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RECYKLACE NESTABILNÍCH, ČI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN
RECYCLING OF THE SOFT SOILS
Ing. Lukáš Janalík
STAVES s.r.o., janalik@staves.cz
Abstract
Stabilisation is a process to improve the strength and durability of soil. Mass
stabilization is a method to stabilize soft soils by adding binders in order to reduce
settlements and/or to improve the stability of the land. It is a quick and cost effective
solution compared to the traditional method of piling or mass change.
Poměrně často se setkáváme s problémem nestabilního podloží pro výstavbu
silnic či železnic, jako je například bažina nebo rašeliniště. Doposud bylo možno
stabilizovat tento materiál jen do určité malé hloubky, popřípadě musel být materiál
vytěžen a odvezen a místo něj zakoupen a dopraven jiný. ALLU však přichází s
technologií, která umožní hlubší stabilizaci podloží přímo na místě. Tuto technologii
lze také velmi úspěšně využít při recyklaci a likvidaci ekologických zátěží (např.
různé typy lagun).

Stabilizační systém

Finská společnost ALLU, která se již mnoho let zabývá vývojem a výrobou
třídicích a drticích lopat, vytvořila zařízení pro technologii hromadné stabilizace.
Stabilizační systém zahrnuje tzv. půdní mixér (ALLU Power Mix), který je pomocí
adaptéru připojen přímo na rypadlo a strojník tak při práci jednoduše pohybuje
mixérem nahoru a dolů. Na konci mixéru je vháněno pojivo přímo do stabilizovaného
materiálu, a to do hloubky až 6 metrů pod povrch. Pomocí rotujících těles s lopatkami
je tento materiál vmíchán do podloží. Jako přísada se nejčastěji používá vápno nebo
cement, ale mohou to být i jiné látky či směsi, které jsou do mixéru vháněny
a zároveň přesně dávkovány z tlakového zásobníku (Pressure Feeder). Tento
zásobník je opatřen pásovým podvozkem a pomocí dálkového ovládače se snadno
pohybuje po celém staveništi. Kontrolní panel pro ovládání objemu dávky je umístěn
v kabině rypadla, a tak jej má strojník neustále pod kontrolou a v každém okamžiku
ví, kolik přísady je dávkováno. Mozkem celého stabilizačního systému je na platformě
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windows vyvinutý řídicí systém, který ovládá dávkování a umožňuje kontrolu dat
kdykoli a kdekoli, jelikož data jsou neustále k dispozici on line prostřednictvím
internetu.
Následující příkladu okazuje náklady na vybudování silnice šířky 10 m v délce
100 m a srovnání tří možných metod: výměny materiálu, pilotování a stabilizace.
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Fáze recyklačního procesu
1.

Laboratorní testy stabilizovaného/kontaminovaného materiálu za účelem
zjištění přesného složení a stanovení nejvhodnější kombinace jednotlivých
složek pojiva, jeho množství, aby bylo dosaženo požadované homogenity a
pevnostních parametrů

2.

Otestování metody ve skutečných podmínkách

3.

Zahájení stabilizace/dekontaminace
- odstranění klád, kamenů a dalších objektů, které by mohly poškodit
zařízení
- vyznačení území a rozdělení do bloků
- samotná stabilizace/dekontaminace
- průběžná kontrola obsahu pojiva v jednotlivých vrstvách materiálu (např.
rentgenová fluorescenční analýza), homogenita a hloubka stabilizace
pomocí odběru vzorků
- položení geotextilie a vytvoření náspu (obvykle 0,5 - 1 m)

4.

Monitorování a vytvoření závěrečné zprávy
- sledování vzorků v čase
- v případě nutnosti monitorování podzemních vod
- zpracování a předání závěrečné zprávy se zhodnocením dosažených
parametrů investorovi

Podle slov investorů je stabilizace mnohem smysluplnější, než vytěžení
nestabilního materiálu a navezení nového, který by musel být zakoupen a navíc
by cena byla značně ovlivněna náklady na přepravu a také na umístění a likvidaci
odpadu.
Stabilizační zařízení Allu již našlo uplatnění v mnoha zemích, včetně České
republiky, při výstavbě silnic a železnic, průmyslových parků, přístavů a výškových
budov, ale i k dekontaminaci různých materiálů přimícháním nejrůznějších aditiv.
Stabilizační zařízení umožní vytvoření pevného základu pro všechny stavby
za nižší náklady, což přináší nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Před stabilizací

Po stabilizaci
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RECYKLACE PŘI STAVBÁCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
RECYCLING AT PIPELINE PROJECTS
Ing. Lukáš Janalík
STAVES s.r.o., janalik@staves.cz
Abstract
Next step towards automation in the pipeline construction is the introduction of the
whole fleet of associated products. Central to the system is OilQuick coupling device
for rapid change of hydraulic attachments. Firstly soil with added lime is treated by
the screener crusher, after which the bucket is replaced with compaction plate within
10 seconds, thanks to OilQuick and the material is compacted to a depth of 1 meter.
Using this system, one operator and excavator can manage whole pipeline
construction job.
Jedná se o škálu přídavných zařízení, které dohromady tvoří komplexní technologii
pro zefektivnění práce při výstavbě, opravách inženýrských sítí. Pomocí této
technologie je vytěžená zemina přímo v místě stavby recyklována na obsypový
materiál Základním kamenem systému je třídicí a drticí lopata ALLU, která je pomocí
hydraulického rychloupínače OilQuick během 10 sekund vyměněna za další zařízení,
jimiž jsou, dávkovač e.p.m. a hutnící deska.

Zásobník materiálu

Třídicí lopata

Vibrační deska

Práce probíhá ve třech fázích:
1. Je vyhloubena linie pro pokládku nového potrubí a vytěžená zemina se neodváží.
Následně je položeno nové vedení.
2. Před zasypáním potrubí může být zemina pomocí ALLU e.p.m. poprášena pojivem
(např. vápno), které přispívá ke stabilizaci zeminy. Při zasypání potrubí je pomocí
ALLU třídicí a drticí lopaty s vytěženou zeminou vápno smícháno, zároveň jsou při
míchání a zasypávání potrubí vytřízeny kameny, které by jej mohly v případě
bezprostředního kontaktu poškodit.
3. Navrácená zemina je následně zhutněna pomocí desky ALLU VP. Zhutňování
probíhá ve vrstvách a musí být provedeno v každé vrstvě, jakmile dosáhne výše cca
1 metru.
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Výměna jednotlivých přídavných zařízení (třídicí a drticí lopata a hutnící deska)
probíhá velmi snadno pomocí hydraulického rychloupínače s propojením
hydraulických okruhů.
Třídicí a drticí lopata ALLU
- připojují se jako přídavné zařízení na nakladač nebo rypadlo a jsou poháněny
z jeho hydraulického okruhu
- umožňují třídit, drtit, míchat a provzdušňovat rozličné materiály
- ALLU lopaty se nabízejí pro stroje o hmotnosti od 1 do 40 tun a v objemech
od 0,4 m3 do 4,5 m3 (při použití přídavných
bočnic až do cca 6 m3).
- nejčastějšími aplikacemi jsou: rekultivace
zemin, recyklace výkopku na obsypový
materiál při pokládce potrubí, stabilizace
zeminy pro zahrnutí výkopu, kompostování
bio-odpadů, zeleného odpadu, kalů, drcení
kůry a dřevního odpadu, míchání
substrátů, neutralizace kontaminovaných
zemin, drcení asfaltu, třídění stavební sutě,
drcení skla, soli, vápence, křídy, slinku,
Recyklace stavební suti
škváry, uhlí, zmrzlé zeminy atd.
Dávkovač posypového materiálu e.p.m.
- posyp vytěžené zeminy a zajištění její stabilizace
- snížení podílu vody
- zlepšení zhutnění zeminy
- zvýšení únosnosti
Vibrační deska VP
- zhutnění až do 90%
- hloubka hutnění až 900 mm
- dostupné v šesti velikostech od 105 do
900 kg
Rychloupínač OilQuick
- pro rypadla i nakladače
- výměna hydraulických přídavných
zařízení přímo z kabiny nosiče během
10 sekund

Vibrační deska

OilQuick

ALLU šetří čas, peníze a životní prostředí
Výhodou použití nových ALLU technologií pro inženýrské sítě je značná úspora času
a nákladů. Příkladem může být firma Strabag AG a její práce při výměně starého
vodovodního řádu v městečku Steinfurt. Při použití standardních technologií by
výměna trvala 4 týdny oproti nynějším dvěma, byly uspořeny značné náklady
související s odvozem vytěženého materiálu a jeho nahrazením novým,
nakoupeným. Dále byly uspořeny mzdové náklady, protože díky rychloupínači
OilQuick mohl celý proces obstarávat pouze samotný strojník z kabiny rypadla.
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AKTUÁLNÍ STAV UPLATNĚNÍ VLÁKNOBETONU S PLNOU
NÁHRADOU PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RECYKLÁTY V PRAXI
ACTUAL STATE OF USING FIBRECONCRETE WITH RECYCLED AGGREGATE
IN PRACTICE
Jan Vodička, Vladimíra Vytlačilová, Hana Hanzlová,
ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí
jan.vodicka@fsv.cvut.cz, vladimira.vytlacilova@fsv.cvut.cz,
hana.hanzlova@fsv.cvut.cz
Jaroslav Výborný
ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra materiálového inženýrství a chemie
vyborny@fsv.cvut.cz

Abstrakt
Obsah příspěvku navazuje na články publikované na předchozích konferencích a
informuje o současném stavu využití stavebního a demoličního odpadu jako
kameniva do vláknového kompozitu. Přiložená fotodokumentace ukazuje model,
který byl presentován na třech veletrzích, a který by měl přispět k reálné aplikaci
tohoto kompozitu v praxi.
1. Úvod
Cílem příspěvku je sdělit účastníkům 15. konference Recycling 2010 navazující
informace na výsledky z oblasti nově navrhovaného způsobu využití recyklátů ze
stavebního odpadu ve formě vláknobetonu, které byly předmětem příspěvků v
předchozích ročnících konferencí. Proč, jak a s jakými vlastnostmi vláknobetonu je
reálné počítat v případě skutečných realizací bylo již postupně účastníkům
konferencí sděleno. Dokonce na poslední konferenci byly předvedeny první
laboratorní zkoušky s odolností zemní hráze v případě proložení konstrukce zemní
hráze vláknobetonovými deskami. Tyto zkoušky měly simulovat jednu oblast
s možností využití vláknobetonu v praxi.
Druhou takovou oblastí jsou zemní náspy. Stejný princip, při kterém je proložena
konstrukce zemní hráze deskami z vláknobetonu, vede na základě početních
simulací k subtilnějším průřezům náspu s efektem menšího záboru pozemku v patě
náspu.
Oba zmíněné efekty – odolnost hrází v případě přelití vodou a úspora záboru
pozemku v případě náspů - jsou zvýrazněny skutečností společenského efektu, při
kterém dochází i ke smysluplnému využití uvedeného odpadu.

2. Současný stav uplatnění vláknobetonu
Myšlenka využít stavebního odpadu k výrobě vláknobetonu s aplikací v praxi ve
vytipovaných oblastech, jak je popsáno v úvodu, je jednoznačně myšlenkou novou.
Efekty, které z takovýchto aplikací může společnost získat jsou zřejmé, jak je též
uvedeno v úvodu. Dospět do stádia realizací je však záležitostí dlouhodobou, neboť
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vytipované zemní konstrukce (hráze, náspy) jsou konstrukcemi finančně nákladnými.
Cesta, která by mohla urychlit celý proces a přesvědčit investorské organizace, že
uvedené efekty jsou realitou, vede přes osvětu, na kterou se vydali autoři myšlenky.
Využití laboratoří experimentálního centra fakulty stavební ČVUT v Praze
k předvedení funkčnosti zemní hráze tak, jak je naznačeno výše a detailně popsáno
v předchozích příspěvcích, vedlo pracovníky
Ministerstva Životního prostředí
k zapojení se do procesu osvěty. Jejich rychlá finanční podpora umožnila vyrobit
model zemní hráze, který je možné kdykoliv předvádět veřejnosti. Dosud byl model
předveden na třech výstavách (na světových výstavách EDIT a WATENVI, na
výstavišti v Brně – květen 2009 a výstavě FORARCH v Praze Letňanech – září 2009)
s možností kontinuálního předvedení v prostorách Fakulty stavební, kde je model
trvale uložen.
Postavení funkčního modelu a jeho předvedení přispělo dosud minimálně k vážným
diskusím v odborné veřejnosti a k hledání cest ke skutečným realizacím. Umístění
modelu na Fakultě stavební má rovněž velký význam. Studentské práce mohou být a
jsou zadávány s tématy cílenými na:
- spolehlivost konstrukcí v různých modifikacích,
- technologické procesy výstavby,
- optimalizaci nejen konstrukcí, ale též složení vláknobetonů s uvážením
proměny komponentů,
- zmapování recyklačních středisek jejich kapacity,
- ekonomickou stránky díla, která postihnou všechny zjištěné efekty.

3. Fotodokumentace z výstav
Uvedená fotodokumentace by měla čtenáři nejen model ukázat včetně jeho
funkčnosti, ale též přiblížit některé momenty při jeho předvádění na uvedených
výstavách.

Obr. 1 Pohled na model v době přípravy na presentaci (bez přelití vodou)
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Obr. 2 Detail hráze prokazující její funkčnost

Obr. 3 Pohled na model po násobném přelití
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Obr. 4 Presentace modelu návštěvníkům výstav

4. Závěr
Příspěvkem čtenář získá představu o současných možnostech využití recyklátů ze
stavebního a demoličního odpadu. Toto je nová originální myšlenka, jejíž realizace
může přinést prospěch celé společnosti. Příspěvek může též sloužit jako podnětný
materiál k vedení dalších odborných diskusí.

5. Poděkování
Příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného záměru 04 Udržitelná výstavba
MSM 684 077 0005 a projektu 1M0579 MŠMT ČR v rámci CIDEAS.
6. Literatura
[1] VODIČKA J., VYTLAČILOVÁ V., HANZLOVÁ H., VÝBORNY J. : Zvýšení
odolnosti zemní hráze při povodních vložením vrstev vyrobených z vláknobetonu s
recykláty, Sborník příspěvků konference RECYCLING 2009, str. 101 - 106
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POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VLÁKNOBETONU S PLNOU NÁHRADOU
PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RECYKLÁTY PŘI UŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ
SYNTETICKÝCH VLÁKEN
COMPARISON OF FIBRE CONCRETE CHARACTERISTICS WITH BRICK OR CONCRETE RECYCLED
AGGREGATE WHICH SUBSTITUTE ALL THE NATURAL AGGREGATE IN THE CONCRETE MIXTURE
BY USING OF DIFFERENT TYPES OF SYNTHETIC FIBRES

Doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc., Doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební,
Katedra materiálového inženýrství a chemie,
Katedra betonových a zděných konstrukcí, e-mail: vyborny@fsv.cvut.cz
Abstract
The paper presents comparison of fibre concrete properties with recycled aggregates
and three types of synthetics fibres: Forta Ferro, Benesteel, PET. The combination of
recycled construction and demolition waste, synthetic fibres and cement binder
creates the new composites without health and ecological risks by using in
construction industry.
1.Úvod
Výroba vláknobetonů, tj. kompozitních materiálů s cementovou matricí ztuženou
vlákny nachází stále větší uplatnění ve stavební praxi. Rozhodují o tom
vlastnosti ztvrdlých vláknobetonů, které se vyznačují oproti ztvrdlým obyčejným
betonům bez vláken především tahovou pevností, zejména velkou houževnatostí,
tzv. duktilitou, i po vzniku trhlin. Hlavní podíl na těchto vlastnostech vláknobetonů
mají užitá vlákna. V současné době jsou užívaná průmyslově vyráběná vlákna
syntetická nebo ocelová, vyznačující se vysokými pevnostmi v tahu.
2.Výsledky experimentálních zkoušek a diskuse
V dnešní době se klade důraz na udržitelnost výstavby, tj. na zpracování nejen
stavebního odpadu, ale též na finanční náklady vstupních surovin do procesu výroby.
Recyklací stavebního a demoličního odpadu lze získat recykláty vhodných frakcí,
které mohou plně nahradit přírodní kamenivo v případě výroby vláknobetonu nižších
pevnostních tříd, avšak vlastností, které byly výše uvedeny. Praktické využití těchto
vláknobetonů, je s ohledem na absolutní hodnoty měřených a sledovaných vlastností
pro stavební výrobu omezené, avšak ne natolik, aby nemohly být využity ve stavební
výrobě. Oblasti využití jsou přímo určeny jako zemní konstrukce jako jsou náspy,
zemní hráze, podkladové vrstvy, případně i nenáročné stavby občanské vybavenosti.
Dosud známý vláknobeton s recykláty určený zejména pro zemní konstrukce je
tvořen plnivem, křemičitanovým cementem, záměsovou vodou a syntetickými vlákny.
Plnivo je plně tvořeno recyklátem o hmotnosti 1100 až 1800 kg na 1m3 hotového
vláknobetonu upraveným na frakce zrnitosti 0/16mm a/nebo 0/22mm, 0/32mm,
0/63mm. Křemičitanový cement je o hmotnosti v rozmezí 240 až 400 kg na 1m3
hotového vláknobetonu a záměsová voda je v dávce 140 až 350 kg na 1m3 hotového
vláknobetonu. Syntetická vlákna jsou vlákna o délce 50 až 60 mm s pevností v tahu
v rozsahu 600 až 800 MPa a v hmotnostních dávkách v rozmezí 4,5 až 18 kg na 1m3
hotového vláknobetonu.
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Nevýhodou tohoto řešení je poměrně vysoká cena syntetických vláken, která
omezuje širší využití vláknobetonu. Proto je v poslední době sledována možnost
náhrady sytnetických vláken vlákny získanými z odpadových PET lahví.
Výše uvedený finanční nedostatek odstraňuje vláknobeton s využitím pro zemní
konstrukce tvořený plnivem, křemičitanovým cementem, záměsovou vodou a vlákny
ztužujícími strukturu kompozitu. Plnivo je plně tvořeno recyklátem stejně jako
v předchozím případě, tj. o hmotnosti 1100 až 1800 kg na 1m3 hotového
vláknobetonu upraveným na frakce zrnitosti 0/16mm a/nebo 0/22mm, 0/32mm,
0/63mm. Křemičitanový cement je o hmotnosti v rozmezí 240 až 350 kg na 1m3
hotového vláknobetonu a záměsová voda je v dávce 140 až 350 kg na 1m3 hotového
vláknobetonu. Podstatou nového řešení je, že vlákna ztužující strukturu kompozitu
jsou vlákna polyetylentereftalátu o délce 50 až 60 mm s pevností v tahu v rozsahu 50
až 80 MPa a v hmotnostních dávkách v rozmezí 14 až 42 kg na 1m3 hotového
vláknobetonu.
Výhodou uvedeného řešení by mělo být výrazné snížení ceny vláknobetonu díky
tomu, že syntetická vlákna, která jsou průmyslově vyráběná, lze nejen ekonomicky,
ale i ekologicky nahradit odpadními vlákny z nápojových PET lahví používaných
k baleným vodám. Vlákna z PET lahví jsou navíc druhou složkou vláknobetonového
kompozita vyrobenou z odpadu. První a hlavní složkou kompozita zůstávají recykláty
cihelné nebo betonové, vyrobené ze stavebního odpadu. Užití vláken z PET lahví tak
výrazně sníží cenu kompozita. Například dávka vláken, odpovídající jednomu
objemovému procentu vyztužení v receptuře vláknobetonu, sníží náklady na tuto
složku z 1400 Kč za vlákna syntetická na cca 300 Kč za vlákna z PET lahví. Pro
kompozit to potom představuje snížení z částky cca 2000 Kč/m3 na částku cca 1000
Kč/m3.
Experimentálními zkouškami bylo prokázáno, že zjištěné tahové pevnosti, které
jsou rozhodující pro aplikace v zemních konstrukcích, např. pro vláknobeton
s cihelným recyklátem s vlákny syntetickými cca 2,5 MPa, jsou jen o 30 % vyšší, než
bylo zjištěno u vláknobetonu, kde byla užita vlákna vyrobená z PET lahví, tj. cca 1,7
MPa.
Pro zkoumání vlivu vláken byla použita následující receptura vláknobetonu
s cihelným recyklátem na 1 m3 (C8H, C9H, C10H, C11H) :
-

nečistý cihelný recyklát 0/63
cement CEM II/B – S 32,5 R
záměsová voda
vlákna FORTA FERRO
(BENESTEEL)
nebo uhlíková vlákna

..... 1556 kg
.........260 kg
.....150 – 180 l (vlhký až suchý recyklát)
.....9,1 kg
.....3,85 kg

V receptuře pro vláknobeton C7H byl zvýšen obsah cihelného recyklátu 0/63mm na
1620 kg/m3 a sníženo množství cementu na 227 kg/m3. Vliv vláken na základní
charakteristiky je na obr. 1 [1]. Z hlediska technologie výroby těchto cihelných
vláknobetonů jsou nejméně vhodná vlákna uhlíková. Z velké řady zkoušek
vláknobetonů s recykláty byl vždy zaznamenán vzrůst pevnosti v tlaku. Proto nelze
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činit opačný závěr z jedné zkoušky cihlobetonu bez vláken (C10H). Vliv vláken na
tahovou pevnost cihlobetonů je vždy příznivý.
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Obr. 1 Vliv vláken na základní charakteristiky vláknobetonu s cihelným recyklátem
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Naproti tomu vláknobeton s betonovým recyklátem následující receptury na 1m3:
-

nečistý betonový recyklát 0/32
cement CEM II/B – V 32,5 R
záměsová voda
vlákna tvořící 1 % vyztužení:
1.
vlákna FORTA FERRO
2.
hladká vlákna nastříhaná
z nápojových PET lahví
3.
vlákna BENESTEEL

..... 1655 kg
......260 kg
......180 kg
.....9,1 kg
. ....13,7 kg
.....9,1 kg

vykazoval vždy nejvyšší hodnoty charakteristik – pevnosti v příčném tahu a pevnosti
v tlaku vždy při použití vláken z PET lahví (obr. 2)

Obr. 2 Vliv vláken na základní charakteristiky vláknobetonu s betonovým recyklátem
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Obr. 3 Graf odolnosti ohybem namáhaných trámků z vláknobetonu s betonovým
recyklátem při použití vláken Forta Ferro (0%, 0,5%, 1% obj.)
Zkouška ohybem (síla/průhyb) realizovaná tzv. řízenou deformací na trámcích
z běžného vláknobetonu o velikosti 150/150/700 mm, je nejprůkaznější zkouškou pro
odkrytí vlastností zkoušeného kompozita (obr. 3) [2]. Křivka zaznamenává do vzniku
makrotrhliny, tj. do bodu, který charakterizuje po výpočtu pevnost v tahu za ohybu,
ukazuje na přetvořitelnost plné struktury ovlivněnou vlákny, tj. na jejich působení ve
tvořících se mikrotrhlinách. Po tomto bodu je průběh křivky plně závislý na funkci
vláken ve struktuře. Plně se zde projevuje kotvení vláken, jejich vlastnosti a
samozřejmě, a to především jejich množství. V každém případě tato část křivky
ukazuje na přetvořitelnost kompozita, tj. jeho duktilitu, která je u vláknobetonů
cennou vlastností, dobře zúročitelnou ve vláknobetonových konstrukcích.
V případě vláknobetonů s využitím recyklátů se ukazuje, že velmi pórovitá a
mezerovitá struktura, je-li vystavena namáhání, umožňuje posun, především hrubých
zrn recyklátu, aniž by byla narušena soudržnost vláken s těmito zrny. Přijmeme-li toto
jako hypotézu lze vysvětlit, proč průřezy přenáší stejně velká tahová namáhání jako
při vzniku makrotrhliny i při velmi velkých deformacích zkoušeného trámku, jak
ukazují záznamy zkoušek. Stejnou hypotézou lze vysvětlit i proč u vláknobetonů
s recykláty množství dávkových vláken zvyšuje pevnost v tahu za ohybu. Ze zkoušek
trámků je možné učinit tyto závěry:
-

vláknobetony s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty mají velmi
velkou duktilitu a jsou schopné přenášet tahové síly i po vzniku širokých trhlin,
dávkou syntetických vláken lze ovlivnit i pevnost v tahu za ohybu při vzniku
makrotrhliny.

3.Hodnocení zdravotních a ekologických rizik
Ekologické zkoušky vláknobetonu s cihelným recyklátem a syntetickými vlákny
Forta Ferro byly provedeny ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s., Úsek Ú1 –
Ekologické hmoty [3].
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-

Byla prokázána zdravotní nezávadnost po stránce obsahu radioaktivních látek
(tab.č.1)
Tabulka č.1: Obsahy přírodních radionuklidů

-

Testované organizmy a výsledky testů ekoloxicity uvádí tab.č 2
Tabulka č.2 Ekotoxicita

-

Obsah potenciálně nebezpečných látek ve výluhu je uveden v tab.č.3
Tabulka č.3 Obsah potenciálně nebezpečných látek ve výluhu
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-

Obsah potenciálně nebezpečných látek v sušině je uveden v tab.č.4
Tabulka č.4 Obsah potenciálně nebezpečných látek v sušině

4. Závěr
Obsah přírodních radionuklidů ve vláknobetonu s cihelným recyklátem a vlákny
Forta Ferro je vyhovující. Index hmotnostní aktivity nepřevyšuje směrnou hodnotu I=
0,5 (resp. 2,0), neboť dosahuje 0,42. Vláknobeton je vyhovující zkoušce ekotoxicity.
Potenciálně nebezpečné anorganické látky ve výluhu se u vláknobetonu neprojevují,
pro případ certifikace je nutné stanovit obsah antimonu s detekcí pod 0,006 mg/l.
Zvýšený obsah anorganických nebezpečných látek v sušině se u vláknobetonu
neprojevuje.
Na základě výše provedených zkoušek byla prokázána ekologická vhodnost
vláknobetonu
5.Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru 04 CEZMSM 6840770005
„Udržitelná výstavba“
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Abstract
Every insulated building construction requires continuous supervision of the adhesive
layer state and insulation complex gripping to its supporting. Well-timed discovery
and removal of flaws has a positive influence on the length of insulation fuctional
lifespan and thus decreases the risk of uncontrolled formation of the mixed building
waste coming from destroying building complex.

1.

Úvod

Úvodem je nutno připomenout referát z loňského roku autora P. Jaroše
z ČVÚT, fakulta stavební Praha, na téma Energetická náročnost recyklace
kontaktního zateplení z EPS. Autor čerpal z literatury Zateplování v praxi J.Šály, M.
Machatky z roku 2007. Pro informaci si dovoluji citovat závěr zmíněného referátu:
„…tento experiment ověřil, že sanace stávajících tepelně izolačních souvrství
separační metodou je v praxi velmi obtížná. Po vyhodnocení tohoto projektu je
možno říci, že recyklace kontaktního zateplení není v dnešní době možná a to
z více důvodů. Např. vliv kotvících prvků, obtížná separovatelnost jednotlivých
vrstev……“
V květnu 24.5.1999 v časopise Střechy, fasády, izolace reagoval J. Šála na
recyklační záměr EPS mimo jiné, cituji: “….recyklace plastových i minerálně
vláknitých tepelných izolací je skutečně závažným problémem, bez ohledu na
to, zda jsou tyto materiály povrchově upraveny stěrkami, či nikoliv, nebo zda
jsou při první recyklaci plněny dalšími spojovacími chemikáliemi či
nikoliv………recyklace těchto materiálů je však možná i když cena této úpravy
je obvykle vyšší, než výroba nových hmot… . Problém s recyklací tepelných
izolací však není řádově vyšší než s recyklací ostatních stavebních hmot, jak
se nám snaží autor vsugerovat.“
Podobná zlehčování nutnosti recyklace izolantů vychází od často uznávaných
odborníků, kteří se tak snaží udržet na trhu rizikové stavební výrobky, kterými
kontaktní systémy skutečně jsou. V loňském roce byla vypracována studie
komplexního řešení inovací stavebních izolací a sanací, podle které je možno celou
řadu stávajících rizik v souvislosti s ekologií vč. energetických spotřeb snížit.
2.

Nové stavebně-izolační technologie

Nové technologie jsou postupně realizovány v omezeném rozsahu a to
vzhledem k tomu, že nenašly podporu ve vládě, resp. u ministerstev MPO, MMR,
MŽP, ale ani v asociacích specializovaných na ETICS. Trh s těmito technologiemi
pod názvem Klima a Klima E je vázán kapacitou několika malých soukromých firem.
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Obrázek č. 1. - Technologie společnosti FANA, s.r.o.
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Inovační technologie svou rozšířenou sanační funkcí zaručují řádově vyšší
životnost než stávající kontaktní systém, což je vlastně i prevencí a regulací
vznikajících směsných stavebních odpadů ze zateplení
Jejich množství jsou uvedena v grafech:
Obrázek č. 2. - Podíl recyklovatelných odpadů z jednotlivých zateplovacích systémů

Podle zákona 22/1997 Sb. a přílohy č.2 nařízení vlády č. 178/197 Sb. §5 a §6
je vnější kompozitní zateplování jmenovitými stavebními výrobky na rozdíl od
ostatních zateplovacích systémů, které zákon nespecifikuje. Tím jsou dávána ETICS
privilegia na trhu, čímž lze zdůvodnit jejich masové rozšiřování, zvlášť v dotačních
programech Regenerace panelových domů a Zelená úsporám. Funkce tohoto
systému však neumožňují průběžnou kontrolu. Znamená to, že bez destrukce není
možno zjistit účinnost izolace ani stav pod izolací. Z těchto důvodů je zavádějící i
pořizování „energetických štítků“ obálek budov, podle ČSN 730540-2, ale i průkazů
energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Údaje na těchto dokumentech jsou zpracovávány podle virtuálních programů a
na dotaz zda se údajům z průkazu dá věřit, odpověděl EKOWAT (Centrum pro
obnovitelné zdroje a úspory energie) cituji:“…. výpočet je natolik složitý, že laik
zde chyby stěží odhalí. Nezbývá tedy, než vybrat kvalitního renomovaného
zpracovatele, který je nezávislý na investorovi stavby….“
3.

Způsoby kontroly

Stejně tak jako se nedají zjistit chyby, nedá se zjistit ani skutečná úspora
energie. Jakýkoliv vliv, ať již klimatické změny, poloha domu nebo konstrukce,
vlhkost a podobně, zásadně ovlivní předpokládané parametry. Konečný výsledek
této nákladné akce se bude průběžně měnit a nikdy nebude shodný s údaji
virtuálního hodnocení. Aby laická veřejnost, respektive zákaznická obec, mohla
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alespoň posoudit do jaké míry je provedené zateplení funkční, byl vyvinut způsob
nedestrukční kontroly a to v rámci vývojového programu firem FANA, s.r.o. a
Palacký. Jedná se o jednoduchý kontrolní a sanační systém, který je schopen zjistit
závady dříve, než se projeví destrukční znaky na zateplené fasádě, ale i umožní
průběžně z povrchu měřit stav nejrizikovější adhezní vrstvy v izolačním souvrství a
funkci mechanického kotvení.
Měřené parametry:
1) Dodržování technologie ETICS, tlaková zkouška vzduchových dutin pod
izolantem. Podle výsledku se navrhne sanace dodatečnou fixací
2) Teplota vlhkost a pohyb vzduchu za izolantem umožní posouzení funkčnosti
termoizolace
3) Kontaktní měření vlhkosti a teploty povrchů fasády a povrchu zateplené
konstrukce. Posoudí stav tuhých vrstev izolačního souvrství ETICS.
Kontroly lze provádět v kontrolních sondách lokálně min. ve třech výškách,
v místech s největším zatížením.
Posouzení a výsledky mohou sloužit k hodnocení funkčnosti izolačního
souvrství a stavu adhezní vrstvy pod izolantem, což umožňuje provádění včasné
sanace a prodloužení životnosti systému. Právě životnost má rozhodující vliv na
tvorbu směsných stavebních odpadů z destruujících izolací.
4.
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Abstract
The construction waste can be used as an equivalent alternative for primary
construction raw materials. The appropriate recycler can be produced only in
recycling plant, which fulfils all conditions of factory production control, operates with
appropriate crushing and sorting equipments and respects the environment. In the
article are described conditions required for recycling plant creation, for factory
production control and for market delivering of recycler. All requirements are
bounded to the new European standards, which allege recycled materials properties,
which may be checked during the manufacturing.
1. Úvod
Legislatíva európskeho spoločenstva postavená na hierarchii odpadového hospodárstva a nový Zákon o odpadoch č. 386 z novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon z roku 2001, sa premietli i do stratégie odpadového hospodárstva Slovenskej
republiky. Zákon o odpadoch a Program odpadového hospodárstva SR (POH) kladú
dôraz na maximálne zhodnocovanie odpadu. Oblasť stavebníctva, ako prudko rozvíjajúceho sa odvetvia v SR nesie zo sebou i nárast množstva odpadu v tejto oblasti,
čo si vyžaduje nemalé investície do infraštruktúry zameranej na zhodnocovanie stavebného odpadu, a to nielen v priemyselnej ale aj v komunálnej sfére.
Program odpadového hospodárstva stanovuje dosiahnuť do roku 2010
materiálové zhodnotenie 70 % odpadu vo vzťahu k množstvu odpadu vzniknutého v
SR, pričom jedným z hlavných opatrení je zvýšiť materiálové zhodnocovanie
stavebného odpadu kontrolou dodržiavania ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3
zákona. Hlavným účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie komplexného
integrovaného strediska na zhodnocovanie stavebného odpadu za dodržania platnej
legislatívy odpadového hospodárstva, čím sa výrazne prispeje k napĺňaniu cieľov
záväznej časti POH.
Stavebný odpad, prevažne z búrania dopravných stavieb a z demolácie asanovaných objektov sa bude zhromažďovať, triediť, recyklovať a uskladňovať v recyklačnom závode. Touto činnosťou sa zároveň bráni nepovolenému ukladaniu odpadu
(divokým skládkam odpadu), ktoré v území vznikajú a ktorých veľkou časťou je práve
stavebný odpad. Pozitívnym dopadom recyklačnej činnosti je vznik pracovných
príležitostí, čo mierne prispeje k znižovaniu miery nezamestnanosti v regióne.
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2. Zriadenie recyklačného závodu
S ohľadom na potrebu šetrenia primárnymi surovinami a na stále sa zväčšujúci
rozsah stavebného odpadu a na druhej strane s ohľadom na zvyšujúci sa záujem
rôznych stavebných organizácií o recyklovaný materiál vzniká potreba na
zabezpečenie výroby recyklovaného stavebného odpadu zodpovedajúceho
príslušným technickým normám a legislatíve vzťahujúcej sa na životné prostredie.
Toto vedie k myš-lienke na vytvorenie recyklačného závodu v takom rozsahu, ktorý
by zabezpečoval požiadavky trhu na objem a kvalitu materiálu. Súčasný stav
v recyklačných strediskách však takýmto potrebám nevyhovuje a je potrebné vytvoriť
také podmienky, aby sa dosiahol stav, ktorý by vyhovoval rôznym požiadavkám na
európskej úrovni.
Pri naplňovaní zámerov na zriadenie recyklačných stredísk treba vychádzať zo
situácie (plošného rozsahu) stredísk, ktorý by z hľadiska potrebnej plochy na
zabezpečenie predpokladaných zámerov mal byť dostačujúci. Na vytvorenie
vyhovujúceho recyklačného závodu považujeme za prioritné zabezpečenie týchto
krokov (činností):
1. Schválenie zámeru, vrátane rozmiestnenia skládok, administratívnej budovy,
kontrolnej činnosti (preberanie a odosielanie materiálu, laboratórium a kontrola
prevádzky), rozsahu používaných mechanizmov a predpokladaného objemu
predávaných výrobkov na jednotlivé roky na obdobie minimálne 20 rokov
dopredu.
2. Spevnenie plôch pod skládkami, dopravných komunikácií a parkovacích plôch
pre mechanizmy a dopravné prostriedky.
3. Vypracovanie katalógu vlastných výrobkov, s ohľadom na spôsob demolácie,
získavania stavebného odpadu, požiadavky spotrebiteľov v danom období
(recyklácia stavebného odpadu, frézovanie vozoviek, vodohospodárske stavby
a i.).
4. Vypracovanie zoznamu potrebných mechanizmov na rôzne druhy drvenia a rozpojovania, na triedenie a na presun medzi jednotlivými mechanizmami (systém
samopojazdných dopravných pásov na nakladanie materiálov zo skládok)
a vnútrozávodovú dopravu.
5. Schválenie stabilného umiestnenia rozhodujúcich mechanizmov na drvenie a triedenie + stavebné povolenie.
6. Vytvorenie závodového laboratória na vykonávanie nevyhnutnej kontrolnej
činnosti (prehliadka vstupného materiálu – zamedzenie vstupu nevhodných
materiálov, vrátane kontroly vstupných dokladov, vykonávanie základných skúšok
vyrábaných materiálov, vypracovanie podkladov pre vyhlasovanie zhody.
7. Nákup základných laboratórnych prístrojov a zariadení potrebných na certifikáciu
systému vnútropodnikovej kontroly.
8. Požiadanie o certifikáciu systému kontroly.
9. Po získaní certifikácie systému vypracovanie vyhlásení zhody na rôzne výrobky.
10. Vypracovanie projektu na administratívne budovy, vrátane skladového
hospodárstva (PHM, náhradné diely), dielní, garáží, vrátnice, váženia
prichádzajúcich aj odchádzajúcich nákladných automobilov, oplotenia,
kanalizácie, vrátane zásobníka vody a čističky odpadových vôd, zdroja pitnej
a úžitkovej vody a elektrickej energie v objektoch.
11. Po schválení projektu zabezpečiť rozvody vody, elektriny a kanalizácie po celom
areáli.
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12. Vybudovanie stabilnej úpravárenskej linky – primárny drvič, sekundárne drviče
(dva druhy v závislosti od druhu recyklovaného, prípadne prírodného materiálu),
triediče a pohyblivé alebo stabilné dopravné pásy.
13. Vytvorenie skládok (boxov) na rôzne frakcie so spevneným podkladom na hotové
výrobky (najmenej 20).
Pri splnení týchto predpokladov sa vytvorí komplexný systém na recyklovanie
stavebného odpadu, ktorý bude predmetom činnosti zhodnocovania v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov, pričom tento materiál je zaradený do kategórie O – ostatný odpad.
Na zriadenie recyklačného závodu je potrebné v súlade so zákonom č.127/1994
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vypracovať zámer činnosti na zber
a zhodnotenie stavebného odpadu s predpokladanou kapacitou (napr. do 50 000
t/rok). Ministerstvo životného prostredia SR potom svojim rozhodnutím na základe
záverov zisťovacieho konania potvrdí zamýšľanú lokalitu. Na predmetné územie
vydá prvostupňový orgán územné rozhodnutie o využití územia na prevádzku
recyklačného dvora stavebného odpadu.
Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie sa činnosť v recyklačnom závode zaraďuje ako zariadenie na zhodnocovanie ostatného odpadu. Areál recyklačného dvora obsahuje priestory, ktoré majú
slúžiť na pohyb mechanizmov a nákladných vozidiel po komunikáciách a spevnených
plochách v areáli, na vykladanie a nakladanie odpadu a výstupného recyklátu, priestory na skladovanie odpadu, priestory na údržbu a garážovanie mechanizmov, čerpaciu stanicu pohonných hmôt a sociálnoprevádzkovú budovu potrebnú na váženie
a evidenciu dovezeného odpadu a odvážaného recyklátu.
V objekte treba vhodne riešiť vnútrozávodové komunikácie pre potreby
dopravných mechanizmov, ktoré zabezpečujú prísun odpadu a odvoz recyklátu
z recyklač-ného dvora. Súčasťou riešenia má byť úprava plôch pre pohyb
technologických zariadení, úprava plôch pre dočasné skladovanie dovezeného
stavebného odpadu a vybudovanie oddelených boxov pre skladovanie hotového
recyklátu podľa jednotlivých druhov materiálu a frakcií.
Váha je jedným zo základných stavebných objektov potrebných na správne
fungovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Každá dodávka odpadu má byť
odvážená na váhe (vhodná je mostová). Následne sa odpad zaeviduje (najlepšie
prostredníctvom elektronického systému). Váha bude tiež slúžiť na váženie
odvážaného recyklátu. Komunikácia pred a za vjazdom na váhu musí byť upravená
tak, aby umožňovala vjazd a prejazd áut cez váhu v priamom smere. Vjazd na váhu
môže byť blokovaný a riadený svetelnou signalizáciou, alebo mechanickou
prekážkou (závorou), v prípade keď obsluha váhy nemá možnosť priamo vizuálne
sledovať celú váhu.
Prevádzková budova má slúžiť zamestnancom na sociálne účely a na
administratívne zabezpečenie chodu prevádzky. V priestoroch sa majú nachádzať
kancelárie, riadiace centrum, laboratórium, sociálne zariadenia, šatne a spoločenská
miestnosť.
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3. Technologická časť recyklačného závodu
Hlavné technologické zariadenie recyklačného závodu má tvoriť sústava drviacich
a triediacich zariadení, ktoré svojim výkonom a parametrami poskytnú ucelenú technologickú linku na zhodnocovanie stavebného odpadu s výstupom jednotlivých frakcií podľa požiadaviek zákazníka a trhu.
Prebratie odpadu do strediska
Do recyklačného dvora sa stavebný odpad dováža nákladnými automobilmi.
Začiatok toku odpadu je v príjme a jeho odvážení na mostovej váhe. Odpad treba pri
prijímaní vizuálne kontrolovať, za účelom porovnania jeho vlastností s údajmi
uvádzanými v sprievodných dokumentoch držiteľa odpadu. Následne sa má odpad
zaevidovať podľa Katalógu odpadov. Nevyhovujúci odpad sa nemá do strediska
prijať. Automobil sa nasmeruje do skladovacích priestorov (výrobnej haly), kde sa
odpad vysype v priestore vymedzenom na danú deklarovanú skupinu odpadu. Podľa
účelu ďalšieho využitia sa odpad rozdrví najprv na čeľusťovom, potom na odrazovom
alebo kužeľovom drviči a následne sa triedi na požadované frakcie.
Na zabezpečenie správneho a efektívneho systému recyklácie stavebného odpadu majú v areáli pracovať najmenej tieto mechanizmy:
- nakladače,
- nákladné vozidlá,
- demolačné kliešte,
- hydraulické búracie kladivo,
- vozidlo so zásobou vody a kefou na zametanie.
Príprava odpadu na recykláciu
Po vysypaní odpadu do vymedzeného priestoru sa tento upraví na rozmer umožňujúci jeho vstup do drviaceho zariadenia a zároveň sa mechanicky alebo ručne
oddelia časti nevhodné na proces zhodnocovania (drevo, sklo, železo a pod.).
Po vytriedení sa odpad vhodný na recykláciu presunie do priestoru drvenia. Na
dosiahnutie vhodnej veľkosti jednotlivých kusov odpadu na vstupe do drviča bude
potrebné ich upravovať. Pôjde prevažne o úpravu betónového a železobetónového
odpadu (napríklad stĺpy, panely), pri ktorom sa uplatní búracie kladivo alebo demolačné kliešte a vybavenie na rezanie, prípadne strihanie výstuže.
Vlastný proces zhodnocovania odpadu
Základným predpokladom spracovania stavebného odpadu na kvalitný recyklát je
jeho úprava drvením. Rôznorodosť zloženia stavebného odpadu a požiadavky na
kvalitu recyklátu si vyžadujú špecifické podmienky, ktorým má strojové zariadenie v
prevádzke vyhovieť. Podľa požiadaviek na tvar a kvalitu recyklátu sa použijú čeľusťové, odrazové alebo kužeľové drviče.
Čeľusťový drvič sa používa na hrubé drvenie nelepivých, tvrdých a stredne tvrdých materiálov. Menej je vhodný na drvenie kusov vybúraných asfaltových materiálov. Odrazový drvič sa používa na drvenie stredne tvrdých materiálov i mierne
lepivých kusov. Poskytuje veľmi dobré tvarové hodnoty – väčší podiel vhodných,
kubických zŕn.
Drviče by sa mali pred vstupom materiálu do drviaceho priestoru vybaviť
odhlinením (hrubé triedenie) s bočným smerovaním vynášacieho pásu. Nad hlavným
vynášacím dopravníkom by sa mal nainštalovať magnetický separátor kovov a v
prípade potreby zriadiť zariadenie na skrápanie vodou na zníženie prašnosti.
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Triedenie rozdrvených materiálov zabezpečia triediace jednotky vybavené násypkami a sústavou sít na vytvorenie frakcií, doplnené o príslušné pásové dopravníky.
Materiál na triedenie sa do násypky priváža kolesovým nakladačom, alebo zásobník
nadväzuje priamo na drvič. Počas úpravy bude potrebné zistený nevyhovujúci odpad
odovzdávať oprávnenej organizácii na nakladanie s príslušným odpadom a uložiť ho
na príslušnú skládku odpadu.
Skladovanie a expedícia recyklátu
Recyklát treba skladovať v oddelených boxoch, podľa druhu materiálu (betón,
asfaltová zmes, tehla) a vyrobených frakcií. Recyklát bude ako voľne ložený materiál
expedovaný nákladnými autami cez váhu. Po odvážení sa vystavia doklady pre fakturáciu, vrátane vyhlásenia zhody a materiál bude expedovaný zákazníkovi.
4. Požadované povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Na zriadenie recyklačného závodu sú potrené viaceré povolenia:
– Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon).
– Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu podľa § 7 ods. 1
písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
– Súhlas na zhodnocovanie odpadu mobilným zariadením podľa § 7 ods. 1 písm. h)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Charakteristika prírodného prostredia:
Geologické a geomorfologické pomery
Inžinierskogeologická charakteristika
Geodynamické javy
Seizmicita územia (v zmysle „Mapy seizmických oblastí“ podľa STN 73 0036)
Radónové riziko – podľa existujúcich podkladov (Uranpres, 1997)
Klimatické pomery – zrážky, teplota, veternosť – podľa klimatického členenia
Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002)
Hydrologické pomery – povrchové vody, podzemné vody – podľa Hydrogeologickej
rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava 1984)
Minerálne vody a termálne vody
Vodohospodársky chránené územia
Pôdne pomery
Fauna, flóra, vegetácia – flóra podľa geobotanickej mapy Slovenska (Intenzívne
obhospodarované polia, krajinná vegetácia, trvalé trávne porasty – fauna (z hľadiska
výskytu živočíšnych druhov)
Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria:
Krajina
Ekologická stabilita územia
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) – predstavuje celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených ekosystémov
Biocentrá – predstavujú ekosystémy, alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvárajú
trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov, a na
zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev
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Biokoridory – predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú
biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a
ich spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky
Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma (napr. z
Národného zoznamu chránených vtáčích území, chránené stromy)
Scenéria krajiny v dotknutom území – typy lesov, remízok, vetrolamov a brehových
porastov, vodné plochy a vodné toky, mokraďná vegetácia a pod.
Infraštruktúra – dostupnosť inžinierskych sietí
Doprava – kategória a druh priliehajúcich komunikácií
Rekreácia a cestovný ruch
Kultúrnohistorické hodnoty územia
Archeologické lokality územia.
Súčasný stav kvality životného prostredia:
Ovzdušie – podľa zoznamu jednotlivých skupín zón a aglomerácií vypracovaného
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, na
základe § 7, ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Stupeň znečistenia povrchových a podzemných vôd – trieda čistoty
Kvalita a stupeň znečistenia pôd
Zdravotný stav obyvateľstva – napr. stredná dĺžka života, vek dožitia.
Požiadavky na vstupy:
Záber krajinného priestoru
Záber pôdy
Chránené územia, chránené stromy a pamiatky
Ochranné pásma
Spotreba vody – bilancia potreby vody podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z
29.2.2000
– potreba vody pre spracovateľskú časť,
– potreba vody pre administratívnu časť,
– celková predpokladaná potreba vody pre prevádzku,
Spotreba energií a palív
Spotreba tepla
Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Požiadavky na pracovné sily
Nároky na zastavané územie
Údaje o výstupoch:
Ovzdušie – emisie počas výstavby a prevádzky
Odpadové vody – čistiareň odpadových vôd
Zrážkové odpadové vody a dažďové vody zo striech objektov
Spôsob nakladania s odpadom
Hluk a vibrácie
Hluk vo vonkajšom prostredí
Hluk v pracovnom prostredí – podľa NV č.115/2006 Z.z. hodnota hlukovej expozície
Žiarenie a iné fyzikálne polia
Teplo, zápach a iné výstupy
Doplňujúce údaje
Očakávané vyvolané investície
Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny – spevnené plochy na skladovanie.
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Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Hodnotenie zdravotných rizík – odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie
vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných a pracovných podmienok a
spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia –
NATURA 2000.
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významu a časového priebehu
pôsobenia:
– vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery,
– vplyv na klimatické pomery,
– vplyv na ovzdušie,
– vplyv na vodné pomery a pôdu,
– vplyv na faunu, flóru a ich biotopy,
– vplyv na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz,
– vplyv na ÚSES,
– vplyv na obyvateľstvo,
–
vplyv na kultúrne, historické pamiatky a archeologické, paleontologické
náleziská a významné geologické lokality,
– vplyv na hlukovú situáciu,
– vplyv na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
– vplyv na infraštruktúru.
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území.
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie.
5. Systém vnútropodnikovej kontroly výroby recyklátu
Recyklát vyrábaný v recyklačnom závode je výrobok, ktorý sa uvádza na trh.
V zmysle Zákona o stavebných výrobkoch č. 90/1998 Z.z. a nasledujúcich zmien sa
musí na takýto materiál pri uvádzaní na trh vydávať vyhlásenie zhody s príslušnými
normami. Recyklát zo stavebného odpadu je v podstate zrnitý materiál – kamenivo,
pre ktoré sú u nás vydané platné európske normy – STN EN. Podľa týchto noriem sa
na recyklované kamenivo kladú požiadavky, ako na prírodné kamenivo, s ohľadom
na účel konečného použitia. V zmysle Vyhlášky MVRR SR č. 558/2009, ktorou sa
ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania
zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody sa kamenivo zaraďuje do systémov
hodnotenia 2+ a 4, ktoré stanovujú rozsah vyhlásenia zhody a príslušné skúšané
vlastnosti. Naviac sa pre recyklované kamenivo musia skúšať ďalšie vlastnosti, ktoré
môžu ovplyvniť životné prostredie
Nové európske normy a technické podmienky umožňujú použitie recyklátu za
rovnakých podmienok ako pre prírodné suroviny. Problém však je v tom, že pri niektorých vlastnostiach recyklátu je veľmi obtiažne splnenie kritérií stanovených pre
prírodné kamenivo. Pri tom však pri mnohých aplikáciách nejde o zásadný problém,
ktorý by znižoval výslednú kvalitu stavby (napríklad pri využití recyklátu ako zásypového materiálu). Často možno tento materiál výhodne použiť do rôznych konštruk30

čných vrstiev vozoviek, kde svojimi vlastnosťami dokonca v niektorých parametroch
predstihuje prírodné materiály.
Fyzikálnomechanické vlastnosti recyklátu sa musia kontrolovať rovnakým
postupom ako v prípade prírodného kameniva, naviac sa musia podrobnejšie
overovať jeho chemické vlastnosti, ktoré vyplývajú zo spôsobu prvotného použitia,
prípadne odstraňovania. Norma STN EN 1744 „Skúšky na stanovenie chemických
vlastností kameniva“, ktorá sa skladá z častí:
1 – Chemická analýza.
2 – Stanovenie odolnosti proti alkalickej reakcii (ešte nevydaná v SR).
3 – Príprava eluátov vylúhovaním kameniva.
4 – Stanovenie citlivosti kamennej múčky pre bitúmenové zmesi na vodu.
5 – Stanovenie chloridov rozpustných v kyselinách.
6 – Stanovenie vplyvu extraktov z recyklovaného kameniva na začiatok tuhnutia
cementu.
uvádza rozsah skúšok, ktorými sa môže posudzovať vhodnosť recyklátu na rôzne
účely použitia alebo na podmienky skladovania. Viaceré skúšobné postupy slúžia na
preukázanie a vyjadrenie rozsahu pôsobenia organických nečistôt. Posledná časť
tejto normy, špeciálne zameraná na recyklované kamenivo, určuje postup na
stanovenie vplyvu zložiek z recyklovaného kameniva rozpustných vodou na začiatok
tuhnutia cementu.
Norma EN 933-11 (2009) „Skúška na zatriedenie zložiek hrubého recyklovaného
kameniva" určuje skúšobný postup pre recyklované hrubé kamenivo, s cieľom
identifikovať a odhadnúť podiely jednotlivých zložiek. Ak sa pri tomto postupe nájdu
škodlivé látky, mali by sa spracovať v súlade s predpismi platnými na mieste použitia.
Pri tejto skúške sa neplávajúce zložky v skúšobnej vzorke hrubého recyklovaného
kameniva ručne roztriedia do 6 tried, ktoré sa ďalej rozdelia na podtriedy, podľa
vhodnosti na účel konečného použitia. Pri vyberaní rozhodujúcich vlastností
recyklátu treba vychádzať z účelu konečného použitia na základe kategórií
uvádzaných v normách pre výrobky z kameniva, ktoré uvádzajú požiadavky na
prírodný, umelý alebo recyklovaný materiál a zmesi týchto materiálov.
Výber a zaraďovanie vlastností recyklovaného kameniva vychádza z výrobkových
noriem pre kamenivo. Ide o tieto normy:
STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text)
STN EN 13043
Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk
a iných dopravných plôch
STN EN 13139
Kamenivo do malty
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13383-1 Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky
STN EN 13450
Kamenivo na koľajové lôžko
V každej z týchto noriem, ktoré sú označované ako harmonizované, je uvedený
rozsah skúšaných vlastností a zaradenie získaných výsledkov skúšok do
stanovených kategórií vlastností, ktoré sú potom podkladom pre vypracovanie zhody.
Každá z uvedených noriem špecifikuje systém vnútropodnikovej kontroly, aby sa
zabezpečilo, že kamenivo vyhovuje požiadavkám príslušnej normy.
Vyhlásenie zhody pre recyklované kamenivo v systéme 2+ je možné len vtedy, ak
je pre výrobný závod udelený certifikát systému vnútropodnikovej kontroly kvality.
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Bez tohto certifikátu výrobca nesmie uvádzať kamenivo na trh. Pre recyklované kamenivo v systéme 4 (do nestmelených materiálov) postačuje vyhlásenie zhody.
6. Záver
Pri uvádzaní odpadových materiálov na trh, v prípade, že vláda ich pomáha uviesť, možno tak urobiť niekoľkými spôsobmi. Vláda môže stimulovať súkromných
partnerov, aby investovali do recyklačného zariadenia, nasmerovať prúd odpadu do
týchto zariadení tým, že zvýši náklady na skládky a prípadne tým, že bude hrať rolu
zákazníka a využívať odpadové materiály pri svojich vlastných projektoch a prácach
alebo tým, že pridelí verejné kontrakty dodávateľom, ktorí budú využívať odpad.
Zdá sa, že je potrebná zvýšená podpora zo strany výskumu, v záujme lepšieho
využívania odpadových materiálov. V rámci regulovaného prostredia treba klásť silný
dôraz na kontrolu používaných materiálov. Odporúča sa pokračovať v podrobnom
skúmaní tejto problematiky, nakoľko situácia na Slovensku pri porovnávaní s inými
európskymi krajinami ukazuje veľké perspektívy pri ďalšej výstavbe a rekonštrukcii
dopravnej infraštruktúry.
Využitiu recyklátu a odpadových materiálov pomôžu aj nové európske normy zavádzané v členských krajinách EÚ. Materiály, ktoré spĺňajú technické parametre požadované pre cestné materiály, je možné pri splnení ochrany životného prostredia
použiť bez osobitných predpisov. Výskumy potvrdili, že každý vedľajší produkt je
vhodný na znovupoužitie, pokiaľ jeho vlastnosti umožnia jeho využitie do konštrukcie.
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Abstract
A methodical guidelines of the Waste Department of the Czech Ministry of
Environment applicable to building and demolition waste entered into force before the
Act n. 167/2008 Coll., on prevention and remedying environmental damage and
amendment on some laws therefore these guidelines do not provide relevant
information which have to be taken into account by every person operating a facility
for building waste management.
Information on Project of the Czech Ministry of Environment SP2f3/118/08:
"Research of actual waste properties considered to be appropriate source of nonstandard products (mainly subsidiary energetic products) in the sense of current
legislation on human health and environmental protection, and assessment of
acquired information for setting up safe guidelines and conditions for thein use."
1. Úvod do problematiky, právní úprava
Pokud je s upravenými stavebními odpady nakládáno v režimu zákona o
odpadech, je problematika posuzování jejich vlastností, při jejich využívání na
povrchu terénu, upravena ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ….., kde jsou stanoveny
podmínky tohoto využívání a limitní hodnoty sledovaných ukazatelů.
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008 neposkytuje informace o možných
komplikacích, které při nakládání s recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu
(dále jen „recyklát“) mohou vzniknout jako důsledek účinnosti zákona č. 167/2008
Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Zákon o „ekologické újmě“ významně zvyšuje rizikovost podnikání v oblasti
nakládání se stavebními odpady. Případné postihy, vyplývající z obcházení nebo
neplnění požadavků na kvalitu recyklátu, tento zákon rozšiřuje i mimo režim zákona
o odpadech. Zákon stanovuje povinnost „finančního zajištění preventivních opatření
nebo nápravných opatření“ (viz § 14 zákona). Způsob hodnocení rizik, kritéria
posuzování dostatečného finančního zajištění pro provozovatele a bližší podmínky
provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a
nápravných opatření má stanovit vláda nařízením. Z povinnosti je vyloučen
provozovatel „provozní činnosti“, který může způsobit ekologickou újmu, jejíž
náprava si vyžádá náklady nižší než 20 milionů korun. V případě vyšších
předpokládaných nákladů na nápravu očekávané ekologické újmy musí být
provozovatel provozní činnosti registrován v programu EMAS nebo mít certifikován
systém řízení v souladu s ČSN EN ISO 14001 (EMS) pokud chce usilovat o
33

vymanění se z povinnosti „finančního zajištění“. Příslušné nařízení vlády není dosud
vydáno.
Zákon o ekologické újmě se vztahuje na provozní činnosti uvedené v příloze č. 1
tohoto zákona. Seznam provozních činností obsahuje:
1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního
právního předpisu (zákon o integrované prevenci).
2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (zákon o odpadech).
V čem je nutné spatřovat rizikovost podnikání v oblasti nakládání
stavebními odpady? Zejména v definici ekologické újmy, která zní následovně:

se

„Ekologickou újmou je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné
zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu
na
1) chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo
přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo
udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť,
2) podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a
zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na
ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál,
nebo
3) půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské
zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků,
organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.
Významným pojmem užívaným v zákoně je pojem „základní stav“, což je stav
přírodních zdrojů a jejich funkcí, který existoval v době, kdy došlo k ekologické újmě
a jenž by dále existoval, kdyby k ní nedošlo, a to podle odhadu na základě nejlepších
dostupných informací.
Ve vztahu k tzv. „pozaďovým hodnotám“, které umožňují zvyšovat stanovené
limity škodlivin při využívání odpadů na povrchu terénu je pojem „základní stav“
srovnatelným pojmem.
Je zřejmé, že bez ohledu na limitní hodnoty stanovené pro uvolňování odpadů či
výrobků do životního prostředí nebo k zabudování do stavby směřuje zákon o
ekologické újmě k významnému závěru, že kvalitu použitých věcí, které v sobě
obsahují potenciál (nebezpečí) k ovlivnění půdy (horninového prostředí) a povrchové
a podzemní vody, bude nutné ověřovat zejména ve vztahu k místu jejich určení a
způsobu použití. Pokud by do dotčeného prostředí byly tyto věci umístěny a
měřitelně jej zhoršily (kvalita podzemní vody – ve své podstatě kvalita pitné vody,
povrchové vody – kvalita povrchové vody v souladu s požadavky na její kvalitu dle
nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) objevuje se pro „stěžovatele“ možnost vznesení
podnětu ve smyslu zákona o ekologické újmě. Výskyt ekologické újmy není vázán na
nezákonné jednání a ve vztahu k provozovatelům dotčených činností je v tomto
směru obzvláště rizikovým kritériem. Je zřejmé a zkušenosti to potvrzují, že
odstranění či náprava ekologické újmy vázané na terénní úpravy bude dopadat na
dodavatele použitých materiálů a není podstatné, zda se bude jednat o výrobky nebo
odpady. Uvedený stav bude pravděpodobně nutit provozovatele recyklačních
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zařízení stavebních odpadů ke zvýšení dozoru nad příjmem odpadů do zařízení a
změnám (zpřísnění) v dohledu nad kvalitou recyklátu.
Protože recyklát může být uváděn na trh v podobě stavebních výrobků je nutné
upozornit na skutečnost, že zákon o ekologické újmě pravděpodobně dříve nebo
později ovlivní i praxi certifikačních orgánů, jejichž činnost vychází z klíčové směrnice
Rady 89/106/EHS (tzv. CPD – Construction Products Directive), o stavebních
výrobcích, obsahující v příloze (tzv. ER3 – Essentials Requirements) požadavky na
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí u stavebních výrobků. V národní právní
úpravě pro Českou republiku jsou v obecné rovině požadavky směrnice reflektovány
v následujících právních předpisech:
•

zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů,

•

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

•

nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.

V nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i v nařízení vlády
č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (prováděcí předpisy zákona č.
22/1997 Sb.) v příloze č. 1, která stanovuje základní požadavky na výrobky vhodné
pro stavby, je v obou právních předpisech obsažen odstavec 3, který má následující
znění:
3. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala
hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
a) uvolňování toxických plynů
b) přítomnosti nebezpečných plynů nebo částic v ovzduší
c) emise nebezpečného záření,
d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo
kapalných odpadů,
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.
Zvláštní právní úprava pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích
prozatím neexistuje ani na úrovni Evropského společenství ani v České
republice. V rámci harmonizace právních předpisů v rámci Evropského společenství
byla v roce 2005 založena Technická komise CEN/TC 351. Tato komise zpracovává
metody stanovení pro horizontální přístup k uvolňování regulovaných nebezpečných
látek obsažených ve výrobku během jeho používání (zabudování a setrvání ve
stavbě). Práce uvedené technické komise vycházejí z mandátu M/366 EN. Základem
pro práci komise jsou existující zkušební metody, které budou ověřovány pro použití
u stavebních výrobků, vzhledem k zamýšlenému účelu jejich používání. Nově
vznikající horizontální harmonizované normy v rámci Technické komise CEN/TC 351
se týkají nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a radioaktivních látek, které
mohou představovat nebezpečí pro člověka a životní prostředí během běžného
používání stavebních výrobků zabudovaných do stavby. První výstupy z komise jsou
plánovány na letošní rok.
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2. Problematika vedlejších energetických produktů
V mnohých případech dochází, při snaze o uplatnění recyklátu jako materiálu
vhodného k terénním úpravám, případně k jinému zabudování do stavby, ke
konkurenčnímu střetu mezi dodavateli recyklátu a dodavateli výrobků z vedlejších
energetických produktů (dále jen „VEP“). Právní problematika uvádění výrobků ze
zbytků po spalování uhlí se nevyjasnila ani vydáním nařízení REACH (nařízení o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Většina významných
producentů provedla předběžnou registraci svých VEP i přesto, že bylo vydáno
nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V. Příloha č. V obsahuje
seznam látek, které mají výjimku z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 písm. b)
nařízení REACH. Na látky zahrnuté do přílohy V se nevztahují hlavy II, V a VI
nařízení REACH, neboť se u nich registrace považuje za nevhodnou nebo
zbytečnou. VEP jsou věcmi uvedenými v příloze V, čl. 3 – „Látky vznikající
chemickou reakcí, ke které dochází při konečném použití jiných látek, přípravků nebo
předmětů a které nejsou samy vyráběny, dováženy nebo uváděny na trh.“ Vysvětlení
motivace producentů VEP k jejich konání je snad jen v tom, že každý subjekt, který
provedl předběžnou registraci látky, se automaticky stal členem pre-SIEFu. Cílem
pre-SIEFu je sdílení dat o věci. Potenciální registranti se mohou komunikací s
ostatními členy pre-SIEFu rovněž ujistit, že jejich látka je totožná s látkou ostatních
účastníků daného pre-SIEFu. Další motivací může být získání konkurenční výhody,
zejména u nepoučených osob, kterým jsou VEP nabízeny.
V rámci řešení projektu “Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva
životního prostředí“, evidenční č. SP2f3/118/08, s názvem „Výzkum skutečných
vlastností odpadů považovaných za vhodný zdroj nestandardních surovin (zejména
vedlejších energetických produktů) ve smyslu současných právních požadavků na
ochranu zdraví lidí, životní prostředí a vyhodnocení získaných informací pro
stanovení bezpečných postupů a požadavků pro jejich používání“ byly získány
poznatky, že výrobky z VEP, využívané k terénním úpravám, nesplňují v některých
případech požadavky stanovené pro využívání odpadů na povrchu terénu. To
znamená, že stavební výrobky z VEP, uváděné na trh jako bezpečné, znečišťují
životní prostředí více, než ke stejnému účelu využívané odpady. Místa jejich umístění
mohou být nebo jsou místy, o nichž je možné hovořit jako o potenciálních místech
podezřelých z ekologické újmy.
Metodika hodnocení výrobků z VEP používaných jako stavební výrobky (např.
ČSN 72 2072:2000 Popílek pro stavební účely – Část 11: Popílek pro ostatní využití),
ve vztahu k ochraně životního prostředí, je srovnatelná s hodnocením odpadů
využívaných pro obdobné účely (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a …, ve znění pozdějších
předpisů). Limitní hodnoty stanovené v technických normách pro tyto výrobky jsou
stanoveny s vyšším stupněm bezpečnosti, než srovnatelné hodnoty pro odpady při
jejich využití na povrchu terénu. Problematika hodnocení výrobků z VEP určených
jako stavební výrobky pro vytváření vnitřního prostředí staveb je v technických
normách zpracována podrobněji, než pro stavební výrobky určené pro použití
(využití) ve volném – nechráněném – životním prostředí.
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U odpadů i u výrobků uvolňovaných do nechráněného životního prostředí je
v uvedených předpisech (technických normách řady ČSN 72 2070, ČSN P 72 2080,
vyhlášce č. 294/2005 Sb.) vyžadován test ekotoxicity na čtyřech organismech,
stanovení vyluhovatelnosti škodlivých látek, stanovení škodlivých látek v sušině,
případně i stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů.
Citované technické normy vyžadují u výrobků z VEP, uváděných na trh,
ověřování následujících ukazatelů ve výluhu: pH, vodivost, Al, As, Ag, Ba, Be, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Sn, V, Zn, Tl. Pro uvedené ukazatele nejsou stanoveny
limitní hodnoty a pro vyhodnocení vhodnosti výrobku pro konkrétní stavbu (místo) má
být využita srovnávací metoda. U výrobků z VEP z fluidních kotlů používaných jako
krajinotvorné prvky (ČSN P 72 2081-11) má být rovněž v souladu s technickými
normami zjišťována přítomnost škodlivin v sušině výrobků v souladu s pokynem
Odboru pro ekologické škody Ministerstva životního prostředí ČR – Kritéria
znečištění zemin a podzemní vody ze dne 31.7.1996 (již není účinný).
V České republice je metodika zkoušení a vyhodnocování zkoušek popílku pro
stavební účely stanovena v technické normě ČSN 72 2071:2000, kde jsou zkoušky
ekologické vhodnosti popsány v čl. 12. Metodika vychází ze skutečnosti, že různé
druhy uhlí a různé typy kotlů produkují popílky různých kvalitativních charakteristik.
Významné je, že ekologická (environmentální) vhodnost stavební hmoty s popílkem
je na základě vyluhovatelnosti porovnávána se standardními stavebními výrobky,
které jsou nahrazovány výrobky s obsahem VEP - metoda je popsána jako metoda
srovnávací. Skutečností je, že metodika provádění a vyhodnocování
zkoušek popílků a popílkových směsí (VEP), popsaná jako metoda srovnávací,
stanovená v technické normě ČSN 72 2071, na níž je odkazováno v souvisejících
technických normách, která vychází z požadavku respektování požadavku zákona o
ekologické újmě (zák.č. 167/2008 Sb.), není v tzv. Technických návodech pro
činnost autorizovaných osob při posuzování shody, uplatňována. Uvedenými
technickými návody se řídí autorizované osoby (certifikační orgány) při certifikaci
výrobků.
Technické návody pro autorizované osoby, vydávající certifikáty pro
stavební výrobky z VEP, nejsou zcela s požadavky technických norem řady
ČSN 72 2070 respektive s ČSN P 72 2080 a s požadavky zákona č. 167/2008 Sb.,
o ekologické újmě v souladu.
V následující tabulce jsou jako příklad uvedeny hodnoty ukazatelů, které jsou
stanoveny v Technických návodech č. 09.11.01 Popílek a směsi s popílkem pro
konstrukční vrstvy vozovek a č. 09.11.02 Popílek a směsi s popílkem pro násypy a
zásypy při stavbě pozemních komunikací a limity stejných ukazatelů stanovené jako
bezpečné v obecně závazných předpisech.
V tabulce č. 1 uvedené porovnání limitních hodnot sledovaných ukazatelů
výrobků z VEP s ukazateli pro pitnou vodu, podzemní vodu, povrchovou vodu a
s limity výluhové třídy I, určené pro ukládání odpadů na skládku inertních odpadů SIO ukazuje, že výrobky z VEP ohrožují hygienu nebo zdraví, především v důsledku
možného znečištění vody - jsou zdrojem odpadních vod, což je v rozporu
s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., stejně jako nařízení vlády č. 190/2002
Sb. a zákona č. 167/2008 Sb.
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Tabulka č. 1 – Porovnání hodnot ukazatelů stanovených v jednotlivých předpisech
jako bezpečné z hlediska chráněného zájmu – zajištění ochrany zdraví lidí a
životního prostředí, prevence vzniku ekologické újmy

sledovaný
ukazatel

nejvyšší
přípustné
množství
-1

(mg.l )
(technický
návod výrobku
č. 09.11.01,02)

limity pitné
vody

kritérium A
podzemní vody

limity max.
znečištění
povrchových
vod

vyluhovatelnost
odpadů,
třída I

(mg.l-1)

(mg.l-1)

(vyhl.č.
252/2004 Sb.)

(kritéria
znečištění
zemin a
podzemní vody)

(mg.l-1)

(mg.l-1)
(vyhláška č.
294/2005
Sb.)

Ag

0,1

0,05

-

0,010

-

As

0,1

0,01

0,005

0,020

0,05

Ba

1,0

-

0,05

0,5

2

Be

0,005

-

0,0002

0,001

-

Pb

0,1

0,01

0,020

0,015

0,05

Cd

0,005

0,005

0,0015

0,001

0,004

Cr celkový

0,1

0,05

0,003

0,050

0,05

Co

0,1

-

0,02

0,010

-

Cu

1,0

1,0

0,02

0,030

0,2

Ni

0,1

0,02

0,020

0,050

0,04

Hg

0,005

0,001

0,0001

0,0001

0,001

Se

0,05

0,01

-

0,005

0,01

V

0,2

-

0,050

0,050

-

Zn

3,0

-

0,150

0,2

0,4

Poznámka: U třídy vyluhovatelnosti I, určené pro posouzení odpadů, se dále sledují
ve vodném výluhu následující ukazatele: DOC, fenolový index, chloridy,
fluoridy, sírany, Sb, Mo, RL, pH.
V technickém návodu č. 09.12.01 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a
násypy pro stavby mimo pozemních komunikací jsou stanoveny sledované ukazatele
a jejich limitní hodnoty (ekotoxikologické testy neředěného vodného výluhu a obsah
škodlivin v sušině) v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. Dále je tam uvedeno, že
rozbory sušiny se u materiálů stabilizovaných solidifikací neprovádějí. Provádějí se
pouze ekotoxikologické testy výluhu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. Při
srovnání s recyklátem je z uvedeného zřejmé, že zkoušky produktu recyklačních
linek ke zjištění absolutního obsahu škodlivin by nemusely být prováděny, protože se
ve všech případech jedná o stabilizovaný (zpevněný) materiál.
3. Informace o projektu VaV evidenční číslo SP2f3/118/08
Projekt s názvem „Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za
vhodný zdroj nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických produktů) ve
smyslu současných právních požadavků na ochranu zdraví lidí, životní prostředí a
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vyhodnocení získaných informací pro stanovení bezpečných postupů a požadavků
pro jejich používání má ve svých závěrech vyvrátit nebo potvrdit některou z 5
hypotéz stanovených v zadání projektu.
V zadání projektu stanovené hypotézy vycházejí z předpokladu možnosti
bezpečného používání VEP jako surovin pro další zpracování i přímo
k přizpůsobování prostředí pro život člověka i pro život dalších živočišných a
rostlinných druhů. Jedná se o následující hypotézy:
1.První hypotéza předpokládá, že právní prostředí umožňuje užitečné používání
VEP. Administrativní nároky i náklady na prokázání bezpečnosti tohoto nakládání
jsou srovnatelné (nebo nižší) s náklady vyvolanými plněním požadavků stanovených
zákonem o odpadech pro nakládání s VEP mimo zařízení k odstraňování nebo
k využívání odpadů.
2. Druhá hypotéza předpokládá, že bezpečnost užitečného používání VEP mimo
zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů je závislá na druhu spalovaného uhlí
a užívaných technologiích spalování.
3. Třetí hypotéza předpokládá, že bezpečnost užitečného používání VEP mimo
zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů je vázána pouze na množství VEP
užívaných v konkrétním místě a na jeho charakteristikách.
4. Čtvrtá hypotéza předpokládá, že bezpečnost užitečného používání VEP mimo
zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů je vázána na přirozené změny
mobility škodlivin v nich obsažených v závislosti na prostředí, v němž se VEP po
svém vzniku nacházejí.
5. Pátá hypotéza vychází z názoru presentovaného producenty – užitečné používání
VEP je bezpečné vždy a za všech okolností.
Cíli projektu je:
•
•

•
•

Návrh kriteriálních požadavků, popisujících jednotlivé druhy (typy) prostředí,
mimo místa určená k nakládání s odpady, určující požadavky na bezpečné
užitečné nakládání s VEP.
Návrh kriteriálních požadavků na kvalitativní charakteristiky VEP v rozsahu
sledovaných ukazatelů a druhů zkoušek, které by byly využitelné pro
technický předpis použitelný v rámci uvádění příslušných výrobků na trh certifikaci výrobků.
Návrh postupu při certifikaci výrobků z VEP, se zaměřením na snížení
(optimalizaci) úniku organických látek a těžkých kovů do životního prostředí.
Technický podklad pro národní právní úpravu nakládání s VEP (splnění nebo
změna POH ČR a POH původců).

Řešitelem projektu je Univerza-Středisko odpadů Praha, s.r.o. (Univerza-SoP,
s.r.o.), spoluřešiteli projektu jsou Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Vysoká škola
chemicko technologická v Praze (VŠCHT).
4. Závěr
Řešitelé výše uvedeného projektu jsou přesvědčeni, že případné výstupy
z projektu se promítnou i do problematiky nakládání se stavebními a demoličními
odpady (recyklátem) – „dojde ke srovnání laťky“ pro věci užívané ke srovnatelným
účelům.
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NÁVRH HODNOCENÍ VÝROBKŮ ZE STAVEBNÍCH ODPADŮ
PROPOSAL EVALUATION OF PRODUCTS FROM CONSTRUCTION WASTE
Ing.Dagmar Sirotková, Ing. Eva Pospíšilová
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce,
dagmar_sirotkova@vuv.cz, eva_pospisilova@vuv.cz
Abstract
How to look at a product from the waste? Will it meet all the requirements that are
required? Will it be as good as products from primary raw materials? Thus
considering a number of customers who are provided with information on the material
origin. In these considerations, the question is: How can a customer to overcome the
mistrust? The answer to this question is looking at our workplace - Centre for waste
management.
1. Úvod
Obecně známou a mediálně zdůrazňovanou skutečností je, že surovinové zdroje
ubývají a je tedy nutné se věnovat možnostem jejich náhrady. V mnoha případech je
možné prvotní surovinu nahradit odpadem, ale za přesně definovaných podmínek.
Dosud nejsou k dispozici předpisy, které upřesňují hodnocení výrobků z odpadu
z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Absence předpisů a nedostatečné
ekonomické zhodnocení využitelných odpadů vede ke zbytečnému odstraňování
odpadů namísto jejich využití. Toto se týká i využití stavebních a demoličních
odpadů.
2. Legislativa
V roce 2008 byla schválena rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 98/2008 o odpadech. Směrnice uvádí v článku 4, odstavec 1, hierarchii
způsobů nakládání s odpady.
„Jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku v oblasti předcházení vzniku
odpadů a nakládání s nimi se použije tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace,
d) jiné využití, například energetické využití, a
e) odstranění.“
Tato směrnice musí být implementována do legislativy ČR. Proto je nezbytné,
pokud odpad vznikne, se v první řadě zabývat jeho využitím a to je právě prostor pro
možnou náhradu surovin. Náhrada ovšem musí proběhnout pouze tehdy, pokud
odpad splňuje požadavky kladené na suroviny vstupující do výrobku.
Požadavky, které se týkají ochrany zdraví a životního prostředí nejsou v právních
předpisech definovány a pokud ano, tak pouze obecně jako například v nařízení
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vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, je v příloze č. 1 v bodě 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
uvedeno:
„Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala
hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
a) uvolňování toxických plynů,
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
c) emise nebezpečného záření,
d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných
odpadů,
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.“
3. Návrh hodnocení pro ČR
Problematika absence legislativy, která by se týkala hodnocení výrobků z odpadů,
byla podnětem pro projekt Centra pro hospodaření s odpady, které se v rámci
výzkumného záměru Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich
hodnocení) MŽP 0002071102, od roku 2007 zabývá hodnocením výrobků z odpadů.
V roce 2009 byl navržen technický podklad pro hodnocení výrobků z odpadů, který
vychází z výsledků výzkumu, kdy byly analyzovány a hodnoceny různé typy stavební
a demoliční odpadních materiálů.
Návrh hodnocení je zaměřen na odpady, které jsou nejvíce využívány jak
samostatně po předchozí úpravě, tak na odpady, které jsou zabudovány do výrobku
jako náhrada suroviny obdobné kvality. Podle formy stabilizovaného výrobku je
navrhován rozdílný přístup k hodnocení.
Výrobek z odpadu - zrnitý odpad
Výluhy - postup vyluhovací zkoušky podle:
1. ČSN EN 12457- 4 (Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška
vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková
zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší
než 10 mm)
- pro stavební a demoliční odpady, zrnitost do 10 mm.
2. ČSN EN 1744 - 3 (Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 3: Příprava
výluhů loužením kameniva)
- pro stavební a demoliční odpad, zrnitost 16/32 mm.
Sušina - stanovení v pevné matrici
Jako podklad pro kvalitativní hodnocení byla použita Směrnice pro recyklované
stavební materiály (Rakouský svaz pro recyklaci stavebního materiálu, Svaz pro
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ochranu jakosti recyklovaných stavebních materiálů), která je upravena podle
podmínek ČR.
Navržené ukazatele výluhů a sušiny jsou uvedeny v tabulce 1.
Tab. 1 Návrh ukazatelů pro hodnoty výluhů a pro hodnoty v sušině
Výluh

Sušina

Ukazatel

Jednotka

Ukazatel

Jednotka

As

[µg/l]

As

[mg/kg suš.]

Ba

[µg/l]

Cd

[µg/l]

Cd

[mg/kg suš.]

Cr

[µg/l]

Cr

[mg/kg suš.]

Cu

[µg/l]

Cu

[mg/kg suš.]

Hg *

[µg/l]

Hg

[mg/kg suš.]

Ni

[µg/l]

Ni

[mg/kg suš.]

Pb

[µg/l]

Pb

[mg/kg suš.]

V

[mg/kg suš.]

Zn

[mg/kg suš.]

-

Zn

[µg/l]

pH

[-]

-

-

PAU

[mg/kg suš.]

-

PCB *

[mg/kg suš.]

-

Sušina

%

-

Uhlovodíky
C10 – C40 *

[mg/kg suš.]

* ukazatel byl přidán podle podmínek ČR

Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO

Návrh ekologicko-technických oblastí použití vychází také z rakouské Směrnice
pro recyklované stavební materiály. Aby se ochránilo životní prostředí a zvláště
podzemní vody, recyklované stavební materiály se dělí na jakostní třídy podle oblasti
použití.
Pro možnost regulovat šetrnost recyklovaných stavebních materiálů k životnímu
prostředí, je nutno stanovit způsob použití podle hydrogeologických podmínek.
Citlivost z hlediska hydrogeologických podmínek je určována následujícími kritérii:
− existence a dostatečná účinnost vrstev s nízkou propustností,
− dostatečná vzdálenost od podzemních vod.
Použití recyklovaných stavebních materiálů není povoleno:
− v oblastech s ochranou vodních zdrojů,
− v oblastech s kolísáním podzemních vod.
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Výrobek z odpadu - monolitický odpad
Pro získání informací o chování výrobků z odpadů v reálném prostředí byl zvolen
statický difúzní výluh. Při tomto postupu probíhá zjišťování výluhových charakteristik
monolitických stavebních a odpadních materiálů.
Postup vyluhovací zkoušky podle:
EA NEN 7375:2004 (Výluhové charakteristiky tvarových nebo monolitických
stavebních a odpadových materiálů. Stanovení výluhu anorganických složek
difúzním testem)
Principem difúzního testu dle EA NEN 7375:2004 je sledování dlouhodobého vlivu
působení vody na výrobek z hlediska chemického (obsah analytů ve výluhu)
a mechanického (obsah odloučeného pevného podílu). Tento difúzní test je
prováděn staticky, aby nebyla ovlivněna přirozená difúze a také aby nebyl narušen
povrch vzorku.
Účelem tohoto difúzního testu je simulovat výluh složek z monolitických materiálů
za přístupu vzduchu jako funkci času za období 64 dnů. Na základě výsledků
difúzního testu se pro každou analyzovanou složku vypočte vyluhované množství na
jednotku povrchu. Navržené ukazatele ke sledování jsou uvedeny v tabulce 2.
Tab 2 Sledované ukazatele výluhů dle EA NEN 7375:2004
Ukazatel Jednotka
Chloridy
Sírany

[mg/m2]
[mg/m2]

As

[mg/m2]

Cd

[mg/m2]

Cr

[mg/m2]

Cu

[mg/m2]

Hg

[mg/m2]

Ni

[mg/m2]

Pb

[mg/m2]

Zn

[mg/m2]
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO

Navrhovaný postup hodnocení výrobku z odpadů je znázorněn na následujícím
obrázku.
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Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO
Obr. 1 Navrhovaný postup hodnocení výrobku z odpadů
4. Závěr
Využívání odpadů způsobem jejich přepracování na výrobky, může být vhodným
nástrojem, avšak pouze v případě, že výsledné produkty nebudou mít horší
vlastnosti, než by měly výrobky z primárních surovin, určené pro stejný konkrétní
účel. Dobře nastavená opatření mohou mimo jiné podporovat vývoj, výrobu
a uvádění na trh takových produktů, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé
po technické stránce a poté, co se stanou odpadem, jsou vhodné pro řádné
a bezpečné využití a odstranění, která jsou šetrná k životnímu prostředí.
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ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V OBLASTI STAVEBNÍCH
MATERIÁLŮ Z POHLEDU ZÁKONA O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ
THE USING OF WASTES IN THE AREA OF CONSTRUCTION MATERIALS FROM
ASPECTS OF THE ACT ON ENVIRONMENTAL LABILITY WITH REGARD TO
THE PREVENTION AND REMEDYING OF ENVIRONMENTAL DAMAGE.
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdenka Podolská, Mgr. Jarmila Preslová,
MUDr.Jan Melicherčík, CSc.,Ing. Milena Veverková,1 Ing. Zdeněk Veverka,1 Prof.Ing.
Zdenka Wittlingerová,CSc., 2Ing. Martin Šotek2
Státní zdravotní ústav Praha,
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UNIVERZA-SoP, s.r.o.,
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Abstract
Current assessment of construction wastes use or products from wastes at
application into environment hasn´t taken into account Directive 2004/35/CE of the
European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental lability
with regard to the prevention and remedying of environmental damage. It is
necessary to arrange health risks assessment for ecological and health criteria
determination for application of construction wastes or products from wastes
including VEP use to these purposes. Without this access it will be not filled basic
requirements of European legislation in the field of ecological damage prevention.
Stavební a demoliční odpady představují v zemích EU i v České republice velmi
výrazný podíl na celkové produkci odpadů (cca 22 až 25 %). Protože se zároveň
jedná i o významný zdroj druhotných surovin, bylo nakládání s nimi specifikováno i
v Plánu odpadového hospodářství ČR, kde se stanovuje v jeho závazné části
v kapitole 6 pod bodem h) jejich využití do konce roku 2005 na hodnotu 50 % a do
konce roku 2012 využití na 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních
odpadů. Přehledně lze stavební odpad rozčlenit na čtyři základní skupiny i s podíly
jejich zastoupení ve stavebním odpadu:
výkopová zemina (nepojená zemina)

65% až 75%

materiál z demolice vozovek (materiál z
dopravních ploch bez zeminy, převážně
asfalty a živice)

10% až 15%

demoliční stavební minerální suť

5% až 20%

odpady ze stavenišť

5% až 15%

Podíly v jednotlivých regionech České republiky jsou odlišné podle urbanizace a
industrializace oblasti, proto je nutno uvedená čísla považovat pouze za orientační.
Kvantifikace stavebního odpadu vychází z technologie výstavby, průměrného stáří
demolovaných objektů a hustoty zástavby.
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U pozemních staveb obsahuje suť a odpady podle konkrétní stavby řadu látek.
Tyto látky jsou vždy v těsném vztahu k dané stavbě a mohou obsahovat následující
skupiny hmot: ornici, beton (příp. s ocelovou výztuží), cihelné zdivo, maltu, sádrové
materiály, dřevo, plasty, železné a neželezné kovy, papír, živice, zbytky nátěrů a
tmelů.
K odpadům ze stavenišť mohou patřit naproti tomu všechny věci odpadající v
daném pracovním místě, také odpady ze sanace domů a bytů. Pojem staveništní
odpad zahrnuje: minerální složky, dřevo, ocel a neželezné kovy, plasty, papír,
bitumenovou lepenku, organické zbytky, zásypový odpad, ale nebezpečné odpady
(barvy, laky, ředidla).
Zdrojem materiálů pro stavební výrobky jsou pevné odpadní produkty ze
spalovacích procesů. Jsou specifickým případem materiálů s možnou
praktickou využitelností v široké řadě oblastí. Zdroji těchto odpadů (VEP) jsou
topeniště a spalovací zařízení spalující černé a hnědé uhlí, lignit, koks, topeniště na
dřevo, případně i spoluspalující nebo spalující odpady. Dalšími zdroji jsou i procesy
čištění spalin z uvedených spalovacích procesů. Většina těchto VEP je považována
za materiálově využitelné. Největší množství VEP produkují tepelné elektrárny a
teplárny spalující hnědé či černé uhlí.
Uhlí je obecně považováno za velmi různorodý produkt přírody s výrazně
proměnlivým složením i vlastnostmi, včetně nebezpečných. Uhlí vstupující do
spalovacího procesu jako základní látkový vstup není standardním „výrobkem“. Proto
je také celá tato oblast materiálových toků provázejících výrobu elektrické energie
z uhlí ve všech vyspělých zemích důrazně sledována z hlediska ochrany lidského
zdraví a životního prostředí, od něhož je odvozována přiměřená aplikace
příslušných právních i dalších normativních regulativů včetně hodnocení zdravotních
a ekologických rizik. V poslední době byly ne zcela jasně převedeny popílky z režimu
odpadů do stavebních výrobků, jak je možno vidět z grafu: x x x xxxxxxx
Evidovaná produkce odpadů 10 01 01 a 10 01 02
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Metodika hodnocení výrobků z VEP používaných jako stavební výrobky ve vztahu
k ochraně životního prostředí je srovnatelná s hodnocením odpadů využívaných pro
obdobné účely. U odpadů i u výrobků uvolňovaných do nechráněného životního je
vyžadován dosud pouze test ekotoxicity na čtyřech organismech, stanovení
vyluhovatelnosti škodlivých látek, stanovení škodlivých látek v sušině, případně i
stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů. Zcela jsou opomíjena možná zdravotní
rizika. Stávající hodnocení využívání stavebních odpadů nebo výrobků z odpadů
nebo výrobků se zabudovaným odpadem nebere v úvahu SMĚRNICI
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/35/ES o odpovědnosti za životní
prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Tato
směrnice považuje za škody na životním prostředí: škody na chráněných druzích a
přírodních stanovištích, škody na vodách a škody na půdě. Škody na půdě jsou
definovány jako jakákoli kontaminace půdy, která představuje závažné riziko
pro lidské zdraví, které je nepříznivě ovlivněno v důsledku přímého nebo
nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů do
půdy, na půdu nebo pod povrch půdy; a to bez ohledu na to, zda se jedná o
odpad nebo výrobek.
Česká legislativa implementovala výše uvedenou směrnici do Zákona o
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
č.167/2008 Sb., který stanoví jako ekologickou újmu na půdě znečištění, jež
představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého
nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na
zemský povrch nebo pod něj. Posouzení zdravotních rizik z kontaminace půdy,
na základě rizikové analýzy, pak stanoviskem provede příslušná krajská
hygienické stanice. V případě vzniku ekologické újmy na půdě, která byla
prokázána analýzou rizik a stanoviskem příslušné krajské hygienické stanice:
a) příslušný orgán zajistí zpracování návrhu možných nápravných opatření a
jejich hodnocení,které zahrnuje porovnání alternativních postupů omezování nebo
eliminace rizik,
b) provozovatel odstraní ekologickou újmu na půdě nápravným opatřením
uloženým příslušným orgánem a minimalizuje její nepříznivé důsledky, aby
nepředstavovala významné riziko pro lidské zdraví.
K zákonu byla vydána Vyhláška č.17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě
ekologické újmy na půdě, která v §3 stanoví postup hodnocení zdravotních rizik.
Podkladem pro stanovisko krajské hygienické stanice je vyhodnocení výsledků
průzkumu. Podkladem může být také hodnocení zdravotních rizik zpracované
autorizovanou osobou podle zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud bylo takové
hodnocení z podnětu hygienické stanice požadováno. Závažnost rizika pro lidské
zdraví se hodnotí a posuzuje s ohledem na současný a plánovaný způsob
využití znečištěného území a možné vystavení lidí působením znečišťujících látek,
organismů nebo mikroorganismů a předpokládá, že všechna území mají předem
stanovená využití území, je spíše přáním než realitou. Pokud se znečišťující látky,
organismy nebo mikroorganismy vyskytují v důsledku jedné nebo opakované události
nebo v důsledku migrace v územích s různým způsobem využití, míra zdravotního
rizika se hodnotí pro každé takové území samostatně. Ustanovení vyhlášky
stanoví, že v případech překročení maximálně přípustných hodnot obsahu
rizikových prvků v půdách, které je důsledkem antropogenního znečištění, je v
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odůvodněných případech důvodem pro vypracování hodnocení zdravotních
rizik.
Vlastní hodnocení zdravotního rizika vychází z předpokladu, že za určitých
daných podmínek vždy existuje riziko poškození zdraví. Míra rizika od nulového
rizika až do maximálního rizika je daná druhem pracovní činnosti a stavem životního
prostředí (například kontaminace půdy, vody, ovzduší, potravin a podobně).
Dosažení nulového zdravotního rizika není prakticky vždy nezbytné, nehledě na
enormní ekonomické náklady. Situace neúnosného rizika, musí být na základě
přijatých opatření minimalizována na co nejvíce únosnou míru z hlediska zdravotních
a ekologických rizik.
Metodiky hodnocení zdravotních rizik v oblasti životního prostředí a
pracovního prostředí zahrnují čtyři základní kroky:
1.) identifikace nebezpečnosti (hazard identification)
2.) určení vztahu dávka - odpověď (evaluation of dose - response relationship)
3.) hodnocení expozice (exposure evaluation, assessment)
4.) charakterizace rizika (risk characterisation).
Ke kontaminaci půdy dochází především u využívání velkoobjemových odpadů z
energetiky, kontaminované zeminy, kalů a sedimentů, ale i stavebními výrobky.
Jejich využíváním, kdy v České republice nejsou stanoveny přísné normativní a
kontrolní mechanismy, se dostává do životního prostředí velké množství
nebezpečných látek, které se mohou i v jednorázových koncentracích stát
předmětem výše uvedených požadavků na hodnocení rizik.
Cíle nápravných opatření se stanovují jako kvantitativní nebo kvalitativní
cílové parametry na základě analýzy rizik a stanoviska krajské hygienické
stanice tak, aby byla vyloučena závažná rizika nepříznivého vlivu na lidské
zdraví související s přítomností látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů
zavedených na zemský povrch nebo pod něj. Posouzení cílů pravděpodobně bude
ve specifických případech vyžadovat nové posouzení zdravotních rizik, pokud tak
nebude učiněno v rámci prvního kroku hodnocení ekologické újmy.
Hodnocení zdravotních rizik představuje proces vyžadující řadu hypotéz,
extrapolací a velkého množství informací a dat rozdílné kvality zatížené jistou
mírou variability či nejistoty. V rámci konvenčního deterministického přístupu
hodnocení zdravotních rizik analýza těchto nejistot bývá vedena pouze formou
diskuse. V současné době již však existují statistické metody, které umožňují
vyjádření míry nejistoty a variability expozičních faktorů formou
pravděpodobností, a poskytují tak kompletní profil rizika pro hodnocenou
populaci. Tyto metody používají analýzu pravděpodobnosti a celý proces je nazýván
pravděpodobnostní hodnocení rizik.
Pravděpodobnostní hodnocení rizik (PHR) je hodnocení rizik, které využívá
analýzu pravděpodobnosti k vyjádření variability rizika v hodnocené populaci.
Výsledkem PHR tak není jediná hodnota, ale distribuční funkce zdravotního rizika
daná přirozenými odlišnostmi jedinců v populaci. Používání metody PHR je
oficiálně doporučováno směrnicí US EPA (2001), neboť se ukázala její
užitečnost jako doplněk deterministického způsobu hodnocení rizik. Vychází
totiž ze stejných informací, ale oproti konvenční metodě nabízí podstatně
efektivnější vyjádření výsledné expozice a zároveň i transparentnější vyjádření
nejistot spojených s procesem hodnocení rizik.
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Poslední práce zabývající se hodnocením zdravotních a ekologických rizik při
skladování a využívání např. popílků ze spalování uhlí ukazují, že přijetí daného
zákona bylo nezbytné. V roce 2007 EPA zjistila, jaké jsou hodnoty rizika z odpadu ze
spalování uhlí při obsahu prvků s potencionálním karcinogenním rizikem na hladině
pravděpodobnosti 50-ti % a 90-ti % percentilu úrovně expozice a při limitní hodnotě
rizika 1x10-5. Na uvedené hladině pravděpodobnosti bylo hodnoceno rovněž
potencionální nekarcinogenní a ekologické riziko. Hazard quocient (HQ), jehož limitní
hodnota se rovná 1, je kritériem jak pro zdravotní nekarcinogenní riziko, tak i pro
jednotlivé složky životního prostředí. Při hodnocení všech typů skládek odpadu a
povrchových úložišť jako celku byla zjištěná hodnota výsledného rizika vyšší než
karcinogenní i nekarcinogenní rizikové limitní hodnoty. V uvedené studii však
hodnoty prvků byly podstatně nižší než ty, které obsahuje popílek ze spalování uhlí
v České republice. Průměrná hodnota As byla cca 35 mg.kg-1.
Závěr:
Pro stanovení ekologických a zdravotních kriterií pro aplikaci stavebních výrobků
z odpadu nebo se zabudovaným odpadem včetně využívání VEP k těmto účelům
pochopitelně bude hrát velkou roli hodnocení zdravotních rizik. Projekt VaV
evidenční číslo SP2f3/118/08, který se touto problematikou zabývá v širokém
kontextu, určitě přispěje svým řešením k minimalizaci zdravotních a ekologických
rizik při využívání odpadů ve stavebnictví. Stávající hodnocení využívání stavebních
odpadů nebo výrobků z odpadů při aplikaci do životního prostředí nebere dosud
v úvahu SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/35/ES o
odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na
životním prostředí. Pro stanovení ekologických a zdravotních kriterií pro aplikaci
stavebních odpadů nebo výrobků z odpadu včetně využívání VEP k těmto účelům je
nezbytné zabudovat hodnocení zdravotních rizik. Bez tohoto přístupu nebudou
naplněny základní požadavky evropské legislativy právě na poli předcházení
ekologické újmě.
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Baustoff-Recycling hat in Österreich Tradition – im März feiert der Österreichische
Baustoff-Recycling Verband (BRV) sein 20-jähriges Jubiläum. In Österreich wurde
auch die F.I.R. gegründet, die Internationale Vereinigung Baustoff-Recycling. Auch
die Konstituierung der European Quality Association for Recycling, der europäische
Güteschutzverband Recycling-Baustoffe, fand vor wenigen Jahren in Mayrhofen/Tirol
statt. Österreich fühlt sich damit geehrt, als Drehscheibe des Baustoff-Recycling zu
fungieren!
Die ersten Jahre ….
1989 fanden sich 12 Baufirmen zusammen, die beschlossen, in Zusammenwirken
mit der Wirtschaftskammer Österreich und deren baubezogenen Organisationen eine
eigene Organisation zur Förderung des Baustoff-Recycling zu gründen.
1990 folgte die Gründung des Güteschutzverbandes Recycling-Baustoffe (GSV),
der als neutrale Qualitätsorganisation neben den Recycling-Betrieben weitere
Vertreter des Umweltministeriums, des Wirtschaftsministeriums, der Universität, der
Forschungsgemeinschaft Straße und Verkehr (FSV) und der Landesbaudirektion
angehören. Auf Basis der Güteauszeichnungsverordnung wurde der GSV vom
Wirtschaftsministerium ermächtigt, ein Gütezeichen für Recycling-Baustoffe auf
bescheidlicher Grundlage zu vergeben.
Im gleichen Jahr (1990) wurde auch die erste Fassung der „Richtlinie für
Recycling-Baustoffe“ herausgegeben. Damit gab es erstmals in Österreich – ähnlich
der RAL 501/1 in Deutschland – eine bundesweite Regelung hinsichtlich
bautechnischer und umwelttechnischer Anforderungen an Recycling-Baustoffe.
Die Erfolge
In den laufenden Jahren konnten sich beide Verbände etablieren – so fungiert der
BRV als Ansprechpartner für die Ministerien, wenn es um die Kreislaufwirtschaft im
Bauwesen geht. Darüber hinaus gelang es, die Richtlinie (teilweise) für alle
Bundesländer per Gesetz verbindlich werden zu lassen. Im Lauf der Jahre konnte
auch immer rechtzeitig eine Anpassung des Regelwerkes vollzogen werden, zuletzt
per 1. September 2009, wo aufgrund der EN 13242 für alle europäischen Staaten die
Umsetzungsfrist per diesen Datum endete und damit eine Anpassung für den
Straßenbau zu erfolgen hatte.
Darüber hinaus ist eine Steigerung der Mitgliederzahl auf fast 70 gelungen – die
quantitative Abdeckung der durch Mitgliedsbetriebe recyclierten Produkte ist damit
ca. 80% .
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Positiv ist auch zu sehen, dass die Richtlinie für Recycling-Baustoffe in allen
Standardisierten Leistungsbeschreibungen verpflichtend vorgesehen ist; da diese
Leistungsbeschreibungen laut Bundesvergabegesetz i.a. zwingend von öffentlichen
Auftraggebern anzuwenden ist, ist damit dieses Regelwerk vertraglich verpflichtend
für diese Bauprojekte anzuwenden.
Als jüngster Erfolg ist die Schaffung einer Richtlinie für die mobile Aufbereitung
von Recycling-Baustoffen zu bezeichnen – es ist damit europaweit einzigartig, dass
qualitativ hochwertig arbeitende mobile Recycling-Anlagen, die den höchsten Stand
der Technik genügen müssen, sich durch ein Gütezeichen von den Mitbewerbern
abheben können (Näheres unter www.brv.at).
Richtlinie für Recycling-Baustoffe – CE-konform
Mehr als 95% eines Gebäudes bestehen aus mineralischen Baustoffen. Riesige
„Lager“ an Baustoffen bilden die vielen Infrastrukturbauten (Straßen, Plätze,
Schienenwege). Diese Tragweite kommt auch in der EU-Abfall-Rahmenrichtlinie zum
Ausdruck, die der Verwertung von Baurestmassen eine hohe Priorität einräumt: 70%
Verwertungsquote soll bis 2020 europaweit garantiert sein. Österreich ist ein
Vorreiterland und im Spitzenfeld Europas, wenn es um Baustoff-Recycling geht – mit
1. September ist Österreich das erste europäische Land, dass nach der
Bauproduktenrichtlinie ausschließlich CE-konforme Produktanforderungen in seinen
bau- und umwelttechnischen Richtlinien aufweist.
Teilweise werden heute schon Recyclingquoten von bis zu 95% (z.B. Asphalt)
erreicht. Voraussetzung dazu ist jedoch
− Das Vorhandensein technischer Richtlinien (seit 1990 werden die Richtlinien
für Recycling-Baustoffe als Stand der Technik fortgeschrieben)
− Das Vorhandensein von Standardisierten Ausschreibungstexten (alle
Standardisierten Leistungsbeschreibungen legen die Richtlinien für RecyclingBaustoffe zu Grunde)
− Die gesetzliche Beschränkung einer uneingeschränkten Deponierung (durch
die Deponieverordnung)
− Entsprechende finanzielle Rahmenbedingungen, die den Mehraufwand der
Recyclingwirtschaft (Prüfkosten, Aufbereitungskosten etc.) relativieren (durch
das Altlastensanierungsgesetz)
Richtlinie für Recycling-Baustoffe – die Grundsätze
Diese Richtlinie regelt die Herstellung von qualitätsgesicherten RecyclingBaustoffen zur normgemäßen Anwendung aus Baurestmassen und gibt durch die
Güte- und Qualitätsbestimmungen die Art und den Umfang der Prüfungen
wiedergewonnener Recycling-Baustoffe an. Die Richtlinie und die darin enthaltenen
Gütebestimmungen regeln die Anforderungen an wiedergewonnenen RecyclingBaustoffen. Sie dienen der Standardisierung dieser Anforderungen und der
Vereinheitlichung von Bezeichnungen und technischen Beurteilungen.
Zielsetzung der Aufbereitung von Recycling-Baustoffen ist das Erreichen eines
Qualitätsstandards, der dem späteren Verwendungszweck der wiederaufbereiteten
Recycling-Baustoffe entspricht. Sie wurde mit dem Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) einvernehmlich
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abgestimmt. Durch die festgelegten Materialbezeichnungen wird österreichweit ein
Standard etabliert, der zwischenzeitlich sehr gut eingeführt ist und eine
entsprechende Materialqualität anzeigt. Ein Beispiel soll dies demonstrieren:
RB II 0/32 A+
Zehn, jeweils mit „R“ beginnende, Abkürzungen für Baustoffe bezeichnen
mineralische Recycling-Produkte (RB…Recycliertes Betongranulat).
Die folgende römische Ziffer gibt die technische Güte an (hier II, also frostsicheres
und -beständiges Material; für das hochrangige Straßennetz geeignet)
Die Bezeichnung der Körnung (hier 0/32) ist ident mit der der Natursteinindustrie.
Die Umweltqualität wird mit „A+“, „A“, „B“ und „C“ angegeben („A+“ erlaubt den
uneingeschränkten Einsatz, z.B. auch in Wasserschongebieten)
Aufgrund der Zitierung der Umweltverträglichkeitsbestimmungen der Richtlinie für
Recycling-Baustoffe in den Landesverordnungen des Österreichischen Institutes für
Bautechnik ist dieser Teil der Richtlinie quasi in den Verordnungsrang gehoben
worden.
Was ist neu?
Mit 1. September 2009 endete die nationale Anpassungsfrist für die neuen
Vorgaben der EN 13242, die für das gesamte Bauwesen Gültigkeit hat. Die EN geht
erstmals auf Recycling-Produkte (und industrielle Nebenprodukte) ein und legt hier
(allerdings wenig praktikable) Bezeichnungen fest.
Die Neuauflage der Richtlinie für Recycling-Baustoffe bringt nun folgende
epochale Neuerungen mit sich:
-

Vereinheitlichung der Vorgaben für den Hoch- und Tiefbau, insbesondere bei
der Beurteilung der Umweltverträglichkeit
Vollkommende Übereinstimmung mit den europäischen Vorgaben –
Österreich ist damit der erste Staat Europas, der dies zeitgerecht national
umsetzte
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Bundesabfallwirtschaftsplan
2006
Einvernehmlich mit dem BMLFUW ausverhandelt – dies wird in der Präambel
auch zum Ausdruck gebracht
Festlegung einer Qualtitätsklasse „C“ für den Deponiebau
Festlegung einer Probenahmeprozedur, welches durchaus aus Sicht der
Wirtschaft als aufwendig zu bezeichnen ist, im Vergleich mit der
Deponieverordnung aber als handhabbar anzusehen ist
Zusammenhang zwischen dem Recyclingprodukt und dem
Verwendungszweck („U-Klassen“, die auf Verwendungsklassen der RVS, der
Richtlinien und Vorschriften des Verkehrswesens, verweisen)
Einführung einer Güteklasse „S“ für den Einsatz im höchstrangigen
Straßennetz
„Übersetzungstabelle“ zwischen dem komplexen und wirtschaftsfeindlichen
Bezeichnungswirrwarr der EN und dem einfacheren und gut eingespielten
Bezeichnungen der österreichischen Wirtschaft. (Ein hochwertiger
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Recyclingbeton, in Österreich RB II bezeichnet, würde europäisch wie folgt zu
deklarieren sein:
Rc 90 Rcug NR Rb NR Ra 5-Rg 2- X1-FL5-

Festlegung der Eigen- und Fremdüberwachung (Intervalle, Parameterumfang)
in Abstimmung mit den neuesten umweltrechtlichen Erkenntnissen

Güteschutz – DIE Qualitätssicherung
Basierend auf einer bundesrechtlichen Ermächtigung
werden Recycling-Baustoffe, die nach der Richtlinie für
Recycling-Baustoffe produziert werden, auf Antrag mit
dem
Gütezeichen
für
Recycling-Baustoffe
gekennzeichnet. Mehr als 40 Unternehmen unterwerfen
sich freiwillig diesem Regime, um Ihre hohen
Qualitätsstandards und das Vorhandensein eines
Qualitätssicherungssystems zu dokumentieren. Seit
2006 ist aufgrund einer ALSAG-Novelle nur mehr die
Verwendung von aufbereiteten qualitätsgesicherten
Recycling-Baustoffen beitragsfrei möglich.
Der auf bundesgesetzliche Basis fußende Güteschutz für Recycling-Baustoffe, der
über den Güteschutzverband Recycling-Baustoffe abgewickelt wird, wird zunehmend
gefragt: Derzeit (Sept. 09) sind 110 Baustoffe von 34 Betrieben gütegeschützt – um
107 % mehr Baustoffe als noch vor 2 Jahren! Die Zuwachsraten sind einerseits dem
zunehmenden Qualitätsbewusstsein, andererseits dem österreichischen System des
Altlastenbeitrags zu verdanken. Das „Gütezeichen für Recycling-Baustoffe“ ist auch
im Erlass des Finanzministeriums als Qualitätssicherungssystem anerkannt.
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Damit ist dem Verfüllen von (Bau)gruben mit (unbehandelten) Schutt ein Ende
gesetzt worden. Leider wird mangels Wissens um diesen Umstand gerade im
privaten Bausektor oftmals noch der Fehler begangen, Keller mit Bauschutt zu
verfüllen – ohne den notwendigen Aufbereitungsschritten.
Die Probleme
Trotz intensiver Lobbying-Arbeit ist es nicht gelungen, das Abfallende für
Recycling-Baustoffe mit der Aufbereitung gesetzlich festzulegen. War dies vor dem
Einstieg Österreichs in die Europäische Union noch so seitens der Umweltbehörde
gesehen, wurde durch Anwendung europäischen Rechtes ein Gleichklang mit allen
anderen Staaten Europas hergestellt; zum Leidwesen österreichischer Produzenten.
Dies führt in der Anwendung zu massiven Problemen, da gewissermaßen „Abfall“
verkauft werden muss. In Zusammenhang mit anderen abfallrechtlichen
Bestimmungen kommt es zu massiven Benachteiligungen gegenüber
Primärrohstoffen.
Ein hehres Ziel ist natürlich, die Zahl der Mitglieder auf ein Maximum zu erhöhen,
sprich „alle“ Recycling-Betriebe vertreten zu dürfen. Da es sich beim BRV um eine
privatwirtschaftliche Interessenvertretung handelt und die Mitgliedschaft
kostenpflichtig ist, wird dieses Ziel nicht erreicht werden können.
Die neuen Anforderungen an mobile Anlagen
Mit 1. Oktober 2008 wurde die Richtlinie für
mobile Anlagen vom BRV herausgebracht. Sie
legt Anforderungen an derartige, in Österreich die
Mehrheit der Aufbereitungsanlagen bildende
Anlagenform, fest. Gleichzeit wird ein Prüfmodus
beschrieben, der ein hochwertiges Recycling
sicherstellen soll – unabhängig davon, ob es sich
um ein „Lohnbrechen“ handelt oder um die
mobile Aufbereitung eigener Abbruchmaterialen.
Mehrere Unternehmen haben Interesse an
diesem System bekundet, eine Unternehmung
erhielt am Jubiläumskongress diese
Auszeichnung. Das Wirtschaftsministerium hat
uns mit Schreiben vom August 2009 bescheidmäßig die Erlaubnis erteilt, ein „neues“
Gütezeichen (mit dem Schriftzug „mobil“ und blauen Innenteil) quasi als verlängerter,
privater Arm des BMWFJ, zu vergeben.
Einsatzmöglichkeiten
Der konventionelle Einsatz von Recycling-Baustoffen – als Tragschichtmaterial
bzw. zum Zwecke von Verfüllungen – ist mengenmäßig sicherlich noch interessant,
es müssen jedoch weitere Einsatzbereiche entwickelt werden, die vorwiegend die
Verwendung von qualitätsgesicherten, aufbereiteten Hochbaurestmassen ermöglicht.
Beispiele dazu, die der BRV derzeit unterstützt, sind:
− Schotterrasen („green concrete“) – das EU-geförderte Forschungsprojekt
konnte vergangenes Jahr abgeschlossen werden
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− Baumsubstrate: Zwei Forschungsvorhaben zeigten, dass die Verwendung von
Mischungen aus aufbereiteten Hochbaurestmassen und Kompost durchaus
herzeigbare Resultate brachte
− Landwirtschaftliche Böden: Verbesserung der Wasserspeicherbarkeit und
Wasserdurchlässigkeit
− Sport und Spielflächen: Verbesserung der Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit
und Wasserspeicherbarkeit
− Kulturfähige Erde: z.B. für Deponieabdeckungen
− Einsatz in Lärmschutzdämmen (Straßenbau, Eisenbahnbau), wo bislang
schlechtes anstehendes Material durch Recycling-Baustoffe ersetzt werden
könnten
− Zuschlagstoff für Holzbeton, wo Recycling-Sand substituiert werden könnte
− Vermehrter Einsatz von Ausbauasphalt in Heißmischanlagen
− Zumahlstoff für die Zementerzeugung
Mengenmäßig sind die obigen Verwertungsmöglichkeiten wohl folgendermaßen zu
reihen: Die Verbesserung landwirtschaftlicher Böden könnte jährlich mehrere
hunderttausend Tonnen an RMH- oder RZ-Materialien erfordern. Aufgrund von ca.
100 Deponien für nicht gefährliche Abfälle (Baurestmassen, Massenabfall- und
Reststoffdeponien) und mehr als 600 Bodenaushubdeponien könnten für den
notwendigen (!) Deponiebau etwa auch 500.000 Tonnen an Primärbaustoffen ersetzt
werden. Die restlichen Maßnahmen (Baumsubstrate, Schotterrasen) können regional
durchaus zur Auslastungssteigerung beitragen, sind aber für die Gesamtmenge nur
geringfügig entscheidend.
Praxisbeispiele
Erfreulich ist die Einbeziehung der Recycling-Baustoffe in die
Ausschreibungspraxis: In allen Standardisierten Leistungsbeschreibungen wird die
Richtlinie für Recycling-Baustoffe als Grundlage für die Verwendung dieser
Kreislaufprodukte vorgeschrieben. Auf Grund des Bundesvergabegesetzes sind
derartige Standardisierte Leistungsbeschreibungen für Öffentliche Auftraggeber
bindend zu verwenden.
Im Bereich der Autobahnen und Schnellstraßen laufen derzeit Bemühungen,
Asphalt nach Qualitäten getrennt zu erfassen und dann in Form eines Heißrecyclings
zu verwerten.
Die Zukunft
Der BRV versucht international aktiv das Geschehen zu beeinflussen. Erfreulich ist
dabei die Gründung eines zypriotischen Recycling-Verbandes im Jahr 2009 zu
erwähnen, bei dem eine Mitwirkung des BRV gegeben war.
Für Österreich selbst ist kurzfristig das Verdauen der konjunkturellen Einbrüche eine
Herausforderung. Betriebe sind angehalten zu sparen und dies könnte zu Lasten des
BRV gehen. Langfristig ist die Hebung der Recyclingquote, insbesondere der der
aufbereiteten Hochbaurestmassen, eine große Herausforderung.

55

ANALÝZA PRODUKCE RECYKLÁTŮ ZE SDO
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
president Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR
skopan@fme.vutbr.cz
Abstract
The paper deals with the situation in construction and demolition waste recycling
in Czech Republic. It also made analysis of the latest legislation in the recycling of
construction and demolition waste and the possibility of declaration of such recycled
product.
1. Úvod
Stavební a demoliční odpady představují hmotnostně cca čtvrtinu až třetinu
produkce všech odpadů a to jak v ČR, tak i v ostatních zemích EU. Analýza
materiálového toku v této skupině odpadů však není důležitá jen z pohledu jejich
produkce, ale zejména využití jako druhotné suroviny (i když příslušná legislativa
bohužel tento pojem nepoužívá).
Pro možnost opětovného a plnohodnotného využití recyklovaných stavebních
materiálů je nezbytné zajištění jejich kvality tak, aby mohly plně nahradit pro daný
účel použití přírodní nerostné suroviny. Základní podmínkou uplatnění recyklátů na
trhu je především důsledné dodržování jejich jakosti, zejména v souladu
s příslušnými ČSN EN platnými pro kamenivo. Pro zisk kvalitního stavebního
recyklátu je nevyhnutelné dodržet dnes již poměrně známý a dodržovaný
technologický postup a to již od fáze výběru vhodné technologie demolice,
následného třídění sutí a jejich zdrobňování včetně manipulace s nimi.
2. Produkce stavebních odpadů a recyklátů z nich
Množství vzniklých stavebních odpadů v letech 2005 až 2008 dle databáze ISOH,
spravované Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) je v tab. 1.
Uvedená data však s ohledem na platnou definici odpadů v zákoně o odpadech
185/2001 Sb. nepostihují celou produkci všech, ale zejména z hmotnostního hlediska
stěžejních druhů inertních minerálních stavebních odpadů skupiny 1701, 1703 a
1705. Značná část vytěžené zeminy a kameniva a také dalších inertních stavebních
odpadů tuto definici nenaplňuje, pokud po recyklaci (zpravidla v místě demolice)
nemění svého majitele (recyklační firma zde působí pouze jako jistá forma služby).
Proto takto recyklované inertní minerální odpady ani produkty z nich vyrobené
zpravidla neprocházejí výše zmíněnou databází ISOH.
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Tab. 1. Produkce stavebních a demoliční odpadů v letech 2005 - 2008

skupina

rok
2005
[kt]

odpad

rok
2006
[kt]

rok
2007
[kt]

rok
2008
[kt]

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

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

2 347
899
766
11
105
566
312
4
308
0

3 240
1 108
963
39
103
1 026
345
6
339
0

4 628
1 815
761
12
82
1 958
505
11
493
1

2 934
1 224
861
13
43
793
445
8
437
0

7 232

7 834

9 176

11 396

17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08

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 žel. svršku obsahující NL
Štěrk ze železničního svršku neuvedený
pod číslem 17 05 07

360
6 401
0
402
6

181
7 237
0
145
5

314
8 481
0
292
10

462
10 026
0
707
26

61

266

79

175

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*
17 09 03*
17 09 04

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

89
1
1
77
10
9
0
9
468
0
0
65
403

81
1
1
70
9
8
0
8
418
1
0
74
343

96
1
1
84
10
10
0
10
702
0
0
59
642

86
2
1
69
15
6
0
6
497
0
0
47
449

10 457

11 926

15 118

15 365

CELKEM
Zdroj: databáze ISOH (CENIA)

S cílem zpřesnění hmotnostních materiálových toků v oblasti recyklace stavebních
a demoličních odpadů provádí pravidelně od roku 1997 „Asociace pro rozvoj
recyklace stavebních materiálů“ (ARSM) průzkum produkce recyklátů vyrobených ze
stavebních a demoličních odpadů přímo u jejich producentů. Jedná se o cca 40
rozhodujících firem, které realizují recyklaci SDO v ČR a produkují více než 90 %
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recyklátů. Přehledně jsou údaje o produkovaných množstvích recyklátů v jednotlivých
komoditách v letech 2003 až 2008 uvedeny v tab. 2. S ohledem na způsob získání
těchto hodnot je nelze považovat za zcela přesné (stejně jako výsledky jakýchkoliv
dalších statistik), ale i přesto je ARSM považuje za dostatečně reprezentativní a
případné odchylky od skutečnosti budou s největší pravděpodobností dosahovat
statisticky nevýznamných hodnot (méně než 10%).
Tab. 2 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (v kt)
Druh recyklovaného odpadu

Rok
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Výkopové zeminy
Ostatní

1392
1255
516
59
913
225
452
261

1664
994
514
131
719
200
432
309

1711
1233
598
122
596
89
298
134

1616
1112
576
54
738
185
590
387

1996
1611
728
40
975
200
691
471

1549
1155
740
118
1291
265
1026
475

Celkem

4849

4771

4865

5072

6511

6274

3222

3303

3665

3357

4375

3562

1366

1151

894

1328

1665

2317

261

309

134

387

311

270

Cihelná suť
Betonová suť
Asfaltové směsi bez dehtu
Směsný stavební odpad
Kamenivo
(z toho železniční lože)

Z toho minerální suť
(cih. suť + betonová suť + asfalty +
směs. st. odpad)
Celkem zeminy a recyklované
kamenivo
Rec. dalších odpadů (struska a
uhelná hlušina) celk.
Celková produkce minerální sutě
dle databáze ISOH (1701 + 1703 +
1709 bez NL, zp. nak. A00)
Celková produkce minerální sutě
dle odhadu ARSM (1701 + 1703 +
1709)

3024

3860

2952

3818

4029

3778

5000
až
5500

5000
až
5500

5000
až
5500

5300
až
5700

5700
až
6500

5700
až
6500

zdroj databáze ARSM

Jak je z tabulky 2 zřejmé, produkce recyklátů ze stavebních a demoličních
odpadů získaných při demolicích (bez recyklovaných zemin a kameniva - v tab. 2
označeno jako minerální suť) se v letech 2003 až 2008 výrazněji neměnila (s
výjimkou roku 2007). Na celkovém růstu množství recyklovaných stavebních
materiálů, patrném z tabulky, se tedy podílí zejména recyklovaná výkopová zemina a
kamenivo. Tento stav je velmi dobře patrný i z obr. 1, zobrazujícího vybraná data
z Tab. 2, rozšířená až do roku 2001.
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Obr. 1 Graf produkce recyklátů z vybraných skupin stavebních odpadů

Obr. 2 Graf poměru produkce recyklátů ku produkci přírodního stavebního kamene
Hodnoty zobrazené v grafu na obr. 1 potvrzují růstový trend v recyklaci SDO do
roku 2003. V letech 2004 až 2006 lze pozorovat stagnaci, jejíž příčinu lze spatřovat
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pravděpodobně nejen v nejednotném sytému prokazování vlastností recyklátů ze
stavebních a demoličních odpadů, ale také v masivním tlaku rozhodujících
producentů stavebního kamene v ČR na investory i dodavatele staveb směrem k
využívání výhradně přírodního kameniva a štěrkopísků. Tato skutečnost je patrná i
ze značného růstu produkce této komodity v uvedeném období (v letech 2003 až
2006 vzrostla produkce přírodního stavebního kameniva o 26,1%). Tento nepříznivý
stav vynikne zejména při sledování poměru množství vyrobených recyklátů
vyrobených z betonové a cihelné sutě a směsného stavebního odpadu ku množství
vytěženého přírodního stavebního kamene (obr. 2).
Pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů jsou zcela dominantní velké
městské aglomerace. Zde v důsledku intenzivní stavební činnosti vzniká výrazně
vyšší množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů na jednoho
obyvatele, než v malých městech a na venkově. I když tato města většinou vydala
své vlastní vyhlášky o nakládání s odpady, které se věnují i nakládání a recyklaci
stavebních a demoličních odpadů, ne vždy je tato činnost z úrovně orgánů státní
správy i samosprávy skutečně podporována. Problémem je zpravidla skutečnost, že
provoz recyklační linky SDO může částečně zatěžovat životní prostředí ve svém
nejbližším okolí a to nejen jejím vlastním provozem spojeným s drcením, tříděním a
manipulací se stavebními sutěmi i recykláty, ale i nárůstem hustoty provozu
nákladních vozidel v okolí. Provoz vlastní recyklační linky bývá často spojen i s
nárůstem prašnosti v nejbližším okolí (ca do 300 m). Proto je pro umístění stabilních
recyklačních linek stavebních a demoličních odpadů nezbytné volit vždy takové
lokality, které jsou od občanské zástavby vždy dostatečně vzdáleny, ale přepravní
náklady při dovozu sutí a odvozů recyklátů jsou ještě akceptovatelné. Toho bylo
dosaženo např. v Brně a blízkém okolí, kde jsou v provozu v současnosti čtyři stabilní
recyklační střediska.
Naopak hlavní město Praha se v posledním období se stalo doménou odmítání
provozu recyklačních linek pro SDO. Přitom Praha, z hlediska produkce těchto
odpadů, tvoří v ČR jednoznačnou dominantu (za rok 2008 zde byla ve skupině
odpadů 17 dle databáze ISOH vykázána produkce 2 753 tisíce tun SDO, což
představuje 18% produkce celé ČR, ve skupině SDO 1701, charakteristických pro
demoliční činnost v pozemním stavitelství, 650 tisíc tun, což je více než 22%
produkce ČR). Tyto stavební a demoliční odpady pak v neupravené podobě
zpravidla končí v rámci účelových rekultivací v lomech a pískovnách v blízkosti
hlavního města. Příčina tohoto neutěšeného stavu může spočívat jak v některých
negativních zkušenostech s provozovateli recyklačních středisek, kteří v některých
bodech nedodrželi schválené provozní řády (zejména v množství skladovaných
recyklátů), ale také v rostoucím zájmu o pozemky. Přitom drtivá většina všech
provozovatelů recyklačních linek v Praze je provozovala s platnou legislativou, ale
v důsledku postupného ukončení smluvních vztahů na dosavadní recyklační plochu
nejsou již řadu let schopni získat schválení od magistrátu hl. města Prahy na provoz
recyklačních zařízení v jiných lokalitách. Ve věci nakládání se stavebními a
demoličními odpady tak magistrát hl. města Prahy postupuje v přímém rozporu
s přijatým Plánem odpadového hospodářství.

3. Možnosti posuzování jakosti recyklátů
Pro uplatnění recyklátu na trhu je nezbytné jednoznačné zajištění deklarace jeho
vlastností a také jistotu jak producenta, tak i odběratele recyklátu, že s tímto
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materiálem nakládají v souladu s platnými právními předpisy. Z hlediska producenta
recyklátu existují dvě (resp. tři) základní cesty k uplatnění recyklátu na trhu:
a) jako upraveného odpadu,
b) jako nestanoveného výrobku (ve smyslu zákona 102/2001 Sb. o obecné
bezpečnosti výrobků s ohledem na zákon 22/1997 a nařízení vlády 312/2005 Sb.)
c) v případě, že je recyklát využíván přímo původcem odpadu, není dle současné
platné legislativy nutno činit žádná opatření ve smyslu zákona o odpadech, neboť
tento materiál nenaplňuje definici odpadu ve smyslu zmíněného zákona.
Při deklaraci recyklátu jako odpadu se na jedné straně na vzniklý recyklát
nevztahuje zákon 102/2001 Sb. a další, na straně druhé má však odběratel takového
recyklátu (byť prokazatelně bez škodlivých vlastností ve smyslu vyhlášky 294/2005
Sb.) podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. jednoznačnou povinnost mít udělený
souhlas krajského úřadu k nakládání s odpady!
Směrnice EU a Rady 98/2008 o odpadech [1] však umožňuje recyklaci SDO
jednodušeji než tomu bylo doposud. Je to dáno zejména zavedením a definicí
nového pojmu „vedlejší produkt“.
V souladu s výše uvedenou směrnicí lze považovat za „vedlejší produkt“ např.
veškeré výkopové zeminy a kamenivo a výrobky z něj vyrobené. Je však přitom
nezbytné aby odpovídaly podmínkám dle zákona 102/2001 Sb. o obecné
bezpečnosti výrobků. Součástí této obecné bezpečnosti je i to, že výrobky podléhají
příslušným technickým normám - zde zejména normám platným pro kamenivo.
S ohledem na využití recyklátů se jedná zejména o tyto normy:
- ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu.
- ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
V těchto normách je vždy v kapitole zabývající se definicemi uvedeno kamenivo
jako „zrnitý materiál používaný ve stavebnictví; kamenivo může být přírodní, umělé
nebo recyklované“.
Problémem však zůstává nutnost deklarace toho, že u takto vyrobeného kameniva
nepřesahují škodliviny povolené limity. Rozsah této zkoušky i limity jsou
v jednotlivých zemích EU značně odlišné.
Ve snaze sjednotit tuto legislativu je na úrovni ES v současnosti navrhovaná
úprava některých EN pro kamenivo. V rámci projednávání pozměňovacího nařízení
M/125 "Aggregates" je v příloze Annex 1 např. pro EN 13242 (u nás výše zmiňovaná
ČSN EN 13 242) navrhováno posuzování některých vlastností jak u přírodního
kameniva, tak i recyklátů - antimon (Sb), arsenu (As), baryum (Ba), kadmium (Cd),
chrom (Cr), kobalt (Co), měď (Cu), rtuť (Hg), olovo (Pb), molybden (Mo ), nikl (Ni),
selen (Se), cín (Sn), vanad (V), zinek (Zn), bróm (Br), chlorid (Cl), fluorid (F), sulfáty
(SO4).
Pro recykláty ze stavebních a demoličních odpadů je kromě toho dále navrhováno
posuzování řady dalších vlastností – pH, elektrická vodivost, chroman, amonium-N,
dusitan-N, kyanid, AOX, DOC, PAH, uhlovodíky a fenoly, EOX, TOC, benzenu,
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etylbenzen, toluen, xyleny, naftalen, perylen, PAU), PCB), minerální olej, azbest a
řada dalších [2].
V předkládaném materiálu je požadovaný rozsah zkoušek zcela extrémní a
s ohledem na zajištění nezávadnosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů
naprosto zbytečný. Pokud by byl návrh Mandátu M/125 přijat, znamenalo by to
extremní růst nákladů na recyklaci stavebních a demoličních odpadů a fakticky
likvidaci této činnosti. Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou navrhované rozsahy
zkoušek uvedené v Mandátu M/125 nepřiměřeně rozsáhlé a z hlediska dopadů na
životní prostředí zbytečné. Naopak jejich přijetí by způsobilo dramatický růst ukládání
neupravených stavebních a demoličních odpadů na terén (tzv. vyrovnávání terénu),
do skládek či jejich likvidaci v rozporu s platnou legislativou.
Z tohoto příkladu je jasně patrné, že přehnaný tlak na ekologii, podporovaný
evropskou lobby zkušeben a laboratoří je ve věci recyklace stavebních a demoličních
odpadů zcela kontraproduktivní.
4. Možnost členění recyklátů ze SDO dle jejich materiálového složení
Protože recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltů či recyklované kamenivo z
podloží komunikací mají své specifické vlastnosti, které lze při řadě staveb s výhodou
využívat (např. vynikající zhutnitelnost), bylo by výhodnější (a logické) vytvoření
samostatného obecně závazného systému posuzování jejich kvality, než
porovnávání jejich vlastností s přírodním kamenivem.
Problém spočívá ve skutečnosti, že v některých vlastnostech je u recyklátů velmi
obtížné splnění některých kritérií, stanovených pro kamenivo. Především se jedná o
nasákavost, kde zejména v případech recyklátů ze zdiva (tzv. cihelný recyklát se
zbytky maltovin) je dosažení požadovaných hranic většinou nesplnitelné. Přitom se
však nejedná (např. při využití těchto recyklátů jako zásypového materiálu většiny
inženýrských sítí) o žádný zásadní problém, který by snižoval výslednou kvalitu
stavby. Obdobně lze tento materiál výhodně použít např. po povrchy cest a lesních
komunikací, kde svými vlastnostmi dokonce v řadě parametrů předčí přírodní
materiály.
V případě recyklátů ze stavebního a demoličního odpadu by se při posuzování
jejich jakosti jednalo o průběžné sledování jak jejich chemických vlastností dle
vyhlášky 294/2005 Sb., tak také stavebně technických vlastností podle plánovaného
využití (zejména však zrnitost, obsah cizorodých částic, obsah prachových podílů,
pevnost zrn v tlaku, nasákavost).
Pokud by byl systém posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných
norem a předpisů vytvořen, mělo by to zásadní vliv na uplatňování recyklátů ve
stavební výrobě. Lze předpokládat, že recykláty se zaručenou kvalitou dle závazných
technických podmínek, se plně vyrovnají přírodním nerostným surovinám a budou
přitom cenově dostupnější.
Na základě zkušeností s recyklací stavebních a demoličních sutí v ČR i v okolních
zemích by bylo vhodné členění recyklátů jako stanovených stavebních výrobků, které
respektuje zejména zdroj materiálu, ze kterého je recyklát vyroben a následně
specifikuje možnosti jeho využití. Typické členění by mohlo vypadat takto:
-

betonový recyklát
recyklát ze zdiva a/nebo betonových částí staveb
62

-

asfaltový recyklát pro pozemní komunikace (s min. obsahem asfaltu 3,5%)
recyklát z materiálu z podkladních vrstev vozovek (s max.. obsahem asfaltu
3,5%)
recyklát z kameniva kolejového lože
recyklát z hornin.

5. Závěr
Recykláty vyrobené z inertních minerálních staveních sutí nalezly v uplynulých
letech své uplatnění v řadě aplikací stavební výroby. I přes zdánlivý nárůst produkce
recyklátů však jejich relativní podíl na celkovém množství vytěženého přírodního
kameniva od roku 2003 trvale klesá (z hodnoty 8,2% na 6,4%).
Příčin tohoto poklesu je více. Jednak je to přirozený tlak producentů kameniva na
stálý růst vytěžených objemů, ale na druhé straně i stále se měnící a čím dál tím víc
komplikovanější legislativa spojená s nakládáním s odpady a to včetně odpadů
stavebních a demoličních. Komplikovaný legislativní proces při nakládání se
stavebními a demoličními odpady je navíc i částečně paralyzován nepřehlednou
legislativou ES a její snahou zasahovat i do oblastí, které na národních úrovních
fungují a neohrožují přitom ekonomiku ostatních členů unie. Inertní minerální
stavební a demoliční odpady jsou toho jednoznačným dokladem. Jejich přeshraniční
doprava je s ohledem na nízkou přidanou hodnotu při výrobě recyklátů až na výjimky
zcela nerentabilní. Proto by bylo vhodné se v této věci opírat zejména o národní
předpisy a ponechávat rozhodnutí na národní úrovni.
Problémy při produkci recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů mají i výrobci
v řadě dalších členských zemí EU. Příčiny jsou přitom obdobné jako v ČR. Proto se
analýzou současného stavu zabývají i evropské nadnárodní svazy, zabývající se
recyklací stavebních a demoličních odpadů – konkrétně EQAR (European Quality
Association for Recycling e.V.) a F.I.R. (Fédération Internationale du Recyclage).
Tyto svazy sdružují řadu národních i firemních členů a umožňují tak efektivní výměnu
zkušeností z jednotlivých zemí s cílem zvýšit a zefektivnit produkci recyklátů ze
stavebních a demoličních odpadů a vytvořit podmínky k tomu, aby byly na trhu
akceptovány jako standardní výrobky. Svými aktivitami se podílí i na jednání
některých technických komisí a výborů EK.
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Abstract:
An assumption of effective CDW recycling system operation is a correct and optimal
location of waste treatment centres. A concentrating of waste into the recycling plants
allows not only more effective CDW treatment, but also separation of waste. The paper
deals with the solving methods of problem, mutual interactions of elements in area
covering system and optimalization of recycling elements location.
Úvod
Človek a životné prostredie. Dva protipóly, ktoré si navzájom odporujú, ale ich existencia
je vzájomne podmienená. Túto myšlienku si ľudstvo začalo výrazne uvedomovať
v druhej polovici dvadsiateho storočia, keď intenzívny rozvoj priemyselnej výroby začal
mať negatívny vplyv na všetky zložky životného prostredia. Vzniklo množstvo
ekologických projektov, ktorých výsledkom je znižovanie negatívneho vplyvu človeka na
životné prostredie.
Nárast panelovej výstavby v období rokov 1950 – 1990 má okrem pozitívnych
výsledkov, ako je napr. riešenie problémov bývania, aj negatívny dopad a to najmä
v skutočnosti, že v už v najbližšom období sa dá očakávať zvýšenie počtu demolácií
dožitých panelových stavieb. Demolácie týchto stavieb vyplývajú z ukončovania
životného cyklu prvkov dlhodobej životnosti, ktoré boli dimenzované na obdobie 50 – 70
rokov. Ďalším dôvodom nárastu demolácií je aj skutočnosť, že uvedené stavby sú
z hľadiska nárokov na bývanie zastaralé a neplnia požiadavky moderného človeka.
Rekonštrukcie nedokážu riešiť konštrukčné aj funkčné závady týchto stavieb.
Slovenské stavebníctvo až do roku 2009, zaznamenávalo rast objemu produkcie, čo
malo za následok aj nárast tvorby stavebného a demolačného odpadu (SDO) z tejto
činnosti. Odpad vzniká v čase vzniku aj užívania stavby, ale až 85% stavebných
a demolačných odpadov (SDO) vzniká vo fáze likvidácie stavby.
V slovenskej legislatíve je nakladanie s odpadmi dané zákonom NR SR č 409/2006 Zb.
z. o odpadoch. Tento zákon v oblasti nakladania so SDO ukladá držiteľovi stavebných
a demolačných odpadov povinnosť ich triediť podľa druhov. Táto povinnosť neplatí, ak
v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných
a demolačných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie
SDO. Tu však je namieste otázka, čo s odpadom vznikajúcim v týchto lokalitách?
Namieste je konštatovať, že riešenie je v budovaní zariadení na recykláciu odpadov a to
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či už ako trvalých závodov na spracovanie SDO, alebo vo forme tzv. recyklačných
skládok, na ktorých sa budú sústreďovať odpady zo záujmového územia určitý čas
a následne spracovávať mobilnými zariadeniami.
Systémy recyklácie SDO
Z technického hľadiska je recyklácia stavebných materiálov v súčasnosti dobre
zvládnutá prakticky pre všetky druhy stavebných odpadov. Využíva sa hlavne vtedy, ak
nemá nadmerný negatívny vplyv na životné prostredie, napr.: záber pôdy, nadmerná
prašnosť a hlučnosť, vznik vibrácií a pod. Pre dosiahnutie vyššej miery zhodnocovania
stavebných odpadov je potrebné zabrániť zmiešavaniu stavebných odpadov kategórie
„O“ s kategóriou „N“, napríklad ich triedením na mieste vzniku odpadu. Recyklovaný
stavebný odpad tu chápeme ako alternatívny materiál, teda, ako materiál, ktorý
vnímame ako možnú náhradu konvenčných stavebných materiálov, pričom v mnohých
prípadoch lepšie spĺňa požiadavky kladené na konštrukciu. [5]
Vo všeobecnosti rozoznávame dve základné metódy recyklácie:
in site recyklácia
off site recyklácia
In site recyklácia je recyklácia v mieste vzniku odpadu, teda v mieste výkonu
stavebných, rekonštrukčných alebo búracích prác. Pri tomto spôsobe sú využívané
mobilné recyklačné linky, ktoré sú schopné spracovať aj relatívne malé množstvo
odpadu.
Off site recyklácia je vykonávaná v recyklačnom závode, mimo miesta vzniku odpadu,
pomocou stacionárnych recyklačných zariadení, ktoré sú schopné kvalitne spracovať
stavebný odpad.
Podľa prieskumov v súčasnosti prevláda systém in site recyklácie SDO. Vyplýva to zo
skutočnosti, že množstvá vznikajúcich odpadov nie sú sústredené na jednom mieste a
väčšina spracovávateľov využíva mobilné recyklačné jednotky. Uvedený spôsob
recyklácia má viacero nedostatkov. Medzi najvýraznejšie možno zaradiť:
nevhodnosť plôch na ktorých sa recyklácia uskutočňuje. V mnohých prípadoch
chýba ich spevnenie, čo má za následok znečistenie recyklovaného SDO,
nedostatočnú separáciu odpadov pred ich recykláciou a tým aj nižšiu kvalitu
recyklátu získaného mobilnou jednotkou,
nedostatočné využitie recyklačných jednotiek z hľadiska ich kapacity,
obmedzené možnosti triedenia recyklátu, najmä z drvených betónov na frakcie,
nedostatky v evidencii o množstve a spôsobe zneškodnenia SDO,
nedostatočnú veľkosť plochy pre rozvinutie účinnej recyklácie,
a najmä nedodržiavanie environmentálnych kritérií pre ochranu okolia pred
nežiadúcimi vplyvmi na ŽP. V mnohých prípadoch sa priamo a bezohľadne
porušujú legislatívne normy, s kalkuláciou malého odporu dotknutej verejnosti.
V danom prípade boli zaznamenané aj ľahostajné postoje úradov, ktoré
vykonávajú dozor na dodržiavaním podmienok ochrany životného prostredia.
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Uvedené nedostatky majú za následok neekonomičnosť procesu recyklácia. To
spôsobuje formálnosť pri spracovávaní SDO na recykláty, ako aj ich minimálne
využívanie v stavebných procesoch. Vzhľadom k ich kvalite sa väčšinou využijú len ako
zásypový materiál.
Ako efektívna cesta pre splnenie požiadavky kvality recyklátov ako „alternatívnych
materiálov“, sa javí recyklácia systémom off – site. Vybudovanie stabilných závodov na
spracovanie SDO, ako aj doplnenie nepokrytých území tzv. recyklačnými zbernými
centrami (recyklačnými skládkami), umožňuje odstránenie všetkých negatív vznikajúcich
pre recyklácii metódou in-situ. Z týchto dôvodov je potrebné zaoberať sa problematikou
umiestnenia existujúcich recyklačných liniek a ich záujmových území a návrhom nových
lokalít recyklačných liniek v nepokrytých oblastiach, pričom snahou je dosiahnuť čo
najväčšie a najoptimálnejšie pokrytie územia nielen z hľadiska environmentálnych
vplyvov, rozvrhnutia zdrojov odpadu v riešenej oblasti, ale aj z pohľadu nákladov
potrebných na prevádzku a technologické postupy recyklačných zariadení.
Postup pokrytia územia strediskami recyklácie
Pokrytie záujmového územia recyklačnými strediskami, vyžaduje dodržanie postupnosti
riešenia, ktoré je rozdelené do dvoch krokov. Najskôr bude potrebné určiť veľkosť
územia pokrytého už existujúcimi recyklačnými závodmi, vyjadrením polomeru „R“, ktorý
bude ohraničovať dosah zariadenia na recykláciu SDO, pôsobiaci v danom závode. [4]

Obr.1: Postup pokrytia záujmového územia strediskami recyklácie

Následne v oblastiach, ktoré nebudú pokryté recyklačnými strediskami bude nutné
navrhnúť umiestnenie a kapacitu nových recyklačných zberných centier (recyklačných
skládok). V týchto sa budú akumulovať SDO a vykonávať recyklácia po naplnení
podmienky ekonomického využitia recyklačného zariadenia. Cieľom stanovenia je
posúdenie efektívneho využitia existujúcich kapacít, stanovenie požiadaviek na
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zvyšujúcu sa výkonnosť, prípadne modernizáciu recyklačných zariadení a dobudovanie
recyklačných stredísk v nepokrytých miestach
V daných prípadoch sa nezaoberáme konkurenčným prostredím, ktoré môže generovať
inú skladbu recyklačných jednotiek, ich umiestnenia a kapacity. Predmetom skúmania
bol len parameter kapacitného pokrytia tvorby SDO v záujmovom území, čo predstavuje
minimum potreby spracovateľských kapacít v záujmových územiach.
Pokrytie územia existujúcim recyklačným závodom
Pri riešení tohto prípadu predpokladáme, že záujmové územie pracovného dosahu
recyklačného zariadenia „RZ“ je kruhová oblasť a hľadanou neznámou je polomer „R“,
ktorý charakterizuje veľkosť tohto územia. Množstvo obslúžených producentov SDO
bude závislé najmä od kapacity recyklačnej technológie umiestnenej v spracovateľskom
závode a od dopravných vzdialeností SDO dovážaných na spracovanie. [4]. Preto bolo
potrebné definovať okrajové podmienky pre riešenie veľkosti záujmového územia. Tými
sú:
Kapacita recyklačných zariadení v už existujúcom závode na spracovanie
SDO.
Potrebnú kapacitu možno odvodiť z rovnice:

Q

RC

QRC
TRC
qOD

* tRC ≤ q

(1)

OD

[t*h-1] - výkonnosť strojovej zostavy
[h] - doba recyklovania
[t] - množstvo stavebného a demolačného odpadu

Množstvo vyprodukovaného stavebného a demolačného odpadu qOD v záujmovej
oblasti je sumou čiastkových zdrojov odpadov vyprodukovaných producentmi odpadu.
n

(2)

qOD = ∑ qii
i =1

n

∑q
i=1

i

[t] vyprodukovaný odpad v záujmovej oblasti i – tými producentmi

Z uvedených rovníc možno odvodiť množstvo SDO, ktoré je možné spracovať
v existujúcom recyklačnom závode.
Maximálna dopravná vzdialenosť miesta tvorby odpadov – 50 km
Skúsenosti ukázali, že dopravné vzdialenosti cez 50 km, vyžadujú také dopravné
náklady, kedy sa recyklácia stáva neefektívnou. Svedčí o tom aj ustanovenie zákona
NR SR č 409/2006 Zb. z. o odpadoch, ktorý nepožaduje ak v dostupnosti do 50 km po
komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je
prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie SDO, povinnosť ich triediť
podľa druhov. Uvedené ustanovenie zákona, ako aj výpočet nákladových funkcií
Uvedené okrajové podmienky stanovujú možnosť efektívnej recyklácia SDO. Rešpektujú
ekonomické aj technické parametre recyklačného zariadenia. Táto skutočnosť bude
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významne pôsobiť najmä v mestách, kde hustota produkcie SDO bude vysoká a tým sa
obmedzí polomer záujmového územia na niekoľko kilometrov od spracovateľského
závodu, prípadne môže sa objaviť aj možnosť bezproblémovej existencie viacerých
spracovateľských závodov. Zároveň poukazuje na obmedzenie narastania výkonových
parametrov recyklačných zariadení v územiach, kde bude rozptýlený výskyt zdrojov
SDO, z hľadiska ich ekonomickej efektívnosti.
Územia, ktoré je potrebné pokryť recyklačnými kapacitami
Jedná sa o lokačný problém (umiestnenia), ktorý sa zaoberá presným umiestnením
závodu na spracovanie SDO off-site, v teoreticky možných oblastiach. Náklady na
umiestnenie nového objektu v každej oblasti musia byť známe. Pomocou postupu
lokalizácie umiestnenia jedného objektu v rovine s minimaližačným kritériom je následne
určená poloha recyklačného zariadenia v riešenej oblasti vzhľadom na rozvrhnutie
zdrojov.
Ak budeme hovoriť o off site recyklácii budeme hovoriť o lokalizácii jedného
veľkokapacitného zariadenie v skúmanom regióne, s tvarom distribučnej siete hviezda.
Jedná sa o sieť s viacerý dodávateľmi (zdrojmi) alebo prijímateľmi stavebných odpadov
resp. recyklátov, ktorí sú zásobovaní zo spoločného distribučného centra –
recyklačného zariadenie s väzbou m – 1 – n (m miest na vstupe a na miest na výstupe
cez jednu spoločnú centrálu) s priamym distribučným kanálom (priamy odbyt). Tento
predpoklad vyplýva zo súčasného stavu v danej problematike. V subsystéme vystupujú
producenti odpadov Pi, spotrebitelia recyklátov Ss a jedno RZj a k nim prislúchajúce
väzby. Potom účelovú funkciu môžeme zapísať do nasledovného tvaru [3]

(

min ...Z(x, y ) = ∑ DPN1 + ∑ DPN2 + ∑ NRZ j − TRZ j
i, j

j,s

)

(3)

∀i, j, s

j

Uvedená účelová funkcia je funkciou dopravných vzdialeností, množstva
prepravovaných a spracovaných odpadov a recyklátov. Neznámou sú súradnice
recyklačného zariadenia. Riešením by sme mali dospieť k optimálnej lokalizácii
recyklačného zariadenia pri nami definovaných vstupoch.
Pri riešení účelových funkcií sa vychádza z ich spojitosti a existencii minima. Minimum
nájdeme tak, že celú funkciu Z (x,y) derivujeme podľa x, y a derivácie postavíme rovné
nule, pričom optimálne riešenie je prienikom oboch operácií. [3]

∂Z(x, y )
∂Z(x, y )
= 0∩
=0
∂x
∂y

(4)

Pri riešení sa používajú iteračné metódy. Algoritmus hľadania optimálneho riešenia je
zložený s niekoľkých po sebe sa opakujúcich krokoch. Cieľom je dosiahnuť, aby bola
splnená nerovnica ∆f < ∆fmin, pričom ∆f je rovná rozdielu dvoch za sebou nasledujúcich
hodnôt účelovej funkcie.
Algoritmus riešenia bude nasledovný. Daná sústava rovníc bude riešená iteračnými
metódami. [1] Z niekoľkých existujúcich iteračných metód v našom riešení využijeme
metódu s použitím pomocných funkcií.
68

1. Ako východiskový bod použijeme X0,Y0, ktorého súradnice budú [0, 0].
2. Zvolíme dostatočne malé ε→0 pokles účelovej funkcie, ktoré budeme považovať za
nepodstatné a zvolíme si ∆fmin.
3. V r - tom kroku nájdeme nové súradnice umiestneného objektu.

4. Vypočítame
5.

∆f = f(r) - f(r+1)

Ďalšie riešenie bude zložené z niekoľkých po sebe sa opakujúcich krokoch s cieľom
dosiahnuť, aby ∆f < ∆fmin, pričom ∆f sa rovná rozdielu dvoch za sebou nasledujúcich
hodnôt účelovej funkcie

6. Overíme podmienku ∆f < ∆fmin. Ak je podmienka splnená ukončíme výpočet
a nájdene súradnice budeme považovať za optimálne. Pokiaľ podmienka nie je
splnená, celý postup opakujeme až do kroku keď je podmienka splnená. Tieto
súradnice potom použijeme na výpočet hodnoty nákladovej funkcie.
Záver
Recyklácia SDO okrem ekologických prínosov je významnou najmä z ekonomických
hľadísk Aj keď vhodnosť využitia recyklovaných materiálov je obmedzená, dá sa
očakávať čoraz významnejší podiel v stavebnej činnosti. Z uvedeného hľadiska
recyklácia SDO má významné miesto pri ochrane životného prostredia. Pri riešení
problematiky recyklácie v reálnych podmienkach je potrebné zabezpečiť pokrytie
záujmového územia tak, aby sa zabezpečila najvyššia ekonomická efektívnosť
recyklácie, pri dodržaní minimalizácie environmentálnych dopadov.
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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Abstract
Paper deals with the determination way of recycling plant working radius. This
determination presented first step of gradual covering of solving area by treatment
centres. A possibility of construction and demolition waste (CDW) recycling is offered
to each its producer by the entire covering of particular locality. This covering
reduces a negative effect of building industry to environment.
1. Úvod
Problematika recyklácie stavebných a demolačných odpadov (SDO) sa netýka len
výberu vhodného technologického postupu recyklácie, ale jedná sa aj o riešenie
problému z hľadiska možností pokrytia územia recyklačnými linkami. Dôvod, prečo je
dôležité sa zaoberať dostačujúcim pokrytím územia recyklačnými linkami je daný
legislatívou SR (zákon č. 409/2006 Zb. z., § 40c, ods. 3). Postupom pokrytia územia
recyklačnými strediskami, špecifikami jednotlivých prípadov spracovania odpadov
a ich vplyvu na ŽP sa zaoberá príspevok profesora Hybena „Optimalizácia
umiestnenia recyklačných jednotiek stavebných a demolačných odpadov“, ktorý tvorí
súhrn poznatkov týkajúcich sa tejto problematiky[2]. Aj keď z prieskumov vyplýva, že
v súčasnosti prevláda systém spracovania odpadov v mieste ich vzniku, zo skúmania
teoretických poznatkov vyplýva čiastkový záver, že v budúcnosti je potrebné
uprednostňovať spracovávanie odpadov v recyklačných závodoch pred spracovaním
odpadu na mieste ich vzniku. Teda je nutné vybudovať, resp. dobudovať sieť
recyklačných závodov na riešenom území (napríklad územie SR). Prvým krokom je
určiť pracovný záber už existujúcich recyklačných centier a druhý krok predstavuje
návrh lokality výstavby nových recyklačných centier, čím sa dostatočné pokrytie
územia recyklačnými jednotkami a každý producentovi SDO bude mať možnosť svoj
vzniknutý odpad recyklovať. Týmto postupom sa zabráni situácii, ktorá je v oblasti so
spracovávaním SDO u nás dnes. A to, že odpad nie je recyklovaný, vo väčšine
prípadov je ukladaný na skládkach odpadov, čím dochádza k nedostatočnému
využívaniu jeho úžitkových vlastností a následne k stále väčším požiadavkám na
ťažbu prvotných surovín. Na to, aby sme boli schopní určiť pracovný záber
recyklačného zariadenia, je potrebné vyjadriť systém recyklácie SDO a jeho prvky.
2. Analýza systému recyklácie SDO a jeho prvky
Samotnému návrhu výpočtu pracovného záberu recyklačnej linky predchádzalo
vykonanie podrobnej analýzy systému recyklácie SDO z dostupných domácich
i zahraničných zdrojov. Systém recyklácie SDO neexistuje izolovanie, teda je
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potrebné uvažovať aj s jeho okolím. Avšak, náročnejšie je určiť hranice systému
a prvky, ktoré do systému patria a ktoré už nie. Pre popis systému recyklácie SDO je
možné využiť STEEP analýzu (obr. 1.), ktorá nedelí jednotlivé vplyvy recyklácie SDO
na negatívne a pozitívne, ale ich rozdeľuje iba podľa oblasti, na ktoré majú dopad.
Môžeme teda rozlišovať sociálne (S), technologické (T), ekonomické (E), ekologické
(E) a politické faktory[3].

Obr. 1 STEEP analýza systému recyklácie SDO
Na základe prevedenej STEEP analýzy boli zhrnuté najvýznamnejšie vplyvy
recyklácie SDO:
Sociálne faktory:
• Všeobecne pozitívny názor spoločnosti na recykláciu SDO
• Negatívny postoj spoločnosti ku kvalite recyklátov (v porovnaní s
prírodnými materiálmi)
• Vysoké množstvo dožívajúcich stavieb na území SR
Technické faktory:
• Dynamický rozvoj stavebníctva a stavebných technológií
• Dodatočné využívanie recyklačných liniek na spracovanie primárnych
surovín
Ekonomické faktory:
• Nízke ceny za uloženie stavebných odpadov v recyklačnom zariadení a
nízke ceny recyklátov znižujúce celkové tržby a návratnosť investícii
• Vysoké finančné nároky na vstupný kapitál s dlhou dobou návratnosti
investícií
•
•
•
•
•
•
•

Ekologické faktory:
Nedostatočná kontrola vlastností recyklátov
Zosilnený tlak na producentov odpadov využívať recyklačné technológie
Šetrenie primárnych zdrojov stavebných materiálov
Pozitívny vplyv na životné prostredie vplyvom obmedzenia vzniku skládok
SDO
Negatívny vplyv na okolie recyklačných zariadení vplyvom vzniku vysokej
hlučnosti, prašností, vibrácii a záberom pôdy
Politické faktory:
Podpora recyklácie zo strany štátu
Vysoké ciele v rámci POH EU rozvíjať a podporovať systém recyklácie
v jednotlivých krajinách EU, s možnosťou využívať domáce a zahraničné
finančné zdroje
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• Snaha znižovať ťažbu prírodných surovín podporená štátnou politikou
Na základe rozboru technológie recyklácie SDO a týchto poznatkov bol stanovený
distribučný systém recyklácie už existujúcich recyklačných zariadení a definované
prvky tohto systému, ktoré slúžia na určenie vzájomných väzieb medzi nimi.
Prvky systému recyklácie SDO sú rozdelené do troch základných skupín:
producenti stavebných a demolačných odpadov (P),
recyklačné zariadenia stavebných a demolačných odpadov (RZ),
skládky stavebných a demolačných odpadov (SO) [4].
Každý z týchto prvkov má charakteristické postavenie, úlohy a povinnosti v
systéme.
3. Interakcie prvkov systému recyklácie SDO
Na základe rozboru prvkov systému recyklácie SDO a technologického postupu
recyklácie je možné určiť, matematicky vyjadriť a zároveň aj kvantifikovať vzájomné
interakcie, ktoré vstupujú do riešenia tohto systému. Budeme predpokladať, že
záujmové územie recyklačného zariadenia (územie, ktoré je schopné dané
zariadenie obslúžiť) je kruhová oblasť, ktorej veľkosť vieme definovať jej polomerom.
V tomto záujmovom území sa nachádza „m“ producentov SDO. Pri ich umiestnení
môžu nastať dva prípady:
• symetrické rozmiestnenie producentov (obr. 2),
• asymetrické rozmiestnenie producentov (obr. 3).

Obr. 2 Symetrické rozmiestnenie „m“ producentov SDO v záujmovej oblasti RZ

Obr. 3 Asymetrické rozmiestnenie „m“ producentov SDO v záujmovej oblasti RZ
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Keďže predpokladáme, že záujmové územie je kruhovú oblasť a producenti SDO
sú rovnomerne rozmiestnený v tomto priestore, v nasledujúcich krokoch sa postup
riešenia nebude odlišovať pre tieto dva prípady.
Polomer pracovného záberu sa určí pomocou definovania nákladovej účelovej
funkcie systému. Optimálnemu návrhu tohto polomeru „R“ prislúcha jej minimalizačné
riešenie. Polomer „R“ záujmového územia je funkciou dopravných nákladov medzi
producentmi odpadov a recyklačným zariadením, kapacitou recyklačného zariadenia
a množstvom vzniknutého odpadu určeného na spracovanie u “m“ producentov. Do
riešenia tejto úlohy vstupujú aj ďalšie vonkajšie faktory ako sú – priebeh a čas
výstavby a jej následný ukončený životný cyklus, separácia odpadov a druhovosť
odpadov) [5].
Na to, aby sme vyjadrili tvar účelovej funkcie, je nutné určiť väzby, ktoré v systéme
vznikajú na základe príslušných nákladov systému.
Ako je znázornené na obrázku 4, v systéme off – site recyklácie SDO rozlišujeme
2 základné druhy nákladov:
náklady recyklačného zariadenia systému SDO:
náklady na skladovanie SDO (N1),
náklady na úpravu SDO (N2) – jeho druhovosti a zloženia,
variabilné náklady RZ na zabezpečenie jeho prevádzky (N3),
investičné náklady RZ na zabezpečenie jeho prevádzky (N4),
dopravné náklady systému recyklácie SDO (N4).

Obr. 4 Schematické zobrazenie nákladov a miesto ich vzniku v off – site recyklácii
Predtým, ako matematicky definujeme náklady (väzby) systému recyklácie SDO,
je nutné vyjadriť celkové množstvo odpadov
vyprodukovaných v záujmovom
území producentmi odpadu, ktoré budeme používať v ďalších výpočtoch.
Predstavuje súčin plochy záujmového územia RZ a hustoty produkovaného odpadu
v záujmovom území na 1 km2 za určité obdobie. Teda môžeme zapísať vzťah:
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[t]
kde:

(1)

- plocha záujmového územia SRZ [km2],
q - hustota produkovaného odpadu v záujmovom území [t/km2]

N1 – náklady na skladovanie stavebného a demolačného odpadu predstavujú
finančné náklady, ktoré vznikajú recyklačnému zariadeniu za skladovanie 1 tony
SDO dovezenej od producenta odpadu do recyklačného zariadenia. Tieto náklady
však znáša producent SDO a sú vyjadrené ako „poplatok za skladovanie 1 tony
SDO“ – PSSDO. Náklady N1 sú dané vzťahom:
[€]

kde:
[t],

(2)

– celkové množstvo odpadov vyprodukovaných v záujmovom území
– poplatok za skladovanie 1 tony SDO [€/t].

Obdobne vieme vyjadriť aj náklady na úpravu SDO – N2, ktoré súvisia s úpravou
a separáciou SDO po dovezení odpadu do recyklačného zariadenia. Jedná sa
o úpravu druhovosti a separáciu odpadov, ktoré sú z rôznych dôvodov nevhodné na
recykláciu. Tieto náklady RZ sú premietnuté do „poplatku za úpravu 1 tony SDO“ PUSDO., ktoré opäť znáša producent odpadov.
[€]

kde:
[t],

(3)

– celkové množstvo odpadov vyprodukovaných v záujmovom území
– poplatok za úpravu 1 tony SDO [€/t].

N3 – variabilné náklady RZ na zabezpeč;enie jeho prevádzky predstavujú náklady
recyklačného zariadenia, ktoré sú vynaložené na prevádzku recyklačnej linky. Je to
možné vyjadriť nákladmi na 1 hodinu práce recyklačného zariadenia ,
výkonnosťou recyklačnej linky
a množstvom vyprodukovaného SDO
v záujmovom území. Vyjadríme ich vzťahom:
[€]

kde:

(4)

– celkové množstvo odpadov vyproduk. v záujmovom území [t],
- náklady na 1 hodinu práce recyklačnej linky [€/hod],
– výkonnosť recyklačného zariadenia [t/hod].

N4 - investičné náklady RZ na zabezpečenie jeho prevádzky sú posledný druh
nákladov, ktoré vznikajú v recyklačnom zariadení, ale nesúvisia priamo s objemom
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jeho výroby. Tieto náklady vyjadrujú vynaložené finančné prostriedky na
zabezpečenie spracovania SDO v recyklačnom zariadení. Ide tu najmä o počiatočnú
investíciu prevádzkovateľa recyklačného zariadenia do obstarania strojného
vybavenia recyklačného centra a obstarania jeho príslušných potrebných plôch, či už
formou nájmu alebo kúpy pozemkov. Môžeme predpokladať, že so zväčšujúcim sa
polomerom záujmovej oblasti sa budú priamo úmerne zvyšovať aj požiadavky na
potrebné plochy recyklačného zariadenia, respektíve ostatné strojné vybavenie
recyklačného centra (nakladače, nákladné autá).
Investičné náklady recyklačného zariadenia budú závislé od veľkosti záujmového
územia a môžeme ich vyjadriť súčtom počiatočných (primárnych) investičných
nákladov
, ktoré je potrebné vynaložiť ešte pred začatím prevádzky recyklačného
zariadenia a dodatočných investičných nákladov
, ktoré súvisia s rozširovaním
záujmovej oblasti recyklačného zariadenia. Teda môžeme napísať, že:
[€]
kde:

(5)

- počiatočné (primárne) investičné náklady recyklačného zariadenia [€],
- dodatočné investičné náklady recyklačného zariadenia [€/km2],
R – polomer záujmovej oblasti recyklačného zariadenia [km].

Do nasledujúceho kroku - výpočet dopravných nákladov systému medzi „m“
producentmi SDO a recyklačným zariadením – je potrebné zvoliť spôsob určenia
dopravné vzdialenosti. Tieto vzdialenosti sa budú vyjadrovať na základe priamych
Euklidovskych vzdialenosti s korekciou, ktorá sa použije na zreálnenie výpočtového
systému vzhľadom na skutočnú dopravnú sieť. Koeficient k bude rovný 1,2, čo
znamená, že na reálne zakrivenia dopravnej siete je pripočítaných 20% priamych
vzdialeností.
(6)
kde:

– celkové dopravná vzdialenosť,

k – koeficient priamej Euklidovskej vzdialenosti na zreálnenie skutočnej dopravnej
siete, k=1,2
x, y – poloha recyklačného zariadenia v súradnicovej sieti „x,y“,
ai, bi – poloha i-teho producenta SDO v súradnicovej sieti „x,y“.
Do ďalšieho výpočtu nám vstupuje hodnota priemerných rozvozných (dopravných)
vzdialeností záujmovej oblasti recyklačného zariadenia, ktorá predstavuje podiel
celkových dopravných vzdialeností

a plochy záujmovej oblasti SRZ.
(7)

kde:

- celkové dopravné vzdialenosti systému recyklácie SDO [km],
- plocha záujmovej oblasti recyklačného zariadenia [km2].
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Samotné náklady na dopravu SDO od producenta odpadov do recyklačného
zariadenia N5 predstavujú finančné prostriedky vynaložené na transport SDO
z miesta vzniku odpadu do miesta spracovania odpadu, teda od producenta do
recyklačného zariadenia. Môžeme ich vyjadriť ako súčin priemerných rozvozných
vzdialeností v záujmovom území
, celkové množstvo SDO vyprodukovaného
v záujmovom území, dopravných sadzieb DS za prepravu 1 t SDO od producenta
SDO do recyklačného zariadenia a polomeru záujmového územia R a zapísať
vzťahom:

[€]

kde:

(8)

– celkové množstvo odpadov vyproduk. v záujmovom území [t],
– priemerné rozvozné vzdialeností v záujmovom území [km],
DS - dopravná sadzba za prepravu 1 t SDO od producenta SDO do
recyklačného zariadenia [€/t.km],
R- polomer záujmového územia [km].

Základný tvar účelovej funkcie y (R) pre vyjadrenie optimálneho polomeru
pracovného dosahu recyklačného zariadenia pri off – site recyklácii predstavuje
súčet nákladov N1 až N5. Pre zjednodušenie výpočtu vyjadríme účelovú funkciu na
mernú jednotku, teda na 1 tonu SDO, ktorý sa nachádza v záujmovom území
a zapíšeme ju ako:
[€]

(9)

po dosadení vzťahov (2), (3), (4), (5) a (8) má účelová funkcia tvar:
[€]

(10)

Riešením úlohy je nájdenie takej hodnoty polomeru „R“, pri ktorej celý systém
dosahuje minimálne náklady. Ide tu teda o nájdenie extrému účelovej funkcie, čo je
možné dosiahnuť jej deriváciou.
Po vykonaní príslušných výpočtov, sme vypočítali hľadaný polomer „R“, ktorý je
daný výrazom:
[km]
kde:

(11)

R – polomer záujmovej oblasti recyklačného zariadenia [km],
- počiatočné (primárne) investičné náklady recyklačného zariadenia [€],
- dodatočné investičné náklady recyklačného zariadenia [€/km2],
q - hustota produkovaného odpadu v záujmovom území [t/km2],
– priemerné rozvozné vzdialeností v záujmovom území [km],
DS - dopravná sadzba za prepravu 1 t SDO od producenta SDO do
recyklačného zariadenia [€/t.km].
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4. Záver
Transformáciou využiteľných vlastností stavebných výrobkov a materiálov po
uplynutí ich životného cyklu z odpadu na druhotnú surovinu je možné šetriť
obmedzené zdroje prírodných surovín. Tento fakt má nielen ekonomický ale aj
environmentálny rozmer. V príspevku je navrhnutý postup určenia pracovného
záberu (záujmovej oblasti) recyklačného závodu na spracovanie SDO. Prezentovaný
postup je možné využiť nielen pri riešení spracovania SDO, ale analogicky je ho
možné uplatniť aj pri recyklácií iných druhov odpadov, čím sa prispeje k naplneniu
zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Príspevok predstavuje časť výstupu projektu VEGA číslo 1/4196/07 „Stanovenie
optimálneho polomeru záujmovej oblasti závodu na spracovanie stavebných
a demolačných odpadov“.
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ŘEŠENÍ OTÁZKY TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ
RECYKLÁTU VZNIKLÉHO ZE SMĚSNÉHO ODPADU Z ETICS
METODOU VÝPOČTOVÉHO MODELU
ANSWERS TO THE THERMAL INSULATION PROPERTIES OF THE RECYCLED
MATERIAL MADE OF MIXED WASTE FROM ETICS BY COMPUTATIONAL
MODEL METHOD
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
e-mail: svoboda@rsliberec.cz
Abstract
Current trends used in civil engineering and architecture are generally known as
sustainable constructions. Their practical appearance is in the implementation of new
processes, technologies, materials and principles in all phases of "life of the built
structure", ie. in its design, construction, use and disposal.
1. Úvod
Jednou z více možností, jak šetřit energií v průběhu provozování staveb, je
zlepšování tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí budov. Takovému
trendu odpovídá i používání tzv. zateplovacích systémů, které velmi univerzálně
a komplexně vyhovují celé škále požadavků na obvodové stavební konstrukce a jsou
tak v současné době běžně používanou částí staveb nových, rekonstruovaných
i revitalizovaných. V posledních letech došlo v České republice k razantnímu
rozmachu obnovy bytových domů (převážně panelových, ale i zděných), kdy se
zateplovací systémy staly automatickým téměř jednotným modelem úpravy
obvodových stěn. V souvislosti s tím se dnes objevují otázky, zda nám současný
obrovský rozmach v zateplování nepřinese za několik desítek let problém
při nakládání s velkým množstvím odpadů ze zateplovacích systémů, a jakým
způsobem bude možné tento odpad dále využít jako surovinu. Řešení otázky
recyklace odpadu ze zateplovacích systémů je proto velmi aktuální.
2. Recyklace směsného odpadu z ETICS
Tento příspěvek nepřináší obecný univerzální pohled na recyklaci směsného
odpadu z ETICS. Je informací o možném a dosud netradičním postupu použitém při
řešení jedné z otázek, které s tématem recyklace odpadu z ETICS souvisejí.
Základní vlastností ETICS je zajištění požadovaných tepelně izolačních vlastností
obvodových konstrukcí. Při řešení recyklace jejich odpadu se zcela logicky jako první
nabízí otázka, zda je možné odpad z ETICS použít opakovaně k tepelně izolačním
účelům a jak recyklační proces změní především tuto základní vlastnost.
Po vyřešení obecných témat:
• určení složení odpadu (největší objemový podíl tvoří tepelný izolant)
• zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů
• způsob zpracování odpadu
• řešení otázky receptury nového materiálu – recyklátu
- volba druhu pojiva, jeho množství a objemového poměru pojiva a odpadní drtě
• otázka technologie promíchání odpadu s pojivem
• zvolení metody řešení
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Byla níže popisovaná metoda sestavena pro tyto konkrétní vstupní podmínky:
• odpad z 1m2 ETICS s nejrozšířenějším tepelným izolantem z pěnového polystyrenu
obsahuje při tl.10 cm EPS zhruba
- 0,1 m3 pěnového polystyrenu (EPS)
- 1 m2 sklovláknité armovací síťky (přesahy jsou zanedbány)
- cca 0,015 m3 stavebního lepidla a omítky (může až 0,022 m3 při celoplošném
lepení)
- cca 6 ks plastových talířových hmoždinek
- při rozpočítání na 1 m2 poměrně malé množství doplňků (lišt, hran,
ukončov.profilů atp.)
• zatřídění dle Katalogu odpadů
- pěnový polystyren (EPS) – izolační materiál – 170604
- sklovláknitá armovací síťka – plasty – 170203
- stavebního lepidla a omítky – jiné odpady – 170904
- plastové talířové hmoždinky – plasty – 170203 (u typů s ocelovým trnem - kovy –
170407)
- doplňky (hrany, ukončovací profily, zakládací soklová lišta atp.) – plasty 170203
a kovy 170407
Podle pravidel platných v České republice (Zákon 381/2001 Sb., který stanovuje
Katalog odpadů) jsou odpady kvalifikovány na tzv. nebezpečné odpady a ostatní
odpady. Odpad vznikající z ETICS je v celém svém rozsahu kvalifikován jako
odpad ostatní.
• zpracování odpadu – po ručním vyseparování mřížky a všech doplňků včetně kotev
bude zpracován směsný odpad (EPS znečištěný lepidly a omítkami) způsobem
- rozemletí odpadu + přidání pojiva (cementu a vzdušného vápna) podobného
materiálům, kterými je EPS znečištěný + aktivní míchání směsi s cílem získání
homogenní směsi + po zatuhnutí směsi vznikne tuhá kompozitní hmota
(polystyrenbeton)
• zvolenou metodou řešení je metoda teoretické analýzy
Jde o postup podle principů materiálového inženýrství. Pro ověření vybrané
vlastnosti (tepelně izolačních vlastností recyklátu vzniklého ze směsného odpadu
z ETICS) je sestaven výpočtový model průchodu tepelného toku recyklátem.
Materiálové inženýrství se obecně zabývá tématy:
- klasifikace hmot podle jejich struktury
- vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi
- vlastnosti reálných hmot
- teoretické a skutečně dosahované vlastnosti hmot
- vlivy vnějších podmínek na chování materiálů
- hmoty s porézní strukturou
- kompozity
- progresivní trendy v materiálové základně
- programování vlastností nových typů hmot
3. Vztah mezi strukturou a tepelně izolačními vlastnostmi složek kompozitu
Směsný odpad z ETICS (v podobě rozemletého granulátu široké frakce) obsahuje
zcela zásadní podíl drtě polystyrenové s nízkým podílem drtě ze zbytků lepidel
a tenkovrstvých omítek. Vzhledem k tomu, že mají tyto dva materiály velice odlišné
objemové hmotnosti, liší se i svými tepelně izolačními schopnostmi. Na základě
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vztahu mezi strukturou hmoty a jejími vlastnostmi je odvozena představa
o charakteru průchodu tepelného toku materiálem.
V případě samotného pěnového polystyrenu platí, že větší průměr kuliček v jeho
struktuře znamená jeho nižší objemovou hmotnost (méně hmoty, více vzduchu).
Celkový prostup tepla tímto materiálem je dán jednak vodivostí pevné složky pěny,
vodivostí vzduchu a propustností (permeabilitou) pěny pro tepelné záření. Převážná
část tepelné energie se v EPS šíří zářením. V celkovém pohledu zanedbatelná část
energie procházející tímto materiálem je přenášena vedením v pevné složce pěny.
Sálavý transport energie lze podstatně snížit zvýšením hustoty EPS, souběžné
zvýšení neradiační tepelné vodivosti v pevné fázi pěny při obvyklých hustotách EPS
nehraje větší roli.
V případě hutné složky (cementovápenné kaše) platí, že její tepelně izolační
vlastnost je dána množstvím vzduchu, který je obsažený v její struktuře – tedy
pórovitostí. Čím více je ve struktuře hutného materiálu pórů vyplněných vzduchem
(nebo nějakým plynem), tím více se jeho tepelně izolační schopnosti zlepšují.
Tepelná energie se v hutné složce kompozitu šíří vedením. V tomto případě je vliv
vzduchu obsaženého v jeho struktuře nízký, a ve výpočtu byl zanedbán.
Teorie průchodu tepelného toku kompozitním materiálem (recyklátem) vychází
z předpokladu, že v té jeho části, která je hutná (s výrazně vyšší objemovou
hmotností), dochází k šíření tepla vedením a ve zbývající druhé části lehké
(v polystyrenu) převládá šíření tepla radiací. Při odvození výpočtového modelu se
počítá se základním předpokladem, že na celkovém tepelném toku materiálem
kompozitním se podílejí obě jeho složky poměrným dílem a to v poměru jejich
objemového zastoupení ve hmotě.
4. Sestavení výpočtového modelu průchodu tepelného toku kompozitním
recyklátem
Při sestavení výpočtového modelu bylo navázáno na publikovaný výpočtový
model průchodu tepelného toku čistým polystyrenem.
Představme si krychli o hraně L, která je směsí dvou složek s tímto určením:
1. Složka - pevná, hutná, tuhá hmota o hustotě ρB a součiniteli tepelné vodivosti λB
2. Složka - lehká, poddajná (např. i plynná) hmota o hustotě ρS (ρS < ρB) a součiniteli
tepelné vodivosti λS.
3. Lehká složka je pravidelně rozptýlena v pevné složce tak, že vyplňuje všechny její
póry a dutiny.
4. Pokud budou póry tvořené vzduchem nebo pěnovým plastem, uplatní se u nich
vedle vedení tepla i radiační složka transportu tepla. Intenzita tepelné radiace je
závislá podle Planckova zákona (a z něj odvozeného Stefanova - Boltzmannova
zákona) na čtvrté mocnině termodynamické teploty. Velikost pórů bude mít vliv na
výsledný součinitel tepelné vodivosti, jinými slovy jeho tepelná vodivost bude
záviset nejen na teplotním rozdílu, ale i na absolutních hodnotách okrajových
teplot.
5. Pro jednotlivý krychlový pór ležící v i-té vrstvě od teplého okraje platí, že intenzita
tepelného toku, který probíhá čely póru, je:
(vzorec 1)
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kde k je součinitel absorpce v m-1, Ti je termodynamická teplota dané vrstvy v K
a σ = 5,67·10-8 W·K-4·m-2 je Stefanova-Boltzmannova konstanta, l je velikost pórů
v m, λVZDUCH je součinitele tepelné vodivosti vzduchu ve W.m-1.K-1.
Součinitel tepelné vodivosti je potom:
(2)

6. Protože každá krychlová buňka má v kolmém směru na tok tepla plochu l2, tvoří
lehká hmota v monobuněčné vrstvě podíl

3

ν S2 z celkové plochy vrstvy, která

brání průchodu tepla. Odtud plyne, že součinitel tepelné vodivosti takové vrstvy
(a tedy i celého stejnorodého materiálu, protože všechny vrstvy jsou stejné) je:
(3)
kde

je objemové zastoupení lehké složky (-)

(4)

7. Vztah (2) dosadíme do (3), vynásobením plochou vrstvy L × L dostaneme
součinitel prostupu tepla vrstvou a jeho reciproká hodnota bude tepelný odpor
vrstvy ri:
(5)
8. Tepelný odpor vrstvy závisí na teplotě vrstvy Ti a velikosti pórů l vyplněných
lehkou hmotou. Celkový tepelný odpor krychle o hraně L, součtem přes všechny
vrstvy je:
(6)
kde Ti = Tint - i·(Tint - Text) / N (7). Přičemž N je počet buněk v krychli za
předpokladu, že je experimentální krychle složena z krychlových buněk o hraně l,
které tvoří pravidelnou krychlovou mříž.
(8)
Pro zpřesnění lze započítat i proměnnou velikost součinitele tepelné vodivosti
vzduchu λVZDUCH = λVZDUCH (Ti).
9. Sumu (6) lze převést na integrál. Substitucemi
(9)
(10)
(11)
a substitucí integrační proměnné x novou proměnnou:
,(W.m-1.K-1)

(12)

kde

(13)

dostaneme výraz
(14)
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Jestliže ještě pro zjednodušení výrazu položíme A = a3, je možné neurčitý integrál z
(14) vyjádřit jako:
(15)
Dosazením horní meze

(16)

a dolní meze

(17)

do (15) a výpočtem stanovíme z rozdílu obou hodnot integrál R podle (14):

(m2K.W-1)

(18)

10. Konečně pro součinitel tepelné vodivosti dostáváme výraz
(W.m-1.K-1)

(19)

přičemž součinitel λ je funkcí tloušťky materiálu L, velikosti pórů l a okrajových
teplot Tint a Text.
Vlastní výpočet výše uvedeného modelu lze provést například s pomocí tzv.
tabulek integrálů, nebo jak dále uvedeno zadáním do tabulkového procesoru
formátu XLS – MS Excell. Do šedých polí se zadají nezávislé proměnné hodnoty.
Tabulka č. 1 - příklad výpočtu v tabulkovém procesoru formátu XLS – MS Excell
Kompozitní materiály pro tepelně izolační aplikace
Teplota_INT
Teplota_EXT
Pevná (těžká) fáze
Objemová hmotnost, kg/m3
Souč. tep. vodivosti, W/(mK)
objemový zlomek
Lehká (tepelně izolační) fáze
Objemová hmotnost, kg/m3
Souč. tep. vodivosti, W/(mK)
objemový zlomek
Kompozit
Objemová hmotnost, kg/m3
Souč. tep. vodivosti, W/(mK)
Tloušťka, m
Charakteristika pórů
velikost
absorpční koeficient
λ z jedné vrstvy podle (62)
Integrální výpočet
A
B
g
a
tH
tD
K - konstanta před integrálem
R
λ spočítaná z integrálu

21
-15

294,15
258,15

2500
1,0000
0,120
1,300
0,0260
0,880
300
0,108
0,200
1,00E-003 m
300,000
−
0,0285
W/(mK)
0,105
1,54E-010
180
0,472
0,138
0,1577854
7,7429998
1,842969
0,1085
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0,747
0,828
ln

-0,812
-0,655
arctg

5. Kalibrace výpočtového modelu
Každý výpočtový model je samozřejmě jen napodobením skutečnosti, a je proto
v určitém smyslu vždy nepřesný. Při jeho praktickém využití je nutné vždy
konfrontovat výsledky spočtené s výsledky fyzických zkoušek a v případě nutnosti
získání přesnějších výsledků výpočtovou metodu dále upravovat. Termínem
„kalibrace výpočtového modelu“ je zde označeno ověření jeho správnosti
a posouzení jeho přesnosti. Pro kalibraci výpočtového modelu byly použity tři
kalibrační materiály vhodné svým složením, v praxi vyráběné, prodávané
a používané na českém trhu. Údaje z receptur těchto materiálů byly zadány do
výpočtu. Vypočtené výsledky byly porovnány s tepelně izolačními vlastnostmi těchto
materiálů, které byly zjištěny při prakticky provedených zkouškách v rámci jejich
certifikace.
první kalibrační materiál – cementopolystyrenové tvárnice MERKURIA CL
Vstupní proměnné byly do výpočtu zadány na základě sdělení technologa výroby.
Pevná fáze – cementovápenné mléko
- objemová hmotnost 1750 kg.m-3
- součinitel tepelné vodivosti λB = 0,70 W.m-1K-1
- poměrové objemové množství v kompozitu cca 20 %
Lehká fáze – čistá polystyrenová drť
- objemová hmotnost 14 – 16 kg.m-3(do výpočtu je dosazeno 15 kg.m-3)
- součinitel tepelné vodivosti λS = 0,042 W.m-1K-1 (odhad)
- poměrové objemové množství v kompozitu cca 80 %
Kompozit – cementopolystyrenová směs
- objemová hmotnost (zkoušeny byly tři vzorky)
vzorek č.1 změřeno 345 kg.m-3
vzorek č.2 změřeno 344 kg.m-3
vzorek č.3 změřeno 355 kg.m-3
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti pro jednotlivé vzorky (bylo doloženo
protokolem o zkoušce)
λ1 = 0,1311 W.m-1K-1
λ2 = 0,1267 W.m-1K-1
λ3 = 0,1234 W.m-1K-1
- velikost polystyrenového granulátu 3 – 6 mm (do výpočtu byla uvažována
střední hodnota 4,5 mm)
- za proměnnou L (tloušťka kompozitu v m) byl do výpočtu použit rozměr
zkušebního vzorku z protokolu, aby bylo možné výsledky porovnávat
druhý kalibrační materiál – perlitová tepelně izolační omítka WEBER-TERRANOVA
třetí kalibr.materiál – perlitová tepelně izolační zdící malta WEBER-TERRANOVA
Tabulka č. 2 - přehled výsledků kalibrace
Odchylka výpočtu od
fyzické zkoušky

(W.m-1K-1)

Vypočtená
hodnota λ
(W.m-1K-1)

kalibrační materiál A, vzorek č. 1

0,1311

0,1319

0,61

kalibrační materiál A, vzorek č. 2

0,1267

0,1316

3,87

kalibrační materiál A, vzorek č. 3

0,1234

0,1346

9,08

kalibrační materiál B, vzorek č. 1

0,4071

0,3678

9,65

kalibrační materiál C, vzorek č. 1

0,2358

0,2574

9,16

Vzorek

Zkouškou změřená
hodnota λ1
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(%)

Diskuse k výsledku kalibrace:
K výše uvedeným výpočtům je nutné zdůraznit, že v sobě ponesou vždy jistou míru
nepřesnosti, a to:
- ve vlastním algoritmu výpočtu
Například velikost pórů je zadávána jedním číslem, což přesně nevystihuje
granulometrické složení lehké složky atp.
- zcela zásadně tím, že některé hodnoty dosazované do výpočtu byly odhadovány
Výpočet by mohl být zpřesněn pouze v případě, že vstupní proměnné veličiny by
byly pro daný zkoušený materiál nejprve jednotlivě laboratorně zjištěny.
- i tím, že hodnoty laboratorně změřené jsou v tomto případě brány jako přesnější
a odchylka výpočtu v % je vztahována k nim
I tyto laboratorně zjištěné hodnoty nejsou přesné. Má na to vliv například tolerance
jejich měřící zkušební metody nebo rozptyl vlastností zkoušeného materiálu.
Závěr k provedeným kalibračním výpočtům:
Výsledek porovnání vypočtených hodnot s hodnotami naměřenými je možné označit
za dobrý. Ovšem původní představa, že bude možné pomocí konkrétních materiálů
s laboratorně zjištěnými vlastnostmi jednoznačně posoudit přesnost výpočtového
modelu, naplněna nebyla. I přes to, že výrobci kalibračních materiálů A, B i C dali
k dispozici své receptury a všechny jim známé parametry, některé hodnoty neznali a
bylo nutné je do výpočtů odhadovat. Výše uvedená diskuze k provedeným výpočtům
potom ukazuje, že přesnost výpočtů provedených na základě odhadů nelze
jednoznačně vyhodnotit. Je možné jen obecně konstatovat, že kalibrovaný
výpočtový model dokáže modelovat tepelně izolační vlastnosti směsného
kompozitního materiálu a je ho možné dál využít k teoretickému modelování variant
složení kompozitních recyklátů.
6. Modelování variant složení kompozitních recyklátů
Výše sestavený a odzkoušený výpočtový model byl dále použitý ke dvěma
záměrům:
- k teoretickému zhodnocení vlivu jednotlivých složek kompozitního recyklátu na
jeho výsledné tepelně izolační vlastnosti
- k teoretickému modelování tepelně izolačních vlastností pro zvolenou variantu
receptury kompozitního recyklátu vzniklého ze směsného odpadu z ETICS
Pomocí výpočtu byly modelovány tyto varianty:
- vliv zrnitosti polystyrenové drtě na tepelně izolační vlastnosti
- vliv objemové hmotnosti polystyrenové drtě na tepelně izolační vlastnosti
- vliv objemové hmotnosti hutné složky na tepelně izolační vlastnosti
- vliv objemového poměru mezi lehkou a hutnou složkou na tepelně izolační
vlastnosti
Pomocí výpočtového modelu byla dále řešena varianta - receptura kalibračního
materiálu A - cementopolystyrenové tvárnice MERKURIA CL (výrobky vyráběné
z čistého odpadního polystyrenu dosahující hodnot součinitele tepelné vodivosti
okolo hodnot λ = 0,133 W.m-1K-1) a směsný odpad z ETICS (polystyren znečištěný
lepidly a omítkami). Vypočtený součinitel tepelné vodivosti pro tuto varinatu
λ = 0,2697 W.m-1K-1. Drť z tenkovrstvých omítek a lepidel v odpadu z ETICS
výrazně zhoršuje tepelně izolační vlastnosti recyklátu v porovnání s technologií
zpracovávající čistý polystyrenový odpad (v procentuálním vyjádření o 102,78 %).
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7. Závěr
Uvedený výpočtový model
- lze využít k teoretickému modelování tepelně izolačních vlastností (a to jak
v oblasti recyklačních technologií, tak v oblasti vývoje nových materiálů např.
tepelně izolačních malt nebo omítek)
- lze také využít ke zjištění některých údajů o složení materiálů (pokud jsou, jako
v případě kalibračních materiálů, k dispozici pouze některé údaje o recepturách
zkoušených materiálů, je možné některé chybějící údaje v průběhu výpočtu zjistit)
- nabízí jiný přístup k vývoji materiálů nebo jejich receptur formou kombinace
výpočtu v součinnosti s praktickým ověřováním výsledků
- nabízí možnost prověřit více variant receptur, než tomu je v případě prověřování
fyzických vzorků praktickými zkouškami (to s sebou jistě přináší i úspory časové
a finanční)
Využití získaných výsledků a další možnosti řešení
- je možné pokračovat na vývoji výpočtového modelu tak, aby se přizpůsobil řešené
technologii
- pro konkrétní recyklační recepturu provést praktické ověření skutečných tepelně
izolačních vlastností a konfrontovat s teoretickými výsledky výpočtů
- dále lze uvažovat o variantě receptury, která by vedla ke zlepšení tepelně
izolačních vlastností recyklátu vzniklého ze směsného odpadu z ETICS.
- limitem pro získané varianty bude řešení otázky vlivu složení recyklátů na jeho
pevnost
Použití novějších trendů při vývoji receptury recyklátu ze směsného odpadu
z ETICS metodou numerické analýzy a modelování tepelně izolačních vlastností
ukazuje nové možnosti rozvoje oblasti recyklací stavebních materiálů.
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TP 210 UŽITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNĚ DEMOLIČNÍCH MATERIÁLŮ
DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
TP 210 THE USAGE OF THE RECYCLED BUILDING WASTE MATERIALS IN ROAD
CONSTRUCTIONS
Jméno autora: Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací
Abstract
The paper presents the information about once result the research project carried out for
Ministry of Transportation in the Czech Republic „Waste management systém in the road
building industry in the Czech Republic“. The article discusses the possible ways of using the
recycled building waste materials in road constructions. Recycling technologies have a
positive effect on the environment, but their entire application has not been achieved yet.
Partly its due to a lack of know-how, improper way of putting of recycling technology in
connection with waste material handling as well as to a great number of present complicated
regulations.
1. Důvody návrhu TP na využití recyklovaných materiálů z demolic
Snahy o využívání vedlejších materiálů z průmyslové a stavební výroby do pozemních
komunikací nejsou žádnou novinkou. Stavební a demoliční odpady (SDO) představují
v České republice i ostatních zemích EU poměrně výrazný podíl z celkové produkce odpadu
– cca 25%. Tento odpad však můžeme po procesu recyklace efektivně použít, jako
plnohodnotný stavební materiál.
Pro opětovné a plnohodnotné využití recyklovaných stavebních materiálu je nezbytné
zajištění jejich kvality tak, aby mohly nahradit pro daný účel použití přírodní nerostné
materiály. Pro zisk kvalitního stavebního recyklátu je nutné dodržet dnes již poměrně známý a
dodržovaný technologický postup a to již od fáze výběru vhodné technologie demolice, jejich
drcení a následného třídění SDO.
Výrobce recyklovaných stavebních materiálů je však postaven před obtížný úkol, a to znát
požadavky všech svých odběratelů, tj. požadavky předpisů pro velké množství stavebních
technologií od výroby betonu, asfaltových směsí, nestmelených a stmelených podkladních
vrstev až po požadavky na materiály pro zemní práce. Proto je pro praxi nezbytné tyto
požadavky obsažené v mnoha předpisech soustředit do předpisu jediného tak, aby se výrobci
recyklovaných materiálů nemuseli orientovat v tak velkém množství technických předpisů a
norem.
Hlavní důvody návrhu TP210 byly:
• vytvořit technický předpis, který sumarizuje materiálové požadavky vybraných
silničních technických předpisů a norem a který využijí zejména producenti
recyklovaných stavebně demoličních materiálů stejně jako investoři, projektanti a
dodavatelé stavebních prací, na společnou specifikaci požadavků recyklovaných
stavebně demoličních materiálů použitelných do pozemních komunikací;
• tím omezit ukládání neupravených stavebních a demoličních odpadů na terén (tzv.
vyrovnávání terénu), do skládek či jejich likvidaci jiným způsobem a tím zamezit
plýtvání cennou surovinou;
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• podpořit možnosti častějšího využívání recyklovaného kameniva do pozemních
komunikací a tak umožnit úsporu přírodních zdrojů kameniva;
Při provádění vozovek a ostatních dopravních ploch s nízkým dopravním zatížením je využití
recyklovaných materiálů v podobě nestmelených a stmelených směsí do podkladních vrstev
optimálním řešením. O jeho srovnatelné kvalitě s přírodními zdroji svědčí i to, že jsou
v zahraničí běžně užívány do výše zmíněných úprav. České normové předpisy recyklované
materiály, které by se znovu uplatnily jako plnohodnotný stavební materiál, v podstatě
ignorovaly, protože ČR měla ještě donedávna dostatek kvalitního přírodního kameniva. Dnes
se však situace mění. S nástupem nových evropských norem a revizí souvisících ČSN jsou
tyto materiály stále více používány. Tyto technické podmínky řeší výrobu a využití
recyklovaných materiálů z demolic staveb do zemního tělesa, podloží vozovek a
konstrukčních vrstev vozovek PK. Plnohodnotným uplatněním tohoto materiálu by měla být
především náhrada části kameniva při používání do konstrukčních vrstev, případně jako
vhodný materiál do zemního tělesa a podloží vozovek PK.
2. Nejdůležitější termíny a definice
Terminologie a rozdělení recyklovaného stavebně demoličního materiálu vychází z ČSN EN
13242+A1 a ČSN EN 13285, což naznačují zkratky za názvy jednotlivých směsí. Indexování
zkratek má odpovídat prvním písmenům z anglických názvů dominantních složek
recyklovaného materiálu. Např. Rc … concrete, Rb … brick, atd..
Recyklovaný stavebně demoliční materiál je kamenivo nebo směs vyrobená drcením
a tříděním stavební suti.
Směs kameniva z drceného betonu (Rc) je recyklované kamenivo vzniklé předrcením
a vytříděním betonu z demolovaných betonových konstrukcí a betonových
konstrukcí vyztužených ocelovou výztuží s její magnetickou separací.
Kamenivo z drceného zdiva (Rb) je kamenivo vzniklé předrcením a vytříděním zbytků
cihel a pálených keramických výrobků z demolovaných pozemních staveb
s odstraněním významného množství cizorodých částic.
Směs drceného kameniva (Rc+Rb) je vedlejší produkt stavební výroby získaný
předrcením a tříděním stavební sutě.
Stavební suť (Rc+Rb+Ru+Rg) stavebně demoliční materiál základního třídění do určité
frakce, např. 0/63, obsahující úlomky cihel, případně i úlomky betonu a
rozdrobené ztvrdlé maltové pojivo a malé množství cizorodých částic. Vyznačuje
se nehomogenitou složení jednotlivých složek.
Drcený materiál z vozovek (Rc+Ru) je demoliční materiál obsahující drcenou nebo
vybouranou betonovou směs, případně nestmelené směsi.
Cizorodé částice (X) jsou dřevo, plasty, sklo, kovy, pryžové prvky, soudržné materiály
(obsahující jíly), organické materiály apod.
3. Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů do pozemních komunikací
Podle procentuálního zastoupení hlavní složky (≥50% hm.) recyklovaného materiálu
z demolic lze orientačně rozdělit užití podle tabulky 1.
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Tabulka 1 Užití recyklovaných materiálů z demolic podle zastoupeného základního materiálu
Vrstvy a konstrukční části vozovky pozemní komunikace

Typ recykl.
materiálu

AB

CB

Nestmelené
podkladní vrstvy (NV)

MZK

ŠD
A

B

Stmelené
podkladní
vrstvy (SV)

MZ

Prolévané
podkladní vrstvy
(PV) a vibrovaný
štěrk (ŠV)
Kostra1)

Výplň2)

Zrnitý
materiál
v podloží
vozovky

Rc

+

+

+

+

+

+/0

+

+/0

+/0

+/0

Rb

-

-

-

0/-

+

+/0

+

0/-

+/0

+

Rc+Rb

-

-

-

0/-

+

+/0

+

0/-

+/0

+

Rc+Rb+Ru+Rg

-

-

-

0/-

+

+

+

-

+

+

Rc+Ru

+

+

+

+

+

+/0

+

+/0

+/0

+/0

Vysvětlivky:
+ doporučuje se používat
- nedoporučuje se používat
0 podmínečně použitelný (omezené např. z technologických,ekonomických nebo ekologických důvodů apod.)
AB … asfaltobetonové vrstvy vozovek PK
CB … cementobetonové kryty vrstvy vozovek PK
1) Kostra … u prolévaných vrstev např. kamenivo frakce 32/63, případně u vibrovaného štěrku ŠV (podle
ČSN 73 6126-2)
2) Výplň … u prolévaných vrstev nebo vibrovaného štěrku (ŠV) např. kamenivo frakce 8/11

Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů bez použití pojiva v konstrukci vozovky je
stejné jako u nestmelených vrstev podle ČSN 73 6126-1. Pro použití recyklovaného kameniva
jako štěrkodrti ŠDA je to max. TDZ III, pro častější využití jako ŠDB je to max. TDZ V. U použití
recyklovaného kameniva jako vibrovaného štěrku VŠ je max. TDZ V. Pro použití
recyklovaného kameniva jako mechanicky zpevněné zeminy MZ je užití max. pro TDZ V.
Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů do stmelených podkladních vrstev
vozovky je závislé na použitém typu pojiva (cement, hydraulické silniční pojivo, asfalt,
asfaltová emulze, zpěněný asfalt).
4. Vstupní materiály
S recyklovaným stavebně demoličním materiálem lze kombinovat kamenivo přírodní nebo
umělé, pro které platí stejné požadavky.
POZNÁMKA Recyklovaný stavebně demoliční materiál (především Rc a Rc+Ru) je při
dodržení příslušných norem plnohodnotná náhrada přírodního kameniva a jeho použití není
důvodem změny standardních postupů při návrhu a provádění stavebního díla.
Požadavky na vlastnosti kameniva pro nestmelené směsi jsou uvedeny v ČSN EN 13242+A1.
Konkrétní požadavky na kamenivo a směsi jsou uvedeny v národní příloze ČSN EN 13285.
Diskuze může vzniknout při hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného
stavebně demoličního materiálů, např. odolnosti proti drcení (LA), nasákavosti po 24
hodinách a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování recyklovaného kameniva.
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Obrázek 1 Směs drceného recyklovaného kameniva (Rc+Rb) frakce 0/16
a směs kameniva z drceného betonu (Rc) frakce 0/32
Dosažení požadovaných hodnot u těchto zkoušek závisí především na homogenním
spolehlivém třídění recyklovaného materiálu a pravidelných „skutečně“ prováděných
kontrolních zkouškách odebíraného materiálu. Pro ŠD je možno příslušné vlastnosti a jejich
změny u komunikací s dopravním zatížením třídy IV, V a VI posuzovat vizuálně pomocí tzv.
polních zkoušek podle TP208. Doporučené požadavky na nestmelené směsi s využitím
recyklovaného stavebně demoličního materiálu popisuje tabulka 2.
Tabulka 2 Doporučené požadavky na nestmelené směsi s recyklovaným kamenivem
Požadavek, kategorie
MZKO
MZK
ŠDA
ŠDB
(GO)
(GA,GC)
0/32; 0/45
0/32; 0/45; 0/63
UF9
UF12
LF2
LFN
OC90
OC85
OC80
G A, GC
GO
GE
GN
Požaduje se splnění
požadavků ČSN EN
Bez požadavků
13285, tabulky 7 a 8

VLASTNOST
Směsi, doporučené pro použití
Maximální obsah jemných částic
Minimální obsah jemných částic
Nadsítné
Požadavky na zrnitost
Zrnitost jednotlivých dávek
Ostatní požadavky :
namrzavost

–

Bez požadavků

MZ 1)
UF15
LFN
OC85
GE

β0,25 1)

–

Bez požadavků

–

Podle TP 210, tab.8 (tabulka 4 tohoto příspěvku)

propustnost
vyluhovatelnost
CBR po sycení ve vodě po dobu
96 hodin
Laboratorní srovnávací objemová
hmotnost
optimální vlhkost

Min. 100 %

Bez požadavků

Deklarovaná hodnota
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Min.
20 %

Povolené
odchylky
vlhkosti
směsi
od
Vlhkost
Bez požadavků
deklarované
hodnoty:
– 2 % až + 1 %
1)
Recyklovaný stavební demoliční materiál musí být nenamrzavý v souladu s ČSN 72 1191
Pro recyklované materiály z demolic používané do stmelených směsí podle TP 210 se
popisují frakce 0/22, 0/32, 0/45, případně pro prolévané vrstvy 16/32 a 32/63. Hlavním
požadavkem z hlediska návrhu čáry zrnitosti stmelené směsi je maximální obsah jemných
částic 15% a maximální nadsítné 15%. Jako pojivo se doporučuje cement, případně
hydraulická silniční pojiva definovaná v ČSN EN 14227-1 a 5. Doporučené požadavky na
stmelené směsi s využitím recyklovaného stavebně demoličního materiálu popisuje tabulka 3.
Pro recyklované stavebně demoliční materiály používané do asfaltových směsí TP 210
doporučuje maximální velikosti zrna 22 mm pro ložné a podkladní vrstvy asfaltových krytů ve
vozovkách maximální TDZ VI. V některých případech je možné použít recyklované kamenivo
do obrusných asfaltových vrstev. Zde je důležité sledovat maximální množství jemných částic
do 2% a minimální hodnotu ohladitelnosti PSV48. Jedná se o asfaltové směsi ACO 8 CH nebo
11 CH.
Tabulka 3 Doporučené požadavky pro stmelené směsi s recyklovaných kamenivem
Požadavky pro směsi s použitím pojiva
prolévané
asfaltem,
asfaltovou
emulzí
cementovou
suspenzí

cement nebo
jiné hydr. pojivo

Vlastnost

asfaltová emulze,
zpěněný asfalt

Zkušební postupy
ČSN EN 14227-1 až
ČSN 73
5 a TP210 Příloha B 6127-1 až 4
Optimální frakce směsi
Požadavky na zrnitost směsi 1)

0/22; 0/32; 0/45

11/22; 16/32;
32/63

0/22

TP 210, příloha A

-

TP 210, příloha A

Laboratorní srovnávací objemová
hmotnost a optimální vlhkost
Vlhkost 1)

TP210 Příloha B

deklarovaná hodnota
–3 % až +2 % wopt

-

–3 % až +2 % wopt

C3/4 3)

pevnost
výplňové
malty 4)

-

Min. odolnost proti mrazu a vodě

85 % hodnoty
pevnosti v tlaku

-

-

Min. pevnost v příčném po 7
tahu Rit 2)
dnech

0,3 MPa

-

0,3 MPa

Min. pevnost v tlaku Rc
dnech 2)

po 28
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Odolnost proti mrazu a
po 14
vodě (7 dní na vzduchu +
dnech
7 dní ve vodě)

70% Rit

-

60% Rit

-

-

6 – 14 %

Mezerovitost
1

) Doporučené požadavky pro směs recyklovaného kameniva před přidáním pojiva.
) Zkouší se směs stmelená cementem podle ČSN EN 14227-1 včetně možnosti provedení
stanovení pevnosti v příčném tahu. Pokud je výsledná pevnost v tlaku navržené směsi větší
než 6 MPa, nemusí se provádět zkoušení odolnosti proti mrazu a vodě podle ČSN EN
14227-1 NA.
3
) Třídy pevnosti podle ČSN EN 14227-1, ČSN EN 14227-3 a ČSN EN 14227-5.
4
) Zkouší se 28 denní pevnost na 3 krychlích o hraně 150 mm podle ČSN EN 12390-3.
V případě použití pomalu tuhnoucího pojiva je možno zkoušet po 60 dnech.
2

5. Využití recyklovaných kameniv a materiálů
Při dodržení požadavků příslušných norem a předpisů je možné použití recyklovaných
kameniv a materiálů do všech konstrukčních vrstev vozovky pozemní komunikace a do
podloží vozovky pozemní komunikace. Přehledně je možné využití recyklovaných kameniv
a materiálů uvedeno v tabulce 4.
Tabulka 4 Souhrnné zhodnocení využití recyklovaného kameniva a materiálu do PK
Účel použití

Recyklovaný materiál

Výsledný produkt

asfaltové
směsi

Recyklované kamenivo,
vlastnosti podle ČSN EN
13043,
R-materiál podle ČSN EN
13108-8

asfaltový beton (AC) podle
ČSN EN 13108-1
studená asfaltová směs stmelená asf.
emulzí podle
TP 208

beton

Recyklované kamenivo,
vlastnosti podle ČSN EN
12620

cementobetonový kryt podle ČSN 73
6123-1

nestmelené
směsi

MZK, ŠD podle
ČSN EN 13285, TP 210

směsi
Recyklované kamenivo,
stmelené
vlastnosti podle ČSN EN
hydraulickými
13242+A1
pojivy

směs SC, SH třídy pevnosti
C3/4 ; C5/6 ; C8/10 podle
ČSN EN 14227-1,
ČSN EN 14227-5, TP 210

prolévané
vrstvy

ŠCM, PM podle
ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6127-2

zemní těleso

Recyklovaný materiál podle
ČSN 73 6133

Vrstva zemního tělesa, vrstva aktivní zóny
podle ČSN 73 6133
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6. Závěrečné zhodnocení
Recyklované kameniva vyrobená ze stavebně demoličního odpadu je možné použít do
konstrukčních vrstev pozemních komunikací po splnění požadavků příslušných norem
a předpisů (viz tabulka 4). Praktické práce v silniční laboratoři potvrdily možnost využití podle
tabulky 4 a obrázku 2.

Obrázek 2 Návrhem využití recyklovaných materiálů ve vozovce podle TP 210
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VÝVOJ EKOLOGICKÝCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI
ORGANICKÉHO ODPADU A ANORGANICKÝCH POJIV
DEVELOPMENT OF ORGANIC INSULATING MATERIALS BASED ON ORGANIC
WASTE AND INORGANIC BINDERS
Ing. Jiří Zach, Ph.D.; Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ing. David Halfar
Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Veveří 95, 602 00 Brno
Abstract
Příspěvek se zabývá možností využití odpadních materiálů ze zemědělství, které je
možné použít jako náhradu za dřevní hmotu v novodobých stavebních materiálech
s tepelně izolačními vlastnostmi. Příspěvek se věnuje především výběru optimálního
pojiva z pohledu optimalizace poměru tepelně izolačních a mechanických vlastností.
1. Úvod
Stále zvyšující se objem odpadů je nechtěným doprovodným jevem ekonomicky
rozvíjející se společnosti, který způsobuje problémy v oblasti ochrany životního
prostředí. Odpady ze zemědělství zaujímají významné postavení v odpadovém
hospodářství.
Cílem výzkumných prací prováděných na Ústavu stavebních hmot a dílců,
Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně bylo vyvinout takový stavební
materiál pro výrobu zdicích prvků, který by vykazoval velmi dobré tepelně izolační
vlastnosti v kombinaci s dobrými mechanickými vlastnostmi. Pro vývoj nového
materiálu byl využit odpad ze zemědělství, konkrétně se jednalo o konopné pazdeří,
a dále byla, jako jedno z možných pojiv, použita vysokopecní struska. Podstatou
využití zemědělského odpadu, v tomto případě jako plniva, je snaha o snížení zátěže
materiálové základny a zvýšení trvale udržitelného rozvoje v oblasti výroby zdicích
prvků.
2. Návrh zkušebních receptur
Na počátku výzkumných prací bylo navrženo 6 zkušebních receptur, navzájem
lišících se použitým pojivem. Návrh zkušebních záměsí byl zvolen tak, aby bylo
možné sledovat vliv jednotlivých složek na tepelně izolační, mechanické a také na
akusticko izolační vlastnosti.
Vstupními surovinami byly:
-

Hrubě upravené konopné pazdeří, sypná hmotnost volně sypaného pazdeří byla
100 kg.m-3 (funkce plniva);

-

Cement typu CEM I 42,5 R z výrobny Mokrá (funkce pojiva);

-

Vápenný hydrát z výrobny Mokrá (funkce pojiva);

-

Vysokopecní struska Kotouč Štramberk (funkce pojiva);

-

Vodní sklo (funkce aktivátoru vysokopecní strusky);

-

Voda.
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Jednotlivé receptury jsou podrobně uvedeny v následující tabulce, složky byly
dávkovány dle uvedených hmotnostních dílů.
Tab.1 Složení jednotlivých zkušebních záměsí
Konopí Cement Struska Vápenný Voda Vodní sklo Vodní sklo
Záměs

hydrát

48-50

55-58

m [kg]
1

1

2

2

1

3

1

4

1

5

1

0,42

6

1

0,7

0,42

Druh

2,1
2

1,2

0,9

1,58

2,1

0,6

2

1,2

0,9

1,58

2,1

0,6

1,4

2,1

Tab.2 Seznam použitých vodních skel
Molární poměr
Hustota [kg⋅m-3]

48 – 50 °Bé

1 494 – 1 525

2,3 – 2,5

55 – 58 °Bé

1565 – 1605

1,7 – 2,0

3. Výroba vzorků a stanovení vybraných vlastností
Výroba zkušebních vzorků byla realizována v laboratořích Ústavu technologie
stavebních hmot a dílců, Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.
Jednotlivé vstupní složky byly nadávkovány dle výše uvedených hmotnostních
podílů. Pro míchání zkušebních záměsí s konopným pazdeřím byla použita
horizontální míchačka betonových směsí HMB-75 s nuceným mícháním. Tento typ
míchacího zařízení má statický buben s pohyblivými lopatkami.
Při vývoji izolačního materiálu z konopného pazdeří byly z každé zkušební záměsi
vyrobeny:
-

3 desky o rozměrech 300 x 300 x 50 mm, pro stanovení tepelně izolačních
vlastností;

-

3 krychle o rozměrech 100 x 100 x 100 mm, pro stanovení mechanických
vlastností;

-

kruhové vzorky o průměru 30 a 100 mm a tloušťce 50 mm, pro stanovení
akusticko izolačních vlastností.
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V uvedené etapě výzkumu byla provedena následující stanovení:
-

Stanovení objemové hmotnosti (dle ČSN EN 1602 „Tepelně izolační výrobky
pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti “);

-

Stanovení součinitele tepelné vodivosti (dle ČSN 72 7010 „Stanovení
součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu - Společná
ustanovení“ a ČSN 72 7012-3 „Stanovení součinitele tepelné vodivosti
materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla
tepelného toku“);

-

Stanovení činitele zvukové pohltivosti (dle ČSN ISO 10 534 – 1 „Akustika –
Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních
trubicích – Část 1: Metoda stojaté vlny, Část 2: Metoda přenosové funkce “);

-

Stanovení pevnosti v tlaku při 10% deformaci (dle ČSN EN 826 „Tepelně
izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem“)

4. Výsledky měření
a) Stanovení objemové hmotnosti ρv
Objemová hmotnost se určovala na vzorcích 100 x 100 x 100 mm ve dvou
časových intervalech, po 7 a 28 dnech ve stavu laboratorní vlhkosti, přičemž
následně bylo provedeno vysušení vzorků a stanovení objemové hmotnosti. Měření
bylo provedeno vždy na 3 vzorcích ve zkušební sadě, přičemž uvedené hodnoty jsou
vždy aritmetickým průměrem ze tří naměřených hodnot.
Tab.3 Objemová hmotnost jednotlivých záměsí v odlišných časových intervalech
Objemová hmotnost ρv [kg.m-3]
Záměs č.
Pojivo
7 dní
28 dní
28 dní
lab. vlhkost
lab. vlhkost
vysušený
1
Cement
748
345
329
2
Struska+55-58
438
373
353
3
Struska+cem+55-58
731
525
480
4
Struska+48-50
436
345
331
5
Struska+cem+48-50
850
445
407
6
Vápno
591
318
306
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Objemová hmotnost [kg
]
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Číslo záměsi
po 7 dnech lab. Vlhkost

po 28 dnech lab. vlhkost

po 28 dnech vysušený

Obr. 1 Grafický přehled laboratorně stanovených objemových hmotností
Na základě naměřených hodnot můžeme konstatovat, že průměrná hodnota
objemové hmotnosti u zkušebních vzorků činila 368 kg⋅m-3. U receptur č. 3 a 5 byly
zjištěny výrazně vyšší hodnoty objemové hmotnosti, což bylo způsobeno rozdílnou
zpracovatelností zkušebních záměsí v čerstvém stavu, při přípravě těchto
zkušebních vzorků bylo dosaženo lepšího zhutnění.
b) Stanovení součinitele tepelné vodivosti λ
Hodnoty součinitele tepelné vodivosti byly stanoveny pro střední teplotu 10°C
stacionární metodou desky na vzorcích o rozměrech 300 x 300 x 50 mm. Pro
zkušební postup bylo použito přístroje Lambda 2300, Holometrix Micromet Inc., USA.
Zkušební vzorky byly měřeny ve stavu laboratorní vlhkosti a následně byly vysušeny
při 65°C a poté i při teplotě 105°C.
Tab. 4 Součinitel tepelné vodivosti λ [W·m-1·K-1] u jednotlivých záměsí při střední
teplotě θ = 10 °C

Záměs č.
1
2
3
4
5
6

λ
Stav laboratorní
vlhkosti
[W⋅m-1⋅K-1]
0,0855
0,0849
0,0920
0,0820
0,0892
0,0851

w
[%]
6,82
8,14
11,47
5,46
10,72
5,25
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λ
stav po vysušení
[W⋅m-1⋅K-1]
0,0831
0,0848
0,0910
0,0773
0,0871
0,0838

0,0950
0,0910

-1 -1
λ [W⋅m ⋅K ]

0,0900
0,0850

0,0871
0,0831

0,0848

0,0838

0,0800

0,0773

0,0750
0,0700
1

2

3

4

5

6

Číslo receptury

Obr. 2 Přehled součinitele tepelné vodivost λ u jednotlivých vysušených
zkušebních vzorků
Výsledné hodnoty měření součinitele tepelné vodivosti u jednotlivých zkušebních
vzorků se blíží průměrné hodnotě 0,0845 W.m-1.K-1. Nejlepší tepelně technické
vlastnosti vykazuje receptura č. 4, jejíž hodnota součinitele tepelné vodivosti je
0,0773 W.m-1.K-1.
c) Stanovení činitele zvukové pohltivosti
Stanovení činitele zvukové pohltivosti bylo provedeno na zkušebních vzorcích o
průměru 30 a 100 mm a tloušťce 50 mm pomocí akustického interferometru dle
citované ČSN ISO 11534 – 1: Akustika – Určování činitele zvukové pohltivosti.
Stanovení činitele zvukové pohltivosti bylo provedeno v třetinooktávových
intervalech na celém zvukoizolačním pásmu od 100 Hz do 3150 Hz.
Z naměřených hodnot v třetinooktávových pásmech byl pro každou záměs
stanoven vážený činitel zvukové pohltivosti a bylo provedeno zařazení do
příslušných tříd dle ČSN EN ISO 11654.
Tab. 5 Přehled vážených činitelů zvukové pohltivosti a dosažených tříd zvukové
pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654
Záměs č.
Třída
α [-]
1
0,65
C
2
0,65
C
3
0,65
C
4
0,65
C
5
0,70
C
6
0,65
C
Zkušební vzorky vykazovaly velice příznivé hodnoty činitele zvukové pohltivosti,
průběhy naměřených hodnot jednotlivých receptur se od sebe příliš nelišily. Z výše
uvedené tabulky 5 lze pozorovat shodné hodnoty váženého činitele zvukové
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pohltivosti, pouze záměs č. 5 se liší o 0,05. U všech receptur bylo shodně dosaženo
třídy zvukové pohltivosti C. Vzhledem k dobrým akustickým vlastnostem v oblasti
zvukové pohltivosti by bylo možné použít vyvinuté materiály v oblasti interiéru
stavebních konstrukcí ve formě zvukových absorbérů (akustické obklady) nebo
případně i v exteriéru pro výrobu absorpční vrstvy protihlukových stěn.
d) Stanovení pevnosti v tlaku při 10% deformaci
Stanovení pevnosti v tlaku se provádělo na 3 vzorcích 100 x 100 x 100 mm u
každé záměsi, kolmo na směr zhutnění ve vysušeném stavu. Výsledky jsou
aritmetickým průměrem naměřených hodnot pro jednotlivé receptury.
Tab. 6 Naměřené veličiny během stanovení pevnosti při 10% zatížení
Záměs
č.

Pojivo

σm
[kPa]

1

Cement

77,1

2

Struska + 55-58

93,9

3

Struska + cem + 55-58

407,5

4

Struska + 48-50

46,0

5

Struska + cem + 48-50

172,9

6

Vápno

129,3

Vzhledem k tomu, že došlo k porušení všech zkušebních těles před dosažením
deformace 10 %, je pevnost v tlaku rovna napětí při porušení vzorku.
450,0
407,5

400,0

Pevnost v tlaku [kP

350,0
300,0
250,0
172,9

200,0

129,3

150,0
100,0

77,1

93,9
46,0

50,0
0,0
1

2

3

4

5

6

Číslo záměsi

Obr. 3 Grafický přehled zjištěných pevností v tlaku u jednotlivých záměsí
Z naměřených hodnot vyplývá, že nejvyšší dosaženou pevnost měla receptura č.
3. Také receptury č. 5 a 6 dosáhly vyšších hodnot pevnosti v tlaku v porovnání s
ostatními recepturami.
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5. Závěr
Jak je patrno z naměřených hodnot, u zkušebních vzorků bylo dosaženo velmi
příznivých hodnot součinitele tepelné vodivosti v rozmezí 0,0773 – 0,0910 W.m-1.K-1.
Z pohledu mechanických vlastností, receptura č. 3 vykazovala výrazně vyšší
mechanické vlastnosti ve srovnání s ostatními recepturami. U této receptury bylo
celkově dosaženo nejlepšího poměru tepelně izolačních a mechanických vlastností.
Z pohledu akustických vlastností všechny zkušební vzorky vykazují přibližně
stejné vlastnosti a všechny byly zatříděny do třídy zvukové pohltivosti C dle ČSN EN
ISO 11654.
Závěrem lze říci, že bylo dosaženo velice příznivých výsledků, které jsou přínosem
pro stavebnictví a lze předpokládat jejich brzké využití v praxi.
V daném případě byla úspěšně ověřena možnost výroby materiálu s obdobnými
vlastnostmi, jako je dřevo cementová hmota, využívaná pro výrobu zdicích prvků.
Přičemž při vývoji došlo k náhradě, jak plniva (náhrada dřevoštěpky konopným
pazdeřím), tak i pojiva (náhrada cementu alkalicky aktivovanou vysokopecní
struskou). Nezanedbatelnou výhodou při použití technického konopí je jeho lokální
dostupnost, velice snadná obnovitelnost a pozitivní dopad na životní prostředí.
Využíváním odpadů se nám otvírá cesta k novým, levným a životní prostředí
chránícím výrobním technologiím.
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Abstract
Aluminosilicate raw materials can be transformed into very well compact binding
material by the process called alkali activation. It is a process by which the
aluminosilicate amorphous components of raw materials are dissolved in the
presence of soluble silicates of alkali metals. The possibility of activation of some
chosen raw materials was investigated in the project. The specimens were prepared
by alkali activation of brick powder and fly ash. The brick powder and fly ash were
mixed in various ratios, the mixtures were activated with water glass solution of the
silicate modulus Ms = 1. Colour was independent of fly ash/brick powder ratio.
Compressive strength decreased with rising amount of brick powder but compressive
strength of the specimens prepared from brick powder only was more than 30 MPa
after 60 days.
1. Úvod
Stavebnictví je průmyslové odvětví, jež nemalou měrou negativně ovlivňuje
životní prostředí. Ať už se jedná o výrobu cementu a s ní související emise CO2,
nebo nemalé zásahy do krajiny kvůli lomům potřebným pro těžbu surovin na jeho
výrobu, ale i na výrobu jiných stavebních hmot a produktů. Přestože stavební
průmysl zatěžuje a znečišťuje životního prostředí, tak je to právě výroba stavebních
hmot a produktů, která je schopná zpracovávat velké množství různých druhů
odpadů. Využíváním odpadních (druhotných) surovin, tak dochází k úspoře
primárních zdrojů a zároveň likvidaci odpadních surovin, které by jinak byly uloženy
na skládky, kde by mohly dále mít negativní vliv na životní prostředí.
Na výrobu většiny produktů stavebního průmyslu je třeba použít anorganických
surovin v pevné fázi, proto bývají pro jejich výrobu vhodné pevné anorganické
vedlejší produkty. Sem patří například různé druhy popílků, strusek, odprašků aj.,
které již našly řadu uplatnění např. při výrobě cementu, betonu, stavební keramiky,
porobetonu aj. Ačkoliv je známa již řada úspěšných uplatnění těchto surovin ve
výrobě stavebních hmot a produktů, je stále velké množství vedlejších produktů
nevyužíváno a ukládáno na skládky. Zpravidla to bývá z důvodu jejich nevhodných
chemických anebo fyzikálních vlastností, případné nutnosti drahé úpravy před jejich
použitím.
Jednou z možností jak zpracovávat vedlejší produkty je jejich alkalická aktivace.
Tato možnost je „omezena“ pouze na zdroje surovin obsahující hlinitokřemičitany,
nebo amorfní formy oxidu křemičitého. Jedná se tedy o suroviny z chemického
hlediska bohaté zejména na obsah SiO2 a Al2O3. Vezmeme-li v úvahu množství
těchto produktů bohatých na obsah hlinitokřemičitanů, které vznikají jako odpad
v ČR, zjistíme, že se jedná o poměrně zajímavou a perspektivní možnost, jak
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v budoucnu zpracovávat tyto suroviny. Mezi hlinitokřemičité materiály dostupné v ČR
patří například popílky z vysokoteplotního spalování, jejichž možnost alkalické
aktivace byla již zkoumána [7,8]. Patří sem také další druhy popílků, např. fluidní a ze
spalování z biomasy. Pro alkalickou aktivaci je možné používat různé druhy strusek
(ocelářská, vysokopecní, aj.), ale jsou to například i cihelné střepy vzniklé jako odpad
při výrobě cihlářských a keramických prvků, případně při demolicích budov
postavených z plných pálených cihel.
Alkalicky aktivované materiály, někdy nazývané geopolymery, jsou známé již
mnoho let. Vznikají alkalickou aktivací aluminosilikátových látek v silně zásaditém
prostředí a díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem jsou to materiály se
širokým rozsahem použití [1,3,4]. Alkalická aktivace aluminosilikátů, jako jsou
metakaolin, popílky, strusky, tedy obecně látky obsahující Si a Al, je proces, ve
kterém dochází k rychlému vytvoření pevné struktury reakcí zúčastněných složek.
Charakteristické vlastnosti vzniklých materiálů (pevnost, smrštění, odolnost proti ohni
a agresivním látkám, aj.) závisí na vlastnostech vstupních surovin a na proměnlivosti
způsobu zpracování (druh aktivátoru, teplota, čas aj.) [2,5,6].
Pevná struktura těchto materiálů vzniká anorganickou polykondenzací tzv.
geopolymerizací, která probíhá během chemické reakce ve vysoce zásaditém
prostředí. Surovina, v tomto případě popílek a mletá cihla obsahující aluminosilikáty
se začnou v silně zásaditém prostředí rozpouštět a vzniká gel obsahující polymerní
částice SiO4 a AlO4, které se začnou spojovat a vytváří tak trojrozměrnou strukturu
tvořenou z SiO4 a AlO4 tetraedrů, spojených střídavě přes kyslíkové můstky
(Si – O – Al) [3,4].
V této práci jsou předloženy některé prvotní výsledky výzkumu zabývajícího se
alkalickou aktivací surovin obsahujících hlinitokřemičitany, tj. mletý cihelný střep a
popílek. Cihla je vyrobená pálením jílovinových zemin, které jsou převážně tvořeny
z jílových minerálů. Ty jsou z chemické podstaty tvořeny hydratovanými
hlinitokřemičitany. Obsah Si a Al se vyjadřuje formou oxidů SiO2 a Al2O3, jejichž
obsah je hlavním kritériem průběhu reakce s alkalickým aktivátorem. Tato skutečnost
dala předpoklad možnosti alkalické aktivace mletého cihelného střepu a vytvoření
materiálu charakteristických vlastností. Byly zkoumány vlastnosti materiálu
vyrobeného alkalickou aktivací mleté cihly, popílku a jejich kombinace.
2. Experiment
V rámci experimentu byly nejprve stanoveny základní vlastnosti vstupních
surovin, tj. chemické a mineralogické složení a granulometrie. Jako vstupní surovina
byl použit hnědouhelný popílek vznikající při spalování uhlí v tepelné elektrárně ve
Chvaleticích. Popílek je z vysokoteplotního spalování a jeho chemické složení je
uvedeno v tab. 1. U popílku byla provedena RTG difrakční analýza, jejíž výsledky
jsou znázorněny na obr. 1., prokázána byla pouze přítomnost β-křemene (SiO2) a
mullitu (Al2O3⋅2SiO2). Druhou použitou vstupní surovinou byl mletý keramický střep,
který vzniká jako odpad při výrobě střešních tašek (TONDACH ČR s.r.o., závod
Šlapanice). Chemické složení je uvedeno v tab. 1
Pro stanovení granulometrie popílku a cihly byl proveden sítový rozbor na sadě
normových sít. Výsledky sítového rozboru pro popílek Chvaletice (PCH) a mletý
cihelný střep (CM) jsou uvedeny v tab. 2.
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Tab. 1. Chemické složení v [%] vstupních surovin
Surovina
Popílek Chvaletice
(PCH)
Cihelný střep mletý
(CM)

Na2O

Síra
celk.

ZŽ
(1100°C)

1,82 1,16 1,66

0,3

0,86

2,12

8,18

0,9

0,1

1,13

SiO2

Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O

52,21

29,59

8,44

63,45

13,98

5,39

---

2,43

Tab. 2. Sítový rozbor vstupních surovin
Velikost zrn
[mm]

Popílek
Chvaletice (PCH)
Obsah [%]

Cihelný střep
mletý (CM)
Obsah [%]

23,08
53,04
9,12
6,91
2,85
4,11
0,47
0,26
0,17

1,40
13,90
78,60
3,07
0,22
1,58
0,60
0,27
0,36

pod 0,025
0,025-0,045
0,045-0,063
0,063-0,090
0,090-0,125
0,125-0,250
0,250-0,500
0,500-1,000
nad 1,000

Ze sítového rozboru vyplývá, že jak popílek, tak i cihla mají vysoký podíl jemných
částic, což je pro aktivaci výhodou pro rychlejší průběh reakce s alkalickým
aktivátorem, a tím i rychlejší tvorbě pevné struktury. U popílku je množství částic
menších než 0,063 mm 85,24 % částic a u CM je to 93,9 % částic.
Jako aktivátor byl použit koloidní roztok křemičitanu sodného (vodní sklo)
v kombinaci s hydroxidem sodným. Hydroxid sodný byl použit pro úpravu hodnoty
silikátového modulu roztoku aktivátoru na Ms=1,0, která se dřívějším výzkumem [7]
ukázala jako nejvhodnější. Chemické složení a hodnota silikátového modulu vodního
skla je uvedena v tab. 3.
Tab. 3. Vlastnosti vodního skla
Chemické složení
vodního skla [%]
SiO2
25,58

Na2O
16,92

H2O
57,5

Silikátový modul
Ms
Ms=(SiO2/Na2O)
1,51

Byly navrženy dvě základní směsi. První, tvořená pouze popílkem Chvaletice, a
druhá, tvořená pouze mletým cihelným střepem, které byly aktivovány roztokem
aktivátoru o silikátovém modulu Ms=1,0 v dávce 25 % hm. Dále byly připraveny tři
další směsi, které byly tvořeny kombinací popílku a mletou cihlou, kdy poměr
PCH/CM se měnil s krokem po 25 % hm. Složení směsí je uvedeno v tab. 4.
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Tab.4. Složení směsí
Směs ozn.
PCH
PCHCM1
PCHCM2
PCHCM3
CM

Popílek
[g]
700
525
350
175
0

Silikátový
Cihla Aktivátor
modul Ms
[g]
[g]
[-]
0
175
350
525
700

175

1,0

Voda
[g]

Rozlití
[mm]

78
82
84
94
110

190
210
186
176
140

Výroba zkušebních těles z navržených směsí byla stejná. K příslušnému množství
popílku, mleté cihly, případně kombinaci obou složek bylo přidáno příslušné množství
aktivátoru a vody. Množství vody bylo voleno tak, aby bylo dosaženo přibližně stejné
konzistence všech směsí, vhodné pro přípravu zkušebních těles. Po smísení všech
složek byla směs důkladně promíchána v laboratorní míchačce a poté byla změřena
konzistence čerstvé směsi na střásacím stolku. Směsi byly uloženy do forem a
ponechány v laboratoři při teplotě 21±1 °C a R. H. 50±5 %. Po vytvrdnutí a
odformování byly vzorky opět uloženy volně v laboratoři při uvedené teplotě. Po 7, 28
a 60 dnech byla na tělesech stanovena pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a
smrštění a pórovitost.
3. Výsledky a diskuse
Experiment byl zaměřen na prvotní výzkum možnosti alkalické aktivace mletého
keramického střepu, který vzniká jako odpad při výrobě keramických prvků případně
vzniká při demolicích starých budov postavených z pálených cihel. Byl také zkoumám
vliv částečné náhrady mleté cihly popílkem na vlastnosti aktivovaného popílku. Jak již
bylo zmíněno v úvodu, cihelný střep je ve své chemické podstatě tvořen
hlinitokřemičitany, které tvoří hlavní složku jílovinových zemin, ze kterých se cihly
vyrábějí. Mineralogické složení cihelného střepu závisí na teplotě výpalu. Při vyšších
teplotách výpalu dochází k reakcím mezi oxidy SiO2 a Al2O3 za tvorby stabilní
(krystalické) sloučeniny – mullitu (Al2O3⋅2SiO2). Při nižších teplotách se vytváří ve
střepu méně stabilní (krystalické i nekrystalické) fáze, nekrystalické fáze pak snadno
reagují se silně zásaditými roztoky. Reaktivita mletého cihelného střepu s alkalickým
aktivátorem bude tedy záviset na teplotě, při které byl střep vypálen, a také na
velikosti částic.
Hodnoty pevností v tlaku a v tahu za ohybu zkušebních těles vyrobených
z jednotlivých směsí jsou uvedeny v tab. 5. Závislosti mechanických vlastností
zkušebních těles na obsahu CM ve směsi jsou znázorněny na obr. 1 a 2.
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Tab. 5. Vlastnosti zkušebních těles
Označení Pevnost v ohybu Rf [MPa]
směsi
7denní 28denní 60denní
PCH
PCHCM1
PCHCM2
PCHCM3
CM

4,4
6,7
7,7
6,2
4,2

10,6
15,7
11,8
8,2
5,9

12,1
13,9
13,1
10,3
7,5

Pevnost v tlaku Rb [MPa]
7denní
10,6
25,5
27,1
23,9
14,6

28denní 60denní
44
47,9
50,1
40,3
22,1

66
59,9
55,5
48,8
31,7

Obr. 1 Pevnost v tlaku zkušebních těles

Obr. 2. Pevnost v tahu za ohybu zkušebních těles
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Objemová
Smrštění
hmotnost
[kg/m3]

[%]

1630
1670
1707
1749
1729

1,7
2,6
3,8
3,9
3,9

Pevnost v tahu za ohybu zkušebních těles vyrobených z jednotlivých směsí
koresponduje s pevností v tlaku. Z obr. 2. je patrné, že nejvyšší pevnosti dosáhl
samotný popílek, naopak nejnižší pevnost měla čistá CM. V případě zkušeních těles
vyrobených ze směsí PC a CM je zřejmé, že přídavek CM do směsi výrazně zvyšuje
zejména 7denní a 28denní pevnosti. Vzorky ze směsi PCHCM1 měly 60denní
pevnosti v tahu za ohybu vyšší než vzorky vyrobené aktivací samotného popílku.
Výsledky prováděné porozimetrie jsou znázorněny na obr. 3. Z obrázku je vidět,
že u vzorků z CM se velikost pórů pohybovala přibližně v intervalu 0,025-0,2 µm.
U aktivovaného popílku byla velikost pórů přibližně v intervalech 0,007-0,04 µm a
0,4-1,0 µm. V případě kombinace PCH a CM je vidět, že přidáním 25 % hmot. resp.
50 % hmot. cihly k popílku dochází k posunu křivky směrem doprava, což ukazuje na
menší velikost pórů, která se pohybovala přibližně v intervalu 0,01-0,1 µm.

Obr. 3. Porozimetrie zkušebních těles

Objemová hmotnost zkušebních vzorků je znázorněna na obr. 4. Z obrázku je
zřejmé, že v případě kombinace PCH a CM dochází k nárůstu objemové hmotnosti
oproti vzorkům vyrobeným pouze aktivací PCH. Nárůst objemové hmotnosti a změna
pórovitosti u vzorku vyrobených aktivací kombinace PCH a CM je způsobena
vyplněním prostoru mezi jednotlivými zrny popílku a obráceně.
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Obr. 4. Objemová hmotnost zkušebních vzorků

Na zkušebních tělesech bylo také stanoveno smrštění. Nejmenší smrštění
vykazovaly vzorky vyrobené pouze z PCH. Jak je patrné z obr. 5. Smrštění vzrůstá
s rostoucím množstvím CM ve směsi, kdy největší smrštění vykazovaly vzorky
vyrobené pouze z CM a vzorky vyrobené ze směsi PCHCM3, která obsahovala 75 %
hm. CM.

Obr. 5. Smrštění zkušebních těles

4. Závěr
Na základě získaných výsledků daného experimentu bylo zjištěno, že nejvyšších
hodnot pevnosti v tlaku dosáhly vzorky PCH, které byly vyrobeny alkalickou aktivací
popílku z elektrárny Chvaletice. Jejich pevnost po 60 dnech byla 66 MPa. Ve
srovnání s popílkem, nejmenších pevností v tlaku dosáhly vzorky vyrobené alkalickou
aktivací samotné mleté cihly. Jejich pevnost byla po 60 dnech 31,7 MPa. V případě
vzorků vyrobených alkalickou aktivací směsi popílku a mleté cihly se jejich pevnosti
měnily v závislosti na dávce mleté cihly. Bylo zjištěno, že při dávce 25 a 50 % hm
mleté cihly dochází k výraznému urychlení nárůstu 7denních pevností.
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Smrštění zkušebních vzorků vzrůstalo s rostoucím množstvím mleté cihly. Větší
smrštění vzorků obsahujících mletý cihelný střep je zřejmě spojeno s jeho vysokou
jemností, kdy více jak 93 % částic je menších než 0,063mm.
Závěrem je možno konstatovat, že mletý cihelný střep lze alkalicky aktivovat a
získat tak materiál, který má 60denní pevnost v tlaku vyšší než 30 MPa. Přídavek
mleté cihly k popílku výrazně urychluje počátek a dobu tuhnutí směsi a nárůst raných
pevností. Zároveň dochází k nárůstu objemové hmotnosti a snížení pórovitosti. Pro
detailnější a objektivnější posouzení možnosti využití tohoto „popílko-cihelného“
geopolymeru je nutné provést další experimenty. Jako reálné se jeví využití tohoto
materiálu na vysprávky poškozených cihel, a jiných keramických prvků, přičemž
barvu vysprávkové hmoty je teoreticky možné měnit v závislosti na obsahu mleté
cihly ve směsi.
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ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY A ICH VPLYV NA VYUŽÍVANIE
ODPADOV
ENVIRONMENTAL ASPECTS AND THEIR IMPACT ON THE USE OF WASTE
Ledererová, Miriam, Ing., PhD.
STU Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Radlinského 11, 813 68
Bratislava, e-mail:miriam.ledererova@svf.sk
Abstract
Environmental issues are of interest to all countries. One improvement and reduction
of negative impacts to improve environmental awareness and behavior, ie zavednie
environmental management system and compliance with its principles of construction
organizations.
1. ÚVOD
Odpady predstavujú v našej spoločnosti dvojnásobnú výzvu pre životné
prostredie. Všetky odpady sa zhodnocujú alebo zneškodňujú spôsobmi, ktoré majú
nevyhnutný vplyv na životné prostredie a predstavujú vysoké náklady. Odpady môžu
byť aj príznakom neúčinných spotrebných a výrobných modelov v tom zmysle, že sa
používajú nepotrebné materiály. Nakladanie s odpadmi je len jedným zo spôsobov,
akým odpady vplývajú na životné prostredie, avšak rovnako dôležité je aj
zlepšovanie účinnosti využívania zdrojov. Tu môže predchádzanie vzniku odpadov
a ich recyklácia, či už ide o energetické alebo materiálové zhodnotenie, konkrétne
prispieť k znižovaniu vplyvu na životné prostredie v dôsledku využívania zdrojov, čo
možno dosiahnuť predovšetkým reguláciou procesov nakladania s odpadmi.
2. STAVEBNÝ A DEMOLAČNÝ ODPAD
Jedným zo spôsobov zlepšovania celkovej environmentálnej situácie – aj
nakladaním s odpadmi, resp. eliminovať negatívne dopady v stavebníctve na životné
prostredie, je zlepšenie environmentálneho správania sa podnikov pomocou rôznych
nástrojov. Je to predovšetkým zavedenie systému environmentálneho manažérstva,
ktoré vychádza z noriem STN EN ISO radu 14000. Norma STN EN ISO radu 14001 :
2005 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva a umožňuje
organizácii pripraviť a realizovať politiku a ciele, ktoré zohľadňujú environmentálne
aspekty a ich vplyvy.
Celková produkcia odpadov v EÚ predstavuje približne 1,3 miliárd ton ročne.
Znamená to, že celkový odpad, ktorý zahŕňa komunálny odpad, priemyselný odpad,
atď. dosahuje v EÚ ročne približne 3,5 tony na osobu. Podľa informácií zverejnených
Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), podstatnú časť celkovej produkcie
odpadov v EÚ tvorí päť hlavných tokov odpadov:
• výrobný odpad (26%),
• banský a ťažobný odpad (29%),
• stavebný a demolačný odpad (22%),
• tuhý komunálny odpad (14%),
• poľnohospodársky a lesný odpad, u ktorého je odhad množstva mimoriadne
zložitý.
• 2% týchto odpadov predstavujú nebezpečný odpad, t.j. približne 27 miliónov
ton.
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Stavebný a demolačný odpad (C&DW) zahŕňa široký rozsah materiálov. Celkové
množstvo stavebného a demolačného odpadu (C&DW) na osobu sa v rôznych
krajinách líši, zrejme v závislosti od odlišných hospodárskych a kultúrnych aspektov.
Podľa Symondsa dosiahla produkcia stavebného a demolačného odpadu v EÚ
približne 180 miliónov ton ročne a päť členských štátov dosiahlo až 80% celkového
množstva stavebného a demolačného odpadu v EÚ. Stavebný a demolačný odpad
predstavuje ročne viac než 480 kg na osobu a len približne 28% sa v európskej
pätnástke recykluje alebo znova použije. Veľký podiel na tomto odpade predstavuje
betón, tehly a dlaždice, ktoré sa dajú veľmi dobre podrviť a recyklovať ako náhrada
za novo vyťažený štrkopiesok v niektorých aplikáciách nižšej triedy. Charakter
stavebného a demolačného odpadu priamo súvisí so stavebnými technikami a
stavebným procesom. So zvyšujúcim sa počtom materiálov v stavebníctve sa tak
bude zvyšovať aj zložitosť nakladania s odpadom, ktorý vzniká pri demolačnej
činnosti a v procese výstavby [1].
V nasledujúcich tabuľkách uvádzam produkciu a nakladanie s odpadmi podľa
dostupných zdrojov [2]. V tabuľkách sú pre porovnanie uvedené posledne
spracované roky 2007 a 2008 pre jednotlivé kraje na Slovensku, ako sa s odpadmi
nakladalo. Údaje sú uvádzané v tonách.
Tab. 1 Produkcia odpadu a nakladanie v SR v roku 2007 – všetky odpady

Územie

Zhodnocovani Zhodnocovani
e
e
materiálové
energetické
[t]
[t]

Spaľovanie
bez
energetického
využitia
[t]

Spolu
[t]

Banskobystrický

270 045,88

26 063,57

28 4038,56

122 340,79

709 868,01

Bratislavský

550 369,55

125 175,93

7 470,29 1 746 627,86

323 937,36

2 753 600,95

Košický

287 447,97

8 862,61

74 811,71 1 299 234,66

357 883,24

2 028 257,04

Nitriansky

167 919,85

3 480,29

7 370,90

37 6257,88

222 646,66

77 7684,29

Prešovský

225 777,26

36 997,47

26 124,21

25 2120,83

148 686,15

68 9701,51

Trenčiansky

520 450,17

10 755,17

6 277,26

873 025,52

154 735,69

1 565 245,14

Trnavský

401 599,60

2 253,82

14 110,71

384 866,85

364 517,12

1 167 365,92

Žilinský

411 648,24

64 055,42

5 407,39

346 614,36

413 116,87

1 240 864,82

2 107 864

10 932 588

Produkcia odpad. v SR

2 835 258,52

277 644,28
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7 372,61

Skládkovani Iný spôsob
e
nakladania
[t]
[t]

148 945,08

5 562 786,5

Tab. 2 Produkcia odpadu a nakladanie v SR v roku 2008 – všetky odpady
Územie

Spaľovanie
Zhodnocovanie Zhodnocovanie
bez
Iný spôsob
Skládkovanie
materiálové
energetické energetického
nakladania
[t]
[t]
[t]
využitia
[t]
[t]

Spolu
[t]

Banskobystrický

581 470,72

46 003,87

4 899,40

423 582,47 115 684,27

1 171 640,10

Bratislavský

408 463,48

134 718,97

7 063,72

579 673,11 284 090,45

1 414 037,64

1 498 755,28

51 225,30

22 773,72

1 118 029,86 449 879,23

3 140 662,23

Košický
Nitriansky

159 143,47

92 65,55

5 072,41

293 503,07 451 809,10

918 804,54

Prešovský

196 441,11

24 608,19

3 440,42

270 968,16 154 158,98

649 610,25

Trenčiansky

602 350,25

60 046,24

2 609,05

1 031 583,53 123 378,66

1 819 968,08

Trnavský

455 985,15

422,67

15 272,69

487 052,13 203 254,48

1 161 980,29

Žilinský

339 962,95

260 065,21

4 883,56

376 000,97 232 670,65

1 213 569,89

586 356

66 015

Produkcia odpadov v SR

4 242 572,41

4 580 393,3

2 014 926

11 490 273,02

Tab. 3 Produkcia odpadu a nakladanie v SR v roku 2007 –stavebný odpad skupina
17 - len ostatný odpad

Územie

Banskobystrický

Zhodnocovanie Zhodnocovanie
materiálové
energetické
[t]
[t]

Spaľovanie
bez
energetického
využitia
[t]

38 833,54

50,07

31,09

Bratislavský

394 559,14

42,20

1 032,60

Košický

Iný spôsob
Skládkovanie
nakladania
[t]
[t]
58 616,01

Spolu
[t]

20 550,73 118 087,39

1 501 662,58 178 485,18

2 075
779,6

122 986,52

122,00

374,90

Nitriansky

11 524,11

1,00

190,04

79 900,80

45 145,35 136 759,61

Prešovský

16 996,90

4,75

6 784,00

18 835,90

24 508,41

Trenčiansky

54 402,80

0,07

34,70

67 556,35

37 547,45 159 543,22

Trnavský

83 097,42

12,20

12,00

96 659,60

48 575,91 228 361,43

Žilinský

50 896,21

68,10

48,60

84 657,45

18 428,14 154 097,74

Produkcia odpadov v SR

773 296,6

300,4

110

8 507,9

104 287,97 137 645,34 365 416,35

2 012 176,7

510 886,5

67 126,99

3 305 173

Tab. 4 Produkcia odpadu a nakladanie v SR v roku 2008 –stavebný odpad skupina
17 - len ostatný odpad

Územie

Spaľovanie
Zhodnocovanie Zhodnocovanie
bez energet.
materiálové
energetické
využitia
[t]
[t]
[t]

Banskobystrický

202 419,15

Bratislavský

248 391,22

427,20

69 513,72

106,30

Nitriansky

5 608,73

0,80

Prešovský

247 49,71

1,00

Trenčiansky

23 594,07

Košický

44,62

169 645,95

33,26

Žilinský

34 237,87

13,18

Produkcia odpadov v SR

778 160,42

626,36
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Iný spôsob
nakladania
[t]

Spolu
[t]

168 467,80

17 338,47

388 271,01

52,17

388 465,36

127 988,11

765 326,39

261,80

104 417,34

271 446,30

445 746,47

306 20,87

33 846,27

70 074,94

2,00

Trnavský

Skládkovanie
[t]

140,02
455,99

529 32,63

20 192,63

97 876,05

233 027,25

29 455,62

286 077,67

943 14,96

59 110,73

323 099,90

472 95,98

189 70,30

100 656,95

1 119 542,2

578 348,4

2 477 129

Vlastná stratégia predchádzania vzniku odpadov a recyklácie by mala byť
rozdelená do nasledujúcich skupín:
a)
základné nástroje na podporu predchádzania vzniku odpadov;
b)
základné nástroje na podporu recyklácie odpadov;
c)
opatrenia na vyplnenie medzery v normách o recyklácii odpadov;
d)
sprievodné opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadov a recyklácie.
a) Nástroje na podporu predchádzania vzniku odpadov.
Sú to predovšetkým opatrenia na kvantitatívne predchádzanie vzniku
odpadov, t.z. dosiahnutie zásadného pokroku v predchádzaní vzniku odpadov
znamená zmenu spôsobu využívania zdrojov vo výrobných procesoch a vo
výrobkoch. Vyžaduje si to zmenu správania všetkých účastníkov, ktorý sa podieľajú
na tvorbe odpadov.
Opatrenia na kvalitatívne predchádzanie vzniku odpadov sa musia zameriavať
na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, zároveň
musia zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného trhu a stimulujúcich zmien
a konkurencieschopnosť
b) Nástroje na podporu recyklácie odpadov.
Hlavnou prekážkou ďalšej recyklácie je nevýhodnosť z hľadiska nákladov
porovnávaná s ostatnými možnosťami nakladania s odpadmi. Použitie ekonomických
a trhovo orientovaných nástrojov sa preto považuje za najsľubnejší spôsob podpory
recyklácie ako napr sú:
•
•

poplatky za skládkovanie
zodpovednosť výrobcov:
vplyv na dizajn výrobku
individuálna verzus kolektívna zodpovednosť
vplyv na konkurenciu:

•
•
•
•

obchodné certifikát
schémy typu “plať, koľko vyhodíš”
stimulačné systémy
systémy environmentálneho manažérstva
predpísané nástroje.

c) Opatrenia na vyplnenie medzery v normách o recyklácii odpadov.
Zabezpečiť vytvorenie čestného konkurenčného prostredia na recykláciu, kde
táto recyklácia zaručí vysokú úroveň ochrany životného prostredia a bude
podporovaná výkonným vnútorným trhom. Je potrebné prijať v spoločenstve
potrebný počet opatrení na vyplnenie medzery v normách o recyklácii odpadov. Tieto
opatrenia musia zaručiť, že pri recyklácii nedochádza k žiadnym neprijateľným
emisiám do životného prostredia a dosiahne sa úroveň kvality recyklovania.
d) Sprievodné opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadov
a recyklácie.
• Zlepšenie legislatívneho rámca,
• podpora výskumu a vývoja, ako aj predvádzanie a vývoj technológií,
• opatrenia na podporu dopytu po recyklovaných materiáloch.
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3. SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
Záujmovou oblasťou environmentálneho manažmentu podniku je široké
spektrum aktivít, ktoré sa posudzujú z hľadiska dôsledkov ich vplyvov na životné
prostredie, zainteresovanosti podnikových útvarov a životného cyklu výrobkov - LCA
(Life Cycle Assessment).
Pri hodnotení životného cyklu sa postupuje nasledujúcim spôsobom:
• určenie zaťaženia životného prostredia výrobkom alebo službou z hľadiska
identifikácie a kvantifikácie použitej energie, materiálu a odpadu uvoľneného
do životného prostredia,
• vyhodnotenie vplyvov použitej energie, materiálu a odpadov,
• hľadanie možných východísk na zlepšenie stavu.
Pri hodnotení životného cyklu výrobku sa sledujú materiálové a energetické toky v
celom reťazci, to znamená od suroviny, cez výrobu, distribúciu, spotrebu až po znovu
zhodnotenie amortizovaného výrobku.
Praktické skúsenosti so životným cyklom výrobkov sa postupne rozširujú, pričom
prioritne postavenie majú štáty OECD.
V odpadovom hospodárstve je potrebné zosúladiť ekonomické a ekologické
hľadiská tak, aby prišlo k optimálnemu riešeniu problematiky odpadov a ochrany
životného prostredia.
V zmysle environmentálnej politiky v stavebníctve treba definovať
strategické ciele nasledovne:
• znižovanie množstva tvorených odpadov,
• zvyšovanie množstva odpadov opätovne využívaných ako druhotné suroviny,
• zabezpečenie optimálneho zneškodňovania odpadov.
Krátkodobé ciele predstavujú:
• zabezpečenie spaľovania vybraných odpadov,
• zabezpečenie dôslednej evidencie, kontroly, odpadov
a skladového
hospodárstva.
Environmentálne aspekty
• určovanie dlhodobých environmentálnych cieľov,
• určovanie krátkodobých environmentálnych cieľov a environmentálnych
programov,
• používanie ďalších nástrojov v rámci systému environmentálneho
manažérstva.
Stanovenie environmentálnych aspektov predstavuje konkretizovanie aspektov, ktoré
priamo súvisia s danou činnosťou. Pre elimináciu, resp. redukciu negatívnych
vplyvov stavebných činností na kvalitu životného prostredia je potrebné určiť aspekty,
ktoré môžu spôsobiť stratu. Medzi hlavné aspekty môžeme zaradiť:
• emisie škodlivých látok do ovzdušia,
• emisie škodlivých látok do vody,
• hluk a vibrácie,
• využívanie a znečisťovanie pôdy,
• nakladanie s odpadmi a ich produkcia,
• využívanie prírodných zdrojov a spotreba energie,
• nakladanie s chemickými látkami a iné.
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3. ZÁVER
Pri stanovení významnosti environmentálnych vplyvov je potrebné
identifikovať ich významnosť a určiť hodnotiace kritéria. Z hľadiska významnosti
environmentálnych vplyvov rozoznávame 3 stupne:
•

nevýznamné vplyvy

•

menej významné vplyvy

•

významné vplyvy.

Identifikované environmentálne aspekty a vplyvy
je potrebné vhodne
zdokumentovať aby bolo možné efektívne
a dôsledne pripraviť a plniť ciele
environmentálnej politiky v jednotlivých stupňoch stavebnej činnosti. Ako vhodnú
dokumentáciu možno vytvoriť tzv. register environmentálnych aspektov a vplyvov.
Obsahom registra by bolo vyhodnotenie závažnosti vplyvu (na základe stanovených
kritérií) a potreby opatrení k čo najširšej likvidácii negatívneho pôsobenia jednotlivých
aspektov a vplyvov na životné prostredie.

7. LITERATÚRA
[1] Komunikácia komisie k tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadov a ich
recyklácie Brusel, 27.5.2003, COM(2003) 301
[2] enviroportal.sk - Čiastkový monitorovací systém Odpady

114

115

116

117

118

119
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Abstract
The Liebherr-Group develops and produces a special machinery for the recycling
industry branch. The basic machine categories are wheel loaders and material
handling equipment. Liebherr wheel loaders include three construction groups, small
“Stereoloaders”, middle loaders and the big wheel loaders, up to 31 t operation
weight. Material handling equipment are represented by wheel and crawler
excavators with operation weight between 15 up to 140 t.

1. Úvod
Rozvoj stavebnictví jde ruku v ruce s rozvojem odpadového hospodářství,
a využívání recyklátu různých podob jako stavebního materiálu je aktuální
problematika i z pohledu ekologicky šetrného chování a samozřejmě ekonomického
hlediska. Společnost Liebherr vyvíjí a dodává stroje pro manipulaci s materiály
v provozech recyklací, s různým pracovním vybavením, podle požadavků
konkrétního nasazení.
2. Kolové nakladače Liebherr
Kolové nakladače Liebherr dodává do ČR již řadu let a za tuto dobu našly své
uplatnění u mnoha stavebních firem. Společnost Liebherr jako průkopník
hydrostatických pohonů dodává tuto technologii i do všech tří výrobních řad kolových
nakladačů. Nejmenší kategorie nakladačů Liebherr je tzv. řada Stereo-nakladačů, na
ni plynule navazují vyšší modely střed-ní třídy, až po řadu těžkých nakladačů
6. generace, stroje s hodnotou překlopné síly přes 15 tun. Do všech řad, i do
nejvyšší, těžké řady nakladačů se montuje hydrostatický pohon pojezdu a tyto stroje
nabízejí řadu zajímavých vlastností pro ekonomiku provozu.
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Řada „Stereo“ a střední třída nakladačů

„Stereonakladače“ představují nejnižší řadu nakladačů Liebherr, s hodno-tou
překlopného zatížení až 5,7 t a výkonem motoru až 72 kW. Název „Stereo“ je
odvozen z konstrukčního řešení řízení nakladače, které kombinuje klasické kloubové
řízení s řízením nápravy a nabízí výbornou ovladatelnost a pohyblivost stroje
i v zúžených prostorách. Stereonakladače se sériově dodávají s hydraulickým
rychlovýměnným systémem.
Střední řadu představují 4 modely nakladačů s výkony motorů 86-105 kW
a hodnotami překlopného zatížení až 10 t. Robustní provedení v kombinaci
s hydrostatickým pohonem pojezdu činí z těchto modelů univerzální a výkonné
stroje pro jakékoli nasazení, od manipulace po těžké zemní práce.

Hydrostatický pohon pojezdu
Koncept pohonu je již prověřen praxí a zahrnuje technologii „2plus1“ u třídy Stereo
a středních nakladačů. Název znamená soustavu stavitelného pístového čerpadla
a hydromotorů a koncept pohonu těžké řady nakladačů „2plus2“ – soustavu dvou
stavitelných pístových čerpadel umístěných na motoru a dvou stavitelných pístových
hydromotorů, které zajišťují pojezd stroje. Konstrukce těžké řady nakladačů je
založena na opačné koncepci umístění motoru a hnacích agregátů, výstupní hřídelí
směrem vzad. Tím je dosaženo posunu těžiště nakladače více dozadu a stroj tedy
není nutno vybavovat velkým protizávažím pro dosažení dobré hodnoty překlopné
síly. Nakladače tak dosahují výrazně nižší provozní hmotnosti a tedy i nižší spotřeby
pohonných hmot. Plynulá regulace přenosu točivého momentu na kola také vede
k nižšími opotřebení pneumatik.
Vlastní vývoj motorů a elektroniky
Pohonné jednotky převážné většiny nakladačů Liebherr
jsou vyráběny ve
Švýcarském výrobním závodě Liebherr Machines, ve městě Bulle. Motory jsou
konstruovány přímo pro pohon stavebních strojů, dimenzovány na výkony 50 –
560 kW a v současnosti plní emisní limity stupně III/Tier III . Nově disponují
optimalizovaným chladícím systémem a přesto, že je zvětšena plocha chladící
jednotky a dodatečný chladič paliva, působí velmi kompaktně. Stejně jako motory,
také komponenty pro elektroniku nakladačů jsou vyvinuty ve vlastních výrobních
závodech.
Komfort při obsluze i údržbě
Nakladače Liebherr disponují prostornou kabinou, která byla ve srovnání
s předchozími modely zvětšena o 28 %. Zvětšena byla i prosklená plocha a sloupky
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zúženy pro dobrý výhled z kabiny stroje. Nakladače jsou sériově vybaveny
klimatizací se čtyřzónovým větráním. Hlavní prvky ovládání nakladačů, jako pojezdu
a pracovní hydrauliky jsou soustředěny do jedné ovládací páky a obsluha stroje je
tak jednoduchá a intuitivní. Strojník ovládá nakladač pravou rukou, levá ruka tedy
stále zůstává na volantu a provoz je tedy plynulý a bezpečný.
Komfort obsluhy také zlepšuje optimalizovaný přístup k servisním místům, motorový
prostor a chladící systém jsou po odklopení několika krytů motorového prostoru
lehce přístupné.
Vysoká úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti
Nakladače Liebherr jsou sériově vybavovány prvky, které dále zvyšují bezpečnost
provozu. Patří sem m.j. zvětšená zpětná zrcadla, přední i zadní dodatečné pracovní
světlomety, rozšířené schůdky a dveře pro nástup do kabiny. Zadní pracovní a
koncová světla jsou integrována do protizávaží a jsou tak lépe chráněna před
poškozením Nakladače jsou vybaveny protihlukovou kabinou ROPS/FOPS a úroveň
hluku při plném zatížení je v kabině 69 dB(A).

3. Průmyslové stroje pro překládku materiálu
Stroje na překládku materiálu Liebherr se výrazně zapsali na silně rostoucím trhu
strojů pro recyklační průmysl a na překládku železného šrotu, dřeva, sypkého
i kusového materiálu. Produktová paleta obsahuje osvědčená kolová i pásová
rypadla o provozní hmotnosti od 15 do 140 tun. Rozsáhlý program nejrozličnějších
typů vybavení zajišťuje, že všechny požadavky daného nasazení budou splněny
s maximální výkonností a spolehlivostí.
Stroje na překládku materiálu od společnosti Liebherr jsou dimenzovány pro vysoké
nosné zatížení a rychlé pracovní cykly tak, aby byl zaručen výkonný provoz
překládky. Stroje na překládku, stejně jako ostatní hydraulická rypadla společnosti
Liebherr, jsou vyvíjeny a vyráběny s ohledem na reálné nasazení v nejtěžších
podmínkách. Robustní konstrukce, vysoce pevnostní materiály a mnoho komponentů
s dlouho životností z vlastního vývoje společnosti Liebherr, to vše garantuje stálou
použitelnost a nejvyšší míru zachování hodnoty. Osvědčené servisní služby,
perfektně vyškolený a způsobilý servisní personál jakož i efektivní logistika údržby se
mimo to starají o hospodárnost těchto strojů.
Současná řada průmyslových strojů je vybavena nově koncipovanou prostornou
kabinou, která disponuje výškově přestavitelným, dle váhy strojníka seřiditelným
sedadlem. Logicky uspořádaná, antireflexní přístrojová deska přehledně informuje
strojníka o provozním stavu stroje. Ve spojení s novým, zakulaceným designem
otoče poskytují velké prosklené plochy kabiny zřetelnou výhodu ve výhledu do
pracovního prostou stroje.
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ROLE STAVEBNÍHO ODPADU V INTEGROVANÉM SYSTÉMU
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
ROLE OF DEMOLITION WASTE IN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT
SYSTEM
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Ing. František Piliar, Bc. Jiří Kalina
ECO-Management, s. r. o., info@ecomanag.cz
Abstract
The paper summarizes the principles of building integrated waste mangement
systems, based on the waste hierarchy of the Directive on waste. It identifies
elements of the system, relations between them and also explains the role of
municipalities in the management of constuction and demolition waste. It proposes
specific constuction and demolition waste management through the waste collecting
yard and regional waste centers.
1. Úvod
V současnosti je pojem integrovaný systém nakládání s odpady (dále ISNO)
zaveden v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen Zákon) a v nařízení vlády
č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství (dále jen POH) České republiky
(ČR) (dále jen Nařízení). Nicméně v nové Evropské směrnici 98/2008/ES o odpadech
(dále jen Směrnice) není uveden. Směrnice ani normy ČSN EN 13 965-1
Charakterizace odpadů – názvosloví a ČSN EN 13 965-2 Názvy a definice vztahující
se k nakládání s odpady nerozlišuje rozdíl mezi pojmy nakládání s odpady
a odpadové hospodářství (dále OH) jako Zákon a vychází se anglického společného
termínu „waste management“.
V situační zprávě k Realizačním programu POH ČR pro komunální odpady (dále
KO) z roku 2004 je ISNO definován jako „Jednoduchá strategie, která koordinuje
sběr, využití a odstranění odpadů v celém odpadovém toku, směřující k optimální
účinnosti při respektování ekonomických a environmentálních požadavků“.
Další definice ISNO byla vytvořena v rámci projektu CZ06/IB/EN/01-TL:
„Integrovaný přístup k regionálnímu nakládání s odpady v ČR“, který byl součástí
programu Twinning Light. V této definici je specifikováno : „ISNO je funkční,
environmentálně přijatelný, nákladově efektivní a sociálně akceptovatelný systém
nakládání s odpady v území, které vyžaduje minimální zásahy státu, má minimální
nebo žádné negativní vlivy na životní prostředí a je schopen zajistit plnění politiky
odpadového hospodářství přijaté na daném území“.[1]
2. Integrovaný systém nakládání s odpady
V Nařízení jsou v části 4 uvedeny Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě
zařízení k nakládání s odpady, ze kterých ISNO má vycházet. Tj. v zájmu dosažení
cíle POH ČR vytvořit ISNO na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě
zařízení pro nakládání s odpady.
Regionem je dále míněno území přibližně o rozloze několika desítek až stovek
čtverečních kilometrů vymezené skupinou měst a obcí (nebo konkrétněji např.
sdružením/svazkem obcí), případně jedním větším městem a jeho bezprostřední
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spádovou oblastí, jehož celková populace se pohybuje mezi 50 000 až 150 000
obyvatel.
V rámci vybavenosti daného území se realizují prostřednictvím plnění POH ČR,
krajů a sdružení/svazků obcí následující cíle:
•

zajistit tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (KO)
prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst, za předpokladu
využití existujících systémů sběru a shromažďování odpadů a pokud je to
možné, i systémů zpětného odběru vybraných výrobků, které jsou zajišťovány v
rámci kolektivních systémů povinnými osobami, tj. výrobci, dovozci, distributory;

•

upřednostňovat při výběru projektů OH projekty infrastruktury pro odvozový
systém sběru tříděného KO před ostatními projekty nakládání s odpady;

•

navrhovat nová zařízení v souladu s nejlepšími dostupnými technikami podle
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci jako nedílnou součást ISNO na
daném území a využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické
úrovni;

•

podpořit výstavbu zařízení, u kterého bude ekonomicky a technicky prokázána
účelnost jeho provozování na celostátní úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající
sítě zařízení po předběžném projednání s kraji;

•

neohrožovat provozem zařízení a dopravou odpadů lidské zdraví a jednotlivé
složky životního prostředí;

•

zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru výstupů
územního plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji
zejména průmyslových zón;

•

připravit návrh podpory pilotních projektů na ověření
neprovozovaných technologií a zařízení k nakládání s odpady;

•

požadovat ekonomickou rentabilitu navrhovaného zařízení vzhledem ke kapacitě
a provozu zařízení za daných podmínek financování investice a provozu;

•

vytvořit podmínky pro dobudování celostátní sítě zařízení pro nakládání
s nebezpečnými odpady;

•

stanovit podmínky pro materiálové využívání odpadů v jiných vhodných
zařízeních, která nejsou vedena jako zařízení na využívání odpadů ve smyslu
Zákona;

•

zajistit potřebné kapacity pro úpravu odpadů vhodných pro zpracování na palivo,
není-li vhodnější jejich materiálové využití;

•

nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních prostředků.

dosud

v

ČR

Základem takto pojatého modelu ISNO na regionální úrovni je Hierarchie způsobů
nakládání s odpady ze Směrnice (uvádějící způsoby nakládání s odpady od
nejpřijatelnějšího k nejméně přijatelnému): předcházení vzniku, příprava k
opětovnému použití, recyklace, jiné využití, například energetické využití a
odstranění. Tento model, kde se uvažuje přiměřená síť zařízení k nakládání s
odpady, která využívají i sítě zařízení v okolních regionech (a naopak), umožní
realizovat plnění priorit v rámci plnění POH kraje, POH ČR a POH subjektů v daném
regionu.
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Nejprve se pokusíme identifikovat vazby spojující jednotlivé prvky a procesy
v ISNO:

Obrázek: Model ISNO na regionální úrovni.
Toky spojující jednotlivé prvky ISNO
Odpady
Suroviny
Opatření (prevence)
Výrobky
……………….. Hranice systému

Na obrázku jsou vyznačeny jak hmotné toky odpadů, surovin, výrobků tak nehmotná
opatření týkající se předcházení vzniku odpadů ve výrobě, službách i spotřebě
v domácnostech vycházející z výše uvedené hierarchie způsobů nakládání odpadů
podle Směrnice.
V ISNO nesmíme zapomenout na zásadu soběstačnosti a blízkosti, kde Směrnice
stanoví, že pokud je to nezbytné nebo účelné, je nutné přijmout na národní a regionální
úrovni vhodná opatření k vybudování jednotné a odpovídající sítě zařízení na
zpracování odpadu a zejména zařízení na využití směsného KO (SKO) sebraného v
domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž KO od jiných
původců, a zohlednit přitom nejlepší dostupné techniky.
Důležitými cíli ve strategii ISNO jsou dosažení vyšší ekonomické efektivity činností
zúčastněných subjektů v daném regionu a současně environmentálně šetrnější přístup
k celému procesu nakládání s odpady. Dosažení těchto cílů je podmíněno především
vyšší integrací jednotlivých činností v rámci ISNO, která výrazně překračuje míru
přirozené a nutné spolupráce a obchodních vztahů jednotlivých subjektů nakládajících
s odpadem na území regionu bez zavedení ISNO. Využitím vhodnějších technologií,
prevence k předcházení vzniku odpadů, integrací některých toků odpadů, zvýšením
dostupnosti příslušných informací a zkvalitněním logistiky provozovaných činností tak
lze dosáhnout úspor v podstatě ve všech oblastech nakládání s odpadem.
Z pohledu institucí zabývajících se nakládáním s odpadem na regionální úrovni
zodpovědnost spočívá tradičně na veřejné správě, zejména na samosprávě v obcích.
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V poslední době se však v souvislosti s méně obvyklými a specifičtějšími druhy odpadů
(např. elektroodpady, autovraky, obaly), stejně jako s vyšší mírou regulace, kontrolní
činnosti a povědomí o nakládání s odpadem dostávají do ISNO další subjekty (např.
kolektivní systémy), působící v jeho různých oblastech. Tento proces přechodu od
veřejných institucí k soukromým subjektům vyžaduje tvorbu účinného legislativního
rámce a kontrolních mechanizmů, jež sledují výkon a účinnost služeb jednotlivých firem
zapojených v ISNO. Často je jedna aktivita ve sledovaných tocích odpadů zajišťována
řadou různých institucí a firem, což vyžaduje kontrolu a vhodné řízení v rámci ISNO.
Samozřejmou součástí všech činností realizovaných v rámci ISNO na regionální
úrovni je odpovídající infrastruktura a technologická základna pro nakládání s odpady,
počínaje jednoduchými kontejnery pro sběr vytříděných složek KO až po energetické
využití odpadů ve vyspělých spalovnách odpadů. Z hlediska požadovaných změn v
nasazení nejlepších dostupných technik lze uvažovat následující oblasti:
•

primární sběr odpadu, jeho shromažďování, tříděný sběr a svoz, kde jde
především o instalaci sběrných nádob odpovídajících jednotlivým tokům odpadů,
o rozmístění sběrných stanovišť a o polohu a technologické vybavení
shromaždišť odpadu tak, aby byla manipulace co nejefektivnější, v neposlední
řadě je třeba dbát na značení a ukládání různých druhů odpadů,

•

přeprava odpadů na zařízení k jeho zpracování, kterou lze ovlivnit vozovým
parkem svozových vozidel, správnými typy příslušných nákladních a speciálních
vozidel a jejich důslednou evidencí a logistikou sběru a svozu odpadů,

•

třídění a úprava odpadů, které zahrnují technologie pro separaci různých
materiálů z odpadu pro recyklaci, drtící a šrédrovací zařízení pro autovraky,
recyklační linky pro stavební a demoliční odpady a dále ukládání nebo využití
definitivně předzpracovaných odpadů,

•

opětovné použití, recyklace a využití odpadu zahrnují řadu různých činností od
opakovaně použitelných výrobků přes materiálové a energetické využití odpadu
ve spalovnách nebo cementárnách (pneumatiky), po výrobu zásypových
materiálů a využití skládkového plynu pro výrobu elektrické energie přitom
vyspělost použité technologie určuje míru využití odpadu,

•

zařízení pro materiálové a energetické využití, kam patří např. technologie
zaměřené na konstrukci vhodných anaerobních (BSP), poloanaerobních zařízení
a aerobních zařízení (kompostáren), mechanicko-biologickou úpravu (MBÚ) až
po moderní spalovny k energetickému využití odpadů,

•

zařízení ke konečnému odstranění odpadu, které je mimo nejobvyklejší
zabezpečené skládky s jímáním plynu a skládky nebezpečných odpadů,
reprezentováno také otevřeným spalováním, ukládáním na nezpůsobilé skládky,
apod.

Je třeba dosáhnout úzké spolupráce mezi původci, svozovými a zpracovatelskými
firmami pro vyšší pokrytí a účinnost systému tříděného sběru a svozu odpadu, jeho
recyklaci, materiálové a energetické využití a bezpečné odstranění. Navíc, s rychlými
změnami v množství a složení odpadů musí vést kontrolní orgány veřejné správy
nepřetržitý dialog se zúčastněnými stranami, aby se implementovaly příslušné právní
předpisy, POH a v příštích letech i Programy přecházení vzniku odpadu dle Směrnice,
které mohou pomoci přinést požadované zlepšení v ISNO.
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3. Prvky (procesy) v ISNO
Termínem prvky ISNO jsou na obrázku označeny jednotlivé oddělené procesy
nakládání s odpadem včetně výroby a služeb, spotřeby a prevence, které jsou
v obrázcích reprezentované uzly (tj. obdélníky uvnitř čárkované oblasti). Tyto obdélníky
(uzly) jsou navzájem propojené toky odpadů, surovin, výrobků a informací, které pak
v obrázcích reprezentují orientované hrany schématu (grafu). Obecně lze v rámci ISNO
rozlišit následující stěžejní procesy:
1. Předcházení vzniku, prevence, tj. opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo
výrobek staly odpadem.
2. Výroba a služby, tj. navrhování, výroba, distribuce a prodej výrobků, poskytování
služeb, kde vznikají nechtěné výstupy a produkty, které se stanou odpady.
3. Spotřeba, tj. užívání výrobků a služeb při kterém vzniknou odpady.
4. Sběr odpadu, tj. shromažďování, včetně předběžného třídění a předběžného
skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu a dále
zpětného odběrů výrobků s prošlou životností.
5. Využití odpadu, příprava k opětovnému použití, materiálové a jiné (např. energetické
využití).
6. Recyklace, využití odpadu pro tvorbu nových výrobků, kam zahrneme i nahrazení
surovin.
7. Odstranění odpadu, zejména skládkování, spalování (bez energetického využití)
nebo i biologický rozklad odpadu.
V následujících odstavcích jsou popsány prvky ISNO, které souvisí se stavebním
odpadem.
4. Stavební odpady
Stavební odpady nespadají do kategorie KO a obce tedy nemusí určovat místo pro
jejich ukládání. Mnohé obce tak nechávají odpovědnost za nakládání s odpady na
občanech, kteří pak nesou veškeré náklady. Ti si při větším množství stavebních
odpadů (výstavba a rekonstrukce svépomocí) musí objednat u oprávněné firmy
velkoobjemový kontejner. Tento postup nepředstavuje pro obce žádné náklady.
V případě, že tyto práce zajišťuje stavební firma, je nakládání s odpady v její režii.
Pokud se jedná o stavby podléhající stavebnímu povolení, stavební úřad by měl při
kolaudaci zkontrolovat jak bylo s odpady naloženo.
Problém však nastává u menších množství stavebních sutí, které jsou občané
schopni převést vlastními prostředky: dodávka, přívěsný vozík apod. Odvoz na větší
vzdálenosti se prodraží (zejména vzhledem k relativně malému množství jednotlivě
přepravovaných odpadů), takže významné množství těchto odpadů končí nelegálně na
katastrech obcí. Z těchto důvodů některé obce řeší nakládání s těmito odpady obecně
závaznou vyhláškou a umožňují ukládání stavebních odpadů na svých sběrných
dvorech. Při rozhodování jakým způsobem řešit nakládání se stavebními odpady je
nutné si uvědomit, že podobně jako provoz sběrného dvora, je zajištění nakládání se
stavebními odpady v režii municipality veřejnou službou pro občany, která zvýší jejich
komfort nakládání se stavebními odpady.
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Druhou možností, kdy se v oblasti stavebních odpadů angažuje obec, je, že
provozuje na komerční bázi recyklační deponii. Zde se za úplatu shromažďují stavební
odpady i od podnikatelských subjektů. Po nashromáždění dostatečného množství
odpadů, je tento většinou zpracován mobilní recyklační linkou. Výsledný produkt –
recyklát je pak prodáván nebo využit obcí v rámci stavebních prací, zpevnění polních
cest apod.
Příkladem může být recyklační deponie provozovaná Obcí Prušánky, která byla
vybudována z prostředků EU, a na které se nashromáždí v průměru 1500 t/rok od
občanů i živnostníků z Prušánek.
Tato varianta je samozřejmě výhodnější z enviromentálního pohledu (omezuje se
zbytečná přeprava, s odpady se nakládá v místě vzniku. Ekonomicky je tento postup
pro obce sice o něco výhodnější (může generovat i zisk), ale vyžaduje řešení jiných
problémů (prašnost, odbyt recyklátu, atd.). Tuto možnost je vhodné řešit ve spolupráci
s více obcemi, např. v rámci mikroregionu, sdružení obcí apod. Je také vhodné umístit
tuto deponii u stávajícího zařízení pro nakládání s odpady, např. u skládky nebo
kompostárny. Recyklační deponie má tu výhodu, že se ušetří náklady na odvoz
a zároveň se nabízí využití recyklátu pro vlastí potřebu v rámci obcí nebo jeho prodej.
5. Sběrný dvůr
Základním prvkem ISNO je přiměřená síť sběrných dvorů. Jak již bylo uvedeno
v předchozí kapitole, některé obce umožňují občanům ukládat stavební odpady na
sběrných dvorech. Stavební odpady shromažďované na sběrném dvoře doporučujeme
evidovat pod kat. číslem 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků. Toto katalogové číslo mají totiž v provozním řádu povolené
recyklační linky. Stavební odpady se na sběrném dvoře shromažďují ve
velkoobjemových kontejnerech do 10 m3. Je nutné, aby obsluha sběrného dvora dbala
na čistotu shromažďovaných odpadů, zejména aby se v suti neobjevovaly nebezpečné
odpady.
Zřízením sběrného dvora mají občané možnost odložit vytříděné složky KO a
stavební odpady odpadů v obci celoročně. Výrazně se tím omezí nelegální nakládání s
odpady, případně lze očekávat částečné snížení produkce SKO a nárůst množství
vytříděných složek. Sběrný dvůr by měly vybudovat obce, které mají nad 2 000 obyvatel
(doporučení většiny POH krajů z roku 2003). V případě menší obce, kdy by mohlo dojít
k neúměrnému zatížení obecního rozpočtu náklady na provoz sběrného dvora, se
nabízí také možnost využití tzv. spádového sběrného dvora v ISNO pro více obcí na
základě jejich dohody. Problém však mohou být nevhodně dohodnuté náklady na
provoz tohoto spádového sběrného dvora.
Zřízení sběrného dvora je vhodné i v případech, kdy separované složky je třeba
k dalšímu zpracování převážet na větší vzdálenosti. Kumulací a případnou objemovou
úpravou těchto odpadů lze dosáhnout výrazných úspor při jejich přepravě.
6. Regionální odpadové centrum
Prvkem vyšší úrovně v ISNO jsou tzv. regionální odpadová centra (ROC). Jedná se
o logické seskupení technologií pro nakládání s odpady na regionální úrovni, především
s KO, dále pak BRO a stavebními odpady. ROC tvoří v regionu základní „pilíř“ ISNO.
ROC začaly mnohde vznikat u skládek KO nebo u větších sběrných dvorů. V některých
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regionech nejsou technologická zařízení ROC umístěna v jednom místě, ale v různých
lokalitách. Vznik ROC podpořily krajské POH a pak především možnost dotační
podpory ROC ze Strukturálních fondů EU a OPŽP.
Úkolem ROC je, v souladu se zásadou „využívat odpady v místě vzniku“, v
maximální možné míře využít, případně upravit největší objemy KO vznikajících v
regionu.
Ty odpady (např. stavební a demoliční odpady, objemný odpad), které nelze využít
v regionu nebo instalace technologie pro jejichž zpracování by byla vzhledem k jejich
malému množství nerentabilní, jsou dočasně skladovány na „mezideponii“ v ROC. Po
dostatečném shromáždění většího množství těchto odpadů jsou předávány na využití
nebo odstranění v rámci kraje nebo i celé ČR. Součástí ROC může být dotřiďování linka
i skládka odpadů.
ROC by mělo mít dostatečnou spádovou oblast (svoz odděleně sbíraných odpadů,
přiměřená síť sběrných dvorů), aby byla zajištěna rentabilita jeho provozu. Nejčastěji je
spádovou oblastí ROC region bývalých okresů případně ORP, mnohde se spádová
oblast překrývá s oblastí dominantní svozové firmy v regionu apod. Je vhodné, aby
ROC bylo umístěno co nejvíce v tzv. „těžišti spádové oblasti“ s dobrou dopravní
infrastrukturou a napojením na spádovou oblast.
Základní technologie ROC
•

sběrný dvůr odpadů,

•

třídící linka na separovaný odpad (papír/plast),

•

technologie na zpracování BRO - aerobní (kompostárny) nebo anaerobní
(bioplynová stanice).

•

recyklační deponie stavebních a demoličních odpadů.

Příklady stávajících ROC
•

Odpadové hospodářství Rapotín.

•

Logistické centrum odpadů Mikroregionu .

•

Regionální odpadové centrum Znojmo.

7. Náklady na stavební odpady v ISNO
Pokud je umožněno ukládání stavebních odpadů na sběrném dvoře, doporučuje se
ukládání vhodným způsobem omezit. A to buď zpoplatněním nebo omezením množství.
Poplatek za uložení staveních odpadů se pohybuje okolo 150 Kč/t. Omezení množství
se uvádí v provozním řádu sběrného dvora, např.: max. 1 přívěsný vozík za auto na
osobu (dům, byt) a den (týden). Po naplnění kontejneru jsou odpady předávány
oprávněným firmám na recyklaci nebo např. jako technologická vrstva na skládku. Cena
za odvoz kontejneru se pohybuje v rozmezí 700 Kč/odvoz až 1500 Kč/odvoz (podle
vzdálenosti koncového zařízení), k tomu je potřeba připočíst cenu za využití 250 Kč/t až
300 Kč/t.
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Investiční náklady na deponii jsou odvislé na velikosti plochy. Nejjednodušším
způsobem lze deponii řešit jako panelovou plochu odvodněnou do jímky. Voda z jímky
slouží pro zkrápění odpadů nebo hotového recyklátu na snížení prašnosti. Plocha musí
být oplocená a je vhodné, aby zde bylo zázemí pro obsluhu, které lze řešit mobilní
buňkou. Takto lze investiční a i provozní náklady snížit na minimum. Na vybudování
deponie lze využít dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Je potřeba si
uvědomit, že dotace bude nižší (40%), protože tento typ projektu spadá do tzv. veřejné
podpory – generuje příjem.
Při návrhu velikosti deponie je nutné počítat s prostorem na vyrobený recyklát. Je
nutné mít prostor na min. 4 druhy recyklátu: betonový (frakce 8 mm až 16 mm, 16 mm
až 32 mm) a cihelný (rovněž frakce 8 mm až 16 mm, 16 mm až 32 mm). Dále je nutné
počítat s místem pro mobilní recyklační linku a manipulaci kolem ní. Při hledání vhodné
lokality je rovněž nutné brát ohled na vzdálenost bytové zástavby (z hlediska prašnosti,
hluku apod.) a dopravní obslužnost.
Nastavení ceny za ukládání stavebních odpadů na deponii by mělo korespondovat
s náklady na zpracování mobilní recyklační linkou. Cena za zpracování malou
recyklační linkou se pohybuje okolo 150 Kč/t (včetně DPH). Cena za uložení by se tak
měla pohybovat taky ve výši 150 Kč/t. Tyto ceny se samozřejmě mohou regionálně
odlišovat.
Pokud jsou ceny za uložení a zpracování mobilní linkou v rovnováze, je případný
příjem za prodej recyklátu už čistým ziskem. Objednání malé mobilní recyklační linky se
vyplatí při nashromáždění min. 1000 t odpadů. Aby byl recyklát vůbec prodejný je při
shromažďování nutné odpady třídit na betony a ostatní sutě. Největší zájem je totiž
o betonový recyklát, který se dá prodat za 150 Kč/t, cena za cihelný recyklát se
pohybuje v rozsahu 60 Kč/t až 80 Kč/t.
8. Závěr
Integrovaný systém nakládání s odpady v sobě zahrnuje několik heterogenních
oblastí OH, jejichž integrace může být přínosem zejména z ekonomického i
environmentálního hlediska. Stavebním odpadů není většinou věnována dostatečná
pozornost ze strany měst a obcí, protože se nejedná o komunální odpady. Z hlediska
produkce se však po komunálních a biologicky rozložitelných odpadech jedná o třetí
nejvýznamnější skupinu odpadů. Ukazuje se, že pokud tato komodita není vhodným
způsobem začleněna do ISNO, v konečném důsledku jsou náklady pro obce vyšší
(odstraňování nelegálních skládek). Vhodným začleněním stavebních odpadů do
ISNO je možné dosáhnout toho, že příjmy pokryjí náklady, v lepším případě je
možné, že se dosáhne i malého zisku. Příkladem může být recyklační deponie
stavebních odpadů, kterou provozuje obec Prušánky.
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VYUŽÍVÁNÍ A VLASTNOSTI PEVNÝCH ZBYTKŮ ZE SPALOVNY
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát, Ing. Jana Pěničková
(TERMIZO a.s. Liberec, info@termizo.cz )
Abstract
The high level technology of household waste incinerator TERMIZO enables to utilize
nonutilisable waste with high efficiency. It produces, directly at the city centre,
approximately one third of all the demand of the local heating steam. Cogeneration of
electricity covers own demand, overplus is supplied to a network. The incinerator
fulfils all EU limits for atmosphere, water and earth. The article is focused on
longterm leaching of incinerator´s ash matter by rainwater and describes chemical
including hydrodynamical changes. Simultaneously, the increasing usage of material
recovery of solid wastes has been documented.
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 v Liberci. V roce 2009 jsme
spálením 96 910 tun odpadů dodali do topného systému města 732 TJ tepla, což je
zhruba jedna třetina roční spotřeby tepla. Je to i ekvivalent roční spotřeby tepla
14 600 domácností. Tím jsme nahradili v sousední teplárně 21 000 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 8,9 GWh, což je ekvivalent roční spotřeby elektrické energie
4 100 domácností.
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). Expozici tohoto materiálu
v přírodě in situ, pod vlivem dešťových srážek po dobu více než čtyř let, jsme se
podrobně věnovali v loňském příspěvku. Zde zmíníme jenom hlavní efekty chování
reaktivních popelovin v přírodním prostředí. Z těchto popelovin rovněž oddělime
feromagneticky cca 1400 tun železného šrotu pro hutě. Celková míra
materiálového využití popelovin na výrobky je vždy vyšší než 95%, v roce 2009
činila dokonce 99.6 %.
Tak jsme z obtížného odpadu, který opakovaně vzniká činností člověka a má
nebezpečné vlastnosti, nahradili neobnovitelné zdroje energie (mazut) a primární
suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních
spaloven démonizovat, neboť patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí
a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto již šestý rok po sobě nepřekračujeme žádný
ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru
znečištění (irz.cz).
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2. Stručný popis spalovny a vybrané provozní ukazatele
Spalovna (obr. č.1) je tvořena bunkrem sloužícím ke shromažďování odpadu o
objemu 600 m3 (hrubá frakce) až 2 400 m3 (jemná frakce). Následuje ohniště
s implementovaným předsuvným roštem a s parním (utilizačním) kotlem, které tvoří
jeden agregát, sestávající ze třech radiačních (vertikálních) tahů a jednoho
konvekčního (horizontálního) tahu. Struska se z roštu odvádí přes vodní lázeň do
bunkru strusky, kde je následně smíchána s propraným popílkem. Teplota v ohništi
se pohybuje v rozmezí 900 až 1130 ºC a v dohořívací zóně dosahuje hodnot 850950 ºC, což je mimo jiné rozsah pro optimální průběh metody SNCR redukující oxidy
dusíku obsažené ve spalinách. Za posledním přívodem vzduchu do spalovací
komory musí být dosaženo vždy teploty 850 ºC a proto se zde jako přídavné palivo
využívá zemní plyn. Ovšem pouze v situacích vedoucích k nedodržení teploty
(najíždění a odstavování spalovny, výpadek dávkování odpadu, kolísání kalorického
obsahu odpadu v průběhu jeho spalování). Je nezbytné zdůraznit, že přídavné palivo
trvale nepodporuje proces spalování odpadu a jeho energetický přínos,
představující cca 0,5 %, je zanedbatelný.
Ve spalovně se získává současně tepelná a elektrická energie (tzv. kogenerace) z
vyrobené páry (43 bar/430 °C je redukováno v protitlaké turbíně s elektrickým
výkonem 2,5 MW na 10 bar/230°C), která je následně využívána ve vlastním
technologickém procesu a především dodávána do parních rozvodů centrálního
zásobování tepla a elektrické sítě.
Systém čištění spalin před jejich vypuštěním do komína, kde probíhá kontinuální
měření emisních koncentrací zbytkového podílu znečišťujících plynných látek, lze
charakterizovat jako čtyřstupňový:
• redukce oxidů dusíku (NOx) pomocí SNCR metody: injektáž 25% NH4OH
převážně do třetího radiačního tahu kotle,
• redukce tuhých znečišťujících látek (TZL): záchyt zbytkového podílu
jemného popílku s obsahem toxických kovů v elektrostatickém odlučovači
(EO) bezprostředně navazujícím na utilizační kotel,
• redukce organických látek: perzistentní organické látky, zejména skupiny
PCDD/F, jsou eliminovány prostřednictvím technologie katalytické filtrace
REMEDIA D/F™, jehož dalším efektem je odloučení zbytkového podílu
jemného popílku vystupujícího z EO,
• redukce anorganických látek – mokrý způsob čištění využívající principu
fyzikálně-chemické absorpce probíhá v následujících krocích:
- absorpce největšího podílu plynných sloučenin kyseliny
chlorovodíkové a fluorovodíkové probíhá v tzv. Quenchi, v němž
dochází k prudkému ochlazení spalin vodou na teplotu cca 60 °C a
zároveň k eliminaci nezachycených TZL a kovů,
- absorpce oxidů síry prací vodou s obsahem hydroxidu sodného,
- absorpce aerosolů nejmenších podílů TZL prostřednictvím
tryskového okruhu (Ringjet) a kolmého vstřikování vody do proudu
spalin.
Rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy ze shromážděných popílků jsou
vyluhovány v kyselém prostředí při pH = 3,5 a zvýšené teplotě 70 °C. Vodný výluh je
následně přes vakuový pásový filtr veden do procesu úprav technologických
odpadních vod a odvodněný popílek odchází do bunkru strusky, vykazující podobné
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vlastnosti. Prací vody ze všech technologických uzlů spalovny jsou zpracovávány
v úpravně procesních technologických vod a takto vyčištěná voda je vypouštěná do
městské kanalizace.

Obr.č. 1: Základní technologické schéma spalovny s vyznačením dodatečně
instalované katalytické filtrace REMEDIA D/F™
Tab. č. 1: Bilanční výrobní ukazatele spalovny
Ukazatel
Roční provoz
Spálený
odpad
Výroba páry
Tepelná
energie
El. energie

Jednot.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

h

7711

7530

7930

7799

8070

8014

8102

8259

8784

7917

tis. t

74,3

82,8

96,3

91,1

92,6

93,1

89,9

91,2

91,9

96,8

t/t

3,1

3,1

2,9

2,8

2,9

3,0

3,3

3,5

3,4

3,1

GJ/t

9,8

9,9

9,3

8,9

9,3

9,7

10,4

11,1

10,8

9,9

MWh/t

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

371

381

315

308

283

270

305

Popeloviny
výrobek
Separace
železa
Popeloviny

kg/t

2,4

14

15

1

17

15

14

10

408

402

415

25

2

15

12

18

15

0,6

Popílek

3,5

2

1,2

1

0,8

1,5

0,6

0,7

1,2

0,7

Filtrační
koláč

12

13

11

13

10

13

9

9

9

7

0,22

0,28

0,28

0,31

0,26

0,26

0,29

0,24

0,22

0,16

odpad

Odpadní
voda

m3/t

Tabulka č.1 dává představu o vybraných bilančních provozních ukazatelích ve
sledovaném období, vtažených na tunu spáleného odpadu a dokladuje zároveň
kvalitní provoz spalovny.
Na následujícím obrázku je znázorněna kvalitativní změna v produkci a využívání
pevných odpadů ve spalovně.
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Obr.č. 2: Vývoj v produkci pevných odpadů a výrobků z nich (%)
3. Vlastnosti popelovin
Popeloviny vznikající v topeništi moderní spalovny se významně liší od
vysokopecních
nebo
ocelářských
strusek,
elektrárenského
popílku
z vysokoteplotního i fluidního spalování. Rozhodující je způsob vedení procesu
spalování na pohyblivém šikmém roštu s řízeným přívodem vzduchu v teplotních
zónách v rozmezí teplot 900-1 130 oC a době zdržení 0,5-1,0 hod.
Za těchto podmínek probíhají analogické reakce jako při výrobě cementu. Málokdo
ví, že v komunálním a živnostenském odpadu je velké množství sloučenin vápníku
(vápenec) ve formě plniv papíru, plastifikátorů a barviv v plastech a dalších
výrobcích. Obsah vápníku v našich popelovinách se pohybuje v rozmezí 6-7%,
obsah hořčíku 0,5-0,6%. Tyto sloučeniny jsou zde přítomny ve formě složitých
hlinitokřemičitanů a křemičitanů vápenatých. Struska po vysušení obsahuje jako
hlavní krystalické složky β-křemen (SiO2) a kalcit (CaCO3), vedle portlanditu
[Ca(OH)2],hydroxylellestaditu [Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH)2], živce [K2O.Al2O3.6SiO2],
illitu [nK2O.Al2O3.3SiO2.nH2O] a ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). Vypraný
popílek tepelně zpracovaný při 105°C obsahuje jako hlavní fázi sádrovec
(CaSO4.2H2O) vedle již výrazně nižšího obsahu β-křemene a anhydritu (CaSO4).
Tyto sloučeniny jasně určují charakter a chování našich popelovin (SPRUK) jako
pojiva při vytváření pevného produktu [5] .
Při uložení výrobku SPRUK v přírodě ve zhutnělé vrstvě probíhají solidifikační
reakce, které vytvářejí prostorové struktury v této vrstvě a vedou ke snižování
filtračních koeficientů a obtékání vzniklého prostorového tělesa srážkovou vodou.
Tím se snižuje plocha kontaktu a skutečné množství složek uvolňovaných ze SPRUK
by mělo být ještě nižší. Tyto zajímavé efekty jsou důležité pro praktické využívání
výrobku a pokusili jsme se je přiblížit dlouhodobým provozním testem, což je stručně
popsáno v další kapitole.
S tímto pevným zbytkem po spalování lze v současné době nakládat tímto
způsobem:
• Jako odpad lze popeloviny ukládat pod katalogovým číslem 190112 na
skládkách. Vzhledem k tomu, že splňují beze zbytku kritéria třídy IIa a rovněž
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IIb vyluhovatelnosti a ostatní legislativní náležitosti, mohou být jako ostatní
odpad ukládány na skládkách S-OO1, S-OO2, S-OO3. Pro použití na skládce
inertního odpadu S-IO splňujeme všechna kriteria, až na obsah chloridů a
síranů Na, K, Mg, Ca. To jsou běžné složky přírodních vod. Za mimořádně
důležitý lze považovat parametr ekotoxicita, který je dlouhodobě negativní.
Obsahy organických škodlivin (tab.č.2) rovněž splňujeme. Pro ukládání na SIO by bylo potřebné provést posouzení rizik. Je prokázáno, že vlastnosti
našich popelovin jsou podobné jako vlastnosti portlandských betonů a
hydraulická vodivost se pohybuje v řádu 1.10-6 m/s, tedy jako písčité jíly.
Proto se v přírodě vyluhovatelnost ještě snižuje a popeloviny jsou obtékány
jako blok. Toto je způsobeno prostorovými reakcemi mezi složitými hlinitany a
křemičitany vápenatými. Tím se v průběhu času při aplikaci zlepšují fyzikálněchemické a užitné vlastnosti popelovin a snižuje se vliv na životní prostředí.
Ve všech těchto případech použití nemusí být provedena separace železa z
popelovin. Podmínky sledování kvality jsou určeny platným Osvědčením o
nebezpečných vlastnostech odpadu v souladu s platnou legislativou. Odpad
nemá nebezpečné vlastnosti a jeho kvalitu je třeba dokladovat v půlročních
průměrných vzorcích. Námi sledovaná kvalita je svým rozsahem nad rámec
požadavků Osvědčení.
• Jako odpad lze popeloviny pod katalogovým číslem 190112 rovněž využívat
při uzavírání skládek k vytváření těsnící vrstvy. Rovněž tak lze tento odpad
využívat k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven za účelem
jejich rekultivace. Dále mohou popeloviny jako odpad být využity na povrchu
terénu k terénním úpravám nebo rekultivaci lidskou činností postižených
pozemků. Pro množství odpadu větší než 1000 tun je třeba zpracovat
hodnocení rizika v dané lokalitě. Popeloviny nelze využít k vytváření
uzavírací ochranné vrstvy a svrchní rekultivační vrstvy k ozelení
vzhledem k mimořádně přísným limitům kovů (vyhláška č.294/2005
Sb.,tab.č.10.1), přičemž obsah organických složek s rezervou plníme.
• Dále lze směs popelovin materiálově využívat jako výrobku ve smyslu zákona
č.22/1997 Sb.
Je však nutné dodržovat podmínky dané certifikáty a
stavebně technickými osvědčeními. Jednou z hlavních podmínek použití
stavebního výrobku je magnetické oddělení kovů. Výrobek nese označení
SPRUK a lze jej použít jako materiál pro násypy a zásypy při stavbách
pozemních komunikací a ostatních stavbách. Současně vzniká další druhotná
surovina, separovaný železný šrot.
V tabulce č.2-3 je typický příklad chemických analýz, které provádíme pro
dokladování kvality a využitelnosti našich popelovin jako výrobku nebo odpadu.
Souhrn z hodnocení kvality: Hodnocení provádíme porovnáním s parametry třídy
vyluhovatelnosti I, IIa, IIb a limity pro výrobky (tab.č.2.). Nesplňujeme pouze
nejpřísnější třídu I v obsahu rozpustných látek, antimonu a molybdenu.
Tab. č. 2: Hodnocení vychovatelnosti popelovi TERMIZO a.s.
Ukazatele

pH
Rozpušť. látky (1)

Limit
I.třída

400

Limit
IIa.třída (IIb)
(3)
≥6
8000 (6000)
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Výrobek
-ostat. stavby

Výrobekpozem.
komunikace

Výsledek
analýz
9,3
2330

DOC
Fenolový index
Amonné ionty
Chloridy
Dusičnany
Dusitany
Fluoridy
Kyanidy volné
Sírany
Ag
Al
As
B
Ba
Be
Cd
Co
Cr celk.
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
Pb
Sb
Se
V
Sn
Zn
Mo
Ekotoxicita (ml/l)

50
0,1

80

80

1500

1

30 (15)

100

3000 (2000)
0,1

0,05

2,5 (0,2)

0,1

2

30 (10)

0,004

0,5 (0,1)

0,05
0,2

7 (1)
10 (5)

1
0,005
0,005
0,1
0,1
1

0,001

0,2 (0,02)

0,005

0,04
0,05
0,006
0,01

4 (1)
5 (1)
0,5 (0,07)
0,7 (0,05)

0,1
0,1

0,4
0,05
Negat.

20 (5)
3 (1)

0,05
0,2
3
Negat.

6,8
0,015
0,228
349
<2
0,26
0,8
<0,005
1220
<0,001
0,8
0,01
0,2
0,1
<0,0002
0,001
<0,02
0,016
0,16
0,01
<0,001
0,004
0,008
0,002
0,01
0,008
0,05
<0,01
0,03
0,07
Negat.

Legenda:
(vyhláška č.294/2005 Sb., tab.č.2.1., certifikáty a stavebně technická osvědčení,
rozměr ukazatelů mg/l, (2) )
(1) Pokud jsou stanoveny rozpuštěné látky, není nutné stanovovat sírany a
chloridy.
(2) Překročený limit je vyznačen tučným písmem. Za překročení limitu se
považuje vyšší naměřená hodnota se zohledněním nejistoty měření.
(3) Hodnoty uvedené v závorce platí pro odlišné limity třídy IIb, ostatní hodnoty
jsou stejné pro třídu IIa i třídu IIb
Překročení u molybdenu a antimonu jsou zanedbatelná. Z analýz vyplývá, že u
rozpuštěných látek se jedná především o obsah chloridů a síranů Na, K, Mg, Ca. To
jsou běžné složky přírodních vod. Plně splňujeme i parametry obsahu organických
škodlivých látek pro skládky skupiny S- inertní odpad (tab.č.3.). Všechna kriteria
použití stavebního výrobku splňujeme. Překročení u molybdenu a antimonu jsou
zanedbatelná. Obsah toxických perzistentních organických látek (POPs) sleduje
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legislativa měřením obsahu PCDD/F („dioxinů“), kde je naměřená hodnota 0,08 ng
TE/g, což je hodnota 200krát nižší než limit. Za mimořádně důležitý lze považovat
parametr ekotoxicita, který je dlouhodobě negativní. Takto dobrá hodnota
ekotoxicity znamená, že dochází k minimálnímu ovlivňování životního prostředí
našimi popelovinami.
Tab. č. 3: Limitní obsah v popelovin popeloviách TERMIZO a.s.
(vyhláška č.294/2005 Sb.,tab.č.4.1., certifikáty a stavebně technická osvědčení)
Ukazatele

Jednotka

BTEX
Uhlovod.C10-40
PAU
PCB
NEL
TOC
226Ra

mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
% sušiny
Bq/kg sušiny

Limit
Výrobek Výrobek-pozem. Výsledek
inertní odpad -ostat.
komunikace
analýz
(S-IO)
stavby
6
500
80
1
3
1000

1000

<0,5
140
<4
<0,02
352
1,9
51

4. Chování popelovin umístěných v bloku „in situ“
Vzhledem k velké heterogenitě výrobku, složitosti probíhajících solidifikačních reakcí
a nutnosti potlačit stěnové efekty je nutné zvolit poměrně velkou velikost pokusného
reaktoru. Nám se k tomu dobře hodil vyřazený důlní vozík o rozměrech 0,8 x 0,8 x
1,7 metru. Provedli jsme na něm úpravy, aby bylo možné jímat referenční dešťovou
vodu, odebírat vzorky výluhu z popelovin, referenční vody a také měřit filtrační
koeficienty ve zhutnělé vrstvě. V tomto reaktoru jsme pěchováním vytvořili udusanou
vrstvu cca 0,5 m vysokou o objemu cca 640 l a váze asi 1 200 kg. Touto vrstvou
postupně procházela dešťová voda, na výstupu byly následně jímány a měřeny
prošlé objemy výluhů i dešťové vody, které byly posléze analyzovány. Takto bylo
možné sledovat chemické a objemové poměry (vodní deficity) související i s vlivem
klimatu (vysychání popelovin v letních měsících). Vlastnosti dešťové vody jsou
typické: pH 7-8, vodivost 12-23 mS/m, RL 50-125 mg/l.
Před příchodem mrazů jsme provedli stanovení filtračního koeficientu (FK), resp.
hydraulické vodivosti ( 110 a 490 den experimentu). Pokud bychom provedli tento
filtrační experiment na počátku, nebylo by možné sledovat výluhy a hydrataci, neboť
bychom provedli promývku velkým množstvím vody (cca 300 litrů). Efekt těchto
měření filtračních koeficientů je dobře patrný na následujících obrázcích z tohoto
experimentu. Do března 2009 trval experiment cca 1 800 dní a včetně měření
filtračních koeficientů (dvakrát 300 litrů) prošlo blokem popelovin 2 200 litrů
výluhu z dešťové vody.
K výsledkům reálných výluhů uvedených na následujícím obrázku je třeba ještě
uvést tyto zásadní rozdíly v laboratorních a provozních podmínkách:
Tab. č. 4: Srovnání laboratorních a provozních podmínek vyluhování
Laboratoř
materiál je upraven na zrnitost

Provozní pokus
materiál není upraven, kusy až 100 mm
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95% pod 4 mm
intenzivní kontakt vody-24 hodin

pomalý statický kontakt s vodou

poměr voda /pevná fáze je 10

max. poměr voda /pevná fáze je cca 1,8

destilovaná voda

dešťová voda

není uvažován vliv podnebí

je uvažován vliv podnebí

Vzhledem k tomu, že měření FK probíhá cca jeden den, není tento výluh z hlediska
doby kontaktu s pomalým vyluhováním při dešti zcela ekvivalentní. Tomuto měření
filtračního koeficientu předcházelo pomalé vytlačení vzduchu z bloku popelovin
spodním zavodněním z autocisterny po dobu cca 5 hodin. Poté se provedlo měření
průtoků vrstvou popelovin s konstantní hydrostatickou výškou zajišťovanou
přepadem přes hranu reaktoru. Výpočtem [2] byl stanoven FK v 110 dnu 1,5*10-6 a v
490 dnu 1,2*10-6 m/s . Laboratorně byla již dříve stanovena hodnota cca 4*10-5 m/s
[6]. Experimentální provedení (zvýšené strany reaktoru) donutily dešťovou vodu
vrstvou popelovin protéci, zatímco ve skutečnosti by v terénu nebo ve stavbě byl
tento málo propustný blok vodou obtékán.

Obr.č. 3: Snížení vyluhovatelnosti složek v důsledku zrání popelovin
4. Zhodnocení vlivu popelovin na životní prostředí
Z provedených unikátních provozních experimentů trvajících 4,5 roku vyplývají
některé důležité závěry:
• Navržená experimentální
reprodukovatelné výsledky.

metodika
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je

realizovatelná

a

poskytuje

• Při ukládání popelovin do země v přírodě se uplatňují v plném rozsahu
pucolánové vlastnosti popelovin, které vedou k prostorovým vazbám složitých
hlinitokřemičitanů ke snižování filtračních koeficientů (cca 30krát) a fixaci
rozpustných složek. Vrstva popelovin se začíná chovat jako obtížně
prostupný blok (přechází z charakteru propustných středních písků k málo
propustným jemným písčitým jílům) a je tedy ve skutečnosti dešťovou vodou
obtékána.
• Vyluhovatelnost v laboratoři a in situ má specificky odlišné podmínky, zejména
odlišný poměr vodné a pevné fáze, velikost mezifázové plochy, intenzitu
kontaktu, vliv teplotních rozdílů a klimatu. To má u reaktivních materiálů, u
kterých probíhají reakce analogické procesům ve vrstvě maltovin nebo
betonu, zcela zásadní vliv na skutečně uvolněné množství znečišťujících
složek do životního prostředí.
• U našich popelovin (SPRUK) se tedy uvolňuje, proti laboratorně naměřeným
hodnotám, prakticky veškeré množství netoxických chloridů alkalických
kovů. V souhrnu to znamená zhruba 50% rozpuštěných látek. Dále se
dobře rozpouští chloridy molybdenu a mědi.
• Uvolní se pouze cca 10% síranů, fluoridů a vápníku protože mají nízkou
rozpustnost a zůčastňují se reakcí ve vrstvě popelovin. Ve výluzích se ustaví
časem nízké rovnovážné koncentrace.
• Nevyluhují se toxické kovy (Ni, V, Mn, Cr, Ag, Zn, Al, Pb, As, Be, Bi, Cd, Co,
Fe, Li, Sb, Se, Te, Ti, Tl, W, Zr), jejichž koncentrace ve výluzích jsou pod
limity analytického stanovení.
• Skutečná nebezpečnost stavebního výrobku SPRUK je vzhledem k jeho
reaktivitě ještě nižší než vyplývá z laboratorních analýz.
• Vynikající funkční vlastnosti stavebního výrobku SPRUK (pevnost,
nefiltrovatelnost, nevymrzání, odolnost proti otěru) z popelovin pro použití jako
násypy, zásypy, podkladové vrstvy staveb jsou přirozeně provázeny rychlým
vytvrdnutím vrstvy. Proto stejnou dobu 4,5 roku jezdí bez problému
naložené nákladní automobily a pásové traktory na zkušebním úseku
vnitřní silnice připravené z pouhé sválcované vrstvy popelovin. To je
samozřejmě ve vyspělých státech dobře známo a využíváno jako náhrada
neobnovitelných přírodních surovin (štěrk, kamenivo, betony) při stavbě silnic,
parkovišť a dalších staveb.
Kvalitu popeloviny vyhodnocujeme v souladu s legislativou jako odpad a v souladu
s certifikačními podmínkami jako výrobek. 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 v plném rozsahu (IIa,IIb,III).
Mimořádně důležitý parametr ekotoxicita je dlouhodobě negativní, což indikuje
minimum škodlivých látek uvolňovaných do životního prostředí. Negativní test
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ekotoxicity je velmi citlivý ukazatel a nesplňuje ho mimo řady výrobků
z recyklovaných odpadů ani řada přírodních surovin [4] (zemina, písek).
Všechny podmínky certifikace na stavební výrobky splňujeme. To vše ovšem pro
laboratorní výluhy, které tento článek dává do reálných souvislostí se skutečným
nebezpečím pro životní prostředí. Nepochybně tedy nebezpečnost takovýchto
výrobků je ve skutečnosti daleko menší než naznačují laboratorní analýzy.
5. Úspěšné řešení mezinárodních výzkumných projektů
Spalovna komunálního odpadu TERMIZO a.s. se se jako hlavní řešitel aktivně podílí
od roku 2004 na projektech s různou tématikou, vždy však související s minimalizací
vlivu zařízení na životní prostředí nebo s optimalizací využití vystupujících proudů.
Všechny tyto úspěšné projekty souvisí především s kvalitní prací týmu
renomovaných výzkumných pracovišť a velké provozní společnosti s jasnou vizí
výsledků spolupráce. V následujících několika bodech jsou shrnuty ukončené nebo
nově řešené projekty:
EUREKA DIOXIN (2004 – 2006): První projekt spalovny byl zaměřen na stanovení
podrobných technologických postupů a algoritmů řízení provozu technologie
katalytické filtrace REMEDIA D/F™ umístěné poprvé na světě jen v částečně
vyčištěných spalinách. Dosud je provozováno původních 676 katalytických trubic
s filtrační plochou 1800 m2 po dobu cca 50 000 hodin s malou ztrátou účinnosti.
EUREKA DIOXIN2 (2006 – 2007): Tento projekt byl primárně zaměřen na ověření
originální české patentované metody CMD (cooper mediated destruction) umožňující
dehalogenovat perzistentní organické látky (POPs) adsorbované na povrchu pevné
fáze (popílku) vystupující z katalytické filtrace REMEDIA D/F™ v reálných
podmínkách provozu spalovny TERMIZO a.s. Tím by celá technologie mohla být
posuzována jako bezodpadová (odstraňující POPs z plynnné i pevné fáze). Pro
různé reálné popílky bylo dosaženo účinnosti vyžší než 98 %. Souběžně s tímto
byl intenzivně sledován provoz dvou prototypů měřících aparatur NOPAR
umístěných před a za katalytickou filtrací vyvinutých právě s cílem sledovat různé
typy POPs v reálných a reprodukovatelných podmínkách.
EUREKA BIOFIX (2006 – 2009): V rámci tohoto projektu se úspěšně ověřila
možnost využití odpadního oxidu uhličitého z kvalitně vyčištěných spalin v TERMIZO
a.s. pro transformaci do rychle rostoucí kultury řas vybraného kmene Chlorella. Byla
prokázána i vyšší rychlost produkce těchto řas v porovnání s modelovými plyny
obsahujícími čistý CO2, zejména v důsledku nízkého obsahu kyslíku,
spotřebovaného na spalování, na rychlost fotosyntézy. Využívají se originální české
technologie a aparáty.
EUREKA ALGANOL (2009 – 2012): Nový projekt ALGANOL navazuje na předchozí
BIOFIX a věnuje se již výhradně modifikaci způsobu růstu řas tak, aby obsahovaly
vysoké obsahy škrobů (nyní již více než 50% sušiny) a lipidů. Potom je zde reálná
varianta produkce biopaliv 2.generace (bioetanolu a biodieselu). Využívají se
originální české technologie a aparáty a úkol má mimořádnou odbornou odezvu
v zahraničí. V roce 2010 by měly být již provedeny experimenty na provozních
modulech.
TIP NANOFILTER (2009 – 2012): Nový projekt NANOFILTER navazuje na unikátní
zkušenosti českého vynálezce způsobu výroby netkaných nanotextilií (Technická
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univerzita Liberec), prvního výrobce provozních nanotextilií a strojů pro jejich výrobu
(Elmarco Liberec) a významných výrobců provozních filtračních tkanin (Ecotex
Vysoké Mýto, Kayser Group Německo). Ve spolupráci s naší spalovnou TERMIZO
a.s., která má zkušenosti s provozováním unikátních katalytických filtrů REMEDIA
D/F™, si klademe za cíl najít technologii výroby nanofiltrů pro oddělování
pevných znečišťujících látek, nebo ještě lépe s podobným katalytickým
efektem pro rozklad toxických organických látek.
6. Závěr
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. Recykluje více než 95 % produkovaného odpadu po
spalování, ve formě železného šrotu a kvalitního stavebního výrobku. Lze recyklovat
i barevné kovy. Energeticky využívá obtížný odpad, který má potenciálně
nebezpečné vlastnosti zejména při prostém vyhazování na skládku. Více než 4
miliony tun komunálního odpadu ukládaného ročně v ČR na skládku představuje
například možnou náhradu téměř 900 000 tun mazutu nebo 3,5 milionu tun hnědého
uhlí.
Takto jsme se připravili za uplynulých dvacet let o velké
množství
nenahraditelných primárních paliv pro výrobu ekvivalentního množství tepla a
elektrické energie. Místo toho představují naše staré skládky potenciální ohrožení
podzemních vod v budoucnosti. Rovněž jsme za toto období mohli vybudovat takto
účinné moderní spalovny za dotace z EU, na něž již nyní nedosáhneme. 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.
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NOVÉ PŘÍSTUPY K EKOTOXIKOLOGICKÉMU HODNOCENÍ
PEVNÝCH ODPADŮ A MATERIÁLŮ S JEJICH OBSAHEM
NEW ACCESS TO THE ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF SOLID WASTE
AND MATTERS CONTAINING WASTE
Ing. Zuzana Pavlitová Letková, Ing. Karin Ayoubi, A. Gregrová, Soňa Jarošová
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno,
letkova@vustah.cz
Abstract
Waste materials from industry can be used for production of building materials,
thereby we can protect of enviromental and save energy sources. This paper
discribe of ecological tests, which are suitable for monitoring of chemical and
ecotoxicological characteristics of matters containing waste materials
Ecological study consists of set of tests, which appears from national and foreign
legislation. By those tests is evaluating whether the waste is suitable for next using in
building industries and whether the matters containing waste are not dangerous for
environment and human health.
The research of contact tests indicates, that these tests are more suitable for solid
waste materials, building materials and other matters containing waste, which is
imposible convert into the leach.
Úvod
Snahou našeho výzkumu je zapracovat průmyslový odpadní materiál do
stavebních výrobků, kde jsou plnohodnotnou náhradou za klasické suroviny. Budoucí
stavební materiál s obsahem odpadu by měl být v celém svém životním cyklu
nezávadný jak životnímu prostředí tak lidskému zdraví, proto je podrobován
zkouškám ekologické vhodnosti, které zahrnují chemické a ekotoxikologické analýzy.
Chemické parametry materiálů je možné sledovat jak v sušině, tak i ve výluhu,
ovšem z ekotoxikologického hlediska je nutné pevné vzorky převést do výluhu, čímž
je značně snížena vypovídací hodnota zkoušky. Pro tyto materiály jsou vhodnější
testy kontaktní, které bohužel dosud nejsou součástí české legislativy.
Klasické testy ekotoxicity
Pro stanovení ekotoxicity se používají klasické biotesty, tzv. konvenční testy
doporučované českou legislativou. Akutní test toxicity na rybách (ČSN EN ISO 73462), imobilizační test na dafniích (ČSN EN ISO 6341), růstově inhibiční test na řasách
(ČSN EN ISO 8692), test klíčivosti a růstu kořene hořčice (dle věstníku MŽP 4/2007)
[1].
Klasické biotesty pro sledování ekotoxicity se využívají především pro hodnocení
nově vyvinutých chemických látek a přípravků a při klasifikaci odpadů (např.
v kapalném skupenství, kaly, odpadní vody, atd). Tyto testy mají největší význam pro
zjišťování potenciálního nebezpečí pro vodní ekosystém[2].
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Nové přístupy
Hlavním nedostatkem testů s vodným výluhem je nerozpustnost některých
nebezpečných polutantů, které nepřichází do kontaktu s testovaným organismem a
test tak ztrácí vypovídací schopnost.
Pro pevné matrice existuje alternativa spočívající v kontaktních testech, které jsou
realizovány přímo v půdě a vzorek se tedy nemusí převádět do vodného výluhu.
V současné době se testy provádí dle zahraničních metodik, současně jsou
překládány do češtiny a zaváděny do praxe mnoha laboratoří, především těch, které
testují pevné vzorky.
Nejčastějšími bioindikátory pro kontaktní testy jsou žížaly, roupice, půdní
mikroorganismy a semena rostlin. [3]
Jak vyplývá z prezentovaných zkušeností s kontaktními testy, očekává se
vyloučení testu na rybách, který působí problémy v mnoha laboratořích a také testu
se semeny hořčice bílé. Doporučenou sadou pro testování výluhů a kapalných
vzorků bude test na perloočkách, test na řasách, test zhášení bioluminiscence
bakterií[4].
Doporučená sada testů toxicity pro pevné matrice bude obsahovat testy:
•

Reprodukční test na chvostoskocích (ISO11267) [5]

•

Reprodukční test na roupicích (ISO 16387) [6]

•

Test inhibice růstu kořene suchozemských rostlin (ISO 11269) [7]

V našem výzkumu jsme se soustředili na hledání alternativy ke
klasickému biotestu s rostlinou hořčicí bílou. Z výsledků testů vyplývá, že test růstu
kořene hořčice není vhodný pro hodnocení pevných matric. V testu na hořčici bílé u
materiálů obsahujících odpad dochází k nadměrné stimulaci růstu a to nad normou
daných 30 % a staví tak materiál na hranici toxicity, přestože ostatní citlivější testy
vykazují minimální nebo nulovou toxicitu.
Metoda růstu kořene hořčice bílé byla několikrát veřejně kritizována, protože její
citlivost je nízká a má několik nedostatků (např. problémy s klíčivostí). Náhradou za
tuto jednoduchou a ekonomicky nenáročnou metodu může být kontaktní test inhibice
růstu kořenů suchozemských rostlin, např. test se semeny salátu Lactuca sativa[4].
Tento test je na rozdíl od testu na hořčici realizován přímo ve standardizované
půdě, která má předem známe vlastnosti a míchá se s pevným vzorkem, který se
nijak neupravuje, semena salátu jsou před testem naklíčena, tudíž odpadá problém
s klíčivostí semen.
Na obrázku č. 1 je viditelný rozdíl pěstování semen rostlin hořčice bílé na
filtračním papíře a semen salátu ve standardně připravené půdě, která se blíží
reálnému chování v přírodě.
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Obrázek č.1

Závěr
Výzkum v oblasti testování ekotoxikologických vlastností pevným matric a hmot
obsahujících odpad je potřeba nasměrovat k využívání kontaktních testů, které mají
pro tyto matrice mnohem vyšší vypovídací schopnost než klasické biotesty pracující
s vodným výluhem těchto hmot. V tomto roce se pokusíme zavést do praxe kontaktní
testy v laboratoři ekotoxikologie, které nám pomohou lépe zmapovat chování
pevných odpadů a budoucích stavebních materiálů s jejich obsahem v životním
prostředí.
Poděkování
Příspěvek byl realizován s podporou výzkumného záměru VEZPOM MSM
2623251101.
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RECYKLAČNÍ CENTRA ON-LINE
VYHLEDÁVAČ PRO LIBOVOLNÉ MÍSTO STAVBY V ČR
na WWW.BETONSERVER.CZ
Nejbližší recyklační centra, dodavatele písků, štěrků, betonu, nebo dodavatele
souvisejících materiálů a technologií v libovolném místě České republiky najdete na serveru
WWW.BETONSERVER.CZ. Již 10 let nabízí prvotřídní služby jak pro dodavatele tak i
odběratele. Pro stavební firmy představuje Betonserver nejjednodušší způsob vyhledání
dodavatelů recyklátů v dané lokalitě. Pro dodavatele recyklátů je Betonserver efektivním a
levným nástrojem vlastní prezentace svých provozoven či reklamy.
Server je provozován jako nástroj pro zásobování staveb v konkrétním místě a je založen na
principu mapového podkladu České republiky a fixaci provozoven dle geografické polohy.
Zároveň přináší i obsahově velmi kvalitní provedení databázového katalogu, s komplexním
výčtem výrobního sortimentu, prováděných prací a služeb a možnosti způsobu dopravy.

FUNKCE SERVERU
1.

Pro „průzkum nabídky“ v místě. Po zadání místa stavby nabízí kompletní
seznam provozoven např. recyklačních center, dodavatelů betonu, skládek sutí či
štěrkoven .
2.
Pro vyhledání konkrétního výrobku : Fulltextové vyhledávání výrobků,
náhradních dílů, materiálů apod. od libovolného dodavatele z libovolného místa.
3.
Porovnání možností. Každá prezentovaná provozovna může kontrolně zadat
libovolný dotaz na vyhledání dle místa a porovnat svoji pozici s ostatními v oboru .
4.
Oborový server . Server sdružuje firmy, které si mají navzájem co nabídnout.
Výrobci finálních výrobků (čerstvý beton, kamenivo, prefabrikáty) zde naleznou
řadu svých potenciálních dodavatelů (suroviny, náhradní díly, technologické linky)

NEJSTE-LI NA BETONSERVERU – KONTAKTUJTE NÁS
Na Betonserveru se prezentuje 90% aktivních firem z oboru. Aktualizace se provádějí
průběžně a zdarma což zaručuje vždy nejaktuálnější data . S vlastními www prezentacemi
jednotlivých firem je server přímo propojen . Není nutné znát stovky www adres či surfovat
po vyhledávačích .

WWW.BETONSERVER.CZ
BETONSERVER, AUREA INVEST a.s.,
Darwinova 19, 143 00 Praha 4, info@betonserver.cz
244 403 386, 774 733 576, 602 975 202
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Drcení a třídění lomového kamene
Recyklace stavebních odpadů
Vrtání studní, odvodňování
stavenišť, čerpání podzemní vody
Provádění odplyňovacích vrtů v
tělesech skládek
Odstraňování staveb
Rekultivace a zemní práce

Moderní strojní zařízení:
•

Mobilní čelisťové drtiče:
RESTA 900x600
MDJ s DCD 1000x700R
ECTEC C-12
FINTEC 1107

•

Mobilní a semimobilní třídiče:
VTE 120 x 300/3
EXTEC S-3
FINTEC 570

•

Obslužné stroje:
Kolové nakladače Liebherr L 544 a 564
Pásová rypadla Liebherr R 914 a R 934

LIKOL, spol. s r.o.
Adresa: důl I. máj čp. 1590, 696 03 Dubňany
Kontakty: tel: 518 699 750, fax: 518 699 755, e-mail: likol@likol.cz
www.likol.cz
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NOVÝ OBCHODNÍ PARTNER PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Sennebogenstraße 10
94315 Straubing
Phone: +49 (0) 9421 / 540-0
Fax: +49 (0) 9421 / 43 882
E-Mail: marketing@sennebogen.de
www.sennebogen.com

SILSCRAP a.s.
Starobělská 3551/83
700 30 Ostrava
Telefon: +420 381 277 811
Fax : +420 381 277 318
E-Mail: info@silscrap.cz
www.silscrap.cz
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