presents the most frequent method. It is
necessary to estimate the optimal place of recycling for cost minimization
observation. For its establishment are used methods of logistic management.
Presented methodology indicates work of so called location problem of one object in
plane optimal location solving, which is changeless in time and space. The result is
allocation of recycling place position data depending on waste amount, traffic lengths
of waste source and recycled product want and type of applied transport.
Úvod.
Recyklácia stavebných odpadov patrí k technológiám, ktoré sa snažia využívať
a napodobňovať prírodné zákony uzavretého cyklu. Hlavnou charakteristikou
recyklácie stavebných odpadov je znižovanie zaťaženia skládok odpadov,
uchovávanie prírodných zdrojov a znižovanie celkových nákladov na stavieb. Výber
vhodnej technológie recyklácie vplýva na výslednú kvalitu recyklátu. Zvolené
technológie musia okrem náročných technických a ekonomických požiadaviek,
spĺňať aj ekologické kritériá. Dá sa predpokladať, že v ďalšom období recyklácia sa
bude postupne zvyšovať, pričom sa bude postupovať v nastolených trendoch
ochrany prostredia.
Umiestnenie recyklačných zariadení.
Recykláciu stavebných odpadov ovplyvňuje mnoho faktorov. Významnú úlohu
zohráva lokalizácia vzniku odpadov a lokalizácia miesta spracovanie odpadov v
recyklácii. Z hľadiska umiestnenia recyklačného zariadenia rozoznávame recykláciu
in site a off site .Pri in site recyklácii, sa používajú najmä mobilné recyklačné linky.
Ich výhodami je mobilita, malá potreba plochy, jednoduchosť a nenáročnosť obsluhy,
nižšie zriaďovacie náklady a dobrá variabilita výstupných parametrov. Flexibilita
týchto liniek im umožňuje efektívne na mieste vzniku spracovať aj relatívne malé
množstvá odpadov. Ich nevýhodou je nižšia kvalita recyklátu, ktorú spôsobujú
obmedzenia strojovej zostavy a vysoká cena prepočítaná na jednotku výkonu linky.
Off site recyklácia je v súčasnej praxi najviac využívaná. Používajú sa stacionárne
recyklačné linky. Ide o technicky náročné recyklačné zariadenia, ktoré sú schopné
kvalitne spracovať stavebný odpad. Nevýhodou týchto liniek sú vysoké zriaďovacie
náklady a relatívne vysoká spotreba vstupov na zabezpečenie efektívneho
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fungovania výroby. Mobilné zariadenia umožňujú zriadenie recyklačnej linky off site
v mieste tzv. recyklačnej skládky, ktorá sa umiestni na vhodnom mieste záujmového
územia.
Problematika optimálneho umiestnenia, spočíva v najvhodnejšom umiestnení
recyklačného zariadenia v priestore vzhľadom k zdrojom, pričom medzi jednotlivými
prvkami existujú väzby (dopravné, informačné, a pod.) [3]. Existuje mnoho spôsobov
a metód ako tento problém riešiť. Ak budeme hovoriť o lokalizácii jedného objektu
v rovine môžeme použiť ťažiskovú metódu výpočtu. V prípade umiestňovania
viacerých objektov využijeme dynamické programovanie alebo dopravné a
priraďovacie problémy. Cieľom riešenia tejto úlohy je zostaviť model, ktorý by vhodne
lokalizoval recyklačné zariadenie, v závislosti na množstve zdrojov. Následne by sa
určil polomer záujmovej oblasti a interval pracovného cyklu recyklačnej linky
v závislosti od presunov a množstva zdrojov na recyklačnej skládke. Určenie miesta
recyklácie bude patriť k úlohám riešenia tzv. lokačného problému [3]. Bude sa jednať
o problém optimálnej lokalizácie jedného objektu v rovine, ktoré je v priestore a čase
nemenné.
Riešenie je založené na predpoklade, že medzi známymi objektmi a novým objektom
existuje väzba a sú známe
merné náklady na jej realizáciu
v závislosti
na
vzdialenosti
medzi existujúcimi objektmi
a novým objektom [3].
Tieto náklady sú:

Obr. č. 1 : Lokalizácia jedného objektu v rovine

⇒

funkciou
prepravných
vzdialeností dij

⇒
⇒

funkciou množstva xij
druhu prepravného
prostriedku s odlišnými
nákladmi prepravy cij

Riešenie umiestnenia jedného objektu s minimalizačným kritériom
Pri umiestnení jedného objektu v rovine, je riešenie nasledovné: Ak m je množstvo
existujúcich objektov stabilne umiestnených v rovine v zadaných bodoch P1,..., Pm so
súradnicami (a1,b1),…, (am,bm), potom je potrebné nájsť umiestnenie nového objektu
v bode X (x,y) tak, aby celkové náklady na realizáciu väzieb medzi existujúcimi
objektmi a novým objektom boli minimálne (obr.2) Ďalej sú známe merné náklady wi
(i = 1,2,...,m) na realizáciu väzby jednotkovej diaľky z bodu Pi (i = 1,2,...,m) do bodu
X. tieto merné náklady môžu byť chápané ako relatívne váhy existujúcich objektov
P1,..., Pm. Nový objekt je možné umiestniť v rovine do ľubovoľného miesta. [1]
Za predpokladu lineárnej závislosti celkových nákladov na vzdialenosti nového
objektu od existujúcich objektov, riešenie úlohy spočíva v nájdení minima kriteriálnej
funkcie celkových nákladov:
m

min f ( x ) = ∑ wi * d (X, Pi )

(1)

i =1
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d(X,Pi), i = 1,...,m je vzdialenosť nového objektu (bodu) X od i-tého
existujúcich objektu (bodu) Pi. Ak sú váhy wi (i = 1,2,...,m) všetkých
existujúcich objektov rovnaké, stačí len minimalizovať súčet vzdialeností.

kde

Táto úloha sa ďalej člení podľa spôsobu merania vzdialeností d(X,Pi), ktoré môže byť
rôzne definované (Euklidovské, rektlineárne príp. kvadratické vzdialenosti), pričom
spôsob riešenia je pre každú definovanú vzdialenosť odlišný. Euklidovská
vzdialenosť (priama vzdialenosť) – je vzdialenosť úsečky medzi bodmi X a Pi (i =
1,2,...,m) tzv. „vzdušnou čiarou a platí (i = 1,2,...,m)
d i = d ( X , Pi ) =

(x − ai )2 + ( y − bi )2

(2)

Za predpokladu ľubovoľného umiestnenia nového objektu vedie lokalizačná úloha
k nájdeniu minima kriteriálnej funkcie zadanej nasledovne.
m

f ( x, y ) = ∑ wi *
i =1

(x − ai )2 + ( y − bi )2

(3)

Pričom konvexnosť kriteriálnej funkcie zaručuje existenciu minima a jeho
jednoznačnosť a wi predstavujú merné váhy. [1,3] Potom riešenie bude založené na
hľadaní minima tejto funkcie. Lokálne minimum nájdeme tak, derivujeme funkciu
f(x,y) podľa x, y a derivácie postavíme rovné nule, pričom optimálne riešenie je
prienikom oboch operácií.

∂f ( x, y )
∂f ( x, y )
=0
= 0∩
∂y
∂x

(4)

Po derivácii, úprave riešime danú sústavu rovníc pomocou iteračných metód,
definujeme pomocnú funkciu

wi

f i ( x, y ) =

(5)

(x − ai )2 + ( y − bi )2 + ε

Kde ε je veľmi malá hodnota blížiaca sa nule. Jej zavedenie je z tohto dôvodu, že pri
hľadaní optimálnych súradníc, by mohlo stať, že by zvolené hodnoty x , y by boli
práve rovné dvojici ai, bi. Potom by daný výraz pod odmocninou bol rovný nule, čiže
by sme delili nulou. Po dosadení a úprave dostaneme, hľadané súradnice x, y, ktoré
sú rovné
m

x=

∑ a * f ( x, y )
i

i =1

i

m

∑ f ( x, y )
i =1

m

y=

∑ b * f ( x, y )

i

i

i =1

i

m

∑ f ( x, y )
i =1

(6)

i

Riešenie bude mať algoritmus zložený s niekoľkých po sebe sa opakujúcich krokoch,
kde cieľom je dosiahnuť, aby ∆f<∆fmin, pričom ∆f je rovná rozdiely dvoch za sebou
nasledujúcich hodnôt účelovej funkcie ako je uvedené v (1).

∆f = f (k ) − f (k +1)

(7)

• Ako východiskový bod použijeme X0,Y0, ktorý postavíme rovný nule
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• Zvolíme dostatočne malé ε→0 pokles účelovej funkcie, ktorý budeme
považovať za nepodstatný ∆fmin
• V k-tom kroku nájdeme nové súradnice umiestneného objektu

∑ a * f (x
m

x (k +1) =

i

i =1

i

∑ f (x
n

i =1

(k )

(k )

i

,y

,y

(k )

(k )

)

∑ b * f (x ( ) , y ( ) )
m

k

y (k +1) =

)

i

i =1

∑ f (x
m

i =1

(k )

k

i

i

(k )

,y

(k )

(8)

)

( k +1)

. Ak ∆f 〈 ∆f min , ukončíme výpočet a nájdene
• Vypočítame ∆f = f − f
súradnice budeme považovať za optimálne. Pokiaľ nie celý postup
opakujeme od predchádzajúceho kroku. [1]
Postup riešenia systému recyklácie off site.
Ak budeme hovoriť o off site recyklácii budeme hovoriť o lokalizácii jedného
veľkokapacitného zariadenie v skúmanom regióne. Tento predpoklad vyplýva zo
súčasného stavu v danej problematike. V systéme budú vystupovať producenti
odpadov Pi, spotrebitelia recyklátov Ss a jedno RZ a k nim prislúchajúce väzby.
Y

P1
(a1,b1)

S1(a1,b1)

P2
(a2,b2)

DPN 1P1
P3
(a3,b3)
DPN 1P3

P4

DPN 1P2

DPN 2S1

DPN 14

DPN 2Ss

Ss(as,bs)

RZ (?x,?y)

DPN 2S2

DPN 1Pm

Pm

Legenda:
P(1-m) – producent odpadu
S(1-s) - spotrebiteľ recyklátov
RZ
recyklačné zariadenie
(a(1-m),b(1-m)) – súradnice P(1-m)
a(1-s),b(1-s)) – súradnice S(1-s)
DPN1P(1-m) –dopravné
vzdialenosti medzi P a RZ
DPN2S(1-s) –dopravné
vzdialenosti medzi RZ a S
- recyklačné zariadenie
- producent odpadu

S2(a2,b2)

- spotrebiteľ recyklátov

X
Obr. č. 2 – Schéma recyklácie off site

Požiadavkou a hlavným optimalizačným kritériom je hodnota účelovej funkcie. To
znamená, že pri výbere vhodného systému recyklácie (off site, on site,
medzidepónie), bude rozhodovať najmenšia hodnota účelovej funkcie zo všetkých
troch prípadov. Môžeme konštatovať, že ak porovnáme hodnoty účelových funkcií
a vyberieme funkciu s najmenšou hodnotou dostaneme z pohľadu nákladov
optimálne riešenie danej problematiky. [3]
Základný tvar účelovej funkcie môžeme napísať ako súčet dopravných nákladov
medzi prvkami recyklačného systému a celkových nákladov recyklačných zariadení
Z = DPN + CNRZ
(9)
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Na základe úvodnej charakteristiky môžeme povedať, že v systéme recyklácie
využívajúcej off site technológie bude účelová funkcia tvorená z
• dopravných nákladov DPN1
• dopravných nákladov DPN2
• celkových nákladov recyklačného zariadenie CNRZ
Bude mať tvar

Z ′ = DPN1 + DPN 2 + CNRZ j

(10)

Pri riešenie budeme používať Euklidovské vyjadrenie dopravných vzdialeností. Kde
dij je vzdialenosť medzi „i“ – tím producentom sú súradnicami ai,bi a „j“ – tím
zariadením so súradnicami xj,yj.

dij = d(RZ j ,Pi ) =

(x

− a m ) + (y j − b m )
2

j

2

(11)

a podobne djs je vzdialenosťou medzi „s“ – tím spotrebiteľom recyklátov Ss sú
súradnicami as,bs a „j“ – tím zariadením so súradnicami xj,yj.
d js = d(RZ j , S s ) =

(x

− a s ) + (y j − b s )
2

j

2

(12)

Tým, že riešime iba o jedno recyklačné zariadenie v oblasti, musíme uvažovať, že
kapacita tohto zariadenia je maximálna. Potom sa tvar účelovej funkcie, po dosadení
a úpravách zmení na
n

m

Z′ = f (x, y ) = ∑ ∑ α ij *
i=1 j=1

p

m

+ ∑ ∑ β sj *
s =1 j=1

(x − a s )

2

(x − am )2 + (y − bm )2
(13)

+ (y − b s ) + γ j
2

zderivujeme a deriváciu postavíme nule a riešime za pomoci iteračných metód
vyjadríme neznáme
p

n

x=

∑ a * f ( x, y ) + ∑ a
i =1

i

ji

n

∑
i =1

p

i

(14)

s =1

∑ b * f ( x, y ) + ∑ b
i =1

* f js ( x, y )

s

f ij ( x, y ) + ∑ f js (x, y )

n

y=

s =1
p

ji

n

s =1
p

s

* f js (x, y )

∑ f ( x, y ) + ∑ f ( x, y )
i =1

ij

s =1

js

zadefinujeme Xo,Yo a ∆fmin. Riešenie bude mať algoritmus zložený s niekoľkých po
sebe sa opakujúcich krokoch, s podmienkou, ∆f<∆fmin, pričom ∆f je rovná rozdiely
dvoch za sebou nasledujúcich hodnôt účelovej funkcie.

∆f = f (k ) − f (k +1)

(15)

pričom súradnice x a y v k-tom kroku riešenia vyjadríme
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α ji * ai

n

x

( k +1)

=

∑ f (x ( ) , y ( ) )
i =1

k

ji

n

=

s =1

(

f js x (k ) , y (k )

)

β js

p

k

k

ij

α ji * bi

n

y

α ji

+∑

∑ f (x ( ) , y ( ) ) + ∑ f (x ( ) , y ( ) )
i =1

( k +1)

k

β js * as

p

∑ f (x ( ) , y ( ) )
i =1

k

ji

n

k

α ji

s =1

k

s =1

k

js

β js * bs

p

+∑

(

f js x (k ) , y (k )

)

β js

p

∑ f (x ( ) , y ( ) ) + ∑ f (x ( ) , y ( ) )
i =1

k

ij

k

s =1

(16)

k

(17)

k

js

Vypočítame ∆f = f (k ) − f (k +1) . Ak ∆f 〈 ∆f min , ukončíme výpočet a nájdené súradnice
budeme považovať za optimálne. Tieto súradnice potom použijeme aj na výpočet
hodnoty účelovej funkcie. Z dôvodov veľmi rozsiahlych výpočtov bolo praktické
riešenie bolo zrealizované v programe EXCEL so zachovaním algoritmu riešenia [4].
Záver:

V problematike recyklácie stavených odpadov, treba pristupovať ako k novému
priemyselnému odvetviu, ktoré vzniklo na prelome tisícročí. Stavebný odpad sa stáva
obrovskou devízou v časoch, keď sa prírodné zdroje začínajú prepočítavať na roky.
Recyklácia odpadov je vrátenie odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky
požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje. V skúmanom
regióne je potrebné vhodne zvoliť určitý druh recyklačnej technológie s možným
umiestnením recyklačných zriadení, ich kapacitou a počtom.
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. –1/4196/07 –
Stanovenie optimálneho polomeru záujmovej oblasti na spracovanie stavebných
a demolačných odpadov.
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BETONY VYROBENÉ S KAMENIVEM Z RECYKLOVANÉHO
BETONU – ODOLNOSTI PROTI SÍRANŮM
DURABILITY OF CONCRETE MADE WITH RECYCLED CONCRETE
AGGREGATES: SULPHATE RESISTANCE
Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. – Ing. Petr Martinec
VUT v Brně, fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců,
brozovsky.j@fce.vutbr.cz
Abstract
Under CSN EN 12620 “Aggregate“, recycled aggregate is one of components usable
for concrete mixing providing that it matches parameters listed in this standard. With
regard to the fact that materials of engineering structures are exposed not only to
weather effects but also to several external aggressive environs, it is necessary
to know their resistance to such impacts. The paper informs about sulphate
resistance of concretes made with recycled aggregates.
1. Úvod
Využívání ve stavební praxi betonů s kamenivem z recykolvaného betonu
nevylučuje možnost zatěžovaní těchto konstrukcí při jejich exploataci různými
agresivními médii. Jedním z nich může být i kapalné kyselé agresivní médium. Proto
je nutno znát kromě základních fyzikálně – mechanických charakteristik těchto
betonů je jejich odolnost vůči agresivním médiím.
V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací zaměřených na
sledování odolnosti betonů s různým podílem kameniva z recyklovaného betonu vůči
kyselému agresivnímu prostředí s pH 3. Zkoušené vzorky byly exponovány v tomto
prostředí 18 měsíců.
2. Základní charakteristiky vstupních surovin
Pro výrobu betonu byly použity tyto materiály:
− kamenivo – přírodní kamenivo 0 – 4 Bratčice a 4 – 8 mm Olbramovice a
kamenivo z recyklovaného betonu 0 – 4 a 4 – 8 mm.
− pojivo – CEM II/B-S 32,5 R
− záměsová voda – pitná voda z vodovodní řad
− přísady – plastifikační – ADDIMENT BV3
Pro experimentální práce bylo použito laboratorně připravené kamenivo
z recyklovaného betonu z betonů tříd C20/25 – C25/30 frakce 0–4 mm a 4–8 mm.
3. Základní fyzikálně-mechanické charakteristiky betonů
V betonech bylo konstantní bylo množství cementu, záměsové vody a
plastifikační přísady. Proměnnou bylo druh kameniva - přírodní a z recyklovaného
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betonu , drobné a hrubé. Přírodní kamenivo bylo kamenivem z recyklovaného batonu
nahrazováno v těchto množstvích :
−
−
−
−
−
−
−

BS1 - 0 %
BS2 - 50 % z 4-8 mm
BS3 - 100 % z 4-8 mm
BS4 - 50 % z 0-4 mm
BS5 - 50 % z 0-4 mm a 50% z 4-8 mm
BS6 - 50 % z 0-4 mm a 100% z 4-8 mm
BS7 - 100 % z 0-4 mm a 100% z 4-8 mm.

Základní parametry zkoumaných betonů jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1 : Základní parametry betonů
kyselému agresivnímu médiu

určených k sledování odolnosti proti

Sledovaný parametr
Pevnost v tlaku - 7 dní [MPa]
Pevnost v tahu ohybem-7dní [MPa]
Objemová hmotnost 7 dní [MPa]
Pevnost v tlaku -28 dní [MPa]
Pevnost v tahu ohybem-28 dní [MPa]
Objemová hm.-28 dní [kg/m3]

BS2
36,0
6,5
2258
42,4
7,0
2229

BS1
36,2
6,1
2335
46,8
7,5
2331

BS3
26,4
4,4
2144
39,0
6,3
2179

BS4
28,1
4,3
2331
43,5
6,9
2268

BS5
26,2
4,5
2168
42,1
6,7
2111

BS6
25,8
4,4
2103
39,5
6,2
2143

BS7
20,6
4,3
2050
30,5
5,8
2133

4. Metodika experimentálních prací
Na zkušebních tělesech 40 x 40 x 160 mm exponovaných v kyselém agresivním
prostřední – roztok síranů 10 000mg/l byly hodnoceny parametry doporučené v
ČSN 73 1340.
Na zkoumaných vzorcích byly sledovány tyto parametry:
− vzhled (vizuálně)
− objemová hmotnost (ČSN EN 1015-10)
− rychlost šíření ultrazvukových impulsů (ČSN EN 12504-4)
− dynamický modul pružnosti (ČSN 731371)
− pevnost v tlaku (ČSN EN 1015-11)
− pevnost v tahu za ohybu (ČSN EN 1015-11).
5. Výsledky zkoušek
Výsledky sledování účinků kyselého agresivního prostředí na vybrané parametry
betonu ve kterých část přírodního kameniva byla nahrazována kamenivem
z recyklovaného betonu za období expozice 0 až 18 měsíců jsou znázorněny
v grafech na obrázcích 1 až 4.
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Pevnost v tahu za ohybu [MPa]

Obrázek číslo 1 : Průběh pevnosti v tahu za ohybu betonů s různým podílem
kameniva z recyklovaného betonu v závislosti na době expozice v síranech
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Obrázek číslo 2 : Průběh pevnosti v tlaku betonů s různým podílem kameniva
z recyklovaného betonu v závislosti na době expozice v síranech
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BS4

BS5
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Obrázek číslo 3 : Průběh dynamického modulu pružnosti betonů s různým podílem
kameniva z recyklovaného betonu v závislosti na době expozice v síranovém
agresivním prostředí
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6. Zhodnocení výsledků zkoušek
a) Srovnávací beton (přírodní kamenivo)
− Pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a dynamický modul pružnosti - po
celou dobu expozice vykazovaly vzestupnou tendenci.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
b) Beton s drobným kamenivem - 100% přírodního a hrubým – 50%
přírodního a 50% recyklátu
− Pevnost v tlaku a tahu za ohybu a dynamický modul pružnosti - po celou dobu
expozice vykazovaly vzestupnou tendenci.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
c) Beton s drobným kamenivem - 100% přírodního a hrubým – 100%
recyklátu
− Pevnost v tlaku a tahu za ohybu a dynamický modul pružnosti - po celou dobu
expozice vykazovaly vzestupnou tendenci.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
d) Beton s drobným kamenivem - 50% přírodního a 50% recyklátu a
hrubým – 100% přírodní kamenivo
− Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu - po celou dobu expozice vykazovaly
vzestupnou tendenci.
− Dynamický modul pružnosti - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí
dosáhl maxima po době expozice 12 měsíců. Po 18 měsících expozice dynamický
modul pružnosti klesl o 1,0 %.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
e) Beton s drobným kamenivem - 50% přírodního a 50% recyklátu a
hrubým – 50% přírodního a 50% recyklátu
− Pevnost v tlaku - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí dosáhla maxima
po době expozice 6 měsíců a byla 57,3 N.mm-2. Po 18 měsících expozice
pevnost v tlaku klesla o 13,1 %, což činí 7,5 N.mm-2 .
− Pevnost v tahu za ohybu – u vzorků exponovaných v síranovém prostředí dosáhla
maxima po době expozice 6 měsíců a byla 10,6 N.mm-2, po 18 měsících expozice
pevnost v tahu za ohybu klesla o 19,8 %, což činí 2,1 N.mm-2.
− Dynamický modul pružnosti - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí
dosáhl maxima po době expozice 7 měsíců. Po 8 měsících expozice dynamický
modul pružnosti klesl o 3,7 %.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
f) Beton s drobným kamenivem - 50% přírodního a 50% recyklátu a
hrubým – 100% recyklátu
− Pevnost v tlaku - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí dosáhla maxima
po době expozice 6 měsíců a byla 54,1 N.mm-2. Po 18 měsících expozice
pevnost v tlaku klesla o 14,6 %, což činí 6,9 N.mm-2 .
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− Pevnost v tahu za ohybu – u vzorků exponovaných v síranovém prostředí dosáhla
maxima po době expozice 6 měsíců a byla 10,1 N.mm-2, po 18 měsících expozice
pevnost v tahu za ohybu klesla o 21,8 %, což činí 2,2 N.mm-2.
− Dynamický modul pružnosti - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí
dosáhl maxima po době expozice 7 měsíců. Po 18 měsících expozice dynamický
modul pružnosti klesl o 4,6 %.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
g) Beton s drobným kamenivem - 100% recyklátu a hrubým – 100%
recyklátu
− Pevnost v tlaku - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí dosáhla maxima
po době expozice 4 měsíců a byla 43,0 N.mm-2. Po 18 měsících expozice
pevnost v tlaku klesla o 17,0 %, což činí 7,3 N.mm-2 .
− Pevnost v tahu za ohybu – u vzorků exponovaných v síranovém prostředí dosáhla
maxima po době expozice 4 měsíců a byla 8,9 N.mm-2, po 18 měsících expozice
pevnost v tahu za ohybu klesla o 16,9 %, což činí 1,5 N.mm-2.
− Dynamický modul pružnosti - u vzorků exponovaných v síranovém prostředí
dosáhl maxima po době expozice 5 měsíců. Po 18 měsících expozice dynamický
modul pružnosti klesl o 6,6 %.
− Vzhled vzorků – beton nevykazoval viditelná porušení.
Zhodnocení :
Ze zhodnocení výsledků sledování odolnosti betonů, ve kterých bylo v různých
poměrech nahrazováno přírodní kamenivo kamenivem z recyklátu vyplývá, že jako
odolné proti siranovému agresivnímu prostředí lze hodnotit tyto betony : beton
srovnávací, beton s drobným kamenivem - 100% přírodního a hrubým – 50%
přírodního a 50% recyklátu, beton s drobným kamenivem - 100% přírodního a
hrubým – 100% recyklátu, beton s drobným kamenivem - 50% přírodního a 50%
recyklátu a hrubým – 100% přírodní kamenivo.
U ostatních sledované parametry dosáhly maxima po době expozice 6 až 12
měsíců a následně klesají tudíž tyto nejsou odolné proti danému agresivnímu
prostředí.
Práce byla řešena s podporou záměru VVZ MSM 0021630511 Progresivní stavební
materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí a projektu
GACR 103/05/H044
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VYUŽITÍ PAPÍRENSKÝCH KALŮ V CIHLÁŘSKÉM STŘEPU
THE UTILIZATION PAPER - MAKING SLUDGE IN CERAMIC BODY
Ing. Aleš Petrů
VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, 602 00, petru.a@fce.vutbr.cz
Abstract
The article describes possibilities of utilization of paper – making sludge in a raw
material mixture for brick form-piece production .The most important characteristics
of the body ware were observed – absorbing capacity, volume weight, the capillarity
and solidity. The effort is to exploit the waste as lightweighting materials that can
have various impact on the carbon oxide and sulfur dioxide emissions during the
firing process.
1. Úvod
Keramické materiály jsou definovány jako materiály anorganické, nekovové ve
vodě prakticky nerozpustné a nejméně ze 30 % krystalické. Výrobky z těchto
materiálů zpravidla vznikají tak, že se při běžné teplotě ze surovinové směsi vytvarují
tělesa, která po vysušení získají své typické vlastnosti tepelným zpracováním
většinou při teplotách nad 800 ˚C.
Keramiku charakterizuje její technologické schéma, kdy těleso vytvarované
většinou ze směsi disperzních anorganických materiálů získá své konečné vlastnosti
až při výpalu. Vlastnosti keramických materiálů jsou většinou složitou funkcí jeho
surovinového i chemického složení a procesů při jednotlivých technologických
operacích. Hlavním úkolem keramické technologie je dosažení požadovaných
vlastností materiálu při zachování celistvosti a tvaru tělesa v průběhu tepelných
procesů.[1]
Příspěvek je zaměřen na možnosti využití papírenských kalů jako lehčiva v
cihlářském střepu. Výhodou možného zkoumaného řešení je nejen snížení objemové
hmotnosti výrobku, ale rovněž i ekologická likvidace těchto odpadů, která by měla být
všeobecnou snahou nejen v dnešní době, ale především pro budoucnost.
Celkem byly zhotoveny 3 směsi (přídavek kalů je vyjádřen hmotnostními %):




Zemina Šlapanice (100%) – (označení SA)
Zemina Šlapanice + papírenské kaly Předklášteří (20%) – (označení SD)
Zemina Šlapanice + papírenské kaly Žilina (20%) – (označení SE)

2. Použité suroviny
2.1 Zemina Šlapanice

Jednotlivé složky byly vysušeny v sušárně při teplotě 60°C a pomlety v kulovém
mlýnu.
Tab. 1 Složení zeminy Šlapanice v hmotnostních %
Označení směsi
jíl zdící I
jíl zdící II
SA
31
31

spraš
18

písek
20

2.1.1 Jíl zdící I
Tab. 2 Stanovení zrnitosti sedimentací
Podíl zrn < 2 µm [%]
Podíl zrn 2 – 20 µm [%]
32
18
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Podíl zrn > 20 µm [%]
50

Na základě vynesených hodnot ve Winklerově diagramu lze surovinu zařadit do
oblasti III. – suroviny pro výrobu krytiny.
Tab. 3 Sítový rozbor jíl zdící I
síto
[mm]
Celkový zbytek na sítě
[%]
Celkový propad
[%]

4
3,11
96,89

2
12,83
87,17

1
35,11
64,89

0,5
66,96
33,04

0,25
78,25
21,75

0,125
84,46
15,54

0,063
100
0

Tab. 4 Sítový rozbor jíl zdící I – plavením
Zbytek na sítě 0,063mm [%]
6,15

JIL ZDICI I
mg

09.02.2007 15:16:12

\JÍL ZDÍCÍ I - PETRU
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70
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? Step

-14,9097 %
-10,4512 mg
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Step

-2,8960 %
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66
0,5
mgmin^-1
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Step
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Graf 1 Děje probíhající v látce s rostoucí teplotou (pomocí DTA)






do 230 ºC endotermická reakce, ztráta abs. vody, ztráta 3,3% hmotnosti
460 ºC - 605 ºC endotermická reakce, dehydroxylace, ztráta 2,9% hmotnosti
650 ºC - 960 ºC endotermická reakce, rozklad vápence CaCO3, ztráta 7,6%
hmotnosti
celková ztráta žíháním je pro jíl zdící I 14,9%

2.1.2 Jíl zdící II
Tab. 5 Stanovení zrnitosti sedimentací
Podíl zrn < 2 µm [%]
Podíl zrn 2 – 20 µm [%]
38
10

Podíl zrn > 20 µm [%]
52

Na základě vynesených hodnot ve Winklerově diagramu lze surovinu zařadit do
oblasti II. – suroviny pro děrované cihly.
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Tab. 6 Sítový rozbor jíl II
síto
Celkový zbytek na sítě
Celkový propad

[mm]
[%]
[%]

4
12,61
87,39

2
16,58
83,42

1
22,70
77,30

0,5
31,69
68,31

0,25
43,34
56,66

0,125
75,68
24,32

0,063
100
0

Tab. 7 Sítový rozbor jíl zdící II – plavením
Zbytek na sítě 0,063mm [%]
16,61

JIL II

\JÍL ZDÍCÍ II PETRU
JÍL ZDÍCÍ II - PETRU , 48,5192 mg

mg

09.02.2007 15:18:23

48

Step

-3,5371 %
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Step
47

Step
46
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0,5
mgmin^-1
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Graf 2 Děje probíhající v látce s rostoucí teplotou (pomocí DTA)






do 230 ºC endotermická reakce, ztráta abs. vody, ztráta 3,5% hmotnosti
460 ºC - 605 ºC endotermická reakce, dehydroxylace, ztráta 1,9% hmotnosti
650 ºC - 900 ºC endotermická reakce, rozklad vápence CaCO3, ztráta 7,3%
hmotnosti
celková ztráta žíháním je pro jíl zdící II 14,1%

2.1.3 Spraš
Tab. 8 Stanovení zrnitosti sedimentací
Podíl zrn < 2 µm [%]
Podíl zrn 2 – 20 µm [%]
18
20

Podíl zrn > 20 µm [%]
62

Na základě vynesených hodnot ve Winklerově diagramu lze surovinu zařadit do
oblasti I. – suroviny vhodné pro výrobu plných cihel.
Tab. 9 Sítový rozbor spaš
síto
[mm]
Celkový zbytek na sítě
[%]
Celkový propad
[%]

4
0
100

2
1,51
98,49

146

1
3,62
96,38

0,5
7,14
92,86

0,25
13,27
86,13

0,125
23,42
76,58

0,063
100
0

Tab. 10 Sítový rozbor spraš – plavením
Zbytek na sítě 0,063mm [%]
5,77

2.2 Papírenské kaly

Obsah lehčiv (uveden jako hmotnostní %) byl volen, tak aby se objemová
hmotnost vypáleného střepu pohybovalo okolo 1600 kg.m-3. Kaly v původním stavu
byly nejprve vysušeny v sušárně při teplotě cca. 60°C a následně rozplaveny
v přebytku vody. Kvůli hrubším částem (především zbytky kartónů atd.), bylo nutno
kaly rozmixovat do kašovité hmoty.
2.2.1 Papírenské kaly Žilina

Jedná se o kal pocházející ze zpracování odpadového papíru technologií
deinking (Tento a.s. Žilina). Většina těchto kalů končí na skládkách, je to obvykle
směs vláken, atrementů, jílu, plniv a TiO2 a je obecně považován za netoxický.
Všechna možná kontaminace kalu pochází z pigmentu barviv a chlorovaných
sloučenin, které byly v papíru přítomné při původním bílení a potisku.
KALY ZILINA

16.02.2007 14:18:18

mg

KAL ZILINA
\KAL
ZILINA II,
II 16.02.2007 10:18:36
KAL ZILINA II, 41,9799 mg
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Graf 3 Děje probíhající v látce s rostoucí teplotou (pomocí DTA)



do 200 ºC endotermická reakce, ztráta abs. vody



200 ºC - 400 ºC endotermická reakce, vyhořívání celulózy, ztráta 35,9%
hmotnosti



420 ºC - 540 ºC endotermická reakce, dehydratace Ca(OH)2 – vznik CaO



540 ºC – 720 ºC exotermická reakce, dehydroxilace kaolinitu



720 ºC - 940 ºC endotermická reakce, rozklad vápence CaCO3, ztráta 19,3%
hmotnosti



celková ztráta žíháním je pro kaly Žilina 51,8%
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2.2.2 Papírenské kaly Předklášteří

Největší objem z celkové produkce odpadů tvoří odpad z rozvláknění – vytříděné
nerozvláknitelné podíly ze sběrového papíru (cca 50% z celkové produkce). Pro
tento odpad v regionu prozatím neexistuje žádná možnost jeho využití, proto se
sládkuje.
Kaly z čistírny odpadních technologických vod (cca 30%) jsou dalším odpadem a
využívají se kompostováním.
KALY PREDKLAST ERI II
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Graf 4 Děje probíhající v látce s rostoucí teplotou (pomocí DTA)



do 200 ºC endotermická reakce, ztráta abs. Vody, ztráta 14,8 %



200 ºC - 460 ºC endotermická reakce, vyhořívání celulózy, ztráta 26,1%
hmotnosti



500 ºC - 580 ºC endotermická reakce, dehydratace Ca(OH)2 – vznik CaO



720 ºC - 900 ºC endotermická reakce, rozklad vápence CaCO3, ztráta 6,6%
hmotnosti



celková ztráta žíháním je pro kaly Žilina 66,6%

3. Metodika experimentu
Vzorky byly vytvářeny ručním stloukáním do forem, čímž vznikly cihelky
14x50x100 mm (podle ČSN 72 1565 - 4). Těsto odpovídalo plastickému
deformačnímu poměru 0,6 dle Pfefferkorna.
Na tomto plastickém těstě bylo stanovena pracovní vlhkost, citlivost k sušení
podle Bigota (ČSN 72 1565 – 11) a sušení smrštěním (ČSN 72 1565 – 5). Poté byly
vzorky umístěny do sušárny a vysušeny při teplotě 110°C. Na výsušcích byla
provedena zkouška pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN 72 1565 – 7.
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Výpal byl prováděn v laboratorní elektrické peci (objem 5 dm3). Použitá pálicí
křivka:
Teplota výpalu 950 °C, nárůst 250 °C/hod, výdrž 1 hodina,
Vzorky byly vypalovány vždy po dvou kusech, v peci se uložily svou druhou
největší plochou na podložku z cordieritu.
Emise CO, SO2, byly během výpalu měřeny analyzátorem spalin TESTO 300 M-I,
jehož sonda se zaváděla otvorem v peci. Záznam měření probíhal v [ppm].
Převod ppm-mg/m3: (LH v ppm) =[(24,45 x (LH v mg/m3)) / mg],
kde LH je limitní hodnota a mg je molekulová hmotnost látky. Vzorec lze používat jen
v případě, kdy měření probíhalo za teploty 25 °C a za tlaku 760 torr.
Na vypálených vzorcích byly provedeny zkoušky: stanovení nasákavosti, objemové
hmotnosti, zdánlivé pórovitosti podle ČSN 72 1565 – 6, náchylnost k tvorbě výkvětů
podle ČSN 72 1565 – 13, pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN 72 1565 – 7.
4. Diskuze výsledků a závěr
Tab. 11 Vlastnosti plastického těsta
SA
SD
SE

wpr [%]
30,41
37,36
39,32

DS [%]
8,67
10,08
8,87

Tab. 12 Výsledky zkoušek na vypáleném střepu
SA
Teplota výpalu [°C] / nárůst
950/250
[°C/hod]
Celkového smrštění DC [%]
9,76
Objemová hmotnost ρ [kg.m-3]
1737
Nasákavost varem N [%]
18,38
Zdánlivá pórovitost PZ [%]
31,92
Pevnost v tahu za ohybu po
9,13
výpalu σpo-v [MPa]
Výkvěty - intenzita
není
- barva
není
- poloha
není

CSB [-]
2,18
3,71
2,98
SD

SE

950/250

950/250

10,64
1635
22,11
36,15

10,21
1531
27,15
41,56

12,13

11,33

slabý
bílý
plocha

slabý
bílý
plocha

4.1 Měření emisí CO

Emise CO vznikají nedokonalým vyhoříváním organických látek při teplotách 300
– 400 °C. Určujícím jevem je difuze kyslíku dovnitř střepu. Použité papírenské kaly
mají vliv na zvýšení množství emisí CO vzhledem k základní cihlářské zemině. U
směsi SE (zemina Šlapanice + papírenské kaly Žilina) dokonce nastalo překročení
maximální hodnoty, kterou byl analyzátor spalin schopen zaznamenat.
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Graf 5 Srovnání emisí CO při výpalu směsí SA,SD a SE na teplotu 950 °C, nárůst teploty 250
°C za hodinu

4.2 Měřeni emisí SO2

Při výpalu střepu vzniká SO2 ve dvou teplotních pásmech. K vzniku prvních emisí
SO2 dochází při teplotě cca. 410 °C a druhá fáze vzniku je cca. při teplotě 950 °C.
Srovnáme-li používané papírenské kaly, tak z grafu je jasně viditelné, že u kalů ze
Žiliny je množství emisí přibližně stejné a nedochází k výraznějšímu nárůstu. V grafu
není znázorněna cihlářská zemina, protože u ní byl výskyt emisí minimální.

Graf 6 Srovnání emisí SO2 při výpalu směsí SD a SE na teplotu 950 °C, nárůst teploty 250 °C
za hodinu

Cílem výzkumu bylo posouzení surovinové směsi s přídavkem papírenských kalů
jako lehčiva pro výrobu cihelných cihlářských tvarovek a to nejen z hlediska
vlastností plastického těsta a vypáleného střepu, ale také z hlediska vzniku množství
emisí CO a SO2 při výpalu.
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Zkoušky na plastickém těstě nám ukázaly (viz tab. 11), že použitím směsi SE
(zemina Šlapanice + papírenské kaly Žilina), dosahujeme obdobných vlastností, co
se týče délkové změny sušením DS a citlivosti k sušení CSB jako u cihlářské zeminy
SA.
Použitím papírenských kalů získáme nižší objemovou hmotnost a vyšší pevnost
vypáleného střepu, než u použité zeminy bez přídavku lehčiv.
Asi nejlepším řešením se jeví použití surovinové směsi SE (zemina Šlapanice +
papírenské kaly Žilina), která dosáhla velmi dobrých vlastností jak plastického těsta,
tak vypáleného střepu. Jediné negativum u této směsi je velmi vysoký vznik emisí
CO, oproti ostatním použitým směsím.
Další zkoumání této problematiky může přinést hlubší poznání popř. zlepšení
vlastností a to především při přídavku či kombinaci z dalšími lehčivy.
Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M6840770001,
v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS a s podporou GAČR 103/05/H044
„Stimulace vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně materiálové
inženýrství“.
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PŘÍKLAD OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ POPÍLKOVÉHO STABILIZÁTU
EXAMPLE OF REUSING OF FLY ASH STABILIZER
Jméno autora: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb,
Thákurova 7, Praha 6, 166 29, lidmila@fsv.cvut.cz
Abstract
This article describes the exaple of reusing of fly ash stabilizer in road embankment.
The fly ash stabilizer was inserted in sub-ballast layers of the roadway in 2004 and
exploited and reused in 2006. There are mentioned the results of laboratory tests of
fly ash stabilizer samples in detail.
1. Úvod
Při výstavbě pozemních komunikací jsou dnes již běžně využívány velkoobjemové
zbytky po spalování uhlí (popílek, popel, fluidní popílek) ve formě certifikovaných
výrobků označovaných jako popílkové stabilizáty, fluidní popílkové stabilizáty nebo
aditivované granuláty. Firma ČEZ, a.s. v roce 2005 vyprodukovala při výrobě
elektrické energie a tepla celkem 8,9 mil. tun vedlejších energetických produktů.
Z tohoto množství bylo 99 % využito jako certifikované výrobky [1]. Jednou
z významných oblastí využití těchto materiálů je výstavba pozemních komunikací.
Podrobné využití popílků a popelů na stavbu pozemních komunikací řeší technické
podmínky TP 93 [2].
Novým problémem v této oblasti je možnost opětovného využití již jednou
uložených (použitých) popílkových stabilizátů v konstrukcích pozemních komunikací.
Tyto situace již nastaly při rekonstrukcích nebo opravách pozemních komunikací
s využitím popílků a popelů. Stavební praxe je nyní postavena před otázku, zda lze
tyto materiály, které již byly jednou použity při stavbě pozemní komunikace, opět
využít a za jakých podmínek. Jeden z možných příkladů řešení je uveden v další
části textu.
2. Primární použití aditivovaného granulátu
Aditivovaný granulát (déle jen „stabilizát“) vyrábí firma UNITED ENERGY a.s.
Most-Komořany v Teplárně Komořany. Stabilizát z Teplárny Komořany je
certifikovaný výrobek pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací. Vzniká
smícháním všech druhů popelovin s vodou v míchacím centru Teplárny Komořany.
Popeloviny tj. ložový popel, popílek z látkových filtrů a popílek z elektroodlučovačů
vznikají v Teplárně Komořany při fluidním spalování mosteckého hnědého uhlí.
Vzniklý výrobek – stabilizát obsahuje určité procento volného CaO, a proto je jeho
doba zpracování omezena na max. 4 hodiny od doby expedice. Po zhutnění a
vytvrdnutí lze stabilizát použít ve stavebnictví a jeho základní vlastnosti jsou uvedeny
v tab. 1.
Stabilizát z Teplárny Komořany byl v červenci 2004 použit do konstrukce místní
komunikace v Chomutově v místní části „Na průhoně“. Stabilizát byl použit do
ochranné vrstvy vozovky v tloušťce 0,30 m po zhutnění pro zlepšení únosnosti pláně
zemního tělesa.
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Tab. 1 Základní vlastnosti stabilizátu
Vlastnost stabilizátu

Zkušební postup

Hodnota

vlhkost

ČSN 72 1012

43 ± 6 %

objemová hmotnost po
zhutnění

ČSN 72 1010

min. 1300 kg.m-3

propustnost

DIN 18130

1,0×10-6 m.s-1

pevnost v prostém tlaku po
28 dnech zrání

ČSN 73 6125 (zkušební tělesa
připravena technologií 100% PS)

4,6 MPa

V srpnu 2007 byly v komunikacích v místní části „Na průhoně“ prováděny
výkopové práce vyvolané rozšiřováním kanalizační sítě v dané lokalitě (obr. 1).
Výkopové práce byly prováděny do hloubky cca 2,0 m od povrchu komunikace. Při
výkopových pracích byla těžena vrstva stabilizátu současně s dalšími vrstvami
vozovky. Vlastní těžený stabilizát měl deskovitý charakter odlučnosti a tvořil desky o
rozměrech až 1,0×1,0×0,3 m.

Obr. 1 Pohled na provádění výkopu v komunikaci s konstrukční vrstvou ze stabilizátu
3. Sekundární použití popílkového stabilizátu
Nedostatek hmot při výstavbě silnice I/7 Chomutov – Křimov vyvolal potřebu
hledání vhodných materiálů pro využití do stavby násypů v oblasti Chomutova.
Jedním z potencionálně vhodných materiálů byl i materiál z výkopových prací
v lokalitě „Na průhonu“. Tento materiál obsahoval směs materiálu konstrukční vrstvy
vozovky (kamenivo frakce 32/63), zeminy zemní pláně (štěrk G4) a stabilizátu
z Teplárny Komořany. Stabilizát, převážně ve formě desek, tvořil hlavní složku
výkopového materiálu. Tento materiál nebylo možno bez dalších úprav použít při
výstavbě části násypu silnice I/7.
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Pro využití stabilizátu (stáří 3 roky od jeho uložení do konstrukce místní
komunikace) bylo navrženo jeho drcení a míchání na místě s hlinitopísčitým štěrkem
G3 až G4. Hlinitopísčitý štěrk měl o 2 až 3 % větší přirozenou vlhkost než byla jeho
vlhkost optimální.
Těžený stabilizát a hlinitopísčitý štěrk v poměru 1:2 až 1:3 byl navezen na
zhutněnou vrstvu násypu. Navezený materiál byl rozhrnován a homogenizován
pojezdy buldozeru (obr. 2). Celková tloušťka vrstvy před zhutněním byla cca 0,4 m.
Po homogenizaci vrstvy následovalo její zhutnění. Celkově bylo zpracováno cca 100
tun vytěženého těženého stabilizátu.
Před homogenizací vrstvy byly odebrány vzorky těženého stabilizátu pro
provedení laboratorních zkoušek.

Obr. 2 Pohled na provádění homogenizace stabilizátu a hlinitopísčitého štěrku
v poměru 1:2 až 1:3
4. Laboratorní zkoušky vytěženého stabilizátu
Při provádění homogenizace pomocí pojezdů buldozeru se kusy (desky)
popílkového stabilizátu chovaly křehce a drtily (rozpadaly) se na drobné úlomky až
jemný materiál charakteru písku. Přirozená vlhkost stabilizátu byla zjištěna v rozsahu
od 37,0 do 40,0 %.
Z odebraných kusů stabilizátu o rozměrech 0,6×0,4×0,3 m bylo vyřezáno pět
zkušebních těles pro stanovení pevnosti v prostém tlaku. Na zkušebních tělesech ze
stabilizátu z Teplárny Komořany byla po třech letech od uložení do konstrukce
komunikace zjištěna průměrná pevnost v prostém tlaku 9,1 MPa. Dále byla zjištěna
průměrná suchá objemová hmotnost 1170 kg.m-3 a vlhká objemová hmotnost
1600 kg.m-3 zhutněného stabilizátu.
Pro stanovení nasákavosti byla vyrobena tři zkušební tělesa, která byla ponořena
na 72 hodin do vody. Po provedení sycení vzorků byla stanovena jejich maximální
vlhkost, která dosáhla hodnot od 52,6 do 54,9 %.
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Během sycení zkušebních těles byly sledovány jejich rozměry s cílem stanovit
případné objemové změny stabilizátu. Zkušební tělesa však nevykazovala žádné
objemové změny vlivem sycení vodou.
5. Zhodnocení laboratorních zkoušek
Provedené laboratorní zkoušky prokázaly, že po třech letech od uložení stabilizátu
do konstrukce vozovky došlo k nárůstu pevnosti v prostém tlaku o cca 100 %
v porovnání s hodnotou udávanou výrobcem stabilizátu po 28 dnech zrání. Současně
bylo prokázáno, že se přirozená vlhkost uloženého stabilizátu snížila o cca 5 % oproti
hodnotě při ukládání do konstrukce vozovky udávané výrobcem stabilizátu.
6. Zhodnocení opětovného využití stabilizátu
Popsaná metoda opětovného využití stabilizátu z Teplárny Komořany do
konstrukce násypu nově budované pozemní komunikace byla úspěšná. Všechny
požadované parametry pro stavbu násypu byly dodrženy.
Z použité technologie opětovného využití stabilizátu vyplývají tyto závěry:
• je možno znovu využít pouze stabilizát, který byl při primárním použití řádně
zhutněn a vykazuje dostatečnou pevnost v prostém tlaku,
• stabilizát je nutno homogenizovat s dalším vhodným zrnitým materiálem,
• takto zpracovaný materiál musí být uložen nad hladinou podzemní vody a
chráněn před účinky srážkové vody,
• pro homogenizaci postačují běžné zemní stroje např. buldozery,
• vmícháním stabilizátu do zrnitého materiálu došlo ke snížení celkové vlhkosti
směsi, a to se projevilo lepší zpracovatelností.
6. Závěr
Opětovné využití stabilizátů se jeví jako nová oblast využívání recyklace
stavebních odpadů. Pro další rozvoj této oblasti je nutné vždy, když dojde stavební
činností k odkrytí již jednou uložených stabilizátů, provádět odběry vzorků a následné
laboratorní zkoušky.
Článek vnikl v rámci výzkumného záměru ministerstva školství MSM 6840770005
„Udržitelná výstavba“.
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Abstract
This work deal with exploitation fly ash-clay mixtur for production facing brick’s. Fly as
his a basic raw material in the work. Examine are variously volume added plasticizer
for reduction amount of water.
1. Úvod
Neustálý rozvoj průmyslové výroby sebou přináší stále naléhavější nutnost
využívání technologií s minimálním množství odpadu nebo zcela bezodpadové.
Rozvíjeny jsou rovněž technologické postupy pro zpracování odpadu z různorodé
průmyslové činností a likvidace starých zátěží. Ročně je celosvětově vyprodukováno
značné množství elektrárenského popílku. K velkým producentům patří Indie,
Thajsko, které se již problematice opětovného využití tohoto odpadu aktivně zabývají
[1, 2, 3].
Tato práce navazuje na výzkum z minulých let a jejím cílem je využití
elektrárenského popílku pro výrobu obkladových prvků. Snahou zde bylo z velké
části nahradit přírodní suroviny, které jsou pro výrobu keramických obkladů
v současnosti používány. Výrobní suroviny pro keramické obkladové prvky jsou
přirozené přírodní materiály, jejichž zdroje jsou neobnovitelné. S rostoucím objemem
výroby se zvyšuje i jejich spotřeba.
Práce probíhaly v laboratorním prostředí VUT – FAST v Brně a ve spolupráci se
společnostmi Rako - Rakovník a Tondach – Šlapanice. Se společností Rako
pokračuje spolupráce na optimalizaci vytvářecí receptury pro výrobu okladových
prvků.
2. Metodika výzkumu
I. etapa:
Suroviny - různé typy popílků (fluidní, vysokoteplotní – hnědouhelný a černouhelný)
Cíl - vybrat nejvhodnější druh popílku pro výrobu obkladových prvků
Závěr - dle zjištěných mechanicko-fyzikálních vlastností byl jako vhodný k dalšímu
zpracování vybrán hnědouhelný popílek
II. etapa:
Suroviny – hnědouhelný popílek, pojivo
Cíl – najít vhodný způsob vazeb zrn popílku (chemická - anorganická pojiva (vodní
sklo, 50% vodný roztok Al(H2PO4)3 (obchodní označení Alufos), polyvinilacetát
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(Duvilax), směs vodních skel (označovaných jako SiAl 10), kyselina fosforečná,
pojiva na bázi keramické vazby (opuka, bentonit, jíl. zeminy), hydraulická pojiva
(vápenný hydrát) a chemická pojiva – organická (sulfitový louh))
Závěr - na základě mechanicko-fyzikálních vlastností a s přihlédnutím k ekonomické
stránce výroby, byla pro další práci vybrána pojiva s keramickým druhem vazby.

Obr. 1. Metodika III. etapy výzkumu
III. etapa:
Suroviny: hnědouhelné popílky, jílová zemina, ztekucující látky
Cíl - stanovení optimálního množství přídavku jílové zeminy, efektivního množství
přidávané vody a ověření možnosti využití ztekucovadel (druh a množství). Vliv
ztekucovadel na mechanicko-fyzikálních vlastností.

3. Suroviny
V následujících tabulkách jsou uvedeny chemická složení používaných surovin
(elektrárenský popílek, jílové zeminy – slouží jako pojivo popílkových zrn).
Tab. 1. Chemické složení hnědouhelného el. popílku a jílové zeminy
Složení [%]

SiO2 FeO C

Al2O3 TiO2 CaO K2O Na2O S

el. popílků

55,9 0,4

29,3

1,7

2,2

jíl. zemina

62,2

18,8

1,5

1,4

0,8

Použitá ztekucovala
Tab. 2. Vlastnosti používaných ztekucovadel
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1,6
2,3

0,1

0,1

Fe2O3 MgO zž

pH

4,7

1,4

1,2 10,6

4,2

1,4

8,2 7,9

Základní vlastnosti použitých ztekucujících činidel
Ztekucovadlo

Chemický vzorec Obsah P2O5 Pozn.

pyrofosfosfát sodný

Na4P2O7

52

hexametafosfát
sodný

(NaPO3)n

60 - 71

tripolyfosfát sodný

Na5P3O10

57

sodné vodní sklo

Na2SiO3

-

Snadno
rozpustné

a

dobře

Silikátový modul 1,6

4. Návrh surovinové směsi pro obkladové prvky
Surovinová směs byla tvořena:
-

5 až 30 % hmotnostních přídavku zeminy

-

8 až 20% hmot. vody

Míchání vytvářecí směsi bylo prováděno po dobu 10 minut. Vytvářecí směs byla
prosívána přes síto o průměru oka 1 mm (další homogenizace – snaha přiblížit se
praxi používanému rozprachovému granulátu). Poté byla takto upravená směs
dávkována do lisovací formy (v laboratorních podmínkách 50 x 100 x 20 mm).
Směs byla lisována ve dvou fázích (s mezikrokem - odtížení z důvodu dosažení
dostatečného odvzdušnění lisované směsi) tlakem 40 MPa. Vytvořené vzorky byly
váženy, měřeny a uloženy k sušení. Po vysušení byly vzorky opět váženy a měřeny
– stanovení smrštění sušením. Následně byla na vysušených vzorcích provedena
zkouška pevnosti v ohybu (Michealisův přístroj).
Tab. 3. Dílčí výsledky – pevnost v ohybu a objemová hmotnost výsušku
Jíl. zemina
Mn. vody [%]

5%
R

B

10%
R

B

15%
R

B

20%
R

B

25%
R

B

30%
R

B

8

0,37 1524 0,38 1500 0,45 1511 0,43 1530

10

0,52 1520 0,48 1501 0,54 1540 0,48 1540

12

0,48 1545 0,44 1520 0,52 1568 0,53 1575

14

0,50 1560 0,47 1530 0,57 1560 0,51 1570

16

1,11 1572 0,97 1552 1,19 1591 1,28 1600 0,89 1580 0,91 1604

18

1,81 1642 1,07 1610 1,27 1640

20

2,20 2201 1,40 1643 2,40 1681
-3

B – objemová hmotnost [kg*m ], R – pevnost v ohybu [MPa]

Kritériem, pro navrhovanou surovinovou směs, byl takový poměr přídavku jíl.
zeminy a vody, aby byla zajištěna co největší hutnost a pevnost v ohybu (rozmezí
1,5 až 2 MPa) u výsušku.
Tento požadavek byl splněn u vzorků s přídavkem 20 až 30% zeminy. Vyšší podíl
přídavku zeminy se příznivě projevil na vyšší manipulační pevnosti výlisku i výsušku.
Jako vhodné množství přidávané zeminy byl stanoven podíl 30% jílu Poštorná.
Výsušek tohoto složení dosahoval nejvyšších pevností v ohybu.
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Vhodným množství vody je množství 20%, které se pokusíme snížit přídavkem
ztekucovala.
5. Návrh množství ztekucovala
Teorie
Popílek byl domílán na požadovanou granulometrii v kulovém mlýně (zbytek
cca 5 % na sítě 0,063 mm). Množství přidávané zeminy se bylo 30 % z hmotnosti
popílku. Současným mletím popílku a přídavku zeminy docházelo k homogenizaci
surovinové směsi.
Pro tuto zkoušku byla ze surovinové směsi vytvořena suspenze. Pro optimální
konzistenci bylo přidáno 40 až 45 % vody. Postupně bylo do suspenze dávkováno
ztekucovalo s přídavkem po 0,2 %. Protože vlastnosti směsi popílku a vody se
výrazně mění po přidání ztekucovadla, bylo třeba stanovit max. viskozitu.

Obr. 2. Fordův pohárek

Obr. 3. Ztekucovací křivka – optimální
dávka ztekucovala A

Ztekucení suspenzí bylo zkoušeno pomocí Fordova pohárku, který pracuje na
obdobném principu jako průtokový viskozimetr. Fordův pohárek je kalibrovaná
nádobka se standardní výtokovou dýzou, kterou lze měnit ve škále 2, 4, 6 a 8 mm).
Výsledkem je stanovení doby výtoku suspenze v sekundách.
Optimální dávku ztekucovadel lze určit měřením viskozity při různých koncentracích
ztekucovala v suspenzi. Vynesením této závislosti vzniká tzv. ztekucovací křivka.
Zvyšováním koncentrace ztekucovadla viskozita suspenze klesá po určitou mez a po
jejím překročení viskozita postupně vzrůstá (obr. 3).
Výsledky účinnosti ztekucovadel
Nejlepších výsledků ztekucení bylo dosaženo přídavkem hexametafosfátu sodného,
tripolyfosfátu sodného, pyrofosfátu sodného a to již při přídavku 0,4 až 1 %. Naproti
tomu vodní sklo mělo velmi nízký ztekucující efekt.
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Obr. 4. Stanovení viskozity pomocí Fordova pohárku
6. Navržená surovinová směs a poloprovozní výpal střepu
Pro další poloprovozní zkoušky byla použito tato surovinová směs:
-

18 % vody

-

el. popílek Mělník

-

30 % jíl. zem. Poštorná

-

0,2 % Tripolyfosfátu

Ověření navržené surovinové směsi (rychlovýpal ve válečkové peci)
Ze surovinové směsi (dle navržené receptury) byly v závodě Rako v Rakovníku
vylisovány vzorky o rozměru 210 x 210 x 9 mm. Množství ztekucovadla
(Tripolyfosfát) a teplota výpalu byly zvoleny v souladu s množstvím ztekucovadla a
s teplotou, které běžně používá praxe.
Lisování probíhalo ve třech fázích tlaky - 7, 9 a 18 MPa. Sušící režim byl
s nárůstem teploty od 60 °C do 100 °C. Vlastní výpal byl realizován v závodě Rako 3,
ve válečkové peci s teplotou 1131 °C (viz křivka výpalu obr. 5). Část vzorků byla
vypálena v tunelové peci Šlapanice – křivka výpalu obr. 6.
Současně s vzorky, kde byla použita naše navržená receptura, byly vypáleny i
vzorky obkladů (bez povrchové úpravy), ze suroviny pro výrobu běžně používané.
7. Výsledky
Po výpalu byly vzorky rozřezány na prvky o velikosti přibližně 100 x 50 mm.
Provedeny byly v současné době zatím jen stanovení základních fyzikálně
mechanických vlastností. Z výsledků zkoušek pak bylo možné porovnat vlastnosti
vzorků z naší navržené suroviny a průmyslově vyráběných obkladů.
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Důležitým krokem tohoto výzkumu byl:
-

laboratorní rychlovýpal – na základě výsledků návrh vypalovací vhodné
teploty,

-

rychlovýpal v průmyslové válečkové peci - (RAKO Rakovník) → posouzení
možnosti jednožárové technologie,

-

výpal v tunelové peci (TONDACH Šlapanice) → posouzení možnosti
dvoužárové technologie,

Pálicí křivka - výpal Rakovník

Pálicí křivka - výpal Šlapanice

1000

Teplota výpalu [oC]

Teplota výpalu [oC]

1200
1000
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600
400

600
400
200
0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
Doba výpalu [min]

0

Obr. 5. Křivka výpalu – rychlovýpal ve
válečkové peci RAKO
-

800

4

8

12 16 20 24 28
Doba výpalu [hod]

32

36

Obr. 6. Křivka výpalu – tunelová pec
Šlapanice

porovnání vlastností střepu s různým způsobem výpalu se standardními
komerčně - vyráběnými střepy pórovinových obkládaček a s normovými
požadavky (ČSN EN 14411 – tab.4.)

Výsledné hodnoty nám umožnili vzorky zatřídit dle normy ČSN EN 14411.
Tab. 4. Vybrané požadované vlastnosti na obkladové prvky
Požadavky na obkladové prvky (dále jen OP) skupiny B dle ČSN EN 14411
Vlastnosti za sucha lisovaných OP
Nasákavost

[%]

Pevnost v ohybu

[MPa]

Lomové zatížení (tl. 7,5 mm)
Odolnost proti vlivu mrazu

B Ia

B Ib

B IIa

B IIb

B III

průměr

≤ 0,5

0,5 – 3

3–6

6 – 10

> 10

jednotlivě

max.0,6 max.

max.

max. 11 min. 9

průměr

≥ 35

≥ 30

≥ 22

≥ 18

jednotlivě

min. 32

min. 27

min. 20

min. 16

[N]

1 300

1 100

1 000

800

ano

ano

Přípustný zkušební postup

≥ 15
600

Všechny obkladové prvky dosáhly hodnot nasákavosti vyšší než 10% (třída BIII) a
proto je lze použít pro obklady vnitřních stěn. Pro exteriér by bylo možné použít prvky
třídy BIb (tj. nasákavost pod 3%).
Z výsledků zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti lze konstatovat, že střep
označovaný jako xR je méně hutný s vyšší otevřenou pórovitostí než u vzorků
s označením Rax.
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Tab. 5. Výsledné stanovené vlastnosti obkladových prvků (výpal při t = 1131 °C)
Vlastnos

E

P

T
3

R
3

[kg/m ] [kg/m ] [MPa]

Třída* Pozn.

Vzorek

[%]

1R

16,63 30,45 1831

2632

14,79

xR - 18% vody, pop. Mělník + 30% zem.

2R

16,21 30,02 1852

2647

17,78

Poštorná, 0,2% Tripolyfosfátu

3R

16,2

30,02 1853

2648

13,05

4R

15,71 29,23 1861

2629

12,35

Ra1

13,3

25,35 1906

2554

12,81

Ra2

12,98 24,83 1914

2546

Ra3

14,67 27

1840

2521

Ra4

13,48 25,52 1894

2543

Obr. 7. Vypálený vzorek

Rax – průmyslová surovinová směs (Rako)
BIII

Dle ČSN EN ISO 10 545 – 3:
E – Nasákavost, P - Zdánlivá pórovitost,
B - Objemová hmotnost, T - Zdánlivá
hustota

16,39

Dle ČSN EN ISO 10 545 – 4:
R - Pevnost v ohybu

Obr. 8. Vzorky (vstup do pece) – závod Rako 3

160

120

80

40

0,100

0
1,000 Průměr pórů [µm] 10,000

3

-1

xR - Rakovník
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Obr. 9. Vzlínavost – srovnání střepu Obr. 10. Distribuce pórů – srovnání střepu xR
xR a Rax
a Rax (výpal Rakovník, Šlapanice)
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8. Závěr
Výsledky této práce ukázaly možnosti dalšího účelného využití popílků, zvláště
z vysokoteplotního spalování, jako ekologické náhrady přírodních surovin.
Od používání ztekucujících přísad při výrobě obkladových prvků bylo očekáváno
celkové zlepšení vlastnosti po výpalu vzorků. Snížení množství přidávané vody
(snížení spotřeby tepla k sušení) vede ke snížení pórovitosti výsušku i střepu a
konečně i zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností střepu.
Přídavek ztekucovadel zajišťuje nejen zvýšení manipulačních pevností, ale zároveň
i pozitivně ovlivňuje procesy probíhající při výpalu. Důležitým hlediskem je
rozpustnost, účinnost a cena používaného ztekucovadla. U všech následujících typů
ztekucujících prostředků je rozpustnost velmi dobrá.
Orientační ceny ztekucovadel a jejich účinnost:
hexametafosát

27.000.- Kč/t

nejúčinnější

tripolyfosát

19.000.- Kč/t

↓

pyrofosát

21.000.- Kč/t

účinné

Podle výsledků byly nejúčinnější ztekucovadla hexametafosfát (nejdražší, ale
nejlepší) a tripolysfát (o 1/3 levnější s obdobnou účinností). Obě ztekucovadla plní
svoji funkci již při dávce 0,3 - 0,5 %. Dále jsme využívaly ztekuťující prostředek
tripolyfosfát.
Na vzorcích xR (námi navržená surovinová směs) po výpalu bylo možné pozorovat
praskliny, viz obr. 7. Tyto vady byly způsobeny již při lisování vysokým podílem vody
obsažené v surovině. Během výpalu pak došlo jejich vlivem k destrukci vzorků.
Při zkouškách vzorky dosaženými vlastnostmi splnily požadavky třídy BIII. I když
pro stanovení vzlínavosti byly vybrány vzorky bez zjevné vady střepu, lze
předpokládat existenci těchto prasklin i u vzorků použitých pro stanovení vzlínavosti.
Výsledek této zkoušky jimi byl nepříznivě ovlivněn (obr. 9).
Dalším cílem bude na základě dosažených výsledků a ve spolupráci s praxí
zpřesnit složení surovinové směsi, výsledné vlastnosti střepu ověřit ve větším
rozsahu zkouškami dle platných norem (mrazuvzdornost, chem. odolnost, …).
Tento příspěvek byl vytvořen s podporou GAČR 103/05/H044 „Stimulace
vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně materiálové inženýrství“ a
VVZ MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím druhotných
surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“.
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VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO
VÁPENNÝCH MALT
UTILIZATION OF FLY ASH FROM SAWDUST COMBUSTION IN LIME PLASTERS
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Vojtěch Bašta
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie, Žižkova 17, 602 00
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Abstract
Two types fly ash from combustion of sawdust were used in lime plasters as
pozzolana material. As a binding agent the raw fly ash and fly ash heated at the
temperature 1000°C for 1 hour were used. The properties, such as size of grains,
chemical composition and mechanical properties 28 days after preparing of
specimens are described in this paper. The results were compared with those
obtained from lime mortar without fly ash.
1. Úvod
Analýzy omítek a zdících malt historických staveb nasvědčují tomu, že byly
v maltách používány látky, které vedly ke vzniku sloučenin, které jsou odolné
působení vody. Staří stavitelé využívali příměsi do vápenných malt s pucolánovými
vlastnostmi, a to jak přírodní (písky z vyvřelin), tak technogenní (pálené jíly a popely
po spalování různých organických látek). V posledních letech se proto obrátila
pozornost výzkumných pracovníků ke studiu možností využití různých materiálů,
které vykazují pucolánové vlastnosti, a tedy vedou ke vzniku zatvrdlého produktu
s vyšší mechanickou a korozní odolností v porovnání s maltami na bázi čistého
vápna [1].
2. Charakteristika pucolánů
Pucolán je definován jako „křemičitý nebo hlinitokřemičitý materiál, který sám
o sobě má malé nebo žádné pojivé vlastnosti, ale pokud je v jemně mleté formě
a v přítomnosti vlhkosti, reaguje s hydroxidem vápenatým při běžných teplotách za
tvorby sloučenin s významnými pojivými vlastnostmi“.
Princip pucolánové reakce lze popsat následujícími reakcemi:
≡ Si – O – Si ≡ + 8 OH- → 2 [SiO(OH)3]-

+ H2O

≡ Si – O – Al ≡ + 7 OH- → [SiO(OH)3]- + [Al(OH)4]Při této reakci vzniklé křemičitanové a hlinitokřemičitanové ionty vytvářejí
s přítomnými Ca2+ ionty hydratované křemičitany (CSH gely), pucolány s obsahem
jak křemičité, tak hlinité složky, vytvářejí s hydroxidem vápenatým řadu sloučenin.
Byly identifikovány zejména fáze C4AHx, C4AH13, C3AH6, C2ASH8. Složení reakčních
produktů je závislé na typu pucolánového materiálu a podmínkách průběhu reakce
s hydroxidem vápenatým, tj. na okolní teplotě a přítomnosti vlhkosti [2].
Rychlost reakce a účinek pucolánů jsou velmi závislé na velikosti jeho částic. Čím
je pucolán jemnější, tím má větší povrch, na kterém dochází k pucolánové reakci,
a tím se více využijí jeho pucolánové vlastnosti. Velká zrna zreagují, ale pouze na
povrchu, který však je mnohonásobně menší a zrn je ve směsi při stejné hmotnosti
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mnohonásobně méně. Pucolánový materiál ve formě drti (velikost zrn v mm) se
projeví na vlastnostech malty mnohem méně než stejný materiál ve formě malých
částic mikrometrických rozměrů.
Přídavek pucolánů do vápenných malt modifikuje jejich vlastnosti. Pucolánovou
reakcí vzniknou sloučeniny, které snižují riziko vyluhování pojiva, zvyšují
mrazuvzdornost a chemickou odolnost malty, a to vede k prodloužení životnosti malt.
V závislosti na výběru a množství pucolánu vzrůstají pevnosti malty a pokud není
samotný pucolán porézní, snižuje se jejich porozita.
Z technogenních pucolánů jsou z hlediska ceny zajímavé popely a popílky ze
spalování organické hmoty. Pro výrobu tepelné energie a ohřev teplé vody se dnes
začínají v čím dál větší míře využívat alternativní paliva (tzv. biomasa), tj. sláma,
dřevo a kůra ze zpracování dřeva, různé rychle rostoucí rostliny, byliny i dřeviny [3, 4,
5]. Zde je zdroj pucolánů, pokud vyhovují svými vlastnostmi technologickým
požadavkům výroby malt, resp. betonů či jiných kompozitů.
3. Suroviny a metodika zkoušek
Popílky jsou charakterizovány druhem spalované biomasy a spalovacího zařízení,
chemickým složením a granulometrií. K modifikaci vápenných malt byly použity dva
druhy popílků, jejich granulometrie je uvedena v grafech na obr. 1 a 2, označení je
v Tab. 1 a chemické složení v Tab. 2 . Popílky byly zkoušeny jak v dodané podobě,
tak i po žíhání na teplotu 1000°C s hodinovou výdrží. Tento postup byl zvolen proto,
že popílky měly černou barvu v důsledku obsahu nespáleného uhlíku a je známo, že
organické látky, včetně jemného podílu uhlíku ve spalitelném podílu by mohly mít vliv
na průběh pucolánové reakce mezi hydroxidem vápenatým a popílkem.
Tab. 1 Označení vzorků popílků
Označení vzorků
A

POL-FA

B

TRE-FA

Vzorek
Popílek z Dřevozávodu Pražan, s.r.o. Polička
Spalovaná biomasa – piliny a kůra
Popílek z Truhlářství Straka, spol. s r. o.,
Třebovice
Spalovaná biomasa - piliny

Tab. 2 Chemické složení popílků A a B
Ztr. ž.
24,05
10,26

SiO2
27,93
34,36

Al2O3
4,12
6,72

Fe2O3
2,32
3,16

MnO
2,25
2,60

CaO
26,13
27,77

MgO
2,37
4,06

K2O
5,10
6,03

Na2O
0,65
1,53

P2O5
1,75
1,85

SO3
0,80
0,75

CO2
4,80
8,37

Zkušební tělesa pro stanovení pevností byla vyrobena ze směsí, jejichž složení je
uvedeno v Tab. 3. Množství vody bylo dávkováno tak, aby čerstvá malta měla
stejnou konzistenci. Ze směsí byla vyrobena zkušební tělíska velikosti 20x20x100
mm, která byla 2 dny ponechána ve formě a po vyjmutí z forem byla uložena
v běžném laboratorním prostředí o teplotě 20±2 °C a R.H. 55±5%. Tělesa byla denně
mlžena vodou z rozprašovače, aby byla podpořena pucolánová reakce.
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Obr. 2 Distribuce částic popílku B
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Obr. 1 Distribuce částic popílku A
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Obr. 3 Porovnání obsahu SiO2, Al2O3, CaO a alkálií v popílcích A a B
Tab. 3 Složení směsí pro výrobu zkušebních těles

Vápenný
hydrát
[hmot. díly]
Písek 0/4 mm
[hmot. díly]
Popílek A
[hmot. díly]
Popílek B
[hmot. díly]
Voda
[hmot. díly]

Směs
1N

Směs
1U

Směs
2N

Směs
2U

Ref

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1,7

1,5

1,5

1,4

1,3

Tělesa byla změřena a zvážena a ze získaných hodnot byly vypočteny objemové
hmotnosti. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena po
28 dnech uložení
v uvedených podmínkách. Stanovení pevnosti v tahu tříbodovým ohybem byla
provedena na třech tělesech, pevnost v tlaku byla stanovena na 6 zlomcích po
stanovení pevnosti v tahu za ohybu.
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4. Výsledky zkoušek
Tab. 4 Pevnost v tahu za ohybu a tlaku těles ze směsí z neupraveného popílku
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
1298
1412
1590

Směs
1N
2N
Ref

Pevnost v tahu za
ohybu [MPa]

Pevnost v tlaku
[MPa]

0,37
0,43
0,49

2,4
2,6
1,7

Tab. 5 Pevnost v tahu za ohybu a tlaku těles ze směsí z upraveného popílku
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
1398
1472
1590

Směs
1U
2U
Ref

Pevnost v tahu za
ohybu [MPa]

Pevnost v tlaku
[MPa]

0,36
0,34
0,49

2,2
2,1
1,7

poměrná hodnota
28denních pevností [%]
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Obr. 4 Poměrné hodnoty pevností v tahu za ohybu a tlaku vztažené k referenčnímu
vzorku
4. Diskuse výsledků
Použité popílky se liší v obsahu SiO2, Al2O3 a obsahu alkálií, přičemž popílek
TRE-FA má ve všech parametrech vyšší hodnoty, suma stanovených složek činí
88,83%, u popílku POL-FA je tato hodnota 73,42%. Ztráta žíháním je vyšší u popílku
POL-FA a vzhledem k obsahu CO2, má tento popílek vyšší obsah spalitelných látek
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(19,25%). Popílek TRE-FA vykázal ztrátu žíháním 10,26% a obsah CO2 8,37%, takže
obsah spalitelného zbytku je nízký, 1,89%.
Z grafu granulometrického zastoupení částic vyplynulo, že popílek TRE-FA má
nad
20% částic pod 0,045 mm, nulové zastoupení částic 0,5 až 1 mm
a zanedbatelný podíl částic 0,25 až 0,5 mm. Popílek POL-FA má obsad částic pod
0,045 mm pod 20%, obsahuje částice velikosti 0,5 až 1 mm a má významný podíl
částic 0,25 až 0,5 mm.
Stanovení objemové hmotnosti ukazuje, že v obou případech, tj. popílku
ošetřeného výpalem i neošetřeného, je výrazně nižší objemová hmotnost u malty
s příměsí popílku POL-FA. Všechny malty s příměsí popílků pak mají nižší
objemovou hmotnost v porovnání s nemodifikovanou vápennou maltou, a to o 118,
resp. 178 kg/m3.
Pevnosti v tahu za ohybu jsou poněkud nižší než u referenční nemodifikované
malty, pevnost v tlaku je vyšší v porovnání s referenční maltou, a to výrazněji u malty
s tepelně neupraveným popílkem.
Vystavení popílku vysoké teplotě může
pravděpodobně způsobit ztavení povrchu jeho zrn, což má za následek nižší rychlost
reakce popílku s vápnem.
Na základě dosažených výsledků mechanických vlastností lze konstatovat, že
popílky z pilin, spalovaných v průmyslových spalovacích kotlích mohou být použity do
vápenných malt. Jejich přítomnost se projeví určitým nárůstem pevností, které bude
v další práci nutno stanovovat v časové závislosti, a to po dobu minimálně 180 dnů.
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Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy a částečně
grantu GA ČR 103/06/0031.

6. Literatura
[1] ROVNANÍKOVÁ, P. Omítky. Chemické a technologické vlastnosti. Praha:
STOP, 2002.
[2] CAROLA, E. A., HENRIQUES, F. M. A. Hydraulicity in lime mortars revisited.
International Workshop, RILEM TC-167COM. University of Paysley: Paysley, 1999,
1-9.
[3] HERNÁNDEZ, J. F. M., et al. Use of wastes of the sugar industry as pozzolana in
lime-pozzolana binders: study of the reaction. Cement and Concrete Research, Vol.
28, No. 11, 1998, 525-1536.
[4] BIRICIK, H., et al. Study of pozzolanic properties of wheat straw ash. Cement and
Concrete Research, Vol. 29, 1999, 637-643.
[5] ELINWA, A.U., MAHMOOD, Y.A. Ash from timber waste as cement replacement
material. Cement and Concrete Composites, Vol. 24, 2002, 219-222.

169

Využitie zeolitových odpraškov pri výrobe pálenej krytiny
Utilization fine zeolite dust in the roofing tile manufacturing
doc., Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave, e-mail: mikulas.sveda@stuba.sk
Abstrakt
Present knowledge about the reduction core refers to the fact that its presence in
the roofing tile can have a negative effect on the decrease of its frost resistance.
Pore structure in the edge zone of brick product affects above all the formation and
measure of the reduction core. In the submitted report author investigates this very
effect. Brick raw material for the production of the roofing tile was gradually changed
and modified using the mineral and organic admixture on the basis of wastes.
1. Úvod
Pri vizuálnom pohľade na ešte neprerezanú pálenú krytinu, ktorá v strede
obsahuje redukčné jadro, máme na prvý pohľad dojem, že ide o bežný tehliarsky
výrobok. Avšak po jej prerezaní na dve polovice vidíme, že črep nie je rovnomerne
vypálený, pozri obrázky 1 a 2. Okraje črepu majú typickú tehlovočervenú farbu,
avšak v jeho strede sa nachádza sivá hmota s čiernym lemovaním. Veľkosť
a zafarbenie tohto jadra závisí od niekoľkých faktorov, ako napríklad od:
♦ rýchlosti nábehu a výšky vypaľovacej teploty,
♦ granulometrického, mineralogického a chemického zloženia suroviny,
♦ polohy uloženia krytiny na pecnom voze [1, 2].
V odbornej literatúre sa pritom často uvádza, že redukčné jadro vzniká
predovšetkým v prípade vysokého podielu jemných zŕn (íloviny) v surovine, keď za
prítomnosti určitého množstva tavív dochádza k rýchlejšiemu slinutiu predovšetkým
povrchovej vrstvy črepu, čo súčasne vyvolá výrazné zníženie jeho pórovitosti.
Nakoľko proces oxidácie prebieha difúznymi pochodmi, to má potom za následok, že
vo vnútri črepu nedochádza k potrebnej oxidácii nielen vyhorievajúcich látok, ale aj
prítomných oxidov železa. Nerovnaká oxidácia železa spôsobuje, že v priereze črepu
dochádza k zmene jej farby od červenohnedej cez čiernu až po sivú. Pri určitom
stupni slinutia povrchovej vrstvy môže nastať až situácia, že vznikajúce plyny pri
rozklade uhličitanov vo vnútri v črepe môžu dokonca spôsobiť jeho nafúknutie.
O možnostiach odstránenia redukčného jadra v pálenej krytine sa uvádza napr.
v lit. [1,3]. Jednou z možností je buď spomalenie nábehu vypaľovacej krivky,
prípadne pri zachovaní tzv. “rýchleho režimu pálenia” prichádza do úvahy aplikácia
buď vlastného výmetu (presne stanovenej granulometrie) alebo aplikácia chemickej
prísady Vuppor [4]. Nakoľko, ani jedna z vyššie uvedených možnosti nebola pre
výrobcu akceptovateľná (predovšetkým kvôli zvýšeným vstupným nákladom), autor
v predkladanom príspevku navrhuje aplikovať priemyselné odpady.
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Obr. 1 Priečny rez pálenej krytiny s typickým redukčným
jadrom

Obr. 2 Detail na redukčné jadro

2. Charakteristika vstupných surovín
Na výrobu skúšobných vzoriek bola použitá tehliarska surovina s vysokým
obsahom uhličitanov. Táto surovina je prezentovaná tromi skúšobnými vzorkami
(vzorky A, B a C), ktoré boli odobraté po mechanickej úprave, ale v rôznom časovom
období. Ich chemické zloženie je uvedené v tab. 1 a granulometrické zloženie vo
forme čiar zrnitosti je zobrazené na obr. 4. Na základe porovnania vzoriek A, B a C,
môžeme konštatovať, že z hľadiska chemického zloženia je medzi nimi minimálny
rozdiel. Trochu väčší rozdiel môžeme vidieť v granulometrickom zložení, kde vzorka
C je charakterizovaná najvyšším podielom jemných častíc.
Tabuľka 1 Chemické zloženie tehliarskej suroviny a piesčitého prachu
Meraná veličina
Vzorka A
Vzorka B
Vzorka C
Piesčitý prach
%
%
%
%
SiO2
63,69
63,81
62,19
56,86
Al2O3
11,07
10,98
11,49
13,55
Fe2O3
4,63
4,60
4,87
5,38
CaO
5,89
5,98
6,10
6,20
MgO
1,76
1,74
1,89
3,69
K2O
2,23
2,39
2,33
2,64
Na2O
0,61
0,61
0,81
1,43
CaCO3 + MgCO3
12,77
11,76
12,36
16,52
Strata žíhaním
8,50
8,41
8,78
9,20
H2O
3,54
3,78
4,11
1,33
Pri hľadaní vhodných prísad, pomocou ktorých sa mala modifikovať pórová
štruktúra tehliarskeho črepu požadovaným smerom, sa vyskúšalo niekoľko rôznych
prírodných a chemických prísad, z ktorých len niektoré sú uvedené v predkladanom
príspevku, pozri tab. 2. V tomto prípade je potrebné upozorniť na chemické
a granulometrické zloženie piesčitého prachu. Ak ich porovnávame s tehliarskou
surovinou, potom pri piesčitom prachu môžeme sledovať väčšie rozdiely v obsahu
SiO2, Al2O3, MgO a CaCO3 a zvýšený podiel zŕn v rozsahu 2 až 60 µm (tab. 1
a obr. 3).
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Obr. 3 Čiary zrnitosti základnej suroviny (vzoriek A, B a C), piesčitého prachu
a zeolitových odpraškov
Tabuľka 2 Prírodné a chemické prísady
Dávkovanie
Poznámky
Označenie
Názov
(% hmot.)
p
piesčitý prach
5
povodie rieky Moravy, lokalita Kostolište
komerčný výrobok, vodný roztok,
vl
VUPSAL
0,5*
dodáva VUP a.s. Prievidza
priemyselná druhotná surovina, vodný
vv
VUPTAV
0,5*
roztok, dodáva VUP a.s. Prievidza
priemyselná druhotná surovina,
zeolitové
15
o
dodáva ZEOCEM, a.s. Bystré
odprašky
*

dávkovanie v percentách hmotnosti sušiny roztoku na hmotnosť základnej suroviny

3. Výroba a skúšanie skúšobných vzoriek
Prísady v tuhom stave sa pridávali v % hmotnosti na hmotnosť základnej suroviny
a prísady v tekutom stave sa pridávali v % hmotnosti sušiny roztoku na hmotnosť
základnej suroviny. Vypracované cesto sa nechalo odležať v laboratórnom prostredí
asi 12 až 14 hodín. Následne boli vyrobené skúšobné vzorky rozmerov 100 x 50 x
20 mm. Tie sa potom uložili na perforované rošty, kde počas 48 hodín sa zisťovali
hodnoty pre stanovenie Bigotovej krivky. Vzorky pred uložením do pece sa ešte
vysušili v laboratórnej sušiarni do ustálenia hmotnosti. Výpal sa uskutočnil
v elektrickej laboratórnej peci s regulovaným režimom pálenia. V peci bolo stabilné
oxidačné prostredie. Pre výpal sa použila páliaca krivka, ktorá je bežne aplikovaná
v tehelniach pri výpale pálenej krytiny s max. teplotou 1060 °C.
4. Stanovenie vlastnosti
Stanovenie vybraných vlastností vstupných surovín, tehliarskeho cesta a črepu sa
vykonalo podľa príslušných noriem STN 72 1074, STN 72 1565, STN 72 1073.
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Zrnitosť použitých surovín bola stanovená laserovým difrakčným analyzátorom
Analysette 22 firmy Fritsch. Objem a medián polomeru pórov vo vypálenom črepe sa
stanovil vysokotlakovým ortuťovým porozimetrom typu 1500 firmy Erba Science.
Veľkosť redukčného jadra v skúšobných vzorkách bola rozdelená na štyri veľkosti
podľa obr. 4.

Obr. 4 Definovanie veľkosti redukčného jadra v skúšobných vzorkách, kde
v zátvorke je uvedený percentuálny podiel sivej plochy k celkovej ploche
priečneho rezu:
a) veľká (jadro > 40 %),
b) stredná (40 % ≥ jadro > 25 %),
c) malá
(25 % ≥ jadro > 10 %),
d) bez
(10 % ≥ jadro)
5. Vplyv pórovej štruktúry črepu na jeho mrazuvzdornosť
Táto časť práce bola venovaná vplyvu pórovej štruktúry na mrazuvzdornosť.
Podľa výsledkov uverejnených v práci [5], je veľmi zložité navzájom porovnávať
skúšobné vzorky bez a s redukčným jadrom na mrazuvzdornosť. Len pre
zaujímavosť, pri skúšobnej vzorke C s najväčším redukčným jadrom bola stanovená
pórová štruktúra zvlášť povrchovej vrstvy a zvlášť redukčného jadra. Z výsledkov,
ktoré sú uvedené na obr. 5 a 6 vidíme, že ide o dve diametrálne odlišné pórové
štruktúry. Pri ich posúdení nám veľmi pomohli výsledky Lacha a Voborského, ktorí
sledovali vplyv tehliarskych črepov s rôznou pórovou štruktúrou na mrazuvzdornosť
[6]. Podľa týchto autorov najlepšie výsledky sa dosiahli s tehliarskymi črepmi, ktorých
pórová štruktúra bola blízka pórovej štruktúre, ako je zobrazené na obr. 8. Naopak,
najhoršie výsledky boli dosiahnuté s tehliarskymi črepmi, ktorých pórová štruktúra
bola blízka štruktúre podľa obr. 9. Už vizuálne porovnanie obr. 5 a 8 a tiež obr. 6 a 9
jasne demonštruje, že v jednom aj v druhom prípade ide o veľmi podobné pórové
štruktúry črepov.
Na základe predchádzajúcej skutočnosti, bola naša pozornosť sústredená len na
povrchovú vrstvu skúšobných vzoriek. Dosiahnuté výsledku sú uvedené v tab. 3.
Potvrdili sa doterajšie výsledky uvedené v práci [7], že medzi objemom a mediánom
polomeru pórov je lineárna závislosť, samozrejme ak výpal prebieha pri teplotách
vyšších ako 950 °C, pozri obr. 7. V tomto prípade je možné predikovať, že skúšobné
vzorky bez redukčného jadra (Bvl, Bvv a Co) budú vykazovať aj vyššiu
mrazuvzdornosť ako vzorka B alebo vzorka C, nakoľko:
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a) neobsahujú redukčné jadro,
b) majú priaznivú pórovú štruktúru, pozri obr. 10 až 12,
c) zo sledovaného súboru vzoriek majú najvyššie hodnoty mediánu polomeru
pórov, pozri obr. 7.
Tabuľka 3 Špecifický povrch, celková pórovitosť, objem a medián polomeru pórov
povrchovej vrstvy skúšobných vzoriek
Skúšobná vzorka
A
Ap
B
Bvl
Bvv
C
Co
2
Špecifický povrch, m /g
1,90
1,65
1,70
4,11
1,34
1,86
1,66
Celková pórovitosť, %
27,27 28,04 28,09 29,38 29,60 26,73 27,95
Cel. objem pórov, mm3/g 140,0 141,8 147,8 161,5 156,5 134,1 151,4
Medián pol. pórov, nm
291,4 310,8 324,0 362,2 395,4 260,9 320,4
bez
bez
veľká
bez
Veľkosť redukčného jadra stredná malá stredná
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Obr. 5 Histogram rozdelenia pórov
v povrchovej vrstve; tehliarska
surovina vzorka C

Obr. 6 Histogram rozdelenia pórov
v redukčnom jadre; tehliarska
surovina - vzorka C
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Obr. 7 Vzťah medzi objemom pórov a mediánom polomeru pórov v povrchovej
vrstve črepu
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Obr. 9 Histogram veľkosti pórov
Obr. 8 Histogram veľkosti pórov
v tehliarskom črepe
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Obr. 11 Histogram veľkosti pórov
v povrchovej vrstve; tehliarska
surovina – vzorka B + 0,5 %
prísady Vuptav

Obr. 10 Histogram veľkosti pórov
v povrchovej vrstve; tehliarska
surovina – vzorka B + 0,5 %
prísady Vupsal

Objem pórov, mm³/g

70
Vzorka: Co

60
50
40
30
20
10
0

7,5

75

750

7500

Polomer pórov, nm

Obr. 12 Histogram veľkosti pórov v povrchovej vrstve; tehliarska surovina – vzorka
C + 15 % zeolitových odpraškov
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6. Celkové zhodnotenie
Vykonané laboratórne skúšky preukázali, že použitými modifikačnými prísadami je
možné zlepšiť difúziu plynov medzi jadrom a povrchom tehliarskeho črepu. Súčasne
sa potvrdila známa skutočnosť, že veľkosť redukčného jadra je výrazne
ovplyvňovaná pórovou štruktúrou povrchovej vrstvy črepu a súčasne aj
granulometriou aplikovanej suroviny.
Pórová štruktúra povrchovej vrstvy, ktorá bola odobratá zo skúšobnej vzorky
s najväčším redukčným jadrom, podľa Lacha a Vobroského zodpovedá vysoko
mrazuvzdornému črepu, naopak pórová štruktúra redukčného jadra zodpovedá
črepu s nízkym počtom zmrazovacích cyklov.
Všetky skúšobné vzorky, ktoré obsahovali viac ako 46 % pórov väčších ako
335 nm, už nevykazovali redukčné jadro. Naopak, skúšobné vzorky, ktoré obsahovali
menej ako 46 % týchto pórov, už mali redukčné jadro určitej veľkosti. Čím bol objem
väčších pórov menší, tým bola veľkosť redukčného jadra väčšia. Samozrejme, že
sekundárne dôležitú úlohu zohráva aj celkový objem pórov.
Zo sledovaných modifikačných prísad určite si dôležitú pozornosť zaslúžia
priemyselné odpady (VUPTAV a zeolitové odprašky), ktorých aplikácia môže byť
vhodnou alternatívou často používaným vlastným výmetom. Je potrebné tiež
zdôrazniť, že akákoľvek aplikovaná prísada by mala obsahovať menej tavív ako
vlastná tehliarska surovina.
Uvedená problematika bola riešená s podporou Vedeckej grantovej agentúry
Ministerstva školstva SR a SAV v rámci projektu 1/2139/05.
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VÝVOJ OMÍTKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM BRUSNÝCH A ŘEZNÝCH
KALŮ
UTILIZATION OF SLUDGE FOR PLASTER MATERIALS
Ing. Ondřej Horký, Ing. Jiří Zach, Ph.D.
Organizace:Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie
stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00, Brno
Abstract
At present, when the mortars on a different basis are already the base both for
plaster materials as well as improvement materials, there are many projects focused
on the possibilities of recycling of waste raw materials from building industry in the
building production.
This contribution is focused on the possibilities of chosen waste materials from the
building industry as fillers for plaster materials. The advantage of possible solution is
not only significant decrease of input costs for production of new materials but also of
easier and more ecological way for disposal of building materials.
1 Úvod
Ochrana životního prostředí je významným úkolem dnešní doby. Životní prostředí
je znečišťováno různými odpady, které jsou ukládány na skladkách bez jakéhokoliv
dalšího využití. Tento způsob ukládání odpadů působí negativně na životní prostředí
a je i ekonomicky náročný. Proto je naší společnou snahou nalézt pro odpady nové
využití v rozličných spotřebních materiálech. S rostoucí spotřebou elektrické energie
je produkováno značné množství odpadů, především v tepelných elektrárnách, ale i
odpady ze stavební výroby, z lomu, z výpalu vápna a cementu atd. Odpadní suroviny
vznikající v dnešní době při technologických postupech při výrobě stavebních
materiálů, jsou produkovány ve velkém množství a problematicky skladovány či
likvidovány bez dalšího využití. Jeden ze způsobů, jak tuto problematiku řešit, je
zpětné využití odpadních surovin ze stavebního průmyslu při výrobě stavebních
hmot.
K pokusům využití těchto odpadů zpět ve stavebnictví nás vedou nejen důvody
ekologické, ale zároveň i důvody ekonomické.
Tento můj příspěvek je zaměřen na možnosti využití elektrárenského popílku
z elektrárny Dětmarovice jako plniva do omítkových hmot. Výhodou možného
nalezeného řešení je nejen výrazné snížení vstupných nákladu na výrobu nových
materiálů, ale rovněž i snadnější a ekologická cesta k likvidaci stavebních odpadů.
2. Malty
Malta je stavivo, které se připravuje smísením drobného kameniva, anorganického
pojiva, popřípadě i přísad a příměsí, a následným rozmísením vzniklé granulární
směsi vodou na požadovanou konzistenci. Tímto postupem může být z výchozích
složek malta vyráběna přímo na staveništi (staveništní malta) nebo se ke stejnému
účelu použije továrně předem vyrobená směs anorganických pojiv, plniv, příměsí a
přísad (suchá maltová směs), která se na staveništi už pouze rozmíchá s vodou.
Třetí možností je výroba kompletní malty (ze všech složek včetně vody) v centrální
výrobě. Takto vyrobená malta se na místo dalšího použití dopravuje jako mokrá
177

maltová směs. Vedle jednoduchých granulárních malt s anorganickými pojivy jsou
vyráběny i malty s makromolekulárními pojivy nebo malty modifikované těmito pojivy,
malty s disperzní vláknitou výztuží, malty injektážní, žáruvzdorné, kyselinovzdorné,
stínící (barytové) apod.
Podle druhu použitého pojiva se malty dělí a označují:
− Vápenné malty
1. obyčejné (hrubé)

MV

2. jemné

MVJ

− Vápenno-cementové malty
1. obyčejné (hrubé)

MVC

2. jemné

MVCJ

3. na šlechtěné omítky

MVCO

− Vápenno-sádrové malty

MVS

− Sádrové malty

MS

− Cementové malty
1. obyčejné (hrubé)

MC

2. na cementový postřik

MCP

− Polymercementové malty

PCC

− Polymer malty

PC

Podle účelu použití se malty dělí na:
1. malty na zdění
2. malty na omítky
3. malty na spárování
4. malty na ukládání dlaždic
5. malty na obklady
6. tepelně izolační malty
7. malty na výrobu keramických dílců
8. stykové malty
9. malty na speciální účely
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2.1.

Malty pro omítky

Malty pro omítky se nacházejí v systémech buď jednovrstvých, nebo vícevrstvých.
Funkce těchto malt je pro konstrukce jednak ochranná, ale také estetická a
architektonická. Malty lze dále rozdělit na vnitřní a vnější, které se liší odolnostmi vůči
vnějším povětrnostním vlivům (např. změnám vlhkosti a kolísání kladných a
záporných teplot), mechanickému poškození aj. Jako finální (vrchní) úprava omítek
vícevrstvých se používají různé druhy stěrkových hmot. Tento povrch může být
upravovaný různými technologiemi jako stíráním, hlazením, škrabáním, rýhováním
atd. a tím vytvářet požadovaný reliéf.
Staveništní příprava omítek z výchozích složek se dnes již nedoporučuje. Setkat
se s ní můžeme v případě menších svépomocných prací a při některých
restaurátorských opravách historických objektů.
Vlastnosti malt pro vnitřní a vnější omítky značně závisí na druhu, nebo druzích
použitých pojiv a jejich dávkování. Zvláštní vlastnosti mohou být získány použitými
druhy kameniv, přísad a nebo příměsí.
3 Metodika
Metodika práce je rozdělena do několika etap. V první etapě byly vstupní suroviny
podrobeny všem důležitým vstupní rozborům (sítovým rozborům, chemické analýze,
rentgenové difrakční analýze, bude stanovena sypná a objemová hmotnost). Ve
druhé etapě, bylo navrženo do původních receptur fy.Stomix postupné nahrazování
stávajících plniv elektrárenským popílkem z elektrárny Dětmarovice s procentuálním
dávkováním 0, 2, 4, 6, 8, 10 a 12%, do každé směsi samostatně, s konstantním
množství záměsové vody. Podle těchto receptur se zhotovily zkušební vzorky a
stanovily se základní zkoušky- stanovení zpracovatelnosti čerstvé malty dle ČSN 72
2441, pevnost v tahu za ohybu dle ČSN 72 2450 pevnost v tlaku dle ČSN 72 2450
stanovení přídržnosti k podkladu dle ČSN 73 2577, odolnost proti vzniku trhlinzkouška klínem. Výsledky byly následně vyhodnoceny. Na vyhovujících recepturách
budou prováděny další zkoušky a v další etapách také ověřována možnost využití
další odpadních materiálů.
3.1.

Použité suroviny

Mletý vápenec - jako plnivo byl použit mletý vápenec firmy Omya a.s., který je
vzhledem k poloze firmy Stomix s.r.o. dostupnou přírodní surovinou.
Brusné kaly, které byly na základě provedených zkoušek rovněž označeny za
vhodnou druhotnou surovinu, pocházejí také z výroby firmy Omya a.s. ve Vápenné.
Zde se 3 dny staré teracové dlaždice brousí a řežou. Při této činnosti vzniká odpad
zvaný brusné a řezné kaly. Tyto kaly jsou pak dále míchány, při procesu
sedimentace jsou částečně zbaveny vody a následně vysušeny na vlhkost cca 40%,
proto musí být před použitím také dosušovány.
Měrná hmotnost:

2890 kg.m-3

Sypná hmotnost – volně sypaná:

750 kg.m-3

Sypná hmotnost – setřesená:

1070 kg.m-3
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Chemické složení:
CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

Ner.zb

50,9%

4,68%

0,34%

0,83%

7,71

CEM I 52,5 R je pro tuto práci používán jako pojivo. Tento portlandský cement se
vyznačuje vysokým obsahem slínku 95 až 100 % hm.
Aditiva použitá v této práci byla dodána firmou Stomix, s.r.o.. Jedná se o přísady
na bázi kopolymeru polyvinilacetátu a ethylenu, které zlepšují přídržnost omítkových
hmot k podkladu.
3.2.

Zkouška zpracovatelnosti dle ČSN 72 24 41

Zpracovatelnost čerstvé malty se stanovuje podle její hustoty nebo podle její
plasticity. Zkouška plasticity: Principem zkoušky je stanovení velikosti rozlití
komolého kužele z malty vystaveného otřesům na střásacím stolku. Průměr
vzniklého koláče se změří ve dvou na sebe kolmých průměrech.
3.3.

Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577

Zkušební plocha, betonová deska, na kterou je rovnoměrně natažena stěrková
hmota, po 28 dnech stanovení přídržnosti pomocí kovových terčíků.
3.4.

Odolnost proti vzniku trhlin-zkouška klínem

Na hladkou plochu se nanese pomocí bednění na délku 160 mm klínkově
probíhající vrstva (0-10mm) matly. Velikost bednění je 40x40x160mm. Ihned po
nanesení a zaschnutí matly se bednění sejme, aby se zabranilo ovlivnění
smršťovacího chodu a po 28 dnech sledujeme v jaké délce nastal vznik trhlin.
4 Zhodnocení výsledků
Graf. 1) Závislost přídavku (úbytku) záměsové vody na množství náhrady plniva
popílkem (BetaDEKOR SD)
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Závislost přídavku (úbytku) záměsové vody na množství
náhrady plniva brusnými kaly při zachování konstantní
konzistence (BetaDEKOR SD)
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Graf. 2) Závislost pevnosti v tahu za ohybu na množství substituce původního
plniva popílkem při konstantní konzistenci (BetaDEKOR SD)
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Graf. 3) Závislost pevnosti v tlaku na množství substituce původního plniva
popílkem při konstantní konzistenci (BetaDEKOR SD)
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Graf. 4) Závislost přídržnosti k podkladu na množství substituce původního
plniva popílkem při konstantní konzistenci (BetaDEKOR SD)
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Závislost soudržnosti s podkladem na množství
náhrady plniva brusnými kaly (BetaDEKOR SD)
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Všechny modifikace omítkové hmotu BetaDEKOR SD splňují podmínku odolnosti
proti vzniku trhlin (zkouška klínem) pro hodnotu 10 mm.
5 Závěr
Cílem této práce bylo ověření možnosti substituce původního plniva (drceného
vápence) maximálním množstvím brusných kalů výroby firmy Omya a.s. při
zachování konstantního konzistence. Na základě dosažených výsledků lze
konstatovat, že tento typ druhotné suroviny lze v omezeném množúspěšně použít
pro náhradu části plniva i při konstantní konzistenci. U průmyslově vyráběné směsi
BetaDEKOR SD lze úspěšně substituovat (bez větších problémů) původní typ plniva
do 8%.
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VYUŽITÍ KONOPNÉHO ODPADU VE STAVEBNICTVÍ PRO VÝROBU
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
UTILIZATION OF HEMP WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING
MATERIALS
Jméno autora: Ing. Jiří Zach, Ph.D, Ing. Ondřej Horký
Organizace:Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie
stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00, Brno
Abstract:
Paper described opportunities of utilization of technical hemp as replacement of
wood in thermal insulation materials in build praxis. Technical hemp is quicker
renewable resource as wood and utilization of hemp in building industry give more
opportunities for production of new cheaper materials with high performance
properties.
1. Úvod
V posledních letech se ve stavebním odvětví stále častěji setkáváme se snahou o
využití původních snadno obnovitelných zdrojů při výstavbě stavebních konstrukcí a
výrobě stavebních materiálů. Tento proces je zapříčiněn řadou důležitých
skutečností:
přírodní materiály představují snadno obnovitelné zdroje a jejich využití lze
příznivě hodnotit jak z enviromentálního hlediska, tak také z hlediska
udržitelného rozvoje,
přírodní materiály představují lokálně dostupnou materiálovou základnu,
nejsou vázány na surovinová ložiska a vzhledem k jejich obnovitelnosti je
jejich dostupnost prakticky časově neomezená,
energetické náročnost výroby stavebních materiálů s využitím přírodních
surovin je velmi nízká,
recyklace přírodních materiálů po skončení jejich životnosti a použitelnosti ve
stavebních konstrukcích je relativně jednoduchá a nezatěžuje výrazně životní
prostředí,
stavby z přírodních materiálů získávají v posledních letech stále větší oblibu
pro svoje výborné vlastnosti v oblasti tepelné pohody a dobrého vlhkostního
mikroklimatu,
v neposlední řadě přírodní materiály představují surovinové zdroje s velmi
nízkou cenou což se také pozitivně promítá na výsledné ceně hotových
výrobků, která je ve srovnání s klasickými stavebními materiály většinou nižší.
V loňském roce započal na Stavební fakultě, VUT v Brně vývoj tepelně izolačních
materiálů s využitím technického konopí. Tento výzkum navázal na předchozí
výzkumy, které ze zabývaly možnostmi využití přírodních odpadních materiálů pro
výrobu tepelně izolačních stavebních materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi.
Pro výrobu tepelně izolačních materiálů byly zvoleny dva druhy upraveného
technického konopí:
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hrubá frakce – upravené technické konopí, frakce je složena z očištěných
stonků technického konopí, které upraveny (kráceny) na délku 10 – 50 mm,
jemná frakce – rozvlákněné technické konopí s velikostí částic 1 – 10 mm.
Technické konopí bylo pojeno silikátovým pojivem s přídavkem akrylátová vodní
disperze Sokrat 2084. Cílem při návrhu receptur zkušebních vzorků bylo nalezení
optimální receptury pro výrobu tepelně izolačního materiálu s hodnotou součinitele
tepelné vodivosti λ ≤ 0,1 W.m-1.K-1 s optimálním poměrem tepelně izolačních a
mechanických vlastností.
2. Návrh receptur
V počáteční fázi výzkumu bylo navrženo celkem 6 receptur, které se od sebe lišily
použitou frakcí technického konopí, množstvím pojiva a množstvím záměsové vody.
Receptury byly zvoleny takovým způsobem, aby bylo možné stanovit vliv jednotlivých
komponent na tepelně izolační a mechanické vlastnosti výsledného materiálu.
Tab. 1: Přehled složení zkušebních vzorků
Záměs
č.
1
2
3
4
5
6

Cemen
t
kg
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5

Konopí
(jemná fr.)
kg
1
1
1
-

Konopí
(hrubá fr.)
kg
1
1
1

Voda

Sokrat

kg
1,85
1,85
2,10
2,10
2,30
2,30

kg
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15

Pro míchání zkušebních záměsí byla použita ruční míchačka Perles PM 5-720 E,
s regulací rychlosti otáček (500 – 2800 ot/min). Vlastní míchání probíhalo v plastové
nádobě. Vzhledem ke skutečnosti, že je povrch polystyrénových částic odpudivý vůči
vodě – nesmáčivý, byla použita jako povrchově aktivní látka akrylátová vodní
disperze Sokrat 2084. Přídavek Sokratu zvyšuje smáčivost částic technického konopí
a zároveň obaluje částice polystyrenu a působí tak jako adhezivo. Současně také
snižuje povrchové napětí vody, čímž usnadňuje vznik pěny při míchání směsi a
vzniklou pěnu stabilizuje. Z každé směsi bylo vyrobeno šest zkušebních krychlí o
rozměrech 100 x 100 x 100 mm, a tři zkušební těleso o rozměrech 300 x 300 x 50
mm pro stanovení mechanických a tepelně izolačních vlastností.
3. Přehled výsledků měření
Zkušební vzorky byly po vyrobení ponechány 28 dní v laboratorním prostředí a
poté byly vysušeny nejprve při teplotě 70°C a posléze při teplotě 105°C do konstantní
hmotnosti. V první fázi bylo povedeno stanovení fyzikálních a mechanických
vlastností zkušebních vzorků. Při stanovení mechanických vlastností byly vzorky
postupně zatěžovány, pokud u vzorků nedošlo k porušení do 10% deformace, byla
jako výsledná hodnota použito napětí při 10% deformaci. Zatěžování bylo provedeno
u tří zkušebních vzorků každé sady kolmo na směr zhutnění a u zbývajících třech
zkušebních vzorků ve směru zhutnění, aby bylo možné studovat vliv anizotropie
zkušebních vzorků (především vlivem orientace dlouhých vláken u hrubé frakce na
mechanické vlastnosti. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tab. 2: Přehled fyzikálně mechanických vlastností zkušebních vzorků
Záměs
č.

ρv
kg.m-3

R⊥
MPa

R II
MPa

1
2
3
4
5
6

267,1
275,6
403,6
457,5
389,0
431,6

0,100
0,230
0,350
0,460
0,410
0,470

0,130
0,340
0,425
0,725
0,660
0,690

-3

ρ v [kg.m ]

Graf 1: Přehled objemových hmotností zkušebních vzorů
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Objemová hmotnost se u jednotlivých zkušebních záměsí pohybovala v rozmezí
260 – 460 kg.m-3, přičemž lze pozorovat přímou úměru mezi množstvím použitého
pojiva a přírůstkem objemové hmotnosti. Dále je možné pozorovat vliv zvýšení
množství záměsové vody u záměsí 5 a 6, čímž bylo dosažené vyšší napěnění
záměsi a snížení objemové hmotnosti.
Z pohledu mechanických vlastností lze jako vyhovující označit záměsi 4 – 6, u
kterých se pohybovaly dosažené pevnosti nad 0,5 MPa. Záměs č.1 vykazovala velmi
nízké mechanické vlastnosti na hranici soudržnosti materiálu. Záměsi 2 a 3
vykazovaly nízké pevnosti, nicméně hodnoty 0,3 – 0,5 MPa poskytují materiálu
dostatečnou soudržnost, aby je bylo možné aplikovat v nezatížených stavebních
konstrukcích.
Stanovení součinitele tepelné vodivosti bylo provedeno stacionární metodou desky
při teplotním spádu 10K při různých středních teplotách θm: 10°C, 20°C, 30°C a
40°C. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce a grafech níže:
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R[MPa]

Graf 2: Přehled mechanických vlastností zkušebních vzorků
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Graf 3: Závislost součinitele tepelné vodivosti jednotlivých zkušebních vzorků na
střední teplotě
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Jak je patrné z tab. 3 a grafu 3 a 4, tepelná vodivost se u zkušebních vzorků
pohybovala v rozmezí 0, 055 – 0,066 W.m-1.K-1 při střední teplotě + 10°C. Dosažené
hodnoty lze považovat za velmi příznivé. Především u záměsi č. 2 bylo dosaženo
velmi nízké hodnoty součinitele tepelné vodivosti při relativně přijatelné hodnotě
pevnosti v tlaku, která se pohybovala okolo 0,3 MPa.
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Tab. 3: Přehled naměřených hodnot součinitele tepelné vodivosti u jednotlivých
zkušebních vzorků při různé střední teplotě
Záměs
č.
1
2
3
4
5
6

Tepelná vodivost
λ
θm=10°C θm=20°C θm=30°C θm=40°C
W.m-1.K-1

W.m-1.K-1

W.m-1.K-1

W.m-1.K-1

0,056
0,055
0,060
0,064
0,066
0,062

0,060
0,058
0,063
0,067
0,070
0,065

0,064
0,061
0,067
0,070
0,074
0,069

0,065
0,063
0,070
0,075
0,076
0,073

0,070

-1

-1

λ [W.m .K ]

Graf 4: Přehled součinitele tepelné vodivosti jednotlivých zkušebních vzorků při
střední teplotě 10°C
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Jak je dále patrné z grafu č. 3, tepelná vodivost zkušebních vzorků se spolu se
zvyšující se střední teplotou při měření zvyšovala. U všech zkušebních záměsí měla
závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti na střední teplotě měření přibližně
lineární charakter, přičemž při zvýšení střední teploty z 10°C na 40°C došlo u
zkušebních záměsí ke zvýšení hodnoty součinitele tepelné vodivosti o 15 – 18%.
4. Závěr
Počáteční fáze výzkumu v oblasti možnosti využití upraveného technického
konopí pro výrobu tepelně izolačních materiálů ukázala, že tento materiál v sobě
skrývá velký potenciál, což potvrzují i výše uvedené výsledky provedených měření.
Vzhledem k použití silikátového pojiva, nedosahovaly tepelně hodnoty součinitele
tepelné vodivosti zkušebních záměsí extrémně nízkých hodnot, které by bylo možné
přímo srovnávat s tepelně technickými vlastnostmi pěnoplastických a minerálně
vláknitých tepelně izolačních materiálů. Přesto dosažené hodnoty tepelných vodivostí
v rozmezí 0,055 – 0,066 W.m-1.K-1 převyšují parametry některých průmyslově
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vyráběných tepelně izolačních materiálů se silikátovým pojivem (např. tepelně
izolační omítky).
Aby bylo možné objektivně hodnot jednotlivé zkušební záměsi v oblasti jejich
využitelnosti ve stavební praxi, bylo proveden výpočet poměru mechanických a
tepelně izolačních vlastností. Lze tvrdit, že čím vyšší je hodnota tohoto poměru, tím
lepší tepelně technické a mechanické vlastnosti daný materiál vykazuje. Jednotlivé
poměry jsou vyobrazeny v následujícím grafu:

12

-1

-1

R/λ [kg.K.s .J ]

Graf 5: Přehled poměru pevností v tlaku a v tahu za ohybu zkoušených malt
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Jak je patrné z grafu č.5, nejlepší poměr mechanických a tepelně izolačních
vlastností vykazují záměsi č. 4 a 6, kde poměr R/λ přesahuje hodnotu 10.
V další fázi výzkumu bude především provedena optimalizace jednotlivých záměsí
s ohledem na:
snížení hodnoty součinitele tepelné vodivosti,
zvýšení mechanických vlastností,
zlepšení poměru R/λ u zkušebních záměsí.
Na základě provedených měření však lze již v této fázi předpokládat, že upravené
konopí najde své využití ve stavebnictví a materiály z něj vyrobené budou moci
v oblasti svých užitných vlastností plně konkurovat klasickým stavebním materiálům
dlouhodobě průmyslově vyráběným.
Tento příspěvek byl vytvořen s podporou výzkumného záměru MSM 0021630511
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost
konstrukcí a mezinárodního projektu INTAS 04-82-7055.
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STABILIZACE ZINEČNATÝCH IONTŮ, PŘIDÁVANÝCH FORMOU
SIMULOVANÉHO A PŘIROZENÉHO ODPADU, DO AKTIVOVANÝCH
ALUMINOSILIKÁTOVÝCH MATRIC
STABILIZATION OF ZINC IONS ADDED IN A FORM OF SIMULATED OR REAL
WASTE INTO AN ACTIVATED ALUMINOSILICATE MATRIX
Ing. Dana Javůrková, Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Ústav chemie, FAST, VUT v Brně, Žižkova 17, Brno,
e-mail: javurkova.d@fce.vutbr.cz
Abstract
High content of heavy metal ions, especially zinc ions, where found in ashes
produced by municipal waste incinerators. Potential of zinc ions immobilization in
aluminosilicate material was investigated in current research. Ash coming from a
brown coal power plant used as a cheap aluminosilicate material for stabilization of
zinc ions was activated by NaOH or Ca(OH)2. Results are compared with those
obtained by investigation of added zinc chloride (simulated waste).
1. Úvod
Těžké kovy obsažené v odpadech představují velký problém pro životní prostředí.
Mnoho výzkumů se nyní zabývá popisem mechanismu imobilizace těžkých kovů
metodou stabilizace/solidifikace v aluminosilikátových i dalších materiálech. Odpady
jsou často při experimentech nahrazovány solemi těžkých kovů. Snahou zde
popsaného experimentu bylo prozkoumat možnosti solidifikace skutečného odpadu,
popílku ze spalování komunálního odpadu (MSW) pomocí solidifikace klasickým
vysokoteplotním uhelným popílkem. V současné době se ve spalovnách
komunálního odpadu k solidifikaci používá drahý cement. Japonským výzkumem
bylo zjištěno, že společným použitím cementu a fluidního uhelného popílku, jako
stabilizátoru pro MSW, může být zvýšena pevnost, odolnost vůči nasákavosti a
omezena vyluhovatelnost těžkých kovů [1]. Čínští vědci v jedné z metod solidifikace
popisují možnou předcházející separaci těžkých kovů z popílku vyluhováním do
kyselého prostředí [2]. Stejný postup by mohl být použit pro popílek uhelný. Ve
stavebních aplikacích je použití toxických popílků velkým rizikem, avšak při
odstranění těžkých kovů by bylo možné s popílkem uvažovat o využití v širším
měřítku. Na Dánské technické univerzitě je výzkum zaměřen na separací kovů
z popílku pomocí elektrolýzy[3] .
2. Analýza obsahu kovů
Popílky získané spalováním komunálního odpadu mají odlišné složení od popílků
získaných spalováním uhlí, především obsahují značné množství iontů kovů. Byla
provedena chemická analýza obsahu kovů ve všech typech použitých popílků, tedy
nejen v těch, které mají představovat odpad, ale i v popílku uhelném. Výsledky
analýzy a další testované charakteristiky shrnuje tabulka 1. Popílky získané
spalováním dánského či grónského komunálního odpadu charakterizuje především
vysoký obsah zinku, proto byla pozornost zaměřena na imobilizaci zinku z těchto
odpadů v aluminosilikátových matricích. Jako aluminosilikátový materiál byl použit
popílek uhelný, aktivovaný hydroxidem sodným či vápenatým. Výsledky jsou
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konfrontovány s experimenty provedenými na simulovaném odpadu, kde byly
zinečnaté ionty přidány jako sůl - chlorid zinečnatý. Silikátové rozbory chvaletického
a dánského uhelného popílku a popílků ze spalování komunálního odpadu budou
provedeny dodatečně. Tabulka 1 současně uvádí i výsledky testů, ve kterých bylo
sledováno, jaká část z kovů přítomných v popílku je vyluhována do vodného
prostředí. U zinku je to přibližně 9% ve všech studovaných materiálech. Analýzy byly
provedeny podle laboratorních postupů navržených na Dánské technické univerzitě
dle L. Ottosenové.
Tabulka 1 Analýza kovů v popílcích a další charakteristiky
popílek
Charakteristika

z komunálního
uhelný
odpadu
testovaná veličina
jednotka
dánský grónský dánský C chvaletický
% vlhkého popílku 1,11
0,24
0,17
0,39
obsah vody
3,13
-1,48
2,25
0,63
ztráta žíháním/550°C % suchého pop.
14,22 11,65
4,75
1,20
ztráta žíháním/950°C % suchého pop.
12,23 12,58
12,56
3,15
pH v roztoku 1M KCl mS/m
6970
3496
203
158
el. konduktivita
celkový obsah kovu
Pb
mg/ kgpopílku
2434
1289
3
pdl*
Cu
mg/ kgpopílku
751
700
38
54
Zn
mg/ kgpopílku
15524 13246
61
128
Cr
mg/ kgpopílku
136
117
196
205
Cd
mg/ kgpopílku
143
201
8
6
Ni
mg/ kgpopílku
47
62
69
83
Fe
mg/ kgpopílku
2058
5235
20923
35932
mg/ kgpopílku
36831 23358
pdl*
pdl*
celk. obsah Cl
frakce rozpustná ve vodě
Pb
% z celek. obsahu Pb
Cu
% z celek. obsahu Cu
Zn
% z celek. obsahu Zn
Cr
% z celek. obsahu Cr
Cd
% z celek. obsahu Cd
Ni
% z celek. obsahu Ni
Fe
% z celek. obsahu Fe
Cl
% z celek. obsahu Cl
ztráta hmotnosti
% suchého popílku
vyluhováním

60
pdl*
8
22
1
17
12
pdl*

19
7
10
15
17
pdl*
5
92,02

100
18
8
18
pdl*
26
26
pdl*

padl*
44
9
1
pdl*
3
24
pdl*

55,90

17,14

2,47

2,80

*pdl – pod detekčním limitem
3. Provedení experimentu
Experimentální provedení spočívalo v přípravě solidifikátů s různým poměrem
popílku uhelného a popílku ze spalovny komunálního odpadu. Přesné navážky
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popílků vyjádřené v hmotnostech suchého materiálu jsou shrnuty v tabulce 2. Každá
směs popílku v tabulce 2, označená písmenem a číslem, byla dále smíchána v pěti
různých variantách s aktivátorem (1. směs byla bez aktivátoru, 2. s 5 g hydroxidu
sodného, 3. s 10 g hydroxidu sodného, 4. s 5 g hydroxidu vápenatého, 5. s 10 g
hydroxidu vápenatého). Hydroxid sodný byl přidáván ve formě vodného roztoku,
k ostatním směsím byla voda přidána po promíchání směsi v suchém stavu.
Množství přidané vody bylo upravováno podle konzistence každé pasty zvlášť,
především solidifikáty s vysokým obsahem popílku ze spalování komunálního
odpadu vyžadovaly větší přídavek vody. Celkem bylo připraveno 80 druhů
solidifikátů, z nich byly po 28 dnech tuhnutí/tvrdnutí v laboratorních podmínkách
(T = 20°C, RH = 80%) připraveny výluhy dle vyhlášky 383/2001 Sb. , ve znění
pozdějších předpisů. Další postup spočíval v měření pH, konduktivity a část výluhu
byla upravena kyselinou dusičnou pro měření koncentrací kovů na absorpčním
atomovém spektrometru. Byla studována řada kovů a také titrací stanoven obsah
chloridů ve vybraných vzorcích, článek je zaměřen pouze na vyluhovatelnost
zinečnatých kationtů.
Tabulka 2 Značení solidifikátů dle typu popílkové směsi, konc. Zn ve výluzích
popílek
max. konc. Frakce Zn
rozp. ve
Zn ve
z komun. odp
uhelný
vzorek dánský grónský dánský C chvaletický
vodě
výluhu
g
P200
D50
D100
D150
D200
G50
G100
G150
G200
C200
CD50
CD100
CD150
CG50
CG100
CG150

g

g

mg.l-1

g
200
150
100
50

50
100
150
200
50
100
150
200
50
100
150
50
100
150

150
100
50
200
150
100
50
150
100
50

13
398
783
1167
1552
341
669
997
1325
6
393
779
1166
336
665
995

mg.l-1
1
31
61
91
121
34
68
101
134
0,5
31
61
91
34
67
101

4. Výsledky experimentu a diskuse
Dle změřených hodnot konduktivity, jak ukazuje graf 1, lze vyslovit následující
závěry. Popílky vznikající ve spalovnách komunálního odpadu obsahují více vodivých
iontů než popílky uhelné. Rozdíl konduktivit je obrovský, ačkoliv zinečnaté i další
kovové ionty byly výborně imobilizovány téměř ve všech solidifikátech. Hodnota pH,
znázorněná pro testované výluhy grafem 2, se také pohybuje v přípustných mezích
s výjimkou jediného solidifikátu (P200 bez aktivátoru). Zde nastává otázka, proč byla
po úpravě vyhlášky 383/2001 Sb. vyhláškou 294/2005 Sb. vypuštěna konduktivita
z limitních kritérií, když může nastat případ demonstrovaný zde, že konduktivita je
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vysoká, přičemž pH a koncentrace kovů ve výluzích vykazují přijatelné hodnoty.
Přitom je třeba zdůraznit, že vysoká konduktivita může být pro živé organismy
přizpůsobené životu v půdách a sladkých vodách smrtelně nebezpečná. Z grafu 2
také vyplývá, že aktivátor hydroxid vápenatý neměl na zvýšení konduktivity velký vliv,
ale hydroxid sodný přispíval k nárůstu hodnot. Popílek produkovaný spalovnou
komunálního odpadu v Grónsku vykazoval nižší konduktivitu výluhů ze solidifikátů
než popílek produkovaný dánskou spalovnou KAVO.

bez aktivátoru
s 10g hydroxidu sodného
s 10g hydroxidu vápenatého

s 5g hydroxidu sodného
s 5g hydroxidu vápenatého
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Graf 1 Konduktivita výluhů
Graf 2 uvádí hodnoty pH výluhů. Popílky ze spalovny komunálního odpadu i
dánský uhelný popílek jsou schopné udržet pH na hodnotě kolísající okolo pH = 12,
což je významné pro imobilizaci zinku. Zde přídavek aktivátoru pH významně
nezmění. pH se blíží hodnotě 12 i u výluhu, kde bylo přidáno k uhelnému
chvaletickému popílku pouze 50 % popílku pocházejícího ze spalovny komunálního
odpadu bez provedení aktivace. Pokud však ve směsi převažoval popílek
chvaletický, lze pozorovat pokles pH hodnoty výluhu a zde má pro imobilizaci zinku
význam přídavek hydroxidu, který opět pH výluhu zvyšuje. Solidifikát připravený
pouze z popílku chvaletického a bez přídavku aktivátoru má nižší pH než vyžadují
limity ve vyhlášce 294/2005 Sb. pro II.a a II.b třídu vyluhovatelnosti (pH≥6). Hodnoty
pH a konduktivity, získané u výluhů z popílků, a uvedené v tabulce 1, není vhodné
porovnávat s hodnotami získanými po solidifikaci, protože pro analýzy byl použit jiný
postup. Provedením výluhu z chvaletického popílku bez předchozí solidifikace
stejným postupem, jako byly připraveny výluhy solidifikátů obdržíme hodnoty
podobné jako u solidifikovaných vzorků. Solidifikace neměla významný vliv na
hodnotu pH či konduktivity u chvaletického popílku, ostatní popílky tímto způsobem
porovnány se solidifikáty nebyly.
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bez aktivátoru
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Graf 2 pH výluhů
Koncentrace zinku změřené atomovým absorpčním spektrometrem ve výluzích
demonstruje graf 3. Koncentrace u žádného výluhu nepřesáhla hodnotu 2,5 mg.l-1,
čímž lze z hlediska vyluhovatelnosti zinku všechny solidifikační směsi použít pro
skládky určené pro výluhy splňující limity II.b třídu vyluhovatelnosti. Limitní hodnota
pro II.b třídu vyluhovatelnosti je daná koncentrací zinku 5 mg.l-1. S výjimkou
neaktivovaného solidifikátu P200 (tvořeného pouze chvaletickým popílkem), všechny
další solidifikáty obsahující popílek pouze uhelný, a také solidifikáty, ve kterých byla
popílková směs ze 75% tvořena uhelným popílkem vyhovovaly I. třídě
vyluhovatelnosti s limitní hodnotou 0,4 mg.l-1. Do této třídy lze také zařadit solidifikáty
obsahující 50% grónského popílku smíchaného s kterýmkoliv z popílků uhelných.
Přestože popílky získané spalováním komunálního odpadu nelze považovat za zcela
homogenní hmotu, z naměřených koncentrací zinku ve výluhu lze vysledovat, že
s rostoucím podílem popílku z komunálního odpadu je sice vyluhováno zinku více,
avšak vzhledem k limitům a k celkovému obsahu zinku ve výluhu jde o velmi nízké
koncentrace. Množství zinku rozpustného ve vodě a množství zinku skutečně
vyluhovaného je vyjádřeno v hmotnostních % vztažených k celkovému obsahu zinku
a uvedeno v grafu 4. Zřetelně lze pozorovat závislost schopnosti imobilizace zinku na
pH výluhu. Pouze u solidifikátu P200 byl vyluhován téměř všechen zinek rozpustný
ve vodě. Solidifikáty, jejichž výluh měl pH blížící se hodnotě 12 vykazovaly méně než
0,5% vyluhovaného vzorku. Tedy z uvedeného nelze jednoznačně konstatovat, zda
byl zinek zabudován do solidifikátů při tvorbě produktů pucolánové reakce, protože
podstatnější vliv na vyluhovatelnost má hodnota pH. Lze ale vyzdvihnout schopnost
popílkových solidifikátů upravit pH na hodnotu příznivou pro imobilizaci zinku.
Samotný chvaletický popílek musí být však doplněn hydroxidem, aby byl výluh
zásaditý. V ostatních případech nebo v případě smíšení s jiným druhem popílku je
vliv aktivátoru po 28denním tuhnutí solidifikátů zanedbatelný.
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Graf 3 Koncentrace zinku ve výluhu
frakce Zn rozp. ve vodě
s 5g hydroxidu sodného
s 5g hydroxidu vápenatého
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Graf 4 Frakce zinku rozpustná ve vodě a porovnání s % vyluhovaného Zn
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5. Porovnání se simulovaným odpadem
Podrobnější diskuse k experimentům se simulovaným odpadem je popsána
v předchozí publikaci [4]. Experimenty byly provedeny na matrici složené z 200 g
chvaletického popílku a 10 g hydroxidu (sodného – graf 5, vápenatého – graf 6).
Do matric byla přidána koncentrační řada chloridu zinečnatého (0; 0,5; 1; 2; 3 a 3,5
hmot.% Zn v sušině matrice).
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6
5
4
3
2
1

pH =10,4

0,066%
pH =11,7

0,028%
pH = 11,1

0,007%
pH = 10,6

0,010%,
pH = 8,9

1000

2000

3000

0
0

500

3500

max koncentrace Zn /mg.l-1/

Graf 5 Simulovaný odpad ZnCl2 v chvaletickém popílku aktivovaném 10 g hydroxidu
sodného
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Graf 6 Simulovaný odpad ZnCl2 v chvaletickém popílku aktivovaném 10 g hydroxidu
vápenatého
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U simulovaného odpadu s chloridem zinečnatým byla přítomnost chloridů významná
pro snížení hodnoty pH. Jak bylo zjištěno v pozdějších experimentech, téměř
všechny chloridy přidané do matrice ve formě chloridu zinečnatého byly vyluhovány.
V případě aktivace hydroxidem sodným byla imobilizace zinku výborná ještě při jeho
3% obsahu v matrici, avšak s dalším přídavkem chloridu zinečnatého současně
pokleslo pH na hodnotu 7,5. Následkem toho se ze solidifikátu vyluhoval větší podíl
obsaženého zinku a i když tato hodnota činila stále pouze 0,172% z celkového
množství přidaného zinku, nelze už po překročení příslušných limitů výluh zatřídit do
(I.) a (II.b) třídy vyluhovatelnosti. V porovnání s maximální možnou vyluhovatelností
ze solidifikovaného reálného odpadu, kde max. koncentrace vyluhovatelného zinku
v solidifikátu D200 činí 1552 mg.l-1, byly u simulovaného odpadu sledovány i vyšší
koncentrace zinku ve výluhu.
7. Závěr
V experimentech se simulovaným odpadem bylo záměrem použít velmi
rozpustnou sůl studovaného těžkého kovu, chlorid zinečnatý, aby byl demonstrován
nejhorší možný případ vyluhovatelnosti kovu. Bylo zjištěno, že při použití popílku
z komunálního odpadu, jako reálného odpadu pro studium solidifikace, je schopnost
imobilizace podstatně vyšší, než při použití simulovaného chloridu zinečnatého.
Negativní vliv na imobilizaci zinku má především pokles hodnoty pH. Nízká hodnota
pH hovoří o převažujícím množství vodíkových kationtů nad hydroxidovými anionty
ve výluhu. Předpokládá se , že dorovnání náboje je realizováno pomocí chloridových
aniontů, které byly ve vysokých koncentracích také stanoveny ve výluhu.
U simulovaného odpadu byly vyluhovány téměř všechny chloridy přidané ve formě
soli. Další výzkum bude spočívat ve stanovení množství draselných a sodných
kationtů ve výluhu, v jejich přítomnosti pokles pH zřejmě nebude tak znatelný
z hlediska konkurence H+ iontům, což by mohl být případ popílku z komunálního
odpadu.
8. Poděkování
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Abstract
The paper is about possibilities of using of recycled polystyrene foam EPS for
production dry mixture light heat insulation plaster. The paper also provides
properties of polystyrene grains, the basic physical mechanical properties of the final
material and their benefits for using in building industry.
1. Úvod k tepelně izolačním maltám
Vedle klasických typů omítek je možno pro povrchové úpravy vnějších stěn užít i
tzv. omítky tepelně izolační. Tepelně izolační omítky jsou na trhu již řadu let a těší se
relativně velké oblibě. Jejich užití je jednou z možností jak snížit součinitel prostupu
tepla obvodových stěn, či zamezit vzniku tepelných mostů v rizikových místech. Jako
tepelně izolační označujeme jádrové omítky, které mají výrazně lepší tepelně izolační
vlastnosti než klasické omítky (součinitel tepelné vodivosti λ zpravidla okolo 0,1 W.m1 -1
.K
). Na jádrovou tepelně izolační vrstvu se nanáší svrchní zpravidla
hydrofobizovaná ochranná pohledová omítková vrstva obvykle vyztužená vloženou
sítí. Tepelně izolační omítky lze aplikovat na vnější i vnitřní strany obvodových zdí,
zpravidla se provádějí v tloušťkách 40 až 60 mm, což s ohledem na nižší izolační
schopnost odpovídá zhruba 20 až 30 mm pěnového polystyrenu.
Použití tepelně izolační omítky je vhodné zejména pro izolaci konstrukcí s nižším
teplotním spádem, popř. s nižší potřebou snížení součinitele prostupu tepla, zejména
tam, kde jsou zvýšené požadavky na požární odolnost (například stěny a stropy k
nevytápěným prostorům v místě chráněných únikových cest, apod.). Z hlediska
materiálového se jedná o lehké pórovité omítky na vápennocementové bázi
obsahující lehké plnivo. Jako vylehčující plnivo se v současné době používá
především expandovaný perlit a pěnový polystyren.
2. Recyklovaný pěnový polystyrén jako lehké plnivo
Pěnový polystyrén (EPS) se dnes hojně používá nejen ve stavebnictví pro
zateplování, ale zejména na výrobu různých obalů určených pro transport nebo
ochranu nejrůznějších druhů zboží. Po skončení svého krátkého životního cyklu
končí obaly z EPS většinou jako odpad na skládkách nebo ve spalovnách. Existují
snahy o opětovné využití materiálu těchto obalů. Jednou z energeticky nenáročných
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možností jak vytříděný odpad z EPS zpracovat je jej rozdrtit na malé částice a použít
jako lehké plnivo izolačních malt a betonů ve stavebnictví – nahradit jím pěnový
polystyrén pro tento účel vyráběný.
Velkým problémem je, že při hromadné dezintegraci celků z EPS vniká na nově
vzniklých částicích pěnového polystyrenu relativně velký povrchový elektrostatický
náboj, který velmi znesnadňuje jejich další zpracování. Takovéto částice EPS se pak
vlivem elektrostatických sil „lepí“ na okolní materiály a mezi sebou se naopak
odpuzují. Dále povrchový náboj způsobuje problémy se smáčivostí vodou a
mísitelností. Navíc se snižováním velikosti částic frakce neúměrně rychle roste
povrch částic a sním i celkový součtový elektrostatický náboj. Z těchto důvodů se
odpadní EPS běžně drtí na minimální průměrnou velikost zrna okolo 10 mm. Takto
velké částice však nelze bez dalších úprav užít jako lehké plnivo do omítek.
V průběhu hledání možných zdrojů této druhotné suroviny nebyl v česku nalezen její
vhodný zdroj. Nakonec byl nalezen vhodný zdroj recyklovaného pěnového polystyrenu v
Maďarsku. Tamní polystyrénový recyklát je nabízen ve frakci s velikostí zrna okolo 3
mm a je povrchově upraven tak, aby byl neutralizován elektrostatický náboj
polystyrénových částic. Tento zdroj navíc vykazuje slibné předpoklady pro zajištěno
jeho trvalého získávání a využívání jako surovinového zdroje.

Obr. 1) Fotografie vzhledu použité polystyrénové drtě
3. Vývoj tepelně izolační jádrové omítky
Popisovaná upravená polystyrénová drť byla použita spolu s expandovaným
perlitem jako lehké plnivo tepelně izolační jádrové omítky snižující součinitel tepelné
vodivosti výsledné omítky. Vlastní složení suché směsi vyvíjené omítkové malty bylo
voleno dle vzorů obdobných v praxi vyráběných izolačních malt, složka účelově
vyráběného partikulárního pěnového polystyrenu byla nahrazena použitým
recyklovaným pěnovým polystyrénem. Jako pojivo ovlivňující největší měrou
výsledné pevnosti a mechanické vlastnosti vyvíjené omítkové malty byl použit
cement. Kromě cementu byl jako pojivo užit také vápenný hydrát. Vápno nezvyšuje
výsledné pevnosti materiálu zdaleka tak jako přídavek cementu, má však relativně
příznivý poměr mezi pevností a součinitelem tepelné vodivosti. V omítkových
směsích je jeho přítomnost nutná pro dosažení potřebných reologických vlastností
čerstvé hmoty a zejména k zajištění dostatečné přilnavosti čerstvé omítkové hmoty k
podkladu.
Jako lehké plnivo bylo užito výše popsaného recyklovaného pěnového polystyrenu.
Sypaný polystyrénový recyklát vykazuje relativně velkou mezerovitost neboť
obsahuje minimum jemných částic, proto muselo být užito přídavku lehkého plniva s
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menší velikostí částic. Pro tento účel byl užit expandovaný perlit. Dále byly užity
přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné vlastnosti omítky. Vlastní poměry
zastoupení jednotlivých složek ve směsi byly nastaveny dle výsledků průběžných
technologických zkoušek čerstvé hmoty při kterých byly vyhodnocovány konzistence,
zpracovatelnost a přímé aplikování čerstvé omítkové směsi na zkušební stěnu a z
výsledků zkoušek fyzikálních vlastností zatvrdlé malty. Složení a výsledky některých
základních fyzikálních zkoušek na vybraných zkušebních směsích jsou uvedeny v
tabulce 1 a 2.
Tab. 1) Složení vybraných zkoušených omítkových směsí vyjádřené v hmotnostních
dílech.
označení směsi

S4

S6

S8

S10

cement

10,00

10,00

10,00

10,00

vápenný hydrát

5,16

5,16

5,16

5,16

EPS

0,81

0,73

0,65

0,56

expandovaný perlit

0,27

0,24

0,22

0,19

přísady

0,21

0,21

0,21

0,21

Tab. 2) Výsledky zkoušek provedených na zkoušených omítkových maltách. (tabulce
jsou uvedeny průměrné stanovených veličin).
označení směsi

S4

S6

S8

S10

objemová hmotnost [kg.m-3]

336

368

402

431

pevnost malty v tlaku [MPa]

1,4

1,7

1,9

2

0,31 (B)

0,43 (B)

0,47 (B)

0,5 (B)

0,068

0,074

0,081

0,089

přídržnost malty k podkladu [MPa]
(způsob odtržení FP)
součinitel tepelné vodivosti
[W.m-1.K-1]

Hodnoty fyzikálně-mechanických vlastností jsou u těchto malt velmi závislé na
způsobu a kvalitě zpracování malty, proto se praktické zaručené hodnoty vlastností
mohou lišit až o cca 25 % od zjištěných průměrných hodnot. To je však obecně
známý fakt u všech tepelně izolačních malt s nízkou objemovou hmotností a vysokou
pórovitostí.
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Obr. 2) Detail povrchové struktury tepelně izolační omítkové malty a vzhled
některých zkušebních těles
Dle získaných výsledků byla jako perspektivní pro další ověřovací zkoušky vybrána
omítková malta vyrobená ze směsi značené jako S6. Na ní pak byly provedeny další
zkoušky jejichž výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 3) Výsledky dalších zkoušek provedených na omítkové maltě označené S6
doba zpracovatelnosti [hod]

2,5
-2

kapilární absorbce vody [kg.m .min

-0,5

]

0,32

faktor difúzního odporu vodní páry [-]

9

mrazuvzdornost [počet zmrazovacích cyklů]

16

Pro ověření vlastností omítky byly provedeny zkušební aplikace směsi značené jako
S6 na stěny. Omítku lze nanášet běžnými postupy pro strojní i ruční omítáni na
všechny druhy zdících materiálů. Výsledky zkoušek omítkové malty zjištěných na
vzorcích odebraných ze zkušební konstrukce odpovídají předešlým laboratorně
naměřeným hodnotám.
4. Závěr
Z výsledků získaných během vývoje tepelně izolační omítky lze konstatovat, že při
použití vhodně upravené drti z recyklovaného pěnového polystyrénu lze dosáhnout
výsledků srovnatelných s použitím nerecyklovaného polystyrénu a lze jej tedy použít
v maltách jako jeho náhradu. Problémem ovšem zůstává v našich podmínkách nalézt
dostatečně vydatný zdroj recyklované polystyrénové drti o vhodné velikosti částic a
vhodně povrchově ošetřené. V budoucnu lze ale očekávat i u nás větší množství
tříděných odpadů. A lze předpokládat, že bude snaha vytříděný pěnový polystyrén
upravovat do podoby vhodné k využití jako lehkého plniva do malt.
Tento příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného záměru MSM 0021630511
a projektu GA ČR 103/05/H044.
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PRODUKCE STAVEBNÍHO KAMENE V ČR
VE VZTAHU k PERSPEKTIVĚ RECYKLACE
STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADU
CZECH DOMESTIC BUILDING STONE PRODUCTION IN RELATION TO THE
OUTLOOK OF THE CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE RECYCLING
Mgr. Pavel Kavina (kavina@mpo.cz), RNDr. Jiří Hron (hron@mpo.cz)
Odbor surovinové a energetické politiky Ministerstva průmyslu a obchodu
Abstract
The total mining production of building stone from reserved deposits was very stable in
the period 1998-2002 – it was concerned in a narrow range of 9,4 to 9,7 m cum. The
total volume of mining production in 2003 was higher than usually – it achieved 11,2 m
cum from reserved deposits and about 1,0 m cum from non-reserved deposits. It was
caused mainly by the higher demand as a consequence of removing damages caused
by heavy floods, which affected a large part of the Czech Republic in August 2002. The
second cause was represented by a higher consumption during construction of highspeed railway corridors and good health of the Czech building industry. The increasing
trend was running significantly also in 2004, 2005 and 2006 (about 14,6 m cum in 2006
according the preliminary data). It is relatively clear that mining production of the building
stone will increase also in the future – the name of the problem that is no mining but
consumption.
Úvod:
Stavební kámen patří mezi nerostné suroviny, o nichž panuje všeobecné povědomí, že
jejich ložiska jsou relativně rovnoměrně rozložena po území České republiky.
V porovnání s většinou „atraktivnějších“ a vzácnějších nerostných surovin (např. černé
uhlí, hnědé uhlí, kaolíny, bentonity, živce, vápence) je výskyt ložisek stavebního kamene
skutečně obvyklejší. Při podrobné analýze však přesto vidíme, že je tato ustálená
představa relativně dost vzdálená pravdě. Ložiska stavebního kamene jsou rozmístěna
v závislosti na geologické stavbě daného území. V ČR proto existuje nejen řada oblastí,
kde je nahromaděno velké množství ložisek, jejichž produkce sanuje spotřebu i
v sousedních oblastech, ale také celé oblasti, které jsou na stavební kámen mankovní.
Těžba v ČR:
V České republice je evidováno zhruba 320 výhradních ložisek stavebního kamene a
dalších cca 200 ložisek nevýhradních. V roce 2005 probíhala těžba na 169 výhradních a
cca 50 nevýhradních ložiskách.
Ve vývoji těžby stavebního kamene v uplynulých letech lze rozpoznat několik trendů:
• strmý pokles objemu těžby na začátku 90. let (mezi roky 1990 a 1992 došlo
k poklesu zhruba o polovinu)
• stabilizace objemu těžeb na úrovni 9 až 10 mil. m3 ročně v letech 1995 až 2002
• zvýšená produkce stavebního kamene v období po ničivých povodních na
Moravě (1997) a zejména v Čechách (2002): těžba výhradních ložisek v roce

•

2003 vzrostla meziročně téměř o 16%, těžba nevýhradních ložisek o 8%
(podobná situace nastala i u štěrkopísků a cihlářských surovin), zvýšená
produkce souvisela i se zahájením stavby některých rozsáhlejších liniových
staveb
pokračování růstu těžby stavebního kamene, což bylo vyvoláváno zvýšenou
poptávkou kvůli zahájení obnovy zanedbané infrastruktury a liniových staveb
(tento nárůst poptávky a následně i těžby rovnoměrně navázal na tzv.
„popovodňovou“ poptávku)
Těžba stavebního kamene v letech 1995 až 2006 (tis. m3)

Rok
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Výhradní těžba
9021 9887 10845 9528 9432 9451 9695 9674 11210 11966
Nevýhradní těžba
NA
NA
NA
NA
850
660
750
900 1000
960
Poznámka: údaje za rok 2006 jsou předběžné
těžba na nevýhradních ložiskách je statisticky zjišťována až od roku 1999

2005 2006 e
12822 13 500
1270 1 100

Těžba stavebního kamene podle regionů v letech 1998 až 2006
Středočeský region
Středočeský region patří z hlediska těžby stavebního kamene mezi nejproduktivnější
části ČR. Objem těžby na výhradních i nevýhradních ložiskách se v letech 1999 až 2002
pohyboval okolo 1 mil. m3 ročně. Následkem zvýšené poptávky po stavebních
surovinách při odstraňování škod po ničivých povodních se těžba stavebního kamene
zvýšila v letech 2003 na cca 1,3 mil. m3 a na této hladině se držela i v roce 2004.
K významnému nárůstu produkce došlo v následujícím roce, kdy díky vysoké poptávce
způsobené zahájením rekonstrukce zanedbaných liniových staveb a celkově rostoucí
stavební výrobou došlo k růstu produkce na 1,7 až 1,8 mil. m3 Podle předběžných údajů
lze očekávat obdobný objem těžby také za rok 2006. Z hlediska objemu těžby patří
k významných ložiskům stavebního kamene ve středočeském kraji tyto lokality:
Bernartice-Borovsko (okres Benešov), Libodřice (okres Kolín), Plaňany (okres Kolín),
Klecany-Husinec (okres Praha – východ a Čeňkov (okres Praha – východ).
Těžba stavebního kamene ve středočeském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
776
1008
959
1042
1034
1294
1299
1785
1700

Jihočeský region
Také Jihočeský region zaujímá mezi oblastmi těžby stavebního kamene významné
místo. Pro tento kraj byl charakteristický nárůst těžby během posledních pěti let
způsobený nejprve vyšší poptávkou po stavebních surovinách při odstraňování následků
ničivé povodně, která v srpnu 2002 postihla především jižní a střední Čechy, posléze
oživením stavební výroby jako takové. Roční objem těžby se díky tomu postupně zvýšil
z cca 0,9 mil. m3 až na 1,2 mil. m3, tj. o plnou třetinu. Mezi nejvýznamnější jihočeská
ložiska stavebního kamene patří: Plešovice-Holubov (okres Český Krumlov), Ševětín
(okres České Budějovice), Slapy u Tábora (okres Tábor) a Prachatice-Kobylí hora
(okres Prachatice).

Těžba stavebního kamene v jihočeském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
792
933
915
913
1019
1163
1227
1232
1300

Plzeňský region
Plzeňský kraj je jedinou oblastí v ČR, kde v roce 2004 došlo k významnému sestupu
těžby stavebního kamene, a to přesto, že v letech 2002 a 2003 patřil tento kraj
bezkonkurenčně k nejproduktivnějším regionům. Z hladiny kolem 1,0 mil. m3 došlo
v roce 2002 díky vzestupu těžby na ložiskách Litice u Plzně-Dubová hora (okres Plzeňměsto), Zahrádka (okres Plzeň-sever) a Těžkov-Kněžský vrch (okres Rokycany)
k nárůstu produkce až na 1,35 mil. m3 a o rok později dokonce na 1,7 mil. m3. Naopak
v roce 2004 poklesla těžba prakticky na všech ložiskách stavebního kamene v kraji.
Pokles pokračoval ještě v roce 2005, v roce 2006 je možno podle předběžných údajů
očekávat změnu sestupného trendu. Kromě již jmenovaného ložiska Litice u PlzněDubová hora probíhá objemově významná těžba zejména na ložiskách Zahrádka (okres
Plzeň-sever), Svrčovec (okres Klatovy), Mítov (okres Plzeň jih) a Svržno (okres
Domažlice).
Těžba stavebního kamene v plzeňském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
988
1033
968
1034
1341
1678
1100
913
1200

Karlovarský region
Pro Karlovarský region jsou charakteristické malé objemy těžby stavebního kamene
pohybující se mezi 0,6 až 0,75 mil. m3 ročně. Mezi roky 2002 a 2003 došlo k vzestupu o
25%, což bylo v intencích celostátního trendu. Během let 2003 až 2005 se objem roční
produkce v kraji ustálil na hladině cca 760 mil. m3. Na základně předběžných údajů za
rok 2006 lze očekávat podobnou produkci. Mezi nejvýznamnější lokality patří ložiska
Horní Rozmyšl-Kamenný vrch (okres Sokolov), Fojtov 2-Děpoltovice (okres Karlovy
Vary), event. Libá (Cheb), ostatní ložiska mají lokální význam.
Těžba stavebního kamene v karlovarském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
3
Těžba (tis. m )
326
743
597
589
605
761
763
757
770

Ústecký region
Ústecký kraj patří mezi významné producenty stavebního kamene, zejména s ohledem
na kvalitu těžené suroviny. Charakteristickým rysem těžby kameniva v tomto kraji je
absence vzestupu těžby v letech 2002 až 2004. Objem produkce se v letech 2000 až
2004 prakticky neodchýlil od úrovně 1,0 mil. m3. Těžba na řadě lokalit dlouhodobě
klesala, často v důsledku složitého hledání kompromisu mezi krajinně únosnou těžbou
kvalitních surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny. K časově opožděné změně trendu
došlo až v roce 2005, kdy došlo k vzestupu produkce kraje až do rozmezí 1,3 až 1,4 mil.
m3. Obdobnou výši produkce lze očekávat v roce 2006. Objemově nejvýznamnější těžba
probíhá v okrese Teplice. Mezi neopominutelné lokality patří Všechlapy (okres Teplice),
Měrunice (okres Teplice), Úhošťany-Blzeňský vrch (okres Chomutov), Císařský (okres
Děčín) a v posledním období i Kamýk-Trabice (okres Litoměřice).

Těžba stavebního kamene v ústeckém regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
1309
1130
1026
1066
988
1022
1066
1376
1350

Liberecký region
Nevelký kraj Liberec vykazuje adekvátně nevysokou roční produkci stavebního kamene.
Ta v letech 1999 až 2001 stagnovala kolem 0,7 mil. m3. V následujícím roce došlo sice
k poklesu o cca 15%, ale v posledních dvou letech se (v souladu s celorepublikovým
trendem) těžba stavebního kamene opět zvýšila. Od roku 2004 stagnuje objem krajské
produkce zhruba kolem 0,75 mil. m3. Mezi významná ložiska patří z hlediska objemu
těžby Košťálov-Stružinec (okres Semily) a Bezděčín (okres Jablonec nad Nisou);
v posledních letech se slibně rozvíjí těžba na ložisku Újezd u České Lípy, které by mělo
nahradit produkci lokality Tachov (okres Česká Lípa), kde těžba klesá.
Těžba stavebního kamene v libereckém regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
624
710
688
690
581
631
742
778
720

Královehradecký region
Zatímco Liberecký kraj nevykazuje vysokou těžbu stavebního kamene s ohledem na
malou rozlohu, v případě Královehradeckého regionu je důvodem geologická stavba
území (křídová pánev). Oblast je proto silně mankovní na ložiska stavebního kamene,
surovina je však částečně nahrazována rozvinutou těžbou štěrkopísků. Objem těžby se
dlouhodobě pohybuje v úzkém rozmezí 0,22 až 0,3 mil. m3 ročně a objem produkce
nijak zvlášť nereaguje na celorepublikové trendy. Mírně vyšší byla produkce pouze
v roce 2005. Lze-li vůbec hovořit o nějakém významnějším ložisku, jedná se o lokality
Masty a Potštejn (okres Rychnov nad Kněžnou).
Těžba stavebního kamene v královehradeckém regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
221
281
237
255
276
286
291
338
300

Pardubický region
Objem těžby stavebního kamene v Pardubickém kraji se do roku 2003 celkem stabilně
pohyboval v rozmezí cca 0,55 až 0,65 mil. m3 ročně. Podobně jako v jiných oblastech
České republiky, došlo v tomto roce k vzestupu těžby o cca 10%. Ještě významněji pak
rostla těžba v roce 2004, kdy dosáhla zhruba 0,85 mil. m3 a tento trend pokračoval i
v roce 2005, kdy produkce kraje činila dříve nevídaných téměř 1 mil. m3. Naproti tomu
v roce 2006 lze očekávat pokles zpět na hladinu cca 0,8 mil. m3. K největšímu zvýšení
produkce došlo na ložiskách Chvaletice (okres Pardubice), Jaroměřice-ChorniceŠubířov (okres Svitavy), Zárubka (okres Chrudim) a Zdechovice-Strážník (okres
Pardubice), což jsou současně nejvýznamnější ložiska stavebního kamene v kraji.
Neměnná, ale solidní je také produkce na ložisku Litice nad Orlicí (Ústí nad Orlicí).
Těžba stavebního kamene v pardubickém regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
651
557
631
597
579
636
852
960
830

Region Vysočina
Pro těžbu stavebního kamene v kraji Vysočina je charakteristické, že je využíváno velké
množství malých až středních ložisek. Roční objem těžby se stabilně pohyboval
v úzkém rozmezí 0,65 až 0,7 mil. m3. V roce 2003 došlo (podobně jako v řadě dalších
regionů) k významnému vzestupu těžby (nárůst o 15%) a tento trend pokračoval rovněž
v roce 2004 (předběžně vzestup o cca 20%) a v menší míře také v letech 2005 a 2006.
Příčinou bylo, tak jako v některých jiných regionech, zejména oživení stavební výroby a
nastartování procesu obnovy vybraných liniových staveb. S ohledem na využívání
většího množství menších ložisek se jedná o krajinně únosnou těžbu. Mezi významnější
lokality patří ložiska Rancířov, Rácov a Bílý Kámen (všechny okres Jihlava), Pohled
(okres Havlíčkův Brod), Nemojov (okres Pelhřimov) a Ořechov u Křižanova (okres Žďár
nad Sázavou).
Těžba stavebního kamene v regionu Vysočina v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
3
Těžba (tis. m )
664
641
694
651
693
800
996
1073
1130

Jihomoravský region
Jihomoravský kraj patří spolu s Olomouckým regionem mezi nejproduktivnější oblasti
těžby stavebního kamene na Moravě. Objemově významná těžba probíhá zejména
v okresech Brno-venkov, Vyškov a Znojmo. Naproti tomu v okresech Břeclav a Hodonín
se žádný stavební kámen netěží. Roční produkce kraje se stabilně držela v rozmezí 1,0
až 1,1 mil. m3; v roce 2003 došlo k nárůstu na téměř 1,3 mil. m3, v letech 2004 a 2005
dokonce do rozmezí 1,5 až 1,6 mil. m3. Jihomoravský kraj je oblastí, kde produkce SK
vzrostla mezi roky 2003 a 2004 nejvíce a odhadovaná produkce za rok 2006 by mohla
být téměř dvojnásobkem těžby roku 1998. Jihomoravský region je tak učebnicovým
příkladem, že s bohatnutím společnosti dochází k růstu spotřeby veškerých komodit,
tedy i stavebních surovin. Mezi významná ložiska patří zejména Luleč (okres Vyškov),
Želešice (okres Brno-venkov), Lhota Rapotina (okres Blansko), Předklášteří (Brnovenkov), Opatovice 20 (okres Vyškov) a Olbramovice (okres Znojmo).
Těžba stavebního kamene v jihomoravském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
1075
1040
1117
1065
1117
1273
1599
1504
1900

Olomoucký region
Také Olomoucký kraj patří mezi významné producenty stavebního kamene, zejména
díky okresu Přerov. Naproti tomu okresy Jeseník a Prostějov jsou na stavební kámen
mankovní. Scénář vývoje těžby je obdobný jako v dalších regionech: ze stabilizované
úrovně kolem 1,0 mil. m3 došlo v roce 2003 k vzestupu na 1,15 mil. m3 a tento trend
pokračoval nebo se spíše ještě prohloubil také v dalších letech – v roce 2004 došlo
k nárůstu produkce na cca 1,4 mil. m3, v roce 2005 na cca 1,5 mil. m3 a podle
předběžných údajů dosáhne možná produkce kraje v roce 2006 cca 1,7 mil. m3. Nárůst
produkce byl opět druhotně vyvolán rostoucí poptávkou. Těžba okresu Přerov tvoří víc
než polovinu produkce kraje. Mezi nejvýznamnější ložiska patří Podhůra-Lipník nad
Bečvou a Hrabůvka u Hranic (oba okres Přerov), Hrubá Voda (okres Olomouc),
Kobeřice-Brodek (okres Prostějov) a Loštice-Kozí vrch (okres Šumperk).

Těžba stavebního kamene v olomouckém regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
1026
989
1060
941
916
1139
1409
1514
1700

Zlínský region
Zlínský kraj je s ohledem na svoji geologickou stavbu silně mankovní na ložiska
stavebního kamene, ložiska kvalitního stavebního kamene zde zcela chybí. Objem těžby
je zanedbatelný, spotřeba je sanována dovozem ze sousedních regionů, zejména
okresů Nový Jičín, Přerov a Vyškov. Od roku 2004 se na vlastní těžbě kraje podílí
nejvýznamněji ložisko Žlutava v okrese Zlín.
Těžba stavebního kamene ve zlínském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
23
43
22
29
43
44
51
73
85

Moravsko-slezský region
Objem těžby se v Moravsko-slezském kraji pohyboval (na rozdíl od většiny regionů)
v poměrně širokém rozmezí 0,8 až 1,3 mil. m3. Výkyvu těžby bylo dosaženo v roce 2001
(1,3 mil. m3), poté došlo k opětovnému vzestupu na cca 1,1 mil. m3 a v roce 2003 na
1,15 mil. m3. Moravsko-slezský kraj se řadí spolu s Ústeckým, Karlovarským,
Královehradeckým a Středočeským do skupiny regionů, v nichž nedošlo v roce 2004
k dalšímu nárůstu těžby, ale produkce stagnovala na úrovni roku 2003. Tento nárůst byl
stejně jako např. u Ústeckého a Středočeského kraje časově posunut až do roku 2005;
v roce 2006 lze očekávat produkci na úrovni cca 1,4 mil. m3. Mezi významná ložiska
z hlediska objemu těžby patří zejména Jakubčovice nad Odrou (okres Nový Jičín),
Bohučovice (okres Opava) a Valšov 1 (okres Bruntál).
Těžba stavebního kamene v moravsko-slezském regionu v letech 1998 až 2006
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 e
Těžba (tis. m3)
792
937
948
1297
1013
1147
1163
1457
1400

Role stavebních recyklátů:
Částečné nahrazování primárních nerostných surovin surovinami druhotnými je
bezesporu správným trendem. Tento přístup je nejen šetrnější k životnímu prostředí jako
takovému, ale je i v souladu s racionálním a hospodárným využíváním nerostných
surovin, což by mělo být zájmem každé zodpovědně uvažující společnosti.
V podmínkách České republiky tuto problematiku dobře a vyváženě řeší dokument
Surovinová politika, schválený usnesením vlády č. 1311 ze dne 13. prosince 1999.
Využívání druhotných surovin je v případě některých komodit (hlavně kovů) spojeno
rovněž s obrovskými energetickými úsporami, což je v podmínkách země, vybavené
palivoenergetickými zdroji, jejichž vyčerpání je otázkou několika desetiletí, obzvlášť
závažný argument pro podporu tohoto trendu.
V případě stavebních recyklátů se spíše jedná o šetrné využívání domácí surovinové
základny a také o minimalizaci odpadů, deponovaných do krajiny. Jako velmi
perspektivní se jeví uplatnění stavebních recyklátů hlavně v těch oblastech, kde je
nedostatek primárních stavebních surovin. Pro stavební suroviny je typické, že se
vzrůstající dopravní vzdáleností klesá jejich konkurenceschopnost, neboť se jedná o

suroviny s nevelkou přidanou hodnotou a proto dopravní náklady rychle limitují
prodejnost. Podpora recyklace stavebních odpadů bude proto dvojnásob účinná právě v
oblastech mankovních na stavební suroviny – jednak se omezí negativní vlivy na životní
prostředí, včetně výrazného zkrácení přepravních vzdáleností primárního stavebního
kamene, jednak budou v mankovních oblastech stavební recykláty mnohem lépe
konkurenceschopné než v regionech, kde je primárních stavebních surovin dostatek.
Z uvedených tabulek je zřejmé, že v posledních letech dochází k nezanedbatelnému
nárůstu produkce stavebních surovin. Tento trend si zaslouží komentář v širších
souvislostech. V 70., 80. a 90. letech prosazovaly západoevropské země v oblasti
nerostných surovin strategie, které lze velmi zjednodušeně shrnout do motta „Těžbu
nerostných surovin víceméně nepotřebuje, všechny potřebné komodity si dovezeme
z neevropských teritorií“. Ačkoliv se tyto strategie týkaly spíše jiných než stavebních
surovin (např. uhlí nebo nerudních surovin), nastal odklon od těžby jako takové. Když se
před nedávnem (v souvislosti s prudkým a velmi pravděpodobně do značné míry
nevratným vzestupem cen naprosté většiny surovin) ukázalo, že uvedené strategie byly
nesprávné a chybné, zůstalo mnoha evropským zemím kromě nebezpečně vysokých
dovozních závislostí na mnoha strategických surovinách zejména trpké zjištění, že
problém se nejmenuje těžba, ale spotřeba. A spotřeba všemožných surovin a komodit
narůstá napříč celým světem, tedy nejen v rychle se modernizujícím někdejším třetím
světě, ale i ve světě tzv. vyspělém. Ony zastaralé strategie, ač se tvářily velmi
ekologicky, dokonce ve svém důsledku životní prostředí poškozovaly – v Evropě
potřebné suroviny skutečně musely být někde vytěženy a dělo se tak často za horších
dopadů na životní prostředí než by tomu bylo v „pohlídané“ Evropě. Mimo to byl
celosvětový ekosystém poškozován přepravou enormních množství materiálů na
enormní vzdálenosti.
V současné době jsou někdejší strategie buď již opouštěny nebo postupně měněny
směrem k vyššímu hospodárnému využívání zejména domácích zdrojů. Tento fakt má
již značnou souvislost s těžbou stavebních surovin. Právě proti těžbě např. stavebního
kamene či štěrkopísků se často ozývají hlasy ze strany různých tzv. ekologických
iniciativ. Má-li býti činnost těchto enviromnentalistů užitečná celé společnosti a ne jen
úzké lobistické skupině, měli by svoji energii soustředit spíše na intenzívní tlak na použití
co nejšetrnějších těžebních a zpracovatelských technologií, nikoliv na negaci využití
nerostných surovin jako takových. Jak již bylo řečeno výše, problém se opravdu
nejmenuje těžba, ale spotřeba. Bylo by tedy přínosem k věcné diskusi, osvojit si
jednoduchý výpočet, že neuváženým uzavřením části těžených ložisek se pouze
prodlužuje vzdálenost, na niž je třeba dovážet vytěženou surovinu z ložisek
neuzavřených, což jistě ochraně životního prostředí nepřidá. V podmínkách České
republiky je zřejmé, že do budoucna bude spotřeba po stavebním kameni tvořena
společně jak nabídkou těženého přírodního kameniva, tak postupným růstem podílu
recyklovaných stavebních a demoličních odpadů.

NAHRADÍ OBOROVÁ CERTIFIKACE „ODBORNÝ PODNIK PRO
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY“ CERTIFIKACE DLE NOREM ISO ČI EMAS
?
JUDr. Ing. Petr Měchura
SUCO - Sdružení pro udělování certifikátu, Odborný podnik pro nakládání s odpady
V minulosti se certifikovalo nejprve dle certifikačních systémů dle norem řady ISO
9000, později i dle řady ISO 14000 a EMAS. Nynínastupují specifické oborové
certifikace. Je to dáno tím, že odpadové hospodářství řízeno specifickými zákony,
kde certifikace dle norem ISO a EMAS je možná jen s obtížemi. Tato oborová
certifikace se liší od certifikací ISO a EMAS tím, že je zaměřena na jediný specifický
obor. Vzhledem k větším rizikům je zde podstatně větší přísnost, především na
vedení podniků (musí být čistý trestní rejstřík všech orgánů podniku), na možné
negativní následky (dostatečná pojistná ochrana podniku), na splnění dostatečných
kvalifikačních podmínek (kvalifikace, školení), časově (recertifikace je nutná každý
rok) a na dodržování etiky podnikání(uděluje ji SUCO)
Výhody oborové certifikace oproti ISO a EMAS:
Pro firmy:
 Odlišení se od konkurenčních společností
 Zlepšení image firmy vůči společnosti
 Vymezení tzv. „černých ovcí“ v oboru (viz opatření proti nelegálním dovozům

odpadů z Německa)
 Deregulace, snížení administrativy
 Kladný vliv na zákazníky (jistota kvality, splnění kriterií a smluv i u služeb)
 Široká prezentace certifikovaných firem
 Poskytování odborných školení
 Společné prosazování kvality v odpadovém hospodářství
 Do budoucna podmínka pro

– výběrová řízení obcí a měst na svoz či zpracování odpadů
– vydání souhlasu provozování zařízení k zpracování, využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů

– vyšší platby od obcí a měst za recyklaci obalových odpadů
Pro

zákazníky:

 Okamžité

odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém
hospodářství

 Zmenšení

možností podvodů při nakládání s odpady (např. nelegální dovozy z

SRN)
 Jistota

kvality, splnění kritérií a smluv
208

 Snížení

administrativy (ADR a pod.)

V

budoucnu vyšší platby obcím a městům od autorizované společnosti EKO-KOM
za sběr obalových odpadů - II. stupeň akreditace

Původní oborová certifikace „Entsorgungsfachbetrieb“ vznikla počátkem 90tých let
v Německu (nyní je jich tam již uděleno přes 6700), od roku 2000 udělována i v
Rakousku (nyní je jich tam uděleno již skoro 200), od roku 2003 v České republice
(uděleno již 45). Od roku 2005 udělována i na Slovensku (již 10 certifikátů), od roku
2006 již také v Maďarsku a záhy bude udělována též v dalších zemích.
Česká oborová certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady
V České republice vznikla v roce 2002 a jsou kladné zkušenosti se zaváděním této
certifikace. Je velký zájem solidních podniků o ní, stejně jako auditorských organizací
o akceptaci SUCO. EKO-KOM má zájem o její využití jako II. stupně jejich
akreditace pro zvýšené platby obcím a městům za obalové odpady a je i zájem
státních orgánů (MŽP, krajské úřady, ČIŽP), měst a obcí.
Dalšími úkoly je proto zajištění finančních podpor pro tuto certifikaci od MPO, její
implementace do odpadové legislativy, standardizace postupů při udělování
certifikátu, zavedené této oborové certifikace jako základní podmínky pro výběrová
řízení a pomoc při rozšiřování společné celoevropské oborové certifikace.
ZÁVĚRY:
Oborová certifikace v OH v Německu a Rakousku již zcela vytlačila certifikace dle

ISO norem a EMAS
I u nás se již objevují společnosti, které dávají jednoznačně přednost oborové

certifikaci před ISO a EMAS
V blízké budoucnosti oborová certifikace v Evropě zcela vytlačí certifikace dle

ISO norem a EMAS
Kontakt
Adresa:
Sdružení pro udělování certifikátu
Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)
Osvětová 827
149 00 Praha 4 - Hrnčíře
Telefon:

296 347 018
296 347 019
GSM:
603 429 355
E-mail:
info@suco.cz
www.suco.cz
Fax:
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