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MATERIALFLUSS BEIM RECYCLING DES BAU - UND
ABBRUCHABFALLS IN DER SLOWAKEI UND EFFEKTIVE
ABFALLBEHANDLUNG
Ledererová, Miriam, Ing., PhD.
STU Fakultät für Bauwesen, Lehrstuhl für Materialingenieurwesen, Radlinského 11,
813 68 Bratislava, e-mail:miriam.ledererova@svf.sk
Abstract
Recycling and recovery are key tools not only to protect the environment and
the efficient use of natural resources but also to increase employment in the waste
sector. Construction waste as a product of the lifetime represent to their material
composition major source of secondary raw materials. Their recycling saves finite
mineral resources and to produce new values. Outcomes of recycling, recycled
materials are in compliance with all conditions and requirements and using modern
technology fair compensation and competition while natural materials.
V snahe podporiť žiaduci rozvoj odpadového hospodárstva sa Slovenská
republika snaží vytvoriť nielen vhodné legislatívne prostredie, ale tiež stanovuje
v súlade s normami Európskej únie záväzné spôsoby pre efektívne triedenie,
identifikáciu a nakladanie s odpadmi a podporuje zavádzanie podporných tržných
mechanizmov a technológií umožňujúcich vytvoriť systém optimalizovaného trhu
s odpadmi, rešpektujúc nielen princípy ekologickej vyváženosti, ale i základné
princípy fungovania trhu, kde je nevyhnutné aby:
1. zneškodňovateľ odpadov zarobil čo najviac a pôvodca odpadov zaplatil čo
najmenej,
2. zneškodňovatelia odpadov s nízkymi nákladmi boli zvýhodnení, voči menej
výhodnej konkurencii,
3. najviac platiaci pôvodcovia odpadov boli zvýhodnení voči menej platiacej
konkurencii,
4. sa minimalizovali dopravné náklady súvisiace s dopravou odpadov,
5. zneškodňoval sa čo najväčší objem odpadov.
Prostredníctvom prijatých právnych noriem rozličnej právnej sily a povahy sú
upravené pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických
osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi a
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.
V obsahu všeobecne záväzných alebo súvisiacich noriem sú tiež uvedené základné
definície, ktorých úlohou je zjednotiť pojmy odpadového hospodárstva v záujme
zjednodušenia a zefektívnenia postupov zameraných na presnú identifikáciu odpadu,
jeho vlastností, jednotlivé kategórie, najdôležitejšie materiálové prúdy a určenie
najvhodnejšieho spôsobu naloženia s odpadom.
Postupným zavádzaním nosných princípov koncepcie trvalo udržateľného rozvoja do
strategických odvetví národných ekonomík vyspelých krajín euroamerického
a ázijského kultúrno-obchodného vplyvu nesmierne stúpol význam disciplín
previazaných s OH zaoberajúcich sa v teoretickej rovine aj po praktickej stránke
problematikou ekologicky a ekonomicky výhodného triedenia a nakladania s
odpadom.
Ako jeden z najúčinnejších spôsobov na zmiernenie, už vzniknutých
environmentálnych škôd alebo na elimináciu možného rizika ich vzniku sa pre potreby
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trvalo udržateľného rozvoja v oblasti ohľaduplného ekonomicky akceptovateľného
a progresívneho získavania potrebných surovín javí koncepcia OH. Jeho hlavný
potenciál spočíva v hospodárskej atraktívnosti procesov zberu, triedenia, úpravy
a následného nakladania s nahromadenou
komoditou v podobe materiálovo
pestrého odpadu, získaní veľkého množstva dostupných surovín a pozitívnom vplyve
na životné prostredie.
Asi najdôležitejším záverom vyplývajúcim z nášho prieskumu je však poznanie, že
produkcia pätnástich zo šestnástich osobitne sledovaných odpadových prúdov
primárne, či sekundárne súvisí s výrobnými aktivitami dvoch pre tvorbu hrubého
domáceho produktu (ďalej len „HDP“) najvýznamnejších sektorov národného
hospodárstva, priemyslu a stavebníctva.
1. Einleitung
Als bedeutendes Ergebnis der Bemühungen um komplexe Erfassung starker
Entwicklung der Tätigkeiten, die sich auf das Vorbeugen und die Beschränkung der
Abfallentstehung, auf die Behandlung des entstandenen Abfalls orientieren, um
Entwicklung der Tätigkeiten, die sich mit dem Abfallsammeln, Abfalltransport, mit der
Abfalllagerung, Abfallverwertung, oder Abfallbeseitigung, Abfallabkauf, mit der
Abfallbehandlung, Abfallsortietrung, Abfallaufbereitung und Abfallverwendung als
Sekundärrohstoffe beschäftigen, kam es zur Entstehung einer neuen Fachdisziplin
mit der Bezeichnung Abfallwirtschaft. Ziel dieser Disziplin ist die Lösung der Probleme
mit dem Abfall durch die Anwendung der Grundprinzipien der Abfallwirtschaft in der
Praxis. Die Grundprinzipien wurden in die legislativen Vorschriften der Slowakischen
Republik implemeniert, wo konkret im § 3 des Gesetzes N. 223/2001 Sammlung über
die Abfälle und über die Veränderung und Ergänzung einiger Gesetze laut späteren
Vorschriften festegelegt ist, dass der Zweck der Abfallwirtschaft ist:
a) der Abfallentstehung vorzubeugen und ihre Bildung zu beschränken, vor allem:
1. durch die Entwicklung der Technologien, die die Naturquellen schützen,
2. durch die Herstellung der Produkte, die ebenfalls wie die Endprodukte
möglichst wenig die Abfallmenge erhöhen und die
Umweltverschmutzung möglichst viel reduzieren,
3. durch die Entwicklung der passenden Methoden der Beseitigung der
Schadstoffe, die sich in dem zur Verwertung bestimmten Abfall befinden.
b) den Abfall durch Recycling zu verwerten, durch Wiederverwendung oder durch
andere Verfahren, die die Gewinnung der Sekundärrohstoffe ermöglichen, falls es
nicht möglich ist laut Buchstabe a) vorzugehen,
c) den Abfall als Energiequelle zu verwenden, falls es nicht möglich oder zweckhaft
ist laut Buchstabe a) oder b) vorugehen
d) den Abfall auf die Art und Weise zu beseitigen, die die Gesundheit der Leute nicht
gefährdet und die Umweltverschmutzung über den laut Gesetz festgelegten Grad
nicht verursacht, wo es nicht möglich ist, laut Buchstabe a), b) oder c) vorzugehen.
Beim Bestreben die erwünschte Entwicklung der Abfallwirtschaft zu
unterstützen, bemüht sich die Slowakische Republik nicht nur die passende
Legislative herauszubilden, sondern auch in Übereinstimmung mit den Normen der
EU die verbindlichen Verfahren zu einer effektiven Sortierung, Identifizierung und
Abfallbehandlung festzulegen und das Einführen der Stützmarktmechanismen und
Technologien zu unterstützen, die es möglich machen, das System des
optimalisierten Abfallmarktes zu schaffen, wobei nicht nur die Prinzipien der
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ökologischen Ausgeglichenheit, sondern auch die Grundprinzipien des Marktganges
respektiert werden, wo es notwendig ist, dass:
1. die Abfallbeseitiger möglichst viel verdienen und der Abfallverursacher möglichst
wenig bezahlt.
2. die Abfallbeseitiger mit niedrigen Aufwänden eine Begünstigung gegenüber der
weniger lohnenden Konkurenz haben,
3. die am meisten zahlenden Abfallverursacher eine Begünstigung gegenüber der
weniger zahlenden Konkurenz haben.
4. sich die mit dem Abfalltransport Verkehrskosten minimalisieren,
5. möglichst großer Abfallumfang beseitigt wird [1].
2. Rechtsrahmen der Abfallwirtschaft in der EU
Der Grundrechtsrahmen, der die Abfallbehandlung in der EU regelt, ist durch
die Richtlinie des EU Parlaments und Rates Num. 2008/98/ES vom 19.November
2008 über den Abfall und über die Aufhebung bestimmter Richtlinien (weiter nur
„Rahmenrichtlinie der EU“) begrenzt. Die Rahmenrechtlinie der EU ist im Grunde die
Revision der ursprünglichen Rahmenrichtlinie über die Abfälle Numm. 75/442/EHS,
wobei sich darin auch die Verordnungen Numm. 91/689/EHS über den gefährlichen
Abfall und Numm. 75/439/EHS über die Beseitigung der Abfallöle befinden, die durch
die Akzeptanz dieser Richtlinie aufgehoben wurden [2].
3. Rechtsrahmen der Abfallwirtschaft in der Slowakischen Republik
Bei der Bildung der legislativen Anordnungen, die die Beziehungen und
Grundrichtung der Abfallwirtschaft in den Bedingungen der Slowakischen Republik
(weiter nur „SR“) regelt, geht man von den Verordnungen der Rahmenrichtlinie der
EU, und von den Grundprinzipien der dauerhaft haltbaren Entwicklung, der
annehmbaren Beanspruchung, der geplanten Wirtschaft mit den erreichbaren
Naturquellen, der Prevenz, der Vorsicht und der adressierbaren Verantwortung aus.
Durch die angenommenen Rechtsnormen
verschiedener Rechtskraft und
Beschaffenheit wird die Wirkung der Organen der Staatsverwaltung und Gemeinden,
die Rechte und Verpflichtungen der Rechtspersonen und physischen Personen bei
der Vorbeugung der Abfallentstehung und bei der Abfallbehandlung und die
Verantwortung für die Verletzung
der Verpflichtungen auf dem Gebiet der
Abfallwirtschaft geregelt. In den allgemeinverbindlichen oder zusammnehängenden
Normen werden die Grunddefinitionen angeführt, die zur Aufgabe haben, die Begriffe
der Abfallwirtschaft wegen der Vereinfachung und Effektivität der auf die genaue
Abfallindentifikation gerichteten Verfahren und der auf seine Beschaffenheit, auf die
eizelnen Kategorien, die wichtigsten Rohstoffbewegungsrichtungen und die
Bestimmung der besten Art und Weise der Abfallbehandlung gerichteten Verfahren
zu vereinigen.
Die Rechtsvorschriften, die den Rahmen der Abfallwirtschaft in der SR regeln,
bestehen aus:
a) den Gesetzen,
b) den Regierungsverordnungen,
c) den Vollstreckungsbefehlen,
d) den Verlautbarungen der einzelnen Ministerien,
wodurch die Fachbereichrichtlinien der EU auf die konkreten Bedingungen in der SR,
verarbeitet sind, die die wichtigen Beziehungen der Abfallwirtschaft (weiter nur „AW“)
im Rahmen der EU regeln.
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4. Anordnungen der Abfallwirtschaft in der SR
Die aktualisierte Liste der allgemeingültigen Rechtsvorschriften mit der
Orientierung auf den Umweltschutz und die Liste einiger zusammenhängenden
Anordnungen (weiter nur „Liste“), zu denen auch die Normen der Abfallwirtschaft
gehören, wird einmal im Jahr vom Umweltministerium der Slowakischen Republik
erlassen. In diesem Dokument sind die Rechtsvorschriften in folgende Themenkreise
geteilt:
1. Umweltschutz.
2. Staatsverwaltung des Umweltschutzes.
3. Enviromentaler Fond
4. Beurteilung der Einflüsse auf die Umwelt
5. Prävention
6. Enviromentale Produktenbezeichnung
7. Enviromentales Management und Buchprüfung.
8. Integrierte Prävention und Kontrolle der Umweltverschmutzung.
9. Natur- und Landschaftschutz.
10. Genetisch modifizierte Organismen
11. Wasserwirtschaft, Wassergüte- und Wassermengeschutz und ihre rationelle
Ausnutzung und Fischerei mit Ausnahme von wirtschaftlicher Fischzucht.
12. Luft – und Ozonschichtschutz.
13. Abfallwirtschaft und Emballage.
14. Geologische Arbeiten.
15. Enviromentale Schäden.
16. Zusammenhängende Rechtsvorschriften
5. Ausgewählte Materialflüsse
Durch allmähliche Einführung der Hauptgrundsätze der dauerhaft haltbaren
Entwicklung in die strategischen Zweige der Nationalwirtschaft der entwickelten
Länder des euroamerikanischen und asiatishen Kultur- und Handelseinflusses stieg
riesig die Bedeutung der Teilgebiete an, die mit AW verbunden sind, die sich
theoretisch und praktisch mit der Problematik der ökologisch und ökonomisch
günstigen Abfalltrennung und Abfallbehandlung beschäftigen. Deswegen ist es nicht
nur eine Existenzfrage, sondern auch morale Pflicht der Menschheit sich maximale
Mühe für die Entdeckung der Lösungen zu geben, die die im Namen des Fortschrits
und der steigenden Lebenskosten verursachten Schäden mildern. Oder
die
Verfahren zur wirksamen Eliminierung der neuen ökologischen Katastrophen zu
finden. Passende Methoden zu finden, die zuverlässig und ohne Nebenfolgen die
sich anhäufenden enviromentale Zivilisationskonflikte lösen, ist nicht einfach. Und
im Hinblick auf die langfristige Unterschätzung des Schadenmasses, komplizierte
sozialkulturelle Zusammenhänge, das riesige Ausmaß und unleugbare Fähigkeit
direkt oder indirekt die Lebensqualität jedes Menschen zu beeinflussen, bleibt es
auch nicht leicht. Die Bedrohung der Lebensqualität jedes Menschen infolge:
a) Verschmutzung der Trinkwasserquellen,
b) Luftverschmutzung
c) Ausschöpfen der Vorräte von den nicht erneuerbaren Quellen,
d) Mangel an landwirtschaftlichen Böden,
e) energetische Krisen,
f) Ausbruch der neuen Infektionskrankheiten,
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g) Mangel an Lebensraum
h) Aussterben der wichtigen Nutzvieharten usw.
Als eine der wirksamsten Methoden für die Verminderung der schon
entstandenen enviromentalen Schäden oder zur Eliminierung der möglichen Gefahr
ihrer Entstehung zeigt sich für die Bedürfnisse der dauerhaft haltbaren Entwicklung
auf dem Gebiet der rücksichtsvollen ökonomisch akzeptierbaren und progressiven
Gewinnung der nötigen Rohstoffe die Konzeption AW. Das Hauptpotential besteht in
der wirtschaftlichen Atraktivität der Sammelprozesse, der Sortierung und Aufbereitung
und folgender Ladung der zusammengebrachten Komodität als mannigfacher
Materialabfall, im Gewinnen großer Menge der erreichbaren Rohstoffe und im
positiven Einfluss auf die Umwelt. In diesem Sinne kann man über das Bemühen
sprechen, eine zweckmäßige Ausgeglichenheit einzelner Tätigkeiten zu erreichen, bei
denen der ökonomische Gewinn zugleich der ökologische ist. Es gilt zum Beispiel für
den Separationsvorgang, bzw. die Abfalltrennung, die geschäftlich dadurch
interessant ist, da sie einen übersichtigen und schnellen Fluss der konkreten
Rohstoffe anhand ihrer richtigen Identifizierung garantiert, die es einfacher macht,
über die wirtschaftliche Art und Weise ihrer Verwertung oder Beseitigung zu
entscheiden. Dadurch reduziert man die mit der zusätzlichen Abfalltrennung, mit dem
Transport oder mit der Aufbereitung in der Aufbereitungsanlage verbundenen
Aufwände. Aber interessant zeigt sich auch der enviromentale Beitrag für das Gebiet
der ökologischen Prevenz, wo es möglich ist dank der zeitigen und richtigen
Auswertung der positiven und negativen Eigenschaften der gefolgten
Abfallmaterialflüsse, dank den nötigen Maßnahmen und dank der Realisierung der
passenden technologischen Verfahren, dem Entstehen der nichtgewünschten
außergewöhnlichen und unvoraussehbaren Vorfälle mit unerwarteten Folgen
vorzubeugen [3].
Außer der erwähnten Beiträgen ist die Absonderung eine nützliche Quelle
der wertvollen Kenntnissen, die nötig für die Verarbeitung der Analyse des
Materialflusses sind. Die verarbeitete Analyse erfüllt die Funktion eines wichtigen
beschreibenden Gerätes, das relevante Auskünfte über den in den ökonomischen
Sektor der entsprechenden Gesellschaft eintretenden und daraus austretenden
Material – und Energiefluss gibt, mit dem Ziel der Quantifizierung der
Gesamtansprüche des ökonomischen Systems auf den Materialaufwand, als auch die
Quantifizierung der im Zusammenhang mit dem Zufriedenstellen der im Verbrauch
verlangten Materialmenge. Das heißt, dass mittels der verifizierten Angaben, die in
der Analyse beinhaltet sind, ist es möglich den realen Überblick über den Verbrauch
der strategischen Materialien, über die Produktion von den mit dem Verbrauch
zusammenhängenden Abfällen und über ihre gegenseitige Korrelation zu gewinnen,
wodurch man hilft, den strategischen Abfallmaterialfluss zu erkennen, der aus dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und dauerhaft erhaltbarer Entwicklung
außergewöhnlich attraktiv ist für:
1. energerischen Wert,
2. energetische Beanspruchung,
3. Breitbasikgebrauch,
4. Menge,
5. hohe Produktion,
6. Gefährlichkeit
7. hohen Inhalt des strategischen Materials
8. grundsätzlichen Einfluss auf die Umwelt.
7

In den Bedingungen der SR ist dem vorbestimmten (strategischen) Abfallmaterialfluss
infolge der Atraktivität höhere Aufmerksamkeit gewidmet und in Übereinstimmung mit
den Rechtsnormen der EU sind für diese Abfallflüsse besondere allgemein
verbindliche Rechtsnormen, Verfahren und selbständige Ziele ausgearbeitet, die ihre
Sammlung, Verwertung und Recycling regulierent. Im Inhalt des Plans der
Abfallwirtschaft der SR, der für die Zeit 2011 – 2015 ist die Hauptaufmerksamkeit
folgenden Materialflüssen gewidmet [4]:
a) verbrauchte Gummireifen
b) kombiniertes Mehrschichtenmaterial
c) Papierabfall
d) Glasabfall
e) Plasten
f) biologisch abbaubarer Abfall (einschließlich von Reinigungsanlagenschlamm)
g) Textilienabfall
h) Bauabfall
i) Verpackungsabfall
j) verbrauchte Batterien und Akkumulatoren
k) Abfallöle
l) Abfälle aus dem Gesundheitswesen und Tierkliniken
m) alte Wagen
n) Elektroabfall und der PCB beinhaltete Abfall
o) Quecksilberabfall
p) Asbestabfall

6. Schlussfolgerung
Wenn wir die Liste der zu den strategisch bedeutenden Abfallflüssen
zugeordneten Abfallmaterialien gründlicher untersuchen, stellen wir fest, dass jedes
Material eine oder mehrere Bedingungen erfüllt, die die Attraktivität mit möglichem
energetischen Beitrag, mit der Menge, mit der Materialienzusammnesetzung, mit der
Gefährlichkeit oder mit dem unleugbaren enviromentalen Einfluss betrifft. Wichtige
empirisch nachprüfbare Tatsache ist auch starke gegenseitige Verknüpfbarkeit
mehrerer Materialienflüssen, die sich durch beduetende veränderungen im Umfang
eigener Produktion, steigender oder fallender zeigt, abhängig von den steigenden
bzw. fallenden Produktionstendenzen eines anderen Abfallflusses. Die wichtigste
Schlussfolgerung, die sich aus unserer Erforschung ergibt ist jedoch das Erkenntnis,
dass die Produktion von fünfzehn aus sechszehn extra verfolgten Abfallflüssen
primär oder sekundär mit den Herstellungsaktivitäten von zwei Sektoren der
Nationalwirtschaft, der Industrie und des Bauwesens zusammenhängt, die für das
Bruttoinlandsprodukt (weiter nur „BIP“) am bedeutendsten sind.
Es ist also offensichtlich, dass außer dem hohen Anteil am Steigen des BIP
nehmen beide Betriebszweige am Ansteigen
oder Fallen des Umfangs der
Inlandsabfallproduktion teil, wobei der Anteil der Industrieproduktion cca 30 bis 35%
und des Bauwesens cca 20 bis 25% beträgt, sodass sie die gesamte Abfallproduktion
cca 50 bis 60% pro Jahr bilden. Falls wir jedoch zu den Produktionswerten auch die
Produktion von anderen ökonomischen Tätigkeiten zuordnen würden, die durch die
Klassifizierung der Europäischen Gemeinschaft SK NACE Rev. 2. zu dem
industriellen Sektor zugeordnet wird, bildet der Anteil der Industrie und des
8

Bauwesens an der gesamten Jahresproduktion ca 85 bis 90%, wobei an den übrigen
cca 10 bis 15% die 14 klassifizierten ökonomischen Tätigkeiten partizipieren. Zu
einem noch überraschendem Schluss kommen wir, wenn wir in direkten
Zusammenhang die Produktivität der Abfallmaterialien mit der Gesamtmenge der
Personen geben, die in diesem Sektor arbeiten. In diesem Fall ist an der ersten Stelle
der Abfallproduktivität der Sektor des Bauwesens, der seinen Viertelanteil am
Jahresumfang der Abfallmaterialien nur ungefähr mit 10,3% - Anteil an der
Gesamtmenge der arbeitenden Personen und der Unternehmer in der Wirtschaft der
SR produziert.
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RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO A DEMOLAČNÉHO ODPADU
NA SLOVENSKU Z POHĽADU ZDRUŽENIA NA ROZVOJ
RECYKLÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV.
RECYCLING OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN SLOVAKIA
FROM THE PERSPECTIVE OF THE ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT
OF BUILDING MATERIALS RECYCLING.
Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov (ZRSM)
Ing. Ludvik Jančo,
predseda združenia
janco@zrsm.eu
Abstract
There is the waste law, the framework directive of the European Parliament and the
Council is implemented in the law, we have a programme of waste management, we
have a variety of other valid documents. In addition, waste, protection of the
environment and the efficient management of materials are contained in the
programme of each political party and the appearances of the statesmen. This
should mean that, in the field of waste management, there are not, or should not be
any serious problems in Slovakia.

1. Úvod.
Máme zákon o odpadoch (č. 223/2001 Z. z.), rámcová smernica Európskeho
parlamentu a Rady (2008/98/ES) o odpadoch je implementovaná do právnych
predpisov SR, máme program odpadového hospodárstva, máme ďalšie rôzne platné
dokumenty. Navyše - odpady, ochrana životného prostredia a efektívne
hospodárenie so surovinami sú obsahom programu každej politickej strany
a obsahom referátov mnohých čelných predstaviteľov štátu. To by malo znamenať,
že v oblasti nakladania s odpadom nie sú alebo by nemali byť vážne problémy.
Tento materiál sa zaoberá problematikou stavebného odpadu a odpadu
z demolácií na Slovensku (ďalej len SO a OD) tak, ako ju vidíme v ZRSM. Je úvahou
o príčinách stavu a možnostiach riešenia.
Hneď úvodom je nutné konštatovať, že vyššie spomínané dokumenty, ktoré
by mali byť pre všetky subjekty v praxi smerodajné a záväzné, SO a OD napriek
svojmu ekonomickému a ekologickému významu a potenciálu jeho využitia nevenujú
náležitú pozornosť. Problematika SO a OD je v nich riešená len okrajovo alebo
vôbec, resp. je zúžená na drobný stavebný odpad. Kombináciou s nerešpektovaním
legislatívy možno existujúci stav skrátene zhodnotiť ako neuspokojivý – s problémami
veľkými, opakovanými a zbytočnými.
2. Vznik ZRSM.
Efektívnosť a riadenie činností spojených s recykláciou SO a OD je
nepriaznivo ovplyvňovaná veľkým množstvom faktorov, teda nielen legislatívy. Sme
si vedomí, že odstraňovanie príčin a riešenie stavu presahuje možnosti a
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kompetencie jednotlivých subjektov, preto sme v máji 2011 spojili svoje sily a založili
Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov (ďalej len ZRSM).
Zakladajúcimi členmi sú:
-

ERPOS, spol. s r.o. Žilina,
ERSON Recycling s. r. o., Trenčín,
ISO & spol, spol. s r. o. Liptovský Mikuláš,
Staviteľstvo Zajíček, spol. s r. o., Šurany,
VVINGS Košice, spol. s r. o., Košice
pán doc. Ing. Karol Grünner, PhD.

ZRSM združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa riešením problémov
získavania, spracovania a využitia rôznych druhov stavebných materiálov,
stavebných odpadov a odpadov z demolácií a iných odpadových materiálov
vhodných na využitie v staviteľstve v Slovenskej republike. Myšlienku vzniku ZRSM
a členstva v ňom vystihuje vyjadrenie konateľky ERSON Recycling Mgr. Adriany
Marčekovej: „Vznik ZRSM bol umožnený stretnutím sa s ľuďmi rovnakého zmýšľania,
spojením ktorých sa spoločné ciele a záujmy môžu dosiahnuť ľahšie, ako by sme to
dokázali jednotlivo. Dokázali sme spoločné ciele a záujmy povýšiť nad vzájomné
konkurenčné súperenie. Naše členstvo v ZRSM nespočíva len v očakávaní
ekonomického prínosu, ale aj v ochrane nášho životného prostredia. Súvisí
s podstatou nášho podnikania, ktoré je výsledkom a kombináciou podnikateľského
racia a environmentálneho nadšenia ... A ZRSM považujeme za ďalšie miesto, kde
túto podstatu nášho podnikania môžeme realizovať. Nepochybujem, že je viac firiem
rovnakého zmýšľania, preto verím, že sa k nám do ZRSM pripoja.“
Cieľom ZRSM je predovšetkým:
- ochrana práv a oprávnených záujmov jeho členov,
- prezentovanie spoločných stanovísk k odborným problémom a záujmov členov na
Slovensku aj v zahraničí,
- podpora vzdelávania, výskumu a vývoja nových technológií v oblasti recyklácie
stavebných materiálov,
- riešenie ekologických problémov vznikajúcich počas technologických procesov
a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci,
- rozvoj technológií a procesov recyklácie materiálov získavaných z demolácií, z
odpadu z výroby a ťažby surovín, staveniskových materiálov a z rekonštrukcie
a údržby stavebných objektov.
Z uvedeného cieľa vyplýva, že predmetom činnosti ZRSM je:
- poradenstvo, podpora a zastupovanie svojich členov v odborných, právnych a
organizačných otázkach v oblasti recyklácie stavebných materiálov a ich
využívania, a pri nadväzných rokovaniach s inými subjektmi,
- zvyšovanie podielu recyklovaných a druhotných stavebných surovín pri použití
v rôznych konštrukčných prvkoch stavieb a v stavebných zmesiach, a vytváranie
podmienok na zabezpečovanie ich kvality,
- príprava koncepcie recyklácie stavebných materiálov a druhotných surovín, ich
presadzovanie pri príprave právnych, normových a plánovacích dokumentov a pri
vypisovaní verejných súťaží,
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- účasť pri tvorbe legislatívnych požiadaviek a ich prenos do praxe, ako aj podieľanie
sa na tvorbe príslušnej legislatívy,
- odborná kontrola kvality recyklovaných materiálov a vhodnosti ich využívania,
overovanie správnosti technologických postupov pri recyklácii stavebných
materiálov,
- podpora výskumu a vývoja technologických podmienok, ako aj normotvorného
procesu v rámci európskej a národnej normalizácie v oblastiach demontáže,
demolácie, recyklácie a využitia stavebných materiálov,
- nadväzovanie a udržiavanie kontaktov a priamej spolupráce s podobnými
združeniami na medzinárodnej a národnej úrovni,
- ochrana svojich členov pred nekalou súťažou,
- koordináciu spolupráce pri plnení úloh presahujúcich personálne a technologické
možnosti kapacít jednotlivých členov.
Takýto účel, cieľ a predmet činnosti ZRSM sú uvedené aj v jeho stanovách,
ktoré boli schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa
29.
11. 2011 v Trenčíne. Kto postrehol pri cieli a predmete činnosti ZRSM podobnosť
s ARSM, tak podobnosť nie je náhodná. ARSM naozaj bolo pre nás starším bratom,
ktorý nám bol vzorom.
Samozrejme, určujúcou podmienkou pre existenciu a zameranie činnosti
ZRSM, jeho ciele a priority, sú prevádzkové potreby členov ZRSM, ktorí činnosť
ZRSM finančne podporujú. Týmto potrebám sú prispôsobované aj priority, ktoré si
ZRSM bude stanovovať vo svojej činnosti pre jednotlivé obdobia.
ZRSM bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 1. 7. 2011, č. spisu
VVV/1-900/90-37595. Prvé – ustanovujúce valné zhromaždenie ZRSM sa
uskutočnilo dňa 29. 11. 2011 v Trenčíne.
ZRSM je občianske združenie založené a pôsobiace podľa zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov. Členom ZRSM sa teda môže stať tak právnická ako aj
fyzická osoba – občan, teda každý, kto môže byť nápomocný problematiku riešiť
a ovplyvniť. Takouto štruktúrou členov chce ZRSM dosiahnuť, aby problematika
recyklácie SO a OD bola v združení zastúpená čo najkomplexnejšie – tak aby sa
ZRSM stalo silnou, všeobecne uznávanou a akceptovanou autoritou. Členskú
základňu ZRSM v súčasnosti tvorí 13 členov – právnických osôb a 1 člen - občan.
Pre činnosť a postavenie ZRSM významnou udalosťou bolo prijatie ZRSM za
člena EQAR – European Quality Association for Recycling e. V. so sídlom v Berlíne
na rokovaní v Mníchove dňa 10. 5. 2012. I pri tomto prijatí musíme veľmi otvorene
a úprimne poďakovať za podporu a pomoc Vašej ARSM a Vášmu prezidentovi p.
doc. Škopánovi.
Ďalšie informácie o ZRSM sú dostupné na www.zrsm.eu .
3. Pohľad ZRSM na stav recyklácie SO a OD.
Povinnosti subjektov v oblasti SO a OD sú alebo mali by byť jasné
a zrozumiteľné, keďže vyplývajú zo zákona! Realita je iná - stav je zlý
a neakceptovateľný.
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Aké sú príčiny existencie a pretrvávania takéhoto stavu? Tých je viac. Za
najzávažnejšie považujeme:
- spomenutú legislatívu a platné – činnosť upravujúce predpisy (zákon, POH, ...)
- neznalosť zákona a platných predpisov,
- ignorovanie zákona a platných predpisov porušiteľmi,
- všeobecnú „občiansku“ nevšímavosť, toleranciu voči porušiteľom,
- všeobecnú „úradnícku“ pasivitu, nedostatočnú kontrolu a vyvodzovanie sankcií voči
porušiteľom zo strany kompetentných úradov, s odôvodneným podozrením na ich
korupčné a protizákonné konanie,
- všeobecnú environmentálnu negramotnosť, neznalosť a nedostatočné
environmentálne povedomie a cítenie,
- stále nedostatočné vnímanie stavebného odpadu ako ekonomickej kategórie –
cennej suroviny,
- silnú pozíciu skupín ťažiacich primárne - prírodné materiály.
Podľa rôznych štatistík stavebný odpad a odpad z demolácií tvorí podstatnú najväčšiu časť odpadu v SR (za rok 2011 podľa oficiálnej štatistiky je podiel 25,2 %,
2,98 mil. ton z celkového objemu 10,83 mil. ton, odhady z praxe však hovoria o 60 –
65 %). Bez ohľadu na presnosť štatistiky je možné konštatovať, že problematike
riešenia vzhľadom na podiel a význam sa venuje stále málo pozornosti
a v súčasnosti platná legislatíva ani neobsahuje účinné opatrenia na dynamickejší
rozvoj recyklácie SO a OD. A to aj napriek faktu, že rámcová smernica EÚ
o odpadoch stanovuje do stanovených termínov vysoké ciele práve v oblasti SO a
OD. Vieme, že do roku 2020 sa má podľa Rámcovej smernice EU o odpadoch
spracovať až 70% stavebného odpadu. Konštatujúc aktuálny stav sa táto ambícia dá
parafrázovať: Latku náročnosti sme si postavili tak vysoko, aby sme ju mohli podliezť
so vztýčenou hlavou. Dnešný stav však dobrú náladu a úsmev asi nevyvolá.
Plénum NR SR v októbri schválilo tzv. krátku novelu, ktorá implementovala
základnú
filozofiu a hlavné myšlienky zo smernice, ale konkrétne napĺňanie
stanovených cieľov – aj v oblasti nakladania so SO a OD – prinesie (výstižnejšie mal by priniesť) až nový zákon o odpadoch, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.
V súlade s vyššie uvedenými cieľmi ZRSM sme Ministerstvu životného
prostredia SR opakovane predložili stanovisko k vypracovávanému návrhu zákona
o odpadoch v častiach dotýkajúcich sa stavebných odpadov. Z dôvodu početnosti a
obsahu pripomienok k nemu uvádzame len niektoré:
- nejasné, zložité a vzájomne si, resp. európskym predpisom odporujúce základné
pojmy. Základné pojmy je nutné definovať tak, aby boli v súlade s európskymi
predpismi, ale aby nebol nadmieru narušený význam, v ktorom boli dlhodobo
používané v praxi,
- obsah a rozsah spracovania § 40 Nakladanie so SO a OD (aj oproti iným skupinám
odpadov) v návrhu svedčí, že SO a OD opakovane nie je venovaná náležitá
pozornosť a tvorcami návrhu nie je táto problematika docenená! Pritom SO a OD je
skupinou, u ktorej je predpoklad aj opakovateľnej recyklácie,
- je nutné presnejšie definovať pojem odpad, a to stanovením podmienok, kedy sa
vec odpadom stáva, kedy odpadom prestáva byť a hlavne jasne definovať, čo
znamená zbaviť sa odpadu. Sloveso „zbaviť sa“ v prípade SO a OD je nie celkom
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vhodné – pôvodca a držiteľ odpadu potom riešia, ako sa odpadu len zbaviť
a neriešia ako ho „zhodnotiť“, „chcieť zhodnotiť“, „povinný zhodnotiť“, povinný
odovzdať „na zhodnotenie“. Nutné je jednoznačne vysvetliť, že výraz „zbaviť sa“
znamená odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- je nutné jednoznačne zdôrazniť, že so SO a OD môžu nakladať len fyzické
a právnické osoby a v zariadeniach, ktoré sú pre nakladanie s odpadmi
oprávnené, resp. schválené v súlade s týmto zákonom, t. j. oprávnené osoby
personálne, technicky a technologicky na túto činnosť vybavené. Konanie osoby
inej ako oprávnenej musí byť definované ako trestný čin a musia byť zvýšené
sankcie za podnikanie v oblasti odpadov bez vydaných súhlasov a povolení.
- domnievame sa, že už v zákone by malo byť stanovené, že cieľom zákona
o odpadoch nemôže byť len ochrana životného prostredia a ochrana zdravia ľudí,
ale aj nevyhnutná hodnotová/finančná stránka SO a OD; stavebný odpad musí byť
vnímaný aj ako ekonomická kategória – surovina. Tomu musí byť prispôsobená aj
formulácia preambuly, napr.: „Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej
správy a obcí, ustanovuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
v odpadovom hospodárstve za účelom ochrany životného prostredia a zdravia ľudí
a ekonomického využitia odpadu ako suroviny v národnom hospodárstve za účelom
obmedzovania negatívnych dopadov využívania (ťažby) prírodných zdrojov“.
- zákon musí stanoviť, aby sa zmenil prístup obcí k stavebnému odpadu v obciach –
neriešené, čierne skládky, ktorých pôvodca je neznámy, nezáujem o problematiku,
nevšímavosť voči nezákonnému podnikaniu s odpadom na území obce, neriešený
stavebný odpad (len ako drobný stavebný odpad –súčasť komunálneho odpadu!).
Obec musí vo svojej pôsobnosti stanoviť systém nakladania so stavebnými
odpadmi pre občanov/pôvodcov odpadov na území obce, pravidlá na zabezpečenie
odklonu stavebných odpadov od skládkovania, ukladania v neupravenej podobe v
rámci špekulatívnych sanácií, terénnych úprav a rekultivácií a od ukladania do
zeme pod zámienkou skladovania bez predchádzajúceho procesu zhodnotenia.
- zákon musí riešiť povinnosť pre stavebné úrady pri vydávaní stavebného povolenia
na rekonštrukcie stavieb, demolácie a pod. zaviazať investora odovzdať 100 % SO
a OD do zberného a recyklačného strediska a následne použiť recyklovaný
stavebný materiál do stavby (nielen komunikácií!). Zdokladovanie odovzdania
stavebného odpadu na zhodnotenie a použitia recyklovaného stavebného materiálu
musí byť podmienkou stavebného povolenia a vydania kolaudačného rozhodnutia.
- zákon musí zabezpečiť, aby sa zmenil prístup projektantov, investorov, zadávateľov
stavebných prác, stavebných úradov, ale aj orgánov ŽP k SO a OD.
- v zákone musia byť zahrnuté povinnosti pre koncepčnú výstavbu siete
zberných a recyklačné dvorov, stratégiu ich rozvoja a podpory (vr. SO
a OD).
- navrhujeme do zákona zapracovať vytvorenie poradného odborného orgánu – rady
pre odpadové hospodárstvo, ktorej členmi budú kľúčové podnikateľské subjekty z
oblasti odpadového hospodárstva a ktorej členom bude aj ZRSM.
- v zákone sprísniť povoľovanie a existenciu skládok na dočasné uloženie
stavebného odpadu; jednoznačne v povolení stanoviť spôsob ďalšieho naloženia
s týmto odpadom, povolenú dobu skládky a zamedziť neodôvodnené predlžovanie
existencie tejto skládky.
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Neboli sme však len kritickí. V súvislosti s ďalším procesom prípravy zákona
o odpadoch a rozvojom odpadového hospodárstva na Slovensku sme vyjadrili vôľu
a záujem, aby sme ako odborné združenie boli zapojení do pracovného tímu pre
prípravu zákona o odpadoch ako aj do poradných orgánov Ministerstva životného
prostredia SR pre prípravu a aplikáciu v praxi nového zákona o odpadoch v priamej
súvislosti so SO a OD.
Pretože naše pôvodné stanovisko z augusta 2012 zostalo bez odozvy,
opakovane sme ho predložili na rokovaní na Ministerstve životného prostredia SR 1.
2. 2013.
Je na škodu veci, že ministerstvo životného prostredia pokračuje „svojou“
doterajšou cestou, o čom svedčí zloženie expertnej skupiny pre prípravu nového
zákona, ktorú vytvoril minister životného prostredia v decembri 2012. V expertnej
skupine nie je zastúpená žiadna reprezentatívna organizácia alebo špecializovaný
subjekt, ktoré priamo nakladajú s odpadmi!
4. Pohľad na ZRSM a jeho možnosti vplyvu na riešenie recyklácie SO a OD.
ZRSM svoje možnosti vplyvu na riešenie recyklácie SO a OD na Slovensku
vidí predovšetkým vo svojom:
- kvalitatívnom a kvantitatívnom raste, raste odborného a ekonomického zázemia
a potenciálu ZRSM,
- zviditeľnení a pôsobení ZRSM ako subjektu, ktorý môže veci ovplyvňovať,
- podiele na tvorbe zákona a platnej legislatívy.
Využitím a zrealizovaním týchto možností sa vytvorí priestor na odstraňovanie
príčin nežiaduceho stavu a dosiahnutie cieľov ZRSM.
Aby sa riešenie problematiky SO a OD rozhýbalo želateľným smerom, je nutný
vznik a kooperácia skutočne kompetentných a zodpovedných subjektov, ktoré
nielenže budú problematiku riešiť preto, že to ukladá zákon, ale hlavne preto, že to
považujú za správne a nevyhnutné – zatiaľ aj bez nového zákona.
Takýmto krokom bolo aj založenie ZRSM. Dôležitým pokračovaním je
kvantitatívny a kvalitatívny rast ZRSM. Aby ZRSM bolo úspešnejšie, účinnejšie a
získalo ešte vyššiu silu a autoritu pri presadzovaní svojho vplyvu a dosahovaní
svojich cieľov a následne prospechu svojich členov, máme ambíciu ďalšieho rastu
členov tak, aby bola vytvorená celoslovenská sieť členov. Celoplošné pokrytie
Slovenska členmi ZRSM si vyžaduje dohodnutá spolupráca so subjektmi, ako je
ZMOS a orgány činné v trestnom konaní, ktorú je nutné preniesť do regiónov
(okresov, miest, obcí). Pri kvalitatívnom a kvantitatívnom raste otvorene ale
zdôrazňujeme, že nemáme záujem o člena, ktorý na ponuku na členstvo v ZRSM
odpovie, že počká, ako nám to pôjde a potom uvidí. Taký člen nemôže byť prínosom!
Lebo – ako nám to pôjde, to závisí práve od aktívneho podielu každého člena na
činnosti, aktívnej pomoci pri plnení úloh každého člena a od celkovej kvality členskej
základne. Členstvo v ZRSM nemôže byť otázkou vypočítavosti, ale predovšetkým
záujmu, obetavosti a ochoty podieľať sa aktívne na dosahovaní spoločných cieľov,
ktorých ekonomický prínos sa prejaví až následne.
Rast ZRSM musí priniesť aj vnútornú pripravenosť a schopnosť ZRSM
vykonávať činnosť vo výrazne väčšom objeme. Aj keď opodstatnene môžeme
hodnotiť, že v ZRSM bol vykonaný kus dobrej práce, predsa len na druhej strane
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sme si vedomí ďalších potrieb, možností a príležitostí, čo sa vykonať mohlo, ale už
sa nestihlo. To súvisí aj s tým, že výkon činnosti v ZRSM je aktivitou popri
zamestnaní členov ZRSM. Hovorím to preto, že pre zvýšený rozsah aktivít ZRSM
musíme začať uvažovať o profesionálnom výkone niektorej alebo už niektorých
činností združenia.
Cieľom je tiež do ZRSM získať vedecké a pedagogické autority a odborníkov
vhodných na spoluprácu so ZRSM. Úspešne boli uskutočnené rokovania s dekanmi
stavebných fakúlt alebo nimi poverenými pracovníkmi fakúlt. Výsledkom bola
deklarovaná ochota k spolupráci, ale aj informácia, že tieto subjekty majú
obmedzené možnosti členstva v ZRSM. To primälo ZRSM k úprave stanov ZRSM
tak, aby tieto autority a odborníci sa mohli stať členmi ako občania. Uvedomili sme si,
že možnou prekážkou ich členstva v ZRSM môže byť platenie členského príspevku,
preto sme pri novelizácii stanov na poslednom VZ schválili možnosť špecifického
členstva - „hosťujúceho člena“.
V rámci vstupu ZRSM do kooperácie s inými subjektmi za prvoradú úlohu výbor
ZRSM považoval zviditeľnenie vzniknutého ZRSM spočívajúce v oslovení
Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva vnútra SR a Prezídia PZ SR,
dekanov stavebných fakúlt, ZMOS, úradov životného prostredia, recyklačných firiem,
vybraných stavebných firiem a združení podobného zamerania v zahraničí (ARSM,
EQAR). Výsledkom a účelom tohto oslovenia boli stretnutia, predstavenie ZRSM
a rokovania o možnej spolupráci a získaní podpory pre realizáciu cieľov združenia.
Zo stretnutí možno urobiť záver, že bol akceptovaný vznik nášho ZRSM a prejavená
všeobecná ochota na spoluprácu, na predmete ktorej sa partneri dohodnú a budú
podieľať v aktuálnom čase. Samozrejme komunikáciu a nadväzovanie kontaktov
nepovažujeme za hotové ani ukončené, ale len za začaté a za základ, na ktorom sa
dá stavať a bude možné ďalej rozvíjať. Jej úspešnosť a ďalší rozvoj bude závisieť od
toho, ako začatú spoluprácu a ochotu k nej využijeme. Zo zoznamu subjektov,
s ktorými bolo uskutočnené rokovanie o spolupráci vyplýva, že je ešte veľké
množstvo subjektov, s ktorými je možné a vhodné rokovať, lebo spolupráca s nimi by
bola pre ZRSM prospešná. Preto rokovanie bude prioritnou úlohou aj pre rok 2013
a ďalšie roky, obmedzenou ale vyššie uvedenou poznámkou o činnosti v ZRSM ako
vedľajšej činnosti.
Domnievame sa, že dominantnou a najviac očakávanou prioritou tohto roka pre
účely recyklácie SO a OD je nový zákon o odpadoch. Aktivity ZRSM v tejto veci budú
vychádzať z vyššie uvedeného stanoviska ZRSM k návrhu zákona.
5. Záver
ZRSM bude úspešné a problematiku recyklácie bude môcť výrazne
ovplyvňovať vtedy, keď sa stane silným subjektom, rešpektovaným a uznávaným
ostatnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti recyklácie SO a OD. Takúto cestu
nastúpilo a bude v nej pokračovať v presvedčení, že to považuje za správne
a nevyhnutné. Popísaný stav nepovažuje za demotivujúci, ale naopak, za výzvu
k aktivite. Vyššie uvedený pohľad nie je definitívny a konečný, ale bude ho
prispôsobovať potrebám vývoja.
Na úplný záver – dovoľte mi využiť toto stretnutie na poďakovanie Vašej ARSM
a jej prezidentovi p. doc. Škopánovi za poskytnutú pomoc a podporu pri zakladaní
a činnosti ZRSM.
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Abstract
The contribution deals with problematic of evaluation of environmental risks
of
recycled materials from construction and demolition waste. The content
of
hazardous materials in dry recycled aggregate – masonry and concrete recycled
material and recycled soil and pebbles is addicted. A discussion about limiting values
specified by current legislative regulations is held on the basis of analysis of results of
chosen risk parameters.
1. Úvod
Širší uplatnění recyklátů je omezeno nejen jeho mechanicko-fyzikálními
vlastnostmi, ale i environmentálními riziky, které s jeho využitím souvisí. Recykláty
ze stavebního a demoličního odpadu tedy musí splňovat nejen technické parametry
dle požadavků na jejich konečné uplatnění (dle příslušných ČSN EN), ale je třeba je
posuzovat i z hlediska jejich potenciálního vlivu na životní prostředí a zdraví člověka.
Ekologická vhodnost pro použití se prokazuje dle jejich chemického složení, obsahu
škodlivých látek a možnosti jejich vylučování do okolního prostředí. Ekologická
kritéria se vždy stanovují podle požadavků platné legislativy a podle požadavků na
určitý druh odpadu. V legislativě ČR jsou proto normou stanoveny maximální
povolené limity obsahu jednotlivých škodlivin podle různého následného uplatnění
recyklovaných materiálů.
Ke stanovení nebezpečných složek stavebních odpadů v sušině a ve výluhu se
využívají limity dané vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vyhláška stanovuje nejvýše přípustné
koncentrace škodlivin v sušině odpadů (tab. č. 10.1 vyhlášky), tak také limity
ekotoxikologických testů (tab. č. 10.2 vyhlášky). Stanovení 14 nebezpečných
vlastností se provádí dle vyhlášky 376/2001 Sb. Pro stanovení hmotnostní aktivity
radionuklidů se postupuje dle zákona 18/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
307/2002 Sb., se změnou ve vyhlášce 499/2005 Sb.
2. Nebezpečné látky v recyklátech
V rámci experimentálního programu zaměřeného na možné využití stavebních
recyklátů byla provedena analýza hodnocení ekologických rizik. Pozornost byla
zaměřena především na obsah nebezpečných látek v sušině a ve výluhu, aktivitu
radionuklidů a ekotoxicitu. Laboratorní zkoušky byly provedeny společnosti ALS
Czech republic, s.r.o.
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Zkoušené vzorky cihelného a betonovým recyklátu a zeminy s kamením byly
odebrány z různých recyklačních zařízení v rámci ČR. Výsledné hodnoty je proto
možné považovat za reprezentativní.
V rámci tohoto experimentálního programu bylo vyhodnoceno:
• 15 vzorků betonového recyklátu,
• 13 vzorků cihelného recyklátu,
• 12 vzorků zeminy a kameniva.
Z důvodu velkého rozsahu sledovaných parametrů jsou v tomto příspěvku dále
prezentovány pouze vybrané výsledné hodnoty nebezpečných látek, které z hlediska
svého obsahu ke stanoveným limitům představují největší problém. Jedná se o
vyhláškou stanovené nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (tab.
č. 10.1 vyhlášky 294/2005 Sb.. Podrobnější výsledky celého experimentálního
programu zaměřeného na posouzení environmentálních rizik jsou prezentovány ve [2
a 3].
V níže znázorněných tabulkách 1-3 a grafech 1-6 jsou uvedeny naměřené obsahy
nebezpečných látek v sušině zkoušených druhů recyklátů. Na základě naměřených
výsledných hodnot se prokázalo, že nejrizikovějšími látkami u stavebních recyklátů
jsou arsen, ropné uhlovodíky C10-C40 a suma extrahovatelných aromatických
uhlovodíků – suma 12PAU. Naměřené hodnoty nebezpečných látek přesahující dané
limity jsou v tabulce vyznačeny. V grafech je limitní hodnota znázorněna čarou.
Tab. 1 Nebezpečné látky v betonovém recyklátu
Betonový recyklát
Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Limit

Extrahovatelné kovy / hlavní kationty [mg/kg suš.]
Cd

<0,40 0,78 <0,40 0,49 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 2,08 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40

Cr

68,2 94,9 23,3 29,4 31,8

32,1

49,6

362

37,8

26,9

34,8

34,2

34,3

38,1

25

200

Pb

14,6 182 28,8 174 29,4

24,4

10,6

32,7

10,1

9,2

118

5,1

8,5

12,9

9,3

100

Hg

<0,20 0,64 <0,20 0,28 0,25

0,78 <0,20 0,32

0,42

0,36 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

0,8

32,5 12,4 24,5 17,2

17,1

27,6

33,8

20,8

16,3

19,1

22,4

14

33,6

18,2

80

53,7 45,5 41,6 35,4 47,3

34,6

31,1

70

39,2

59,2

31,3

26,3

27,8

33,1

23,8

180

84

22

306

114

300

Ni
V

27

1

Ropné uhlovodíky [mg/kg suš.]
>C10 C40

<20 428 596 284 272

298

28

928

76

364

200

Tab. 2 Nebezpečné látky v cihelném recyklátu
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Cihelný recyklát
Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Limit

Extrahovatelné kovy / hlavní kationty [mg/kg suš.]
Cd

<0,40 <0,40 <0,40

0,8

<0,40 <0,40

<0,40

<0,40 <0,40

<0,40

Cr

36,4

53,6

13,8

27,4

25,7

26,9

40,2

73,5

26,4

17,8

26

48,4

15,5

200

Pb

30,7

37,1

9,1

107

36,4

38,6

14,4

26,3

10,4

9,6

19,5

15,2

9,9

100

Hg

0,81

<0,20 <0,20 <0,20

0,33

<0,20

<0,20

0,36

0,58

0,26

<0,20 <0,20 <0,20

0,8

Ni

14,4

36,5

9,1

12,8

19

14,1

16,4

34,7

14,6

10,7

18,4

87,2

9,4

80

V

31,7

83,3

29,3

27,6

58,1

36

42,6

35,9

47,3

28,5

37,3

44,5

20,2

180

209

92

152

355

300

<0,40 <0,40 <0,40

1

Ropné uhlovodíky [mg/kg suš.]
>C10 C40

145

139

160

158

244

87

<20

158

234

Tab. 3 Nebezpečné látky v zemině a kamení
Zemina a kamení
Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Limit

Extrahovatelné kovy / hlavní kationty [mg/kg suš.]
Cd

<0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,41 <0,40 <0,40 <0,40

1

Cr

101

30,8

35,9

64,8

79,2

47,8

27,3

40,8

67,4

35,4

32,9

44,4

200

Pb

117

53,1

38,4

73,1

33,8

301

28,5

33,8

8,5

27

10,5

18,8

100

Hg

0,59 <0,20 <0,20 <0,20 0,39

0,69

1,05

0,42

0,23

0,51 <0,20 <0,20

0,8

Ni

41,5

25

23,3

40

30,8

33,8

28,7

17,2

55,6

25,5

21,7

17,8

80

V

45,2

48,6

46,9

66,9

47,5

52,2

139

80,2

78,4

50,9

39,5

45,6

180

209

92

152

300

Ropné uhlovodíky [mg/kg suš.]
>C10 C40

145

139

160

158

244

87

19

<20

158

234

Na základě výsledků uvedených v tabulkách byl nejčastěji překročen limit ropných
uhlovodíků C10-C40 u betonového recyklátu. Ostatní hodnoty byly překročeny pouze
ojediněle. Ropné uhlovodíky C10-C40 u cihelného recyklátu překročily limit pouze u
jednoho vzorku o 15%. U zeminy a kamení byl limit překročen u dvou vzorků, z
čehož jednou více než 10-ti násobně. V tomto případě se muselo jednat o
znečištěnou zeminu např. po dopravní nehodě, kde došlo k úniku provozních kapalin.
U betonového recyklátu představují ropné uhlovodíky problém největší, limit byl
překročen u pěti vzorků. Trend těchto výsledků je poměrně logický. Do betonových
podlah a podkladních vrstev můžou velice často unikat oleje a benzíny, jež jsou
zdrojem těchto ropných uhlovodíků. Do cihel a tvárnic můžou tyto kapaliny utéct
spíše jen ojediněle. O něco větší pravděpodobnost znečištění těmito látkami hrozí v
případě zeminy (zejména dopravní nehody).
2.1. Srovnání legislativních limitů ve stavebních odpadech v zahraničí
Pro hodnocení environmentálních vlivů, třídění a zkoušky recyklovaného
kameniva neplatí v rámci EU jednotný systém. Srovnání základních legislativních
limitů obsahu nebezpečných látek ve vybraných zahraničních zemích je uvedeno v
tabulce 1. Na první pohled je zřejmé, že limitní hodnoty jsou velmi rozdílné.

Sušina
Jednotka
Kovy
Arsen
Chrom
Kadmium
Měď
Nikl
Olovo
Rtuť
Vanad
Zinek
Ostatní
PAH
PCB

CAT 1

10
200
1
80
100
0,8
180

6
0,2

50
400
10
400

1250
10
375
250
1250
5
1250
450

700
700

0,5

20
1

300

0-20
0-500
0-0,5
0-500
0-30
0-40
0-1
0-500
0-500

CAT 2 a 3
mg/ kg
>20
>500
>20
>500
>30
>40
>1
>500
>500

A+

20
40
0,5
30
30
30
0,2
100
100
4

20

A

Švédsko

Rakousko

Dánsko

Finsko

Belgie

Česká
republika

Tab. 4 Srovnání legislativních limitů ve stavebních odpadech v zahraničí [4]

B

30 30
90 90
1,1 1,1
90 90
55 55
100 100
0,7 0,7
450 450
450 450
12

20

10
40
0,2
40
35
20
0,1
120

2.2. Polycyklické aromatické uhlovodíky (suma 12 PAU)
Polyaromatické uhlovodíky (PAU) představují širokou škálu nebezpečných látek.
Řadí se sem napřiklad tyto látky: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren,
antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a
benzo(ghi)perylen. Pro hodnocení dle vyhlášky 294/2005 Sb. se počítá s jejich
sumou, tzn. součtem obsahu všech těchto látek v sušině.

Obsah sumy 12 PAU [mg/kg]

Běžně jsou tyto látky obsaženy v motorové naftě, výrobcích z dehtu nebo třeba
asfaltu. Dále tyto látky vznikají v podstatě při všech druzích spalování. Je tedy
logické, že jejich vyšší obsah se vyskytuje u všech typů zkoušených recyklátů.
Limitní hodnota je dle vyhlášky 6 mg/kg suš, přičemž tuto hodnotu překročilo 57%
všech zkoušených vzorků. Tyto látky jsou toxické pro celou řadu živých organismů a
mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.
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Obr. 1 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) vzorků betonového recyklátu
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Obr. 2 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) vzorků cihelného recyklátu
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Obr. 3 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) vzorků zeminy a kamení
.3. Arsen
Arsen je v přírodě běžně se vyskytujícím prvkem. Obsahují ho horniny, půda i
vodní zdroje. V našem životním prostředí se množství arsenu nachází běžně v
množství 2 až 20 mg/kg. V kontaminovaných půdách (okolí metalurgických závodů,
elektráren spalující fosilní paliva či závodů s textilním a sklářským průmyslem) však
jeho obsah může být několikanásobně větší.
Následující grafy ukazují, kolik arsenu obsahují zkoušené vzorky recyklátů.
V grafech je vyznačen zákonný limit na využití odpadu – tj. 10 mg/kg. Na obsah
arsenu nevyhovělo legislativním limitům 73% zkoušených vzorků. Vysoký obsah
tohoto prvku byl naměřen u všech typů zkoušených recyklátů. Otázkou však zůstává,
jak se takové množství arsenu do recyklátů dostalo.
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Obr. 4 Obsah arzenu vzorků betonového recyklátu
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Obr. 5 Obsah arzenu vzorků cihelného recyklátu
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Obr. 6 Obsah arzenu vzorků zeminy a kamení

3. Závěr
Jak již bylo zmíněno, nejčastější překročení stanovených limitů bylo zjištěno u
arsenu, polycyklických aromatických uhlovodíků (suma 12-PAU) a ropných
uhlovodíků (C10-C40). Překročení ostatních sledovaných látek bylo spíše ojedinělé.
Z celkového množství byl u 85% vzorků recyklátů překročen některý ze
stanovených limitů pro využití odpadu na povrchu terénu. Tento materiál by tedy měl
skončit na skládkách. Ze všech 40 zkoušených vzorků celkově vyhovělo všem
stanoveným limitům pouze 6 vzorků (4 vzorky betonového recyklátu a 2 vzorky
zeminy a kamení). To znamená , že pouze těchto 6 vzorků recyklátu je možno využít
na povrchu terénu.
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Jestliže chceme, aby se intertní stavební odpady ( jako jsou zeminy, betony či
cihelné sutě ) vracely zpět do stavební výroby ve formě recyklátů, je třeba najít
vhodný poměr mezi nastavenými limity pro opětovné využití těchto odpadů a riziky
hrozícími při jejich použití na lidské zdraví či životní prostředí v místě použití.
Výsledky analýz vzorků recyklátů z recyklačních center stavebních odpadů
ukazují, že v praxi je využitelných do cca 20 % všech recyklátů, které splní podmínky
nastavených limitů škodlivin v sušině.
V případě, že bychom nastavili limit pro nejčastěji překračovanou nebezpečnou
látku - arsen na 20 mg / kg, došlo by k zásadní změně ve vyhodnocení.
Při limitu 10 mg/kg nevyhovělo 29 vzorků ze zkoušených 40. To představuje 73%
recyklátů, které se nemohou dále využít.
Při posunutí limitu na 20 mg/kg by nevyhovělo pouze 7 vzorků ze 40. To znamená,
že by nevyhovělo pouze cca 17% recyklátů. Navýšení možného využití objemu
recyklátů z hlediska obsahu arzenu by narostlo skoro o 60%.
S hodnotou 20 mg/kg se přitom často můžeme setkat i v primárních zdrojích
zeminy či kameniva. V půdách v okolí metalurgických závodů může být jeho obsah
několikanásobně vyšší i nad 100 mg/kg půdy (např. v Jáchymově). Pokud nastavíme
limity škodlivin v sušině na hodnoty běžné v našem životním prostředí, pomůžeme
tím rozvoji legálně provozované recyklace stavebních odpadů, která je na těchto
limitech závislá.
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Abstract
In the field of CDW recycling two significant main effects currently exists.. One is
the construction recession of several years, the other one is gradually increasing
support recycling of construction materials in the new legislation. The article analyses
the economic and regulatory factors in the development of recycling SDO in the past
six years.
1. Úvod
Pro oblast recyklace stavebních materiálů jsou v současnosti signifikantní dva hlavní
vlivy. Jednak je to několikaletá recese celého stavebnictví, na druhé straně postupně se
zvyšující podpora recyklace stavebních materiálů v nové legislativě. Tyto vlivy působí více
méně protichůdně, bohužel je však větší vliv negativní - hluboká a dlouhá recese českého
stavebnictví, a to zejména v oblasti inženýrských staveb, kde byla aplikace recyklovaného
kameniva dominantní oblastí tohoto odvětví.

2. Produkce recyklovaného kameniva v letech 2007 až 2011
Pro analýzu vlivů ekonomických a legislativních faktorů na recyklaci stavebních
materiálů v ČR je nezbytné identifikovat skutečnou produkci recyklovaného kameniva1
případně recyklovaných stavebních materiálů, které vlastnosti recyklovaného kameniva dle
příslušných ČSN EN nenaplňují.
Hlavním zdrojem pro výrobu recyklovaných stavebních minerálních materiálů jsou
stavební a demoliční odpady. Jejich evidovaná množství a způsob nakládání s nimi by měly
v sobě mimo jiné také odrážet vliv produkce stavební výroby i legislativní změny související
s nakládáním se stavebními a demoličními odpady.
Znalost skutečných objemů produkce materiálů vhodných pro recyklaci by měla být
jedním z hlavních východisek jak při realizaci Surovinové politiky druhotných surovin, tak i
Plánu odpadového hospodářství. Získání relevantních informací však není vůbec
jednoduché. Jak se v uplynulých deseti letech prokázalo, je korektní analýza materiálových
toků v této oblasti takřka nemožná. Pro názornost jsou v tab. 1 uvedeny hodnoty produkce
hlavních proudů ve stavebních a demoličních odpadech, které vycházejí z databáze ISOH
(zpravované Českou informační agenturou životního prostředí CENIA), v tabulce 2 pak
z údajů dle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Platný název dle harmonizovaných norem ČSN EN, které umožňují jednoznačně využití
recyklovaných inertních minerálních stavebních materiálů jako recyklovaného kameniva. Např. ČSN
EN 12620, ČSN EN 13242 atd. V těchto normách je vždy definováno kamenivo jako „zrnitý materiál
používaný ve stavebnictví; kamenivo může být přírodní, umělé nebo recyklované“. Recyklované
kamenivo je definováno jako „kamenivo získané zpracováním anorganického materiálu dříve
použitého v konstrukci“.

1
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Tab. 1. Produkce vybraných SDO v ČR v letech 2007 – 2011 dle databáze ISOH (CENIA)

skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02

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

17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
17 05 08
číslem 17 05 07
17 06
17 08
17 09
17 09 04

Izol. a staveb. materiály s azbestem
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demoliční odpady
Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03
CELKEM

rok
2007
[kt]
4 628
1 815
761
12
1 958
505
493

rok
2008
[kt]
2 934
1 224
861
13
793
445
437

rok
2009
[kt]
2 998
1 132
919
15
886
516
513

rok
2010
[kt]
3 167
1 163
834
18
1 130
466
456

rok
2011
[kt]
3 033
1 127
776
11
1092
443
439

9 176 11 396 10 708 10 845

9 053

8 481 10 026
292
707

9 116
1 003

8 825
1 687

8420
306

79

175

54

47

60

96
10
702
642

86
6
497
449

74
7
580
485

111
7
614
555

71
8
630
585

15 118 15 365 14 883 15 210 13 239
5 681 3 778 3 949 4 156 4 030
30%
38%
25%
27%
27%

z toho 1701 + 170302 + 170904
což z celkového SDO činí [%]
Zdroj - databáze CENIA

Tab. 2. Produkce vybraných SDO v ČR v letech 2007 – 2011 dle databáze ČSÚ

skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02

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

17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
17 05 08
číslem 17 05 07
17 06
17 08
17 09
17 09 04

Izol. a staveb. materiály s azbestem
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demoliční odpady
Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03
CELKEM

z toho 1701 + 170302 + 170904
což z celkového SDO činí [%]
zdroj databáze ČSÚ

rok
2007
[kt]
3 007
1 143
542
9
1 236
473
469

rok
2008
[kt]
2 128
897
612
9
553
361
350

rok
2009
[kt]
2 139
837
503
8
758
409
405

rok
2010
[kt]
1 656
674
425
7
533
360
355

rok
2011
[kt]
1 819
818
400
4
567
330
327

7 120

9 256

8 135

8 317

7 341

6 625
203

8 220
691

7 252
479

6 618
1 432

6 694
336

123

87

42

40

61

74
6
694
629

71
5
362
323

51
4
433
342

60
4
314
268

48
5
397
360

11 373 12 183 11 170 10 712

9 941

4 029
35%

26

2 744
23%

2 854
26%

2 263
21%

2 477
25%

Tab. 3. Poměr produkce vybraných stavebních a demoliční odpadů v ČR v letech 2007 –
2011 z databází ČSÚ a ISOH (hodnota databáze ISOH = 100 %)
rok
2007
[%]
65%
63%
71%
78%
63%
94%
95%
78%

rok
2008
[%]
73%
73%
71%
69%
70%
81%
80%
81%

rok
2009
[%]
71%
74%
55%
52%
86%
79%
79%
76%

rok
2010
[%]
52%
58%
51%
40%
47%
77%
78%
77%

rok
2011
[%]
60%
73%
52%
40%
52%
74%
74%
81%

78%
69%
156%

82%
98%
50%

80%
48%
77%

75%
85%
86%

79%
110%
101%

Izol. a staveb. materiály s azbestem
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demoliční odpady
Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03

77%
58%
99%
98%

83%
83%
73%
72%

70%
56%
75%
71%

54%
62%
51%
48%

68%
66%
63%
61%

CELKEM

75%

79%

75%

70%

75%

z toho 1701 + 170302 + 170904

71%

73%

72%

54%

61%

skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02

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

17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
17 05 08
číslem 17 05 07
17 06
17 08
17 09
17 09 04

Jak je z tab. 1 a 2 na první pohled patrné, hodnoty získané (a v databázi uváděné) ze
strany ČSÚ jsou výrazně nižší. Tato skutečnost je kromě jiného ovlivněna zejména
metodikou zjišťování.
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání
s odpady. Údaje uvedené v jeho databázi byly např. za rok 2011 získány zpracováním
výkazů od 8 466 podniků a 982 obcí (týká se to všech skupin odpadů). Zjišťování údajů od
podniků je prováděno tzv. „rotačním modelem“. Princip modelu spočívá v tom, že
každoročně jsou výkazem obesílány pouze nejvýznamnější ekonomické subjekty (z hlediska
množství vyprodukovaných či nakládaných odpadů, produkce druhotných surovin, odvětví, v
němž podnikají či na základě počtu zaměstnanců) a zbývající „rotační“ část respondentů je
dotazována jednou za tři roky. Pro neobesílané podniky jsou hodnoty ve sledovaném roce
matematicky dopočten [3].
Míra evidovaných vzniklých stavebních a demoličních odpadů Českým statistickým
úřadem oproti databázi ISOH, zpracované Českou agenturou životního prostředí (CENIA) je
v tabulce 3. Jedná se tedy o poměr hodnot v tabulce 2 dělených hodnotami v tab. 1,
vyjádřených procentuálně a zaokrouhleny na celá procenta.
Jak je z hodnot uvedených v tabulce 3 zřejmé, je míra evidovaných vzniklých SDO pro
různé roky i různé skupiny odlišná. Jako relativně stabilní lze označit skupinu 1705 (Zemina,
kamení a vytěžená hlušina), kde se množství SDO vykazované ČSÚ pohybuje v úrovni 76%
až 81% a nevykazuje žádný významný časový trend.
Naproti tomu, množství vzniklých SDO, které vykazuje ČSÚ vůči databázi ISOH ve
skupinách, které jsou dominantně využívány pro recyklaci stavebních materiálů (1701 +
170302 + 170904 – viz poslední řádek tabulky) došlo v letech 2010 a 2011 k poklesu o ca 12
až 19 % vůči letům předchozím. Tento trend může být např. způsobený skutečností, že řada
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stavebních firem, které využívají vlastní recyklační techniku neevidují produkci
recyklovaného kameniva ze SDO tak, aby se v databázi ČSÚ projevila.
Množství využitých stavebních a demoličních odpadů
Evidence množství vyrobeného recyklovaného materiálu (recyklovaného kameniva
resp. recyklovaných inertních minerálních odpadů) je ještě podstatně méně kvalitní než
sledovaná produkce stavebních a demoličních odpadů. Problém je zejména v tom, že
značné množství inertních minerálních SDO je přímo využito původcem (zejména formou
recyklace). Toto množství se pak neobjeví ani v evidenci produkce stavebních odpadů, ani
pravděpodobně v žádné jiné databázi. Přehlednosti v této oblasti také určitě neprospívají
neustálé novelizace zákona o odpadech (jen za roky 2011 a 2012 jich bylo osm!).
Další problém je ve značné odlišnosti údajů, které ve svých databázích prezentuje
CENIA a ČSÚ. Je dosti překvapující, že produkce recyklovaných materiálů v databázích
ČSÚ dosahuje cca pouhých 25% oproti evidenci z databáze ISOH, což je velmi dramatická
odchylka - přitom v níže uvedených tabulkách je v databázi ISOH uveden pouze způsob
využití R5 (Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů), kdežto v údajích
z databáze ČSÚ je uveden celkový součet využití R1 až R13. Podle zkušeností ARSM
z vlastního šetření v letech 2000 až 2008 bylo ze strany ARSM jednoznačně prokázáno, že
produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů je v databázi ISOH zastoupena
pouze ca 50% (podle jednotlivých skupin odpadů), zbývajících 50% jde mimo tuto databázi.
Z tohoto pohledu je pak jednoznačně zřejmé a prokazatelné, že množství recyklovaných
stavebních materiálů v databázi ČSÚ se pohybuje v rozmezí 10 až 15%. skutečně
vyrobeného recyklátu, což je zcela nepřijatelně nízká přesnost šetření. Tuto skutečnost
dokumentují níže uvedené tabulky 4 a 5 a obr. 1..
Tab. 4. Produkce recyklátů v letech 2007 – 2011 dle databáze ISOH (CENIA) (způsob využití
odpadů R5)

skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02

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

17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
17 05 08
číslem 17 05 07
17 06
17 08
17 09
17 09 04

Izol. a staveb. materiály s azbestem
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demoliční odpady
Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03
CELKEM
míra rec., využití a skládkování [%]

z toho 1701+170302+170904 [kt]
dtto z celk množství [%]
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rok
2007
[kt]
2 127
902
511
3
709
394
394

rok
2008
[kt]
1 630
805
425
4
396
370
368

rok
2009
[kt]
1 347
583
439
4
320
261
261

rok
2010
[kt]
1 389
643
357
3
386
285
285

rok
2011
[kt]
1 349
635
334
4
376
301
301

545

832

797

618

708

503
18

745
1

791
3

607
2

674
1

8

83

3

7

32

0
1
83
53

0
1
99
93

0
0
98
98

0
1
182
182

0
1
288
288

3 151

2 932

2 503

2 475

2 647

20,8%
2 572
68,1%

19,1%
2 091
55,4%

16,8%
1 703
43,1%

16,3%
1 857
44,7%

20,0%
1 938
48,1%

Tab. 5. Produkce recyklátů v letech 2007 – 2011 dle databáze ČSÚ (způsob využití odpadů
R1 až R13)

skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02

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

17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
17 05 08
číslem 17 05 07
17 06
17 08
17 09
17 09 04

Izol. a staveb. materiály s azbestem
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demoliční odpady
Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03
CELKEM
míra rec., využití a skládkování [%]

z toho 1701+170302+170904 [kt]
dtto z celk množství [%]

rok
2007
[kt]

rok
2008
[kt]
403
228
112
0
63
78
78

rok
2009
[kt]
323
173
72
0
78
75
75

rok
2010
[kt]
363
126
86
0
151
43
42

rok
2011
[kt]
363
196
63
0
104
26
26

272

76

118

86

257
0

76
0

115
0

62
0

11

0

3

24

0
0
8
3

0
0
1
1

0
0
4
4

0
0
18
18

761

476

528

494

6,2%
484
17,6%

4,3%
399
14,0%

4,9%
409
18,1%

5,0%
408
16,5%

Obr. 1 Porovnání evidované produkce recyklovaných inertním minerálních materiálů
z databází ISOH (CENIA) a ČSÚ
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Takto výrazné odchylky mohly vzniknout značně odlišnou metodikou sledování
statistických dat mezi CENIA a ČSÚ. Zejména by zde mohla hrát roli skutečnost, že CENIA
sleduje všechny ekonomické subjekty nakládající s odpady, ale ČSÚ pouze nejvýznamnější
ekonomické subjekty.
Od roku 2011 bylo šetření ČSÚ o odpadech rozšířeno o sledování problematiky
druhotných surovin. Druhotnou surovinou se pro účel statistického zjišťování zde rozumí
materiály (včetně certifikovaných výrobků) mající charakter vedlejších produktů, upravených
odpadů, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria pokud jsou
stanovena, materiálů získaných z výrobku podléhajících zpětnému odběru a z dalších
výrobků, využitelných pro další zpracování [3].
Druhotné suroviny jsou rozčleněny do 21 skupin, z nichž se jedna nazývá stavební
hmoty. Množství v této skupině bylo za rok 2011 vykázáno ve výši 3320 kt, což je ca o 20%
vyšší, než udává množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů v daném období
databáze ISOH.
Na základě zkušeností s obdobnými databázemi v některých Evropských zemích však
lze však konstatovat, že se i u nich vyskytuje obdobně nepřesný a nejasný systém
vykazování nakládání se stavebními a demoličními odpady a produkce recyklátů z nich
vyrobených.

3. Vliv recese ve stavební výrobě na recyklaci SDO
Vývoj stavební produkce
K objektivnímu posouzení je nezbytné vycházet z pokud možno přesných dat. Data
týkající se výkonnosti stavební výroby jsou vcelku snadno dostupná jak stránkách Českého
statistického úřadu, tak i stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Data použitá v tomto
příspěvku vycházejí z obou zdrojů [2, 3].
Jak je z nich patrné, celý rok 2012 byl ve znamení poklesu stavební výroby. Zejména
se zde negativně projevil vliv rozpočtových omezení, kdy hodnota nových zakázek v oblasti
inženýrského stavitelství byla nižší o 26,6 % než v roce předchozím. Produkce v oblasti
inženýrských staveb se oproti předchozímu roku snížila o 10,2 %, u pozemního stavitelství
poklesla o 3,6 %. [2]
Tab. 6 Index stavební produkce v letech 2000 až 2012 ve stálých cenách 2005
Index stavební produkce
celkem
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
meziroční průměr roku meziroční průměr roku meziroční průměr roku
index
2005=100
index
2005=100
index
2005=100
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

110,4
103,0
109,3
108,8
105,2
106,0
107,1
100,0
99,1
92,9
96,5
93,5

70,3
77,6
79,9
87,4
95,1
100,0
106,0
113,5
113,5
112,4
104,4
100,8
94,2

110,5
102,7
105,5
107,4
104,9
105,0
110,7
96,5
93,1
92,9
99,6
96,6

zdroj ČSÚ
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74,2
82,0
84,2
88,7
95,3
100,0
105,0
116,2
112,1
104,4
97,0
96,6
93,3

110,0
104,3
121,6
112,9
105,8
108,8
97,9
109,9
114,1
92,8
90,3
86,4

60,0
66,0
68,8
83,7
94,5
100,0
108,8
106,5
117,1
133,6
124,0
111,9
96,7

Obr. 2. Index stavební produkce v letech 200 až 2012 (zdroj dat ČSÚ)
Podrobněji a za delší časové období lze vývoj v oblasti stavební výroby (dělené na
pozemní a inženýrské stavby) dokumentovat z dat v tab. 6. Ta ukazuje vývoj stavební
produkce v letech 2000 až 2012 ve stálých cenách roku 2005 (rok 2005 je vyjádřen hodnotou
100).
Z tab. 6 a obr. 2 je patrné, že stavební produkce v oblasti inženýrských staveb
v pevných cenách poklesla mezi roky 2009 až 2012 o ca 37%, což znamená celkový pokles
za poslední 3 roky o více než 1/3. Je zcela logické, že takový pokles produkce stavební
výroby se musel projevit i v obtížích na trhu druhotných surovin s recyklovaným kamenivem.
Tuto skutečnost však lze velmi obtížně zachytit jakýmikoliv oficiálními statistickými údaji,
neboť žádná z dostupných databází produkce recyklovaného kameniva v sobě neodráží
skutečnou realitu.

4. Vliv současných legislativních změn na recyklaci SDO
V současnosti dochází v této oblasti k řadě důležitých změn. Zejména se to týká tvorby
nového zákona o odpadech, který je však i po několikaleté přípravě stále v podobě věcného
záměru a nikoliv paragrafovaného znění. Současně platný zákon o odpadech 185/2001 Sb.
je poznamenán více než třiceti změnami různého rozsahu, jež pro běžnou odbornou
veřejnost, která jej využívá, znamená často řešení řady nečekaných komplikací (např. za
roky 2011 a 2012 bylo vydáno celkem 8 změn).
V období let 2010 až 2012 však došlo v oblasti recyklace stavebních materiálů přeci
jenom k velmi výraznému pozitivnímu posuvu, který je dán zejména novým přístupem ke
vstupní surovině či produktu recyklace. Kromě toho, že se u vstupní suroviny v řadě případů
jedná ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpad, zároveň se zde může jednati i o druhotnou
surovinu.
Druhotné suroviny se obecně podílí na snižování objemu těžby primárních surovin.
Jejich využíváním se uzavírá tok zdrojů, ve kterém prvotně vytěžená primární surovina
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prochází, prostřednictvím výrobků a následnou recyklací na stejné nebo jiné výrobky
v dalších životních cyklech.
V letech 2010 až 2012 zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci
s celou řadou vědeckých a odborných institucí ČR včetně profesních svazů dokument
Surovinová politika České republiky. Oblast problematiky stavebních hmot a jejich recyklace
a využití vytvářela pro tento dokument zejména Asociace pro rozvoj recyklace stavebních
materiálů v ČR (ARSM). Jeho součástí je i politika druhotných surovin.
Jedná se o první ucelený dokument České republiky, který vytváří strategický rámec
pro efektivní využívání druhotných surovin. Zabývá se celkem jedenácti skupinami
druhotných surovin (papír, sklo, plasty, kovy, dřevo, vedlejší energetické produkty, stavební
hmoty, autovraky, pneumatiky a odpadní pryž, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a
elektronická zařízení). Stavení hmoty (stavební a demoliční odpady) v oblasti druhotných
surovin představují zejména z hlediska vznikajícího množství velmi významnou komoditu.
V září minulého roku projednala Surovinovou politiku České republiky na roky 2013 až
2030 [1] dle plánu i vláda ČR. Bohužel konečné schválení tohoto důležitého dokumentu bylo
odloženo a nešťastně svázáno s projednáním dalších zákonů týkajících se těžby surovin.
Dalším velmi důležitým připravovaným dokumentem je nový Plán odpadového
hospodářství. Současně platné Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České
republiky 197/2003 Sb. má časově omezenou platnost na dobu 10 let od nabytí účinnosti,
což bylo 1. 7. 2003. Je tedy zřejmé, že vydání nového plánu odpadového hospodářství je
velice aktuální.
Nově připravovaný plán odpadového hospodářství kromě jiného velmi výrazně
podporuje materiálové využívání odpadů jako druhotných surovin. Cíl v tomto plánu je
stanoven v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o
odpadech. Hlavním cílem je „zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou
úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, nikoliv u
nebezpečných stavebních a demoličních odpadů s výjimkou v přírodě se vyskytujících
materiálů uvedených na seznamu odpadů v kategorii 17 05 04“. Je však nutno konstatovat,
že se jedná o cíl, který není nijak ambiciózní a vychází z filosofie nezapracovávat do platné
legislativy požadavky vyšší (náročnější), než stanovuje evropská legislativa.
V připravovaném POH je v části analytické totiž uvedeno, že v letech 2005 až 2010
dosahovala míra materiálového využití stavebních a demoličních odpadů hodnoty mezi 65,5
až 72,5 %, přičemž v posledních letech má vzrůstající tendenci.
Hlavním cílem v recyklaci stavebních a demoličních odpadů je však zvýšit skutečnou
míru recyklace těchto materiálů a jejich následné využití nikoliv jen jako zásypového
materiálu. Značná část stavebních odpadů totiž stále končí v neupravené podobě jako
materiál využitý na rekultivace, terénní úpravy apod. (dle kódu N1 - Využití odpadů na
terénní úpravy apod. a N11 - Využití odpadu na rekultivace skládek) [4]. Je zcela přirozené,
že tento způsob využití je typický pro vytěžené zeminy a hlušiny (neobsahující nebezpečné
látky), ale pro typické stavební a demoliční odpady skupiny 1701, zejména beton, cihly a
jejich směsi a 170302 (Asfaltové směsi neobsahující nebezpečné látky) lze považovat jejich
využívání na rekultivace a terénní úpravy za mrhání cennou druhotnou surovinou.
K tomu by měly mimo jiné napomoci i doporučené zásady nakládání se stavebními a
demoličními odpady v připravovaném návrhu Plánu odpadového hospodářství. Konkrétně se
jedná o:
Způsob vzniku stavebních a demoličních odpadů podřídit Metodickému návodu odboru
odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a tím
minimalizovat nebezpečné složky, přednostně zabezpečit využívání SDO a jejich
recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu.
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Vypracovat dokument přesně stanovující přechod stavebního a demoličního odpadu na
výrobek.
Vypracovat obecně platné normy pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních
odpadů.
U stavební činnosti financované z veřejných zdrojů zajistit povinné používání recyklátů
splňujících technické a ekologické normativy jako náhrady primárních zdrojů
Zamezit využívání neupravených SDO (s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez
nebezpečných vlastností) k terénním úpravám a rekultivacím.
Skutečnému materiálovému využití stavebních a demoličních odpadů napomáhá i
Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi,
který v roce 2008 vydalo Ministerstvo životního prostředí. I tento dokument směřuje
materiálové toky inertních minerálních stavebních odpadů k recyklaci a následnému
materiálovému využití jako druhotných surovin.
5. Závěr
Recyklace stavebních materiálů je v současnosti velmi negativně ovlivněna prudkým
poklesem stavební výroby – zejména v oblasti inženýrských staveb. Tuto skutečnost není
zatím schopna pozitivně ovlivnit postupně vznikající legislativa, která směřuje nakládání
s inertními stavebními minerálními odpady k recyklaci a následného využití takto vzniklých
materiálů jako druhotných surovin. Dalším negativem v této oblasti je nedostatečná datová
základna materiálových proudů (jak inertních minerálních stavebních odpadů tak zejména
produktů z nich vyrobených).
Oživení trhu s recyklovaným kamenivem lze i přes narůstající legislativní podporu
očekávat až s růstem stavební výroby – zejména v oblasti dopravní infrastruktury.
Pro další rozvoj recyklace stavebních materiálů je také možno čerpat řadu pozitivních
zkušeností z dalších evropských zemí a nadále podporovat všemi možnými způsoby co
nejširší využívání druhotných surovin. Mezi tuto podporu patří zejména nově zpracovaná
Politika druhotných surovin i připravovaný Plán odpadového hospodářství.
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ATLAS COPCO-nástroje pro recyklaci
Atlas Copco-recycling tools
Bc. Dan Bureš
HARTL drtiče+třídiče s.r.o., email: dan.bures@hartl.cz
Abstract
A comprehensive concept of Atlas Copco demolition and recycling machines. Well
known Hartl crushers become part of recycling structure in Atlas Copco conception.
From beginning of demolition to top quality recycled product through Atlas Copco
machines.
Světová jednička v oblasti těžebního průmyslu, společnost Atlas Copco, nabízí
také ucelený komplex strojů na recyklaci stavebních materiálů.
Recyklace těchto materiálů záčíná v drtivé většině případů samotnou demolicí
stavebních nebo jiných objektů. Pro demolici objektů a následnou recyklaci nabízí
společnost Atlas Copco ucelenou řadu strojů: počínaje ručními hydraulickými kladivy
a nářadím, dále hydraulickými bouracími kladivy upevněnými na ramena pásových a
kolových bagrů v rozsahu od 55kg typu SB, po nejtěžší 10-ti tunové typu HB.
Kombinované nůžky Atlas Copco modelové řady CC jsou používány při primární
demolici na střihání a drcení zděných, železo-betonových nebo ocelových stojících
staveb a konstrukcí. Stroje jsou připojeny na hydraulické okruhy nosiče. Při plném
otevření je možné stříhat zdi, stropy nebo sloupy o mocnosti 35-140 cm. Stroje jsou
vybaveny dvěma nezávislými válci pro ovládání čelistí o síle až 830 tun a
hydraulickou rotací 360°.

Demoliční drtiče Atlas Copco modelové řady DP a BP určené pro nosiče 18-38
tun, se používají hlavně pro sekundární demolici při drcení zdiva, vydrcování a
separaci oceli z betonových bloků ležících na zemi nebo také pro primární drcení
ještě stojící stavby. Tyto stroje připravují hrubší materiál pro další zpracování drtící
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linkou nebo recykláty připravené již přímo pro separaci. Tyto materiály se dají využít
na demolici nebo na recyklační skládce. Stroje jsou vybaveny hydraulickou rotací
360° a drtící silou 360 tun.

Multifunkční drapáky Atlas Copco modelové řady MG100- MG5000 pro nosiče 0,780 tun se používají pro rozebrání lehčích cihlových nebo dřevěných staveb. Zajišťují
plynulý tok materiálu mezi dalšími stroji přímo na demolici nebo na recyklačních
skládkách. Třídí jednotlivé materiály a nakládají je na transportní zařízení nebo do
drtící linky. Plynulá hydraulická rotace a silné sevření čelistí dělají z těchto drapáků
univerzální pomocníky při recyklaci. Všechna tato zařízeni společnosti Atlas Copco
jsou určena pro velmi náročnou demolici objektů a následnou předpřípravu materiálu
pro drcení a třídění ve velkokapacitních drtičích a třídičích Atlas Copco.

Výrobní řada Atlas Copco Powercrusher nabízí širokou řadu robustních a
kompaktních čelisťových, odrazových, kuželových drtičů a třídičů na pásovém
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podvozku ve velmi sofistikovaném designu spojeném se špičkovou technologií.
Robustní čelisťové drtiče jsou navrženy pro práci v nejtěžších podmínkách. Čelisťové
drtiče Atlas Copco Powercrusher disponují unikátním patentovaným pohybem čelistí
“Quattro “. Tento pohyb je umožněn díky speciálnímu uložení vzpěry. Na základě
tohoto uložení připomíná pohyb čelistí číslici 8. Díky tomuto pohybu dochází k
vtahování materiálu a dodrcování při výstupu z drtiče a tím k zvýšené kapacitě,
lepšímu tvarovému indexu drceného materiálu a nižšímu opotřebení čelistí díky
minimální vertikální síle působící na drcený materiál.

Odrazové drtiče vynikají roky osvědčenou optimalizovanou a unikátní geometrií
drtících ploch s výrazně vyšší polohou rotoru, což umožňuje drtit velké kusy
vstupního materiálu a drtič lze využít jako primární jednotku s vysokou kvalitou
výsledného materiálu pro recyklace.

Kuželové drtiče Atlas Copco Powercrusher vynikají kompaktními rozměry při
vysokém výkonu. Koncepce je založena na technologii „ all in „ která umožňuje
nasazení na nejširší množství aplikací spojené s vysokou kvalitou drceného
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materiálu. Tím se docílilo výrazného snížení opotřebení rychle opotřebitelných částí
a snižuje se nutnost předtřídění.
Pro recyklaci uzpůsobené dvou a třísítné třídiče Atlas Copco Powercrusher na
pásovém podvozku jsou kompaktní jednotky s vysokým výkonem třídění. Třídiče lze
použít v kombinaci s drticím zařízením nebo je lze zásobovat nezávisle nakladačem.
Všechny typy třídičů je možné dovybavit samostatným vibračním hruboroštem pro
další zvýšení třídicího výkonu a výrobu další frakce.

Více informací se dozvíte na letošním největším stavebním veletrhu
BAUMA 15. – 21. dubna 2013 v Mnichově
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TRVANLIVOST SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ
Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU
THE DURABILITY OF SILICATES MODIFIED CONCRETES MADE
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Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení
technické v Brně, Veveří 95, 602 00, Brno. E-mail:
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Abstract
A partial goal of a successful solution of the research is the actual proposal of the
method of determination and evaluation of the durability characteristics of concrete
made of concrete recyclate. The tests that will be carried out will include tests of
concrete surface permeability for air using the TORENT method, tests of water
surface absorption using the ISAT method and the accelerated carbonation depth
test in 98% CO2. The anticipated objective of the research is to verify the expected
changes in durability characteristics of concrete elements in case concrete recyclate
is used as a substitute for the natural aggregate, including a variant addition of
silicate admixtures (fly ash, slag, microsilica).
1. Úvod
Dnes je již zřejmé, že betony z recyklovaného betonu velmi těžko dosahují
vlastností betonů z přírodního kameniva. Alternativní adice silikátových příměsí,
zlepšujících vlastnosti cementového tmele spojujícího betonový recyklát, by mohla
být jednou z variant možné modifikace s cílem vylepšit fyzikálně-mechanické a
trvanlivostní vlastnosti betonu z betonového recyklátu [1].
Nezbytným průvodcem zdárného řešení práce je vlastní návrh metodiky
stanovení a hodnocení trvanlivostních vlastností betonu z betonového recyklátu.
Předpokládaným cílem práce je pak prověření očekávaných změn trvanlivostních
vlastností betonových prvků při použití betonového recyklátu jakožto náhrady
přírodního kameniva včetně variantní adice silikátových příměsí (popílek, struska,
mikrosilika) [2].
Praktickým měřením předchází návrh dvou základních receptur betonů
z betonového recyklátu s výrazně odlišnými dávkami cementu. Základní receptury
budou rozšířeny o variantní adice strusky, popílku a mikrosiliky. Následuje výroba
zkušebních krychlí normových rozměrů 150×150×150 mm. Budou provedeny
vybrané trvanlivostní zkoušky, tedy testování propustnosti povrchové vrstvy betonu
krychle pro vzduch (metoda TORRENT), pro vodu (metoda ISAT), kyselé plyny
(hloubka karbonatace urychleným testem v 98% CO2) a doplňkové testy pevností.
Jedna sada krychlí bude uložena tři měsíce v laboratorním prostředí s 0,03 % CO2 a
druhá sada tři měsíce v 98 % prostředí CO2. Výsledky zkoušek po vyhodnocení
pomohou s nalezením pozitivního i možného negativního vlivu množství cementu a
příměsí na trvanlivostní i mechanické vlastnosti betonů z recyklovaného betonu.
Závěr obohatí formulace zásad vedoucích k dosažení vyšší trvanlivosti betonů
z recyklovaného betonu.
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2. Použité materiály
Zkušební krychle byly vyráběny dle celkem 5 rozdílných receptur BS. Krychle dle
první receptury R1 jsou vyrobeny z referenčního betonu z hrubého kameniva (Tab.
2). U druhé receptury R2 jsme provedli pouze náhradu hrubého kameniva za
betonový recyklát frakce 0-16 mm (Tab. 2). Receptury R3-R5 jsou založeny také na
náhradě hrubého kameniva za recyklát s přídavkem příměsí, kde receptura R3
obsahuje 30 % vysokoteplotního popílku z hmotnosti cementu, R4 30 % mleté
vysopecní strusky, R5 10 % průmyslové mikrosiliky (Tab.3–4). BS pod označením
R1 – R5 byly vyráběny ve dvou variantách, a to s množstvím cementu 250 kg/m3 a s
450 kg/m3 (dávka příměsí byla pro obojí množství cementu totožná).
2.1. Příměsi
Pro modifikaci betonových směsí dle receptur R3 –R5 byly použity anorganické
příměsi (Tab. 1). V receptuře R3 byl použit popílek do betonu, výrobce Elektrárna
Chvaletice, dodavatel Cemex ČR, sypná hmotnost 840 kg/m3. V receptuře R4 byla
použita granulovaná vysokopecní struska, výrobce Dětmarovice, dodavatel Cemex
ČR, sypná hmotnost 1100 kg/m3. V receptuře R5 byla použita průmyslová
mikrosilika, výrobce Romex Rumunsko, sypná hmotnost 260 kg/m3.
Tab. 1 Vlastnosti příměsí
příměs
měrný
povrch
sypná
hmotnost

popílek

struska

mikrosikilka

240 m/kg

420 m/kg

2350 m/kg

840 kg/m

1100 kg/m

260 kg/m

hustota

2000 kg/m

2900 kg/m

2200 kg/m

2.2. Receptury
Tab. 2 Receptura BS pro referenční beton, receptura BS s náhradou hrubého
kameniva betonovým recyklátem
Receptura R1/1, R1/2, R1/3 (250 kg/m3)
Receptura R1/4, R1/5, R1/6 (450 kg/m3)
Referenční receptura, použito přírodní
hrubé kamenivo Olbramovice frakce 8-16
mm.
CEM I 42,5 R

Receptura R2/1, R2/2, R2/3 (250 kg/m3)
Receptura R2/4, R2/5, R2/6 (450 kg/m3)
100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm.

250 kg/m3, 450 kg/m3 CEM I 42,5 R

250 kg/m3, 450 kg/m3

0-4 Bratčice

760 kg/m3

0-4 Bratčice

760 kg/m3

4-8 Tovačov

228 kg/m3

228 kg/m3

8-16 Olbramovice

912 kg/m3

4-8 Tovačov
0-16 surový
recyklát

voda

136 kg/m3, 191 kg/m3 voda

39

690 kg/m3
182 kg/m3, 236 kg/m3

Tab. 3 Receptura BS s náhradou hrubého kameniva betonovým recyklátem +
popílek, receptura BS s náhradou hrubého kameniva betonovým recyklátem +
struska
Receptura R3/1, R3/2, R3/3 (250 kg/m3)
Receptura R3/4, R3/5, R3/6 (450 kg/m3)
100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm.
CEM I 42,5 R

Receptura R4/1, R4/2, R4/3 (250 kg/m3)
Receptura R4/4, R4/5, R4/6 (450 kg/m3)
100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm.

250 kg/m3, 450 kg/m3 CEM I 42,5 R

250 kg/m3, 450 kg/m3

0-4 Bratčice

628 kg/m3

0-4 Bratčice

628 kg/m3

4-8 Tovačov
0-16 surový
recyklát

228 kg/m3

4-8 Tovačov
0-16 surový
recyklát

228 kg/m3

voda
popílek

690 kg/m3

205 kg/m3, 250 kg/m3 voda
75 kg/m3

struska

690 kg/m3
205 kg/m3, 250 kg/m3
75 kg/m3

Tab. 4 Receptura BS s náhradou hrubého kameniva betonovým recyklátem +
mikrosilika
Receptura R5/1, R5/2, R5/3 (250 kg/m3)
100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm.

Receptura R5/4, R5/5, R5/6 (450 kg/m3)
100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm.

CEM I 42,5 R

250 kg/m3

CEM I 42,5 R

450 kg/m3

0-4 Bratčice

623 kg/m3

0-4 Bratčice

623 kg/m3

4-8 Tovačov
0-16 surový
recyklát

228 kg/m3

228 kg/m3

690kg/m3

4-8 Tovačov
0-16 surový
recyklát

690 kg/m3

voda

205 kg/m3

voda

259 kg/m3

mikrosilika

25 kg/m3

mikrosilika

25 kg/m3

3. Metody
3.1. Výroba a uskladnění vzorků
Ze záměsí všech receptur byly vyráběny krychle vždy tří sad. První a druhá sada
sloužila ke zjištění trvanlivostních vlastností (metoda TORRENT a ISAT) s tím
rozdílem, že první sada byla po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení umístěna další 3
měsíce do laboratorního prostředí s 0,03 % CO2 a druhá sada 1 měsíc ve vlhkém
uložení + 3 měsíce v 98 % CO2. Třetí sada sloužila ke zjištění pevnosti v tlaku po 1
měsíci zrání ve vlhkém uložení. Z každé receptury bylo vyrobeno 6 krychlí o
rozměrech 150x150x150 mm, tedy sumárně 30 krychlí. Vždy první tři krychle ze
záměsí receptur R1 – R5 byly vyrobeny z betonu s množstvím cementu 250 kg/m3,
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poté bylo množství cementu upraveno na hodnotu 450 kg/m3. Avšak přídavkem
cementu se zvýšila konzistence, která byla upravena dodatečnou adicí vody.
Všechny záměsi byly míchány na konzistenci S1 (sednutí kužele 10 – 40 mm).
3.2. Trvanlivost – testy propustnosti, urychlený test hloubky karbonatace
Zařízení na zkoušení permeability TORRENT je měřicí přístroj, který je vhodný
pro nedestruktivní stanovení vzduchové propustnosti krycího betonu [3]. Přístroj
pracuje ve spojení s vakuovým čerpadlem a může být použit k měření jak na stavbě,
tak v laboratoři. Výstupem měření je součinitel propustnosti, generovaný
vyhodnocovací jednotkou přístroje.
Zařízení ke stanovení povrchové absorbce vody betonem ISAT se používá
výhradně na zkušebních tělesech. Principem zkoušky je zjistit, za jakou dobu je
určité množství vody z kalibrované skleněné kapiláry absorbováno povrchovou
vrstvou betonu o známé ploše.
Test na stanovení hloubky karbonatace funguje na principu změny barvy
indikátoru v závislosti na změně pH betonu. Na rozdělené krychle po pevnostech
v příčném tahu se aplikuje 1 % roztok fenolftaleinu. Nechá se jednu hodinu
zaschnout a poté se pozoruje, jaká část betonu se zbarví do červenofialové barvy, či
nezbarví vůbec. Pokud se beton zbarví do červenofialové barvy znamená to, že
beton není zkarbonatován a obsahuje tedy složky Ca(OH)2. Nezbarví- li se beton
vůbec je tedy zkarbonatován a došlo k úplnému zreagování Ca(OH)2. K tomuto
přechodu dochází kolem pH 8,5 - 9,8 a odpovídá to přibližně II. etapě karbonatace,
kdy už dochází ke korozi výztuže. Urychlená zkouška na hloubku karbonatace v 98
% CO2 byla vyvinuta Ústavem stavebního zkušebnictví VUT v Brně, v roce 2009.
Byla vyvinuta z důvodu, že normový test dle ČSN EN 13 295 nevypovídá o skutečné
hloubce karbonatace v průběhu nebo na konci životnosti.
4. Výsledky měření
4.1. Trvanlivost – propustnost pro vzduch metodouTORRENT
Zkouška stanovení vzduchové propustnosti povrchové vrstvy betonů (TORRENT)
společně se zkouškou stanovení počáteční povrchové nasákavosti (ISAT) byly
hlavními zkouškami indikujícími stav struktury povrchových vrstev betonů [4].
Zjištěné vlastnosti povrchové vrstvy betonu mohou napomoci k odhadu jeho
trvanlivosti. Výsledky testů propustnosti mohou být výrazně ovlivňeny rozdílnou
vlhkostí povrchové vrstvy betonů, proto byla před každým měřením stanovena
hmotnostní vlhkost vzorků přístrojem KAKASO. Beton z recyklovaného kameniva
bez adice příměsí dosáhl přibližně stejné hloubky zkarbonatování jako beton s adicí
strusky, avšak jeho vzduchová propustnost byla vyšší (Obr. 1). Lze tedy konstatovat,
že adice strusky příznivě působí na snížení vzduchové propustnosti povrchové vrstvy
betonu z recyklovaného betonu.
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Obr. 1 Grafické znázornění vlivu CO2 na propustnost betonu pro vzduch , CEM 250
a 450 kg/m3
4.2. Trvanlivost – absorbce vody metodou ISAT

Obr. 2 Grafické znázornění vlivu CO2 na počáteční povrchovou nasákavost , CEM
250 a 450 kg/m3
Pro porovnání různých druhů betonů byl použit kapilární tok po 10-ti minutách.
Největší množství vody je totiž absorbováno během prvních 10 minut , s přibývajícím
časem množství absorbované vody mírně klesá. U těles uložených v 98 % CO2 se
povrchová nasákavost zlepšila z důvodu zkarbonatování povrchové vrstvy, kdy nově
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vzniklý objemnější CaCO3 ucpává póry. Příměsi hodnoty nasákavostí příliš
nevylepšily, spíše v některých případech zhoršily (popílek, mikrosilika – viz Obr.2).
Příčinou je, že betony s adicí popílku a mikrosiliky obsahují více jemných částic, což
může být jedním z mechanických důvodů zvýšené povrchové nasákavosti.
4.3. Trvanlivost – urychlená zkouška hloubky karbonatace

Obr. 3 Grafické znázornění vlivu CO2 na hloubku karbonatace rozdílných receptur,
CEM 250 a 450kg/m3
Pozoruhodné je, že u těles uložených 1 měsíc v 0,03% CO2 + 3 měsíce v 98%
CO2 vykazuje záměs s dávkou cementu 250 kg/m3 a 30% adicí popílku výrazně
nejvyšší hloubku karbonatace . Zato hloubka karbonatace u betonu s 30% adicí
strusky a betonu z betonového recyklátu bez příměsi, je srovnatelná s hloubkou
karbonatace betonu z přírodního kameniva (Obr. 3).
U záměsi s dávkou cementu 450 kg/m3 můžeme říci, že adice 30% strusky také
velmi dobře zabraňuje karbonataci, v podstatě odolnost je obdobná betonu
z přírodního kameniva. Naopak adice 30% popílku a 10% mikrosiliky karbonataci
spíše podporují.
4.4. Trvanlivost – pevnost v příčném tahu
Zajímavé je, že pevnosti v příčném tahu byly mírně vyšší u těles, které byly
uloženy v 98 % CO2 (1 měsíc ve vlhkém uložení + 3 měsíce v prostředí 98 % CO2)
než u těles, uložených 4 měsíce v prostředí 0,03 % CO2 (Obr. 4). Tento výsledek je
důsledkem zkarbonatování povrchové vrstvy betonu, která má vyšší tvrdost oproti
vrstvě nezkarbonatované.
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Obr. 4 Grafické znázornění vlivu CO2 na pevnost v příčném tahu betonu, CEM 250
a 450 kg/m3
5. Závěr
Předchozí výsledky nás přivádí k závěru, že beton z přírodního kameniva
vykazuje nejlepší hodnoty ze všech zkoušených vlastností. Jako druhý nejlepší se
jeví beton z betonového recyklátu s 30% adicí strusky, který se sice ve fyzikálněmechanických vlastnostech zdaleka nevyrovná betonu z přírodního kameniva, ale
trvanlivostní vlastnosti, zejména povrchová propustnost pro vzduch, se
k referenčnímu betonu velmi blíží. Naopak jako nejhorší varianta se ukázala 10%
adice mikrosiliky, která zhoršila všechny zkoušené vlastnosti, zejména pak vlastnosti
trvanlivostní.
Poděkování
Tento příspěvek vznikl za podpory GAČR 13-18870S “Hodnocení a predikce
trvanlivosti povrchové vrstvy betonu“.
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RECYKLÁTY DO STMELENÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
WASTE BUILDINGS MATERIALS TO BOUND LAYERS OF THE ROADS
Jméno autora: Dušan Stehlík, Ing, Ph.D.
Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních
komunikací, stehlik.d@fce.vutbr.cz
Anotace
Stmelené vrstvy byly dosud v ČR méně rozšířeným typem podkladních vrstev. Tento
fakt byl zapříčiněn všeobecně spojovaným synonymem s těmito podkladními
vrstvami a to se vznikem reflexních trhlin, které se rychle vyvíjí v konstrukci vozovky
směrem nahoru do asfaltových krytů vozovek. V současné době se vznikem
a vývojem úprav a technologií na eliminaci prokopírování těchto trhlin je rozšíření
trhlin značně eliminováno. S příchodem evropských norem se navíc ustálil návrh
a posouzení stmelených směsí s využitím rozličných typů pojiv, které mají různou
„hydraulickou sílu“ stmelení přírodních, umělých nebo recyklovaných stavebních
materiálů. Příspěvek se zabývá jednou s možností jak využít recyklované materiály,
které v některých případech neodpovídají požadavkům pro využití do nejčastěji v ČR
používaných nestmelených podkladních vrstev.
1. Úvod
Podkladní vrstvy jsou důležitou součástí konstrukce vozovky a jejich návrh
a provádění se nesmí podceňovat. Správná funkce stmelené vrstvy závisí především
na
vhodném
návrhu
typu
a
množství
hydraulického
pojiva
a dále v dodržení technologické kázně při pokládání, hutnění a ošetřování těchto
vrstev. Z hlediska technologie pokládky je velmi důležité v době přechodu tuhnutí
a tvrdnutí stmelených zhutněných směsí (1 až 3 dny po pokládce) provést jakousi
fragmentaci stmelené vrstvy pomocí vibračních válců za účelem eliminace
smršťovacích sil, které při hydrataci vznikají. Z hlediska návrhu směsi je možné pro
tyto typy směsí do podkladních vrstev použít i materiál, který nemá standardní
zrnitostní parametry běžných nestmelených směsí. Pro výrobu lze použít materiály,
které lze v neupravené formě klasifikovat jako zeminu s významným podílem
štěrkovitých nebo písčitých částic. A právě těmito vlastnostmi je charakteristický
recyklát vyrobený ze stavebně demoličního odpadu nebo staré vozovky.
V současném trendu sledování vlastností recyklovaných materiálů ve výstavbě
a zároveň snižování vstupních finančních prostředků do stavebnictví je využití
recyklátů do stmelených směsí podkladních vrstev jednou z možností aplikace při
realizaci polotuhých a tuhých konstrukcí vozovek. Samozřejmě je nutné ověřit
vlastnosti těchto stmelených směsí s recyklátem. Velká část průkazních zkoušek
těchto směsí byla součástí prvního roku řešení výzkumného projektu technologické
agentury ČR pod označením TA 01020333 Recyklované stavební materiály
v konstrukcích dopravních staveb. V současné době je v reálném dopravním zatížení
zkušební úsek vozovky s různými typy stmelených podkladních vrstev. V rámci
tohoto aplikovaného výzkumu bylo navrženo 7 konstrukcí vozovek pro zkušební
polygon realizovaný jako příjezdová komunikace do recyklační linky firmy DUFONEV,
R.C., a.s.
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2. Návrhy směsí stmelených hydraulickým pojivem s využitím recyklátů
Návrh stmelených směsí s využitím recyklátů vycházel z předpokladu použití
nejrozšířeněji používaných komponentů tak, aby bylo co nejjednodušší využití
vyhovujících směsí v praxi. Všech 6 navržených stmelených směsí vychází z frakce
0/31,5. Tato velikost maximálního zrna byla zvolena z důvodů nejběžnějšího použití
v podkladních vrstvách. Dalším vstupním parametrem je typ recyklátu. Po
předběžných laboratorních zkouškách a ze zahraničních zkušeností byl zvolen pro
tento typ směsí betonový recyklát. Některé stmelené směsi jsou experimentem, který
z důvodu lokálního nedostatku recyklátu z asfaltových krytů vozovek, uvažuje
o směsi recyklátu z vozovek a recyklátů z demolic staveb. V tomto výzkumném úkolu
je toto ověřováno v rámci jednoho zkušebního pole stmelenou směsí recyklátu z
betonu a recyklátu asfaltového v poměru 3:1. Kromě běžných průkazních zkoušek
zrnitosti, zhutnitelnosti, pevnosti v prostém tlaku, pevnosti v příčném tahu, odolnosti
proti mrazu a vodě byla na jednotlivých navržených směsích (viz Tabulka 1)
provedena experimentálně funkční zkouška stanovení modulu pružnosti Er podle
ČSN EN 13286-7.
funkční

Zrnitost
ČSN
EN
933-2

wopt;
ρd,max
ČSN EN
13286-2
14,0%
1945
kg/m3
13,1%
1926
kg/m3
12,5%
1955
kg/m3
11,4%
1959
kg/m3
12,5%
1955
kg/m3
11,5%
1957
kg/m3

zkoušení

navržených

stmelených

směsí
Er
ČSN EN
13286-7

Popis

a

IBI
ČSN EN
1328647
Rc
ČSN EN
1328641
Rit
ČSN EN
1328642
Rcf
ČSN EN
142271NA

Směs č.

Tabulka 1
Průkazní
s recyklátem

f=16,7%

GA

min. 135%

SC 0/32 C5/6
6,7
1,3
6,0
1080
7% CEM II/R
MPa
MPa
MPa
MPa
32,5
SC 0/32 C3/4
5,3
1,1
3,1
700
2
5% Doroport
MPa
MPa
MPa
MPa
TB25
SC 0/32 C3/4
5,8
1,2
5,1
950
3
5% CEM II/R
MPa
MPa
MPa
MPa
32,5
SC 0/32 C1,5/2
4,7
1,0
3,8
750
4
3% CEM II/R
MPa
MPa
MPa
MPa
32,5
SC 0/32 C1,5/2
5,7
1,1
4,9
930
5
5% CEM II/R
MPa
MPa
MPa
MPa
32,5
SC 0/32 C1,5/2
5,8
1,1
5,1
950
6
4% CEM II/R
MPa
MPa
MPa
MPa
32,5
Pozn.
Rcf pevnost v prostém tlaku po 28 dnech zrání a 10 mrazových cyklech při teplotě -15°C
Er průměrná hodnota modulů pružnosti pro komorový tlak 70 kPa, což modeluje vodorovný
tlak na úrovni podkladní vrstvy běžné vozovky v ČR, informativní hodnota
1

Tato evropská norma není určená běžně pro zkoušení stmelených směsí. Je to i z
toho důvodu, že při zkoušení a měření deformací dochází zejména u stmelených
směsí s návrhovou pevností nad 10 MPa k “odskakování” tlačného trnu při
dynamickém impulsu zatížení a tím dochází k přibližně 15%-nímu zkreslení odečítání
cyklických deformací. Tento fakt nutí průměrovat naměřené hodnoty modulů
pružnosti na stmelených směsích z měřených intervalů. Modul pružnosti byl následně
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srovnáván s Er stmelených směsí s přírodním kamenivem tak, aby bylo zřejmé, která
z navržených směsí je nejoptimálnějším řešením.

Obrázek 1 Zkouška pevnosti v prostém tlaku (Rc), sady zkušebních těles
v klimatizované komoře při zrání, zkouška pevnosti v příčném tahu (Rit)
3. Návrhy konstrukcí vozovek s využitím recyklátů
Pro zkušební polygon bylo navrženo na základě průkazních zkoušek stmelených
směsí s využitím recyklátů sedm konstrukcí vozovek. Tyto konstrukce byly navrženy
pomocí výpočtového návrhového programu LAYEPS. Hlavní zřetel návrhu byl brán
na konkrétní možnost využití navržených a ověřených konstrukcí při praktickém
využití. Z tohoto důvodu byly jako konstrukční podkladní vrstvy do některých polí
navrženy jako stmelené hydraulickým pojivem, v jednom případě se jednalo
o prolévanou vrstvu ŠCM a dále pak o nestmelené podkladní vrstvy z recyklátů.
Jednotlivé navržené konstrukce vozovky zkušebního polygonu v Brně - Černovicích
jsou uvedeny v tabulce 2. V celém úseku komunikace zkušebního polygonu je použit
stejný kryt z asfaltového betonu provedeného ve dvou vrstvách.
Tabulka 2
ZÚ 1
0,0000,020 km
ACO 11
40 mm
ACP 16
40 mm

Navržené skladby konstrukcí vozovek zkušebního polygonu
ZÚ 2
ZÚ 3
ZÚ 4
ZÚ 5
ZÚ 6
ZÚ 7
0,0200,0400,1100,1300,1500,1700,040 km 0,060 km 0,130 km 0,150 km 0,170 km 0,190 km
ACO 11
ACO 11
ACO 11
ACO 11
ACO 11
ACO 11
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
ACP 16
ACP 16
ACP 16
ACP 16
ACP 16
ACP 16
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Ra 0/16;
SC 0/32
SC 0/32
Ra 0/16 +
50 mm
ŠD-R
C3/4
C5/6
Ra 0/16;
Ra 0/16
Rc 0/32
SC 0/32
0/32
150
mm
100
mm
(30:70);
7% cem.; 5% dor.;
C3/4
150 mm
*
150 mm
150 mm
150 mm
5% cem.;
150 mm
SC 0/32;
SC 0/32
SC 0/32
ŠDA
ŠDB
ŠCM
ŠD 0/32
C1,5/2
C1,5/2
C1,5/2
32/63
150 mm
Rc 0/32
Rc 0/32
3% CEM; 5% cem.; 4% cem.;
200 mm
(ROSA)
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
*
v tomto zkušebním poli a podkladní vrstvě je instalován snímač tlaku GK 3500-3 a
tenzometry GK 3900
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Obrázek 2 Situace zkušebního
stmelených podkladních vrstev

polygonu

vozovky

s využitím

recyklátů

do

Obrázek 3 a 4
Příprava zemní pláně před pokládkou podkladních vrstev –
problém velké únosnosti
Stará nezpevněná příjezdová komunikace, jejíž podloží tvoří různé typy recyklátů se
musela pro svoji vysokou únosnost „paradoxně“ rozrýt a dosypat směsným
recyklátem, aby výsledná míra zhutnění stanovená nepřímou metodou statické
zatěžovací zkoušky byla pod Edef,2 = 100 MPa.
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Obrázek 5 a 6 Příprava stmelených směsí s recyklátem in-situ a pokládání finišerem
a hutnění (Swietelsky)

Obrázek 7 a 8 Ihned po pokládce stmelených směsí byly provedeny přímé kontroly
míry zhutnění a následně byly pokládány dvě vrstvy asfaltového betonu
4. Sledování zkušebního polygonu
Součástí výstavby zkušebního polygonu vozovky s využitím recyklátů do
stmelených podkladních vrstev vozovek je i průběžné sledování únosnosti vozovky.
Výhodou je přesně známý počet a složení dopravního zatížení v podobě TNV
projíždějících měřícím profilem přímo na váhu recyklační linky s přesným záznamem
zatížení a charakteru vozidla. V současné době projíždí po sledované komunikaci
průměrně 30 TNV za 24 hodin. Ve špičkových časech a období je to pak až 100
TNV/24 hodin. Průběžné měření únosnosti pomocí rázové zatěžovací zkoušky FWD
bude provedeno dvakrát ročně ve stejných klimatických podmínkách. První měření
bylo provedeno v polovině října 2012 další poté bude v půlročních intervalech.
5. Závěr
Tento příspěvek se snažil prezentovat možnosti využití recyklátů do stmelených
vrstev vozovek pozemních komunikací. Využití recyklátů se jeví jako velmi výhodné
z hlediska požadovaných parametrů na kamenivo těchto směsí. Podle platných EN
se posuzuje vlastnost stmelené směsi, nikoli vlastnosti kameniva, což významně
usnadňuje použití recyklátů, které mají v některých případech problém
s homogenitou zejména zrnitostních parametrů a nasákavosti. Velké rezervy jsou
zejména v těchto oblastech:
− Výroba homogenního recyklovaného kameniva;
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− Využívání technologie stmelených směsí, zejména do konstrukcí vozovek
s nižším dopravním zatížením;
− Využití skládek starých odpadních produktů pro výrobu recyklátů;
− Konkrétněji, nastavení reálných kritérií odolnosti proti mrazu pro stmelené
směsi.
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Tento příspěvek byl vypracován za pomoci řešení výzkumného projektu TA
01020333 Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb.
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DODATKY K NÁVRHU VLÁKNOBETONU S RECYKLÁTY
SUPPLEMENTS TO DESIGN OF FIBRE REINFORCED CONCRETE WITH
RECYCLED AGGREGATE
Ing. Karel Šeps, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a
zděných konstrukcí, e-mail: karel.seps@fsv.cvut.cz
Abstract
The article presents several notes to use of alternative binder and fibres for
production of fibre reinforced concrete with recycled aggregates. Results of
experimental tests with these modifications are suitable for price reduction of fibre
reinforced concrete. Stated adjustments have no influence on characteristics of fibre
reinforced concrete.
1. Úvod
Nový způsob využití recyklátů ze stavební výroby a demolic staveb, spočívající v
návrhu a výrobě vláknobetonu s opětovným využitím ve stavební praxi, byl postupně
prezentován i na konferencích RECYCLING již od roku 2007.
Vazba syntetických vláken se zrny recyklátu, zajištěná cementovým pojivem, se
ukázala jako velmi vhodná a z hlediska kompozitu perspektivní. Vytvořený kompozit
(vláknobeton) se v experimentálních zkouškách ukázal jako duktilní materiál, odolný
proti mechanickému poškození a schopný přenášet tahová namáhání i po vzniku
makrotrhlin. Zejména duktilita a mezerovitost struktury ztvrdlého vláknobetonu jsou
předurčujícími charakteristikami pro návrh vhodně vytipovaných konstrukcí v určité
oblasti stavebnictví.
Příspěvek je koncipován tak, aby čtenář, který dosud nebyl seznámen s touto
možností využití recyklátu, získal základní obraz myšlenky o návrhu a výrobě
vláknobetonu a prvních reálných představách o jeho použití v praxi.
Dodatky k návrhu a výrobě vláknobetonu, které jsou hlavním tématem článku, by
měly zájemcům o tento materiál a jeho využití, ukázat další poznatky o tomto
materiálu, ke kterým se dospělo v rámci experimentálních prací. Výsledky byly
dosaženy pomocí přístupu, který upřednostňuje snížení ceny výsledného produktu
prostřednictvím nejen optimalizace množství jednotlivých složek vláknobetonu, ale
případně i jejich částečné nebo plné náhrady. Kritéria limitující dávky složek, způsob
výroby a zpracování čerstvého vláknobetonu jsou doporučeními, která by měla
přispět ke zvýšení zájmu praxe o tento materiál, který lze využít i při návrhu nosných
konstrukcí.
2. Idea návrhu a výroby vláknobetonu s využitím recyklátu
Celá technologie návrhu a výroby vláknobetonu je podmíněna ideou vyrábět
vláknobeton s využitím pouze čtyř složek (recyklát, cement, syntetická vlákna, voda)
a zároveň použití co nejjednodušší technologie výroby s minimálními finančními
náklady.
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Stanovená dávka cementu 260 kg/m3 byla převzata z ČSN EN 206-1: Beton – Část
1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda jako minimální dávka cementu pro výrobu
obyčejného betonu, kterého lze ještě využít při návrhu nosných betonových konstrukcí.
Dávkování recyklátu odebraného z deponie v jedné široké frakci, např. 0/16, 0/32, 0/63
mm. Dávkování vody vždy s požadavkem na konzistenci čerstvého vláknobetonu pro
zhutnění pěchováním a válcováním. Dávkování syntetických vláken podle požadavku
na charakteristiky ztvrdlého vláknobetonu.
Z těchto pevně stanovených zásad pro výrobu vláknobetonu jednoznačně vyplývá,
že struktura vláknobetonu bude mezerovitá, vlastnosti budou zcela specifické a pohled
na využití v praxi bude zcela opačný od pohledu na výrobu a využívání běžných betonů.
Toto vše lze vyjádřit následujícími záznamy ze zkoušek (obrázek 1, tabulka 1, graf 1).

2
Skladba

Cena

Vlastnosti

1

Aplikace

Obr. 1: Obecný postup návrhu běžného betonu (1) a vláknobetonu s recykláty (2)
Tab. 1: Základní mechanicko-fyzikální charakteristiky vláknobetonů s recykláty
Charakteristiky
Betonový recyklát Cihelný recyklát
Objemová hmotnost
(150x150x150 mm)
Pevnost v tlaku
(150x150x150 mm)
Pevnost v příčném tahu
(150x150x150 mm)
Pevnost v tahu za ohybu
(150x150x700 mm)

[kg/m3]

2000-2200

1800-2100

[MPa]

12-30

12-28

[MPa]

1,6-2,5

1,5-3,3

[MPa]

1,6-2,5

1,5-2,8

[GPa]

13-18

11-15

Modul pružnosti
(150x150x150 mm,
válec 150x300 mm)
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Cihelný recyklát

15

Síla [kN]

1 % vláken
10
0,5% vláken
5
bez vláken
0
0

1

2

3

4

Průhyb [mm]

Graf 1: Záznam ze zkoušky ohybem (diagram odolnosti), při použití vláken FORTA
FERRO a uvedených procentech objemového ztužení
Především pevnostní charakteristiky prokázané experimentálními zkouškami
(tabulka 1) a duktilita na zkoušených normových trámcích ohybem jsou těmi, které
rozhodují o možném využití v praxi.
3. Dodatky k návrhu vláknobetonu
Následné dodatky, lépe doporučení k návrhu vláknobetonu s recykláty plně
respektují původní zásady.
Doporučení jsou jakousi přidanou hodnotou, založenou na výsledcích
experimentálních zkoušek, ke kterým se dospělo při optimalizaci zaměřené na
částečné, či plné náhrady některých složek při respektování snížení ceny výsledného
produktu a zachování charakteristik, kterých bylo dosaženo při původním návrhu.
Ukázalo se též, že navržený vláknobeton při stoprocentním využití recyklátu bude
nutno podrobit dalším experimentálním šetřením jako například využití vláknobetonu
po vzniku makrotrhlin při působení dlouhodobě působícího zatížení. První výsledky
nové, původní zkoušky při zkoušce ohybem tomuto nasvědčují.
3.1. Náhrada cementu
Zkoušky byly provedeny s plnou náhradou hydraulickým pojivem DOROPORT.
Pro srovnání jsou uvedeny výsledky zkoušek při použití cementu CEM I 42,5 R. V
obou případech bylo použito čistého betonového recykláž [1][2].
Složení zkoušených vláknobetonů:
Čistý betonový recyklát 0/22 (z betonových pražců)

1511 kg

Pojivo DOROPORT

260 kg

Záměsová voda

180 l

Vlákna FORTA FERRO (1% obj.)

9,1 kg
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Čistý betonový recyklát 0/22 (z betonových pražců)

1511 kg

Cement CEM I 42,5 R

260 kg

Záměsová voda

160 l

Vlákna FORTA FERRO (1% obj.)

9,1 kg

Tab. 2: Naměřené charakteristiky na zkušebních tělesech z vláknobetonu výše
uvedeného složení. Uvedené jsou průměrné pevnosti.
Pevnost
Objemová
Pevnost
Pevnost
v příčném
hmotnost
v tlaku
v tahu za
Pojivo
tahu
ohybu
3
[kg/m ]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
DOROPORT
1811
13,24
1,99
1,79
CEM I 42,5 R
1720
15,65
2,26
1,98
Vzorek C3

Vzorek D1

12

12

10

10

8

8

Síla (kN)

Síla (kN)

14

6

6

4

4

2

2

0

0

0

2

4

6

8

10

12

Průměrný průhyb (mm)

0

2

4

6

8

10

12

Průměrný průhyb (mm)

Graf 2: Záznam ze zkoušky ohybem, při užití cementu CEM I 42,5 R (vlevo) a pojiva
DOROPORT (vpravo), záznamy představují jeden zkušební vzorek
3.2. Nový typ vláken
Náhrada dostupných průmyslově vyráběných vláken vlákny nastříhanými z
odpadových PET lahví vede ke snížení ceny vláknobetonu. Na obrázku 2 je ukázán
vzorek vláken, která mají zakřivený tvar podle původu lahve, z nichž jsou nastříhána.
Jejich rozměr je dán tloušťkou stěny PET lahve 0,25 mm až 0,28 mm a šířky mezi
0,7 mm až 2,5 mm. Délka vláken byla zvolena 7-7,4 mm.

Obr. 2: Vzorek nastříhaných vláken z PET lahví
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70,00
60,00

Síla (N)

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

13,02

12,40

11,78

11,16

9,92

10,54

9,31

8,69

8,07

7,45

6,83

6,21

5,59

4,98

4,35

3,74

3,12

2,50

1,88

1,27

0,65

0,00

0,00

Deformace (mm)

Graf 3: Záznam z tahové zkoušky - vlákno z PET lahve, šířky 2,31mm [3]
Tab. 3: Naměřené charakteristiky na zkušebních tělesech z vláknobetonu při užití
vláken z PET lahví a vybraných vláken ze současné nabídky, uvedené hodnoty jsou
průměr minimálně ze tří měření
Pevnost v Pevnost
Hmotnost
Objemová Pevnost
v příčném
tahu za
trámce
hmotnost
v tlaku
Druh betonu
tahu
ohybu
[kg]
[kg/m3]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
PET 1 %
32,12
2044
18,54
1,89
1,63
BS 1 %
32,37
2052
17,32
1,98
1,78
FF 1 %
31,77
2017
18,22
2,21
1,67
PET 1,5 %
33,18
2104
19,55
2,38
1,95
Průměry
20
18
16

Síla (kN)

14
12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Deformace - průtahoměr (mm)
Bene Steel

Forta Ferro

PET 1%

PET 1,5 %

Graf 4: Záznam ze zkoušky ohybem – trámce 150x150x700 mm vyrobené z
vláknobetonu a vytipovanými vlákny [4]
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3.3. Délka vláken
Pro experimentální zkoušky optimalizace délek vláken ve struktuře vláknobetonu s
recykláty, byla vybrána polymerová vlákna BeneSteel (délky 55 a 110 mm) od firmy
Beneš, s.r.o.

Benesteel 55
10

Síla (kN)

8

6

4

2

0
0

2

4

6

8

10

12

Průhyb (mm)
Tram_BSS_1

Tram_BSS_2

Tram_BSS_3

Graf 5: Diagram odolnosti vláknobetonu s 1 % vláken dlouhých 55 mm, rychlost
zatěžování 0,2 mm/min – EC, FSv ČVUT v Praze
Benesteel 110
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Síla (kN)

8

6

4

2

0
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12

Průhyb (mm)
Tram_BSL_1

Tram_BSL_2

Tram_BSL_3

Graf 7: Diagram odolnosti vláknobetonu s 1 % vláken dlouhých 110 mm, rychlost
zatěžování 0,2 mm/min – EC, FSv ČVUT v Praze
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Ohybové zkoušky byly provedeny řízenou deformací o rychlosti 0,2 mm/min. Při
vyhodnocování záznamů zkoušek jiných rychlostí by docházelo ke zkreslení hodnot
pevnostních charakteristik kompozitu, které by se nutně projevily ve spolehlivosti
konstrukcí, u nichž by bylo kompozitu použito.
Souhrnné výsledky:
Výsledky prokázaly, že vliv délky vláken při výrobě vláknobetonového kompozitu je
zřejmý. Duktilita vláknobetonu s delšími vlákny je cca o 50% výraznější oproti
duktilitě vláknobetonu s vlákny kratšími.
Je nutné sjednotit metodiku zkoušky ohybem, a to jak velikost a tvar trámce, tak
rychlost zatěžování tak, aby hodnoty tahových pevností z této zkoušky odvozené
byly bezpečné a při návrhu reálných konstrukcí vedly k zaručené spolehlivosti.
Z výsledků experimentálního programu vyplývá, že jako nejvhodnější se ukazuje
trámec o rozměrech 150x150x700 mm a rychlost zatěžování 0,2 mm/min, tímto lze
prokázat spolehlivé deformační schopnosti vláknobetonu a rozlišit vliv rozdílných
délek a typů vláken.
Doporučené redukce hmotnostních dávek cementu je možné při užití
alternativních pojiv DOROPORT do 50 %, struska do 30% a popílek do 20% bez
větší změny původních charakteristik.
Objemová dávka vody bude vždy řízena dosažením správné konzistence
čerstvého vláknobetonu ke zpracování pěchováním, lisováním nebo válcováním v
reálném místě konstrukce.
Hmotnostní dávka recyklátu se řídí laboratorní zkouškou, při které se stanovuje
sypná hmotnost v setřeseném stavu recyklátu se širokou čárou zrnitosti. Vzhledem k
nestejnému původu především zdících prvků, z demolic objektů, se doporučuje
cihelné recykláty pro využití v praxi nejprve posoudit zkouškou trvanlivosti. Betonové
recykláty lze užívat bez omezení.
Široká čára zrnitosti recyklátu je vždy omezena velikostí jeho maximálního zrna, ta
by měla být vždy řízena podle dimenzí vláknobetonové konstrukce.
Hlavním kritériem pro výběr syntetických vláken je jejich původ a délka, kterou je
třeba vždy porovnat s maximální velikostí zrna recyklátu. Délka užitého vlákna by
měla být cca trojnásobek (2,5-3,5 násobek) velikosti maximálního zrna užitého
recyklátu.
Jako vhodná vlákna pro výrobu vláknobetonu lze považovat i vlákna, získaná z
odpadových PET lahví, jejichž užití by snížilo objemy odpadů těchto lahví.
4. Závěr
V současnosti stále probíhají experimentální práce zaměřené na složení
vláknobetonového kompozitu, při kterém je přírodní kamenivo plně nahrazeno
recykláty ze stavebního a demoličního odpadu, s cílem snížení jeho ceny. Složky
nezbytné pro výrobu vláknobetonu (zejména cement a vlákna), výrazně navyšují
cenu jednotky objemu hotového vláknobetonu natolik, že v současnosti, kdy investoři
nedisponují většími finančními prostředky, není zájem o reálné aplikace konstrukce
násypu nebo hráze.
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Z výše uvedených výsledků zkoušek vyplývá, že reálnou cestou ke snížení ceny
vláknobetonů s recykláty je snížení nákladů na vlákna a pojivo, a to použitím
alternativních komponentů. Zvýšení poptávky po tomto materiálu by mohlo podpořit
naplnění myšlenky o smysluplném využití recyklátů v zemních konstrukcích jakožto
výztužných vrstev.
Zájem všech zúčastněných – výrobců i investorů – musí být stejný, tj. maximální
efektivnost v případech reálných aplikací tohoto kompozitu.
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Abstrakt
Piesčité prachy sa vyznačujú nízkou plasticitou, pretože obsahujú veľmi malý
podiel íloviny, t.j. častíc menších ako 2 µm. Ak sa z piesčitých prachov vyrobia
výlisky, po vysušení majú nízku manipulačnú pevnosť. Z tohto dôvodu sa s ich
využívaním v tehlirstve nemôže uvažovať, hocí sa vyznačujú veľmi priaznivými
tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Na základe granulometrického zloženia danej suroviny, charakterizovanej polohou
vo Winklerovom trojuholníku (pozri obr. 1) vyplýva, že pridaním granulometricky
jemnejšej prírodnej suroviny (napr. ílu), by došlo k posunu smerom hore do oblasti
využiteľnosti tehliarskych zemín. Týmto krokom by sa súčasne zvýšila aj pevnosť
výsušku.
V rámci uskutočneného výskumu sa sladoval aj iný spôsob zvýšenia manipulačnej
pevnosti výsušku, a to pridaním chemického spojiva. Použili sme známe komerčné
spojivo v stavebníctve Duvilax BD-20 a odpadový produkt pri výrobe
pentaerytritolu PE-SI sirup.
Pre výrobu skúšobných vzoriek sa použil zhomogenizovaný pieščitý prach
s pôvodnou ťažobnou vlhkosťou. Pri použití tehliarskeho ílu (Devínska Nove Ves) na
zvýšenie manipulačnej pevnosti výsuškov sa zvolil pomer miešania ílu k piesčitému
prachu v šiestich rôznych percentuálnych pomeroch. Pri aplikácii chemických prísad,
Duvilax BD-20 sa pridával k piesčitému ílu v dávkach 0,25; 0,5 a 1,0 % a PE-SI sirup
sa pridával v dávkach 1; 3 a 5 % hmotnosti sušiny na hmotnosť vysušeného
piesčitého prachu.
Výsledky skúšok s pisčitým prachom z lokality Kostolište ukázali, že s touto
surovinou je možné dosiahnuť veľmi nízku hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti λ
črepu. Táto nízka hodnota sa získa na základe vysokej pórovitosti črepu, čo je
dôsledok granulometrického zloženia vstupnej suroviny.
Využitím piesčitých prachov v tehliarstve sa teda naskytá možnosť zvýšenia
tepelného odporu tehliarskych výrobkov. Pri ich výrobe je však potrebné zvýšiť
manipulačnú pevnosť výsušku buď s prírodným jemnejším spojivom (ílom) alebo
pridaním chemického spojiva, napr. komerčného lepidla (Duvilax BD-20), alebo PESI sirupu ako odpadového produktu z chemického priemyslu.
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1. Introduction
It is planned to build a new artificial lake near the Slovak town of Malacky.
Therefore a detailed geological survey was made and a project elaborated for
exploitation of the extracted soil. Through this geological survey, a layer of sandy
dust lying under the primary workable soil was discovered.
One of the proposals considered for the exploitation of the sandy dust consisted in
making a solid fired brick with the help of a mobile shaping plant. In this case the
minimum requirement in regard to the compressive strength of the dry body
amounted to 2.5 MPa. Sandy dusts are characterized by low plasticity, because they
contain only low quantities of clayey particles, i.e. particles smaller than 2 µm. This
fact causes the shaped products to have quite a low compressive strength after the
drying process, and this is also the reason why sandy dusts are seldom used in
brickmaking.
Based on the position of the tested sandy dust in the Winkler Diagram (see Fig. 1), it
turned out that it is possible by adding natural raw materials with a finer grain size
(for example brick clay) to get into the grain size area typical for brick products. At the
same time the strength of dry body also increases. It was assumed that the increase
in compressive strength of the dry body could also be achieved with a commercial
chemical bond, or with a bond on the basis of industrial waste.
Consequently, in order to increase the compressive strength of the dry body, we
considered using either a brick clay from locality Devínska Nová Ves as a natural
bond, or Duvilax BD-20, possibly also PE-SI Syrup, as a chemical bond.
2. Materials
2.1 Starting raw material
The sandy dust consists of Neogene sediments from the locality Malacky in
Slovakia, where the grey-green carbonate-sandy dust is overlying. The grain size
composition of the material is given in Table 1.
2.2 Natural bond
The brick clay used here consists specifically of Neogene or Miocene sediments
from the locality Devínska Nová Ves, where the grey carbonate brick clay is
overlying. The grain size composition is given in Table 1. From a mineralogical point
of view this clay has illite-montmorillonite character.
>
Table 1: Grain size distribution of the sandy dust and the clay
Grain size, µm

Sandy dust

Clay

> 63

21.7

6.3

63 – 20

27.7

20.9

20 - 2

46.8

44.6

<2

3.8

28.2
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Fig. 1: Winkler Diagram of grain sizes and material groups and their suitability for
various heavy clay products, I Solid bricks, II Perforated bricks, III Clay roofing tiles
and hollow blocks, IV Thin-walled, large-size floor/ceiling blocks and hollow blocks
2.3 Chemical bond
PE-SI Syrup represents a waste product from the manufacturing process of
pentaerythritol. It is a russet liquid (pH value = 5 to 6) with a caramel smell. The PESI Syrup used here had a dry content of 43.3 wt.-% and a density of 1 180 kg/m³. It is
a hygienically flawless. Duvilax BD-20 is a commercial vinyl acetate dispersion,
normally used as an admixture for mortar. The dispersion was diluted with water in
the proportion 1 : 4 vol.-%. The input parameters then showed the following values:
dry content 10.3 wt.-% and density 1 010 kg/m³ (manufactured by Duslo, Inc.,
Slovakia).
3. Preparation of samples
For the production of test specimens the homogeneous sandy dust was used with its
natural humidity present on extraction. When using brick clay to increase the strength
of the dry body, masses were produced in which the per cent ratio of mixing clay to
sandy dust amounted to 0 : 100; 10 : 90; 20 : 80; 50 : 50; 80 : 20 and 100 : 0. For the
application of chemical admixtures, PE-SI Syrup was added to the sandy dust in per
cent proportions of 1, 3 and 5 wt.-% and Duvilax BD-20 in the percentages of 0.25,
0.5, and 1.0 wt.-% (referred to the weight of the dry sandy dust).
From the prepared raw materials a mass was produced with constant plasticity
(upsetting height 30 mm according to Pfefferkorn). For comparison purposes a less
plastic mass was prepared (upsetting height 33 mm according to Pfefferkorn). The
finished masses were stored for 72 hours in a moist atmosphere. After storage, test
specimens were manufactured (dimensions 100 x 50 x 20 mm). Subsequently they
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were stored for 48 hours at laboratory temperature (20° C) and then dried at 110° C
to a constant weight. The test specimens were fired in the electric laboratory furnace
at 900, 950 and 1 000° C. The holding time was 1 hour.
4. Metods
The working moisture of the mass was measured according to the STN 72 1074
standard. The bulk density of the brick body was determined using the hydrostatic
method. Compressive strength was measured using a destructive method on test
specimens with the dimensions 20 x 20 x 20 mm. The thermal conductivity coefficient
was determined using an Isomet Model 104 device (Applied Precision Co.).
4. Achieved results and discussion
The results achieved with additives VUPPOR 1 and 2 before and after firing are
listed in Table 2 and 3. In both cases, with the additive dosage of 1% the clay mass
at the desired plasticity already started to crumble. For this reason, higher doses of
the additives were not made.
The working moisture of mass (Wpr) with the increasing dose of additives
VUPPOR 1 and 2 was increased equally at unadjusted and at the adjusted raw
material. At a first sight it apparent from the Table 2 and 3 that with VUPPOR 1
higher values of the working moisture were achieved than with VUPPOR 2 at the
same dose of the additive. This difference had an effect on other observed
properties.
5. Results and discussion
The results achieved are given in Figures 2 to 4. The smallest decrease of the
total change in length (change of length by drying and by firing) was obtained in test
specimens from the pure sandy dust and in specimens with the Duvilax BD-20
admixture. In the test specimens from the pure sandy dust the smallest decrease of
the total change in length was also observed with the increase in firing temperature.
With a portion of brick clay and with the application of PE-SI Syrup admixture, the
total change in length increases. Here one can determine the decrease of apparent
porosity and at the same time the increase of the thermal conductivity coefficient λ.
When testing the specimen from the pure sandy dust, following a high apparent
porosity (> 43%) a comparatively low value of the thermal conductivity coefficientl of
the clay body (0.297 to 0.323 W m-1 K-1) was obtained. When one realizes that in the
common application area of a brick body made with combustible pore-forming agents
(sawdust, cellulose waste, coal dust etc.) the values of the thermal conductivity
coefficient λ are in the dimension of 0.350 to 0.450 W m-1 K-1, then the use of sandy
dust would have serious consequences for the practical installation of the brick. The
compressive strength of the brick body from pure sandy dust is about 6 MPa and at
the same time the low value of drying sensitivity (0.214 according to Bigot) is very
remarkable.
As already mentioned, the biggest problem with the application of sandy dusts is
the low handling strength of the dry body. This was also determined with the test
specimens from pure sandy dust from the locality Malacky, where the average value
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of the compressive strength was 1.8 MPa. Already with a mixture ratio of brick clay to
sandy dust of 10 : 90 wt.-% it was possible to increase this compressive strength to a
value of 3.5 MPa. On the other hand, by increasing the ratio of brick clay to sandy
dust the value of the thermal conductivity coefficient λ lof the clay body was
increased. Nevertheless, with the mixture ratio (brick clay to sandy dust) of 10 : 90 to
20 : 80 wt.-% the recorded values of the thermal conductivity coefficient remain within
the range of values achieved by pore-forming of the brick raw material with
combustible pore-forming agents (Fig. 2).
The increase of compressive strength of the dry body from sandy dust was
achieved also with 3 wt.-% PE-SI Syrup admixture and with 0.25 wt.-% Duvilax BD20 admixture. Because these organic admixtures burned out in the firing process, the
fired clay body also showed lower values of thermal conductivity coefficient λ than the
clay body from pure sandy dust (Fig. 3 and Fig. 4).

Fig. 2: Influence of the ratio of brick clay to sandy dust on the compressive strength
of the dry body and the thermal conduction coefficient of the clay body
The increase of compressive strength of the dry body from sandy dust was achieved
also with 3 wt.-% PE-SI Syrup admixture and with 0.25 wt.-% Duvilax BD-20
admixture. Because these organic admixtures burned out in the firing process, the
fired clay body also showed lower values of thermal conductivity coefficient λ than the
clay body from pure sandy dust (Fig. 3 and Fig. 4).
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Fig. 3: Influence of the dose of PE-SI Syrup admixture on the compressive strength
of the dry body and the thermal conduction coefficient of the clay body

Fig. 4: Influence of the dose of Duvilax BD-20 admixture on the compressive strength
of the dry body and the thermal conduction coefficient of the clay body
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6. Conclusion
The test results obtained with the sandy dust from the local-ity Malacky showed
that with this raw material it is possible to produce a clay body with a low thermal
conductivity coefficient λ (about 0.3 W m-1 K-1). This low value is achieved on the
basis of a high porosity of the clay body, which is the consequence of the grain size
composition of the sandy dust. The compressive strength is about 6 MPa.
With the application of the sandy dust in brickmaking, there is probably the need to
increase the handling strength of the dry body. This can be achieved either with a
natural bond (brick clay) or with a chemical bond, for example on the basis of a waste
product or a commercial product.
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ZKOUŠENÍ A VLASTNOSTI RECYKLOVANÉHO
BETONU Z NĚJ VYROBENÉHO

KAMENIVA

A

TESTING AND PROPERTIES OF RECYCLED AGGREGATE AND RECYCLED
CONCRETE
Ing. Tereza Pavlů
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Abstract
This article discusses important properties of recycled aggregates for designing
concrete mixture and requirements of aggregates to concrete. These properties also
affect properties of recycled concrete. European standards govern possibility of using
recycled aggregates for concrete, but requirements of these standards are the same
as for natural aggregate. Meet the requirements may be problematic because of
higher water absorption of the recycled aggregate for instance.
1. Úvod
Vlastnosti recyklovaného kameniva ovlivňují nejen vlastnosti betonu z něj
vyrobeného, ale i samotný návrh betonové směsi. Všechny vlastnosti kameniva,
které je třeba znát před použitím, jsou uvedeny v normě ČSN EN 12620+A1
Kamenivo do betonu, včetně četnosti provádění příslušných zkoušek. Ve vydání
z roku 2008 je v dodatku A1 uvedena možnost použití recyklovaného kameniva. Toto
kamenivo však musí splňovat stejné podmínky jako kamenivo přírodní. Dále norma
uvádí klasifikaci recyklovaného kameniva z hlediska jeho obsahu.
Problém může způsobit vodní nasákavost kameniva, která je i u vysoce kvalitního
betonového recyklátu několikanásobně vyšší než u přírodního kameniva. Absorpce
ovlivňuje nejen další vlastnosti kameniva, jako jmenovitě odolnost proti mrazu, nebo
vlastnosti betonu, ale také vlastní návrh betonové směsi. Musí se totiž počítat s tím,
že je třeba dle konkrétní nasákavosti recyklované kamenivo navlhčit, aby bylo
kamenivo nasycené a nedošlo tak k úbytku vody potřebné k hydrataci cementu a tím
ke změně vodního součinitele. Další vlastnost ovlivňující návrh směsi je kupříkladu
tvar kameniva a jeho křivka zrnitosti.
2. Zkoušení a vlastnosti kameniva
Zkoušky kameniva norma rozděluje do tří základních skupin; geometrické
vlastnosti jako je zrnitost, tvar hrubého kameniva, obsah jemných částic a další,
fyzikální vlastnosti jako odolnost hrubého kameniva proti drcení a otěru, objemová
hmotnost a nasákavost, sypná hmotnost a další, a chemické vlastnosti například
obsah složek recyklovaného kameniva.
2.1 Geometrické vlastnosti kameniva
Mezi základní test geometrických vlastností patří prosévací test. Jeho zkoušením
se zjistí rozložení jednotlivých frakcí kameniva a množství jemných částic. Mezi další
geometrické vlastnosti patří tvar zrna, který ovlivňuje návrh betonové směsi Bolomey
metodou, kdy je tvar zrna zahrnut jako součinitel ve výpočtu.
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V průběhu vlastního výzkumu byl proveden prosévací test recyklovaného
kameniva, které bylo před prosetím předdrceno laboratorní drtičkou, aby velikost
zrna dosahovala maximální velikosti 20 mm. Dále byly provedeny prosévací testy pro
použité kamenivo frakce 4/8 mm a 8/16 mm a pro písek. V grafu na Obr. 1 jsou
znázorněny křivky zrnitosti pro testované kamenivo, které bylo následně použito při
výrobě betonu. Dále je v obrázku vykreslena Bolomeyova křivka, která určuje
referenční křivku pro betonovou směs. Referenční křivka zrnitosti podle Bolomeye se
vypočítá dle vzorce 1 [5],
d
,
D
(1)
kde y je váhové procento celkového propadu sítem o uvažované velikosti d, D je
maximální velikost zrna, A je součinitel závislý na konzistenci, zpracovatelnosti směsi
a tvaru zrna.
y = A + (100 − A)

V tabulce 1 je uvedena volba parametru při návrhu směsi Bolomey metodou. Volba
součinitele závisí na tvaru zrna a požadované konzistence směsi [5].
Tabulka 1 Součinitel A pro výpočet optimální křivky zrnitosti Bolomey metodou
Tvar kameniva

Tuhá konzistence

Plastická konzistence

Tekutá konzistence

Kulaté

4-8

8-10

10-12

lomové

6-10

10-12

12-14

Obr. 1 Křivka zrnitosti zkoušeného kameniva a Bolomeyova optimální křivka
Z prosévacího testu se dále dopočítá obsah jemných částic kameniva. Jde o
zrna velikosti menší než 0,0625 mm. Výpočet je uveden v [3]. Výsledky pro zkoušené
recyklované kamenivo je uvedeno v tabulce 2.
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Tabulka 2 Obsah jemných částic u zkoušeného přírodního a recyklovaného
kameniva
Vzorek
Písek
Přírodní
Přírodní
Recyklované
[%]
kamenivo 4/8
kamenivo 8/16
kamenivo [%]
[%]
[%]
1
0,6
0,0
0,0
0,1
2
0,1
0,2
0,0
0,0
3
0,1
0,1
0,0
0,1
Z výsledků vyplývá, že recyklované kamenivo splňuje požadavek [1], který povoluje
obsah jemných částic v hrubém kamenivu do 1,5 %.
2.2

Fyzikální vlastnosti kameniva

Fyzikální vlastnosti kameniva musí být vyzkoušeny a deklarovány dle pokynů
uvedených v [1]. Mezi vybrané vlastnosti recyklovaného kameniva patří objemová
hmotnost, nasákavost a odolnost proti drcení kameniva. Tyto vlastnosti ovlivňují i
mrazuvzdornost kameniva.
Norma uvádí četnost těchto zkoušek pro kamenivo různého původu. Pro příklad je
četnost zkoušení vodní nasákavosti lomového kameniva jednou ročně, ovšem pro
recyklované kamenivo je to jednou do měsíce. Z toho plyne, že je třeba recyklované
kamenivo testovat častěji než kamenivo lomové.
2.2.1 Nasákavost kameniva
V průběhu vlastního výzkumu byly na objemovou hmotnost a nasákavost
vyzkoušeny tři vzorky recyklovaného kameniva z různých zdrojů. Dva tyto vzorky
(RK A a RK B) byly zkoušeny pro jednotnou frakci 0/20 mm a pro oddělené frakce
4/8 mm a 4/20 mm. Tyto vzorky pocházely z jednoho recyklačního střediska, ovšem
navážka probíhala ve dvou cyklech. Třetí vzorek (RK C) je recyklované kamenivo
vyrobené z vlastního betonu, který byl následně podrcen a roztříděn to frakcí.
Zkoušená frakce byla 8/16. Všechny tyto vzorky byly porovnány s přírodním
kamenivem (PK).
V grafu na Obr. 2 je znázorněn průběh nasákavosti kameniva v čase. Nasákavost
byla měřena v průběhu 48 hodin.

Obr. 2 Nasákavost recyklovaného a přírodního kameniva v čase
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Z grafu je patrné, že je kamenivo nejvíce nasákavé v prvních pěti minutách. Do
této doby se 90 % až 95 % pórů zaplní vodou. Toto zjištění je důležité pro postup
míchání betonové směsi, která obsahuje recyklované kamenivo. U přírodního
kameniva se 100 % pórů zaplní vodou do třiceti minut. U recyklovaného kameniva to
může trvat celý den i více. Rychlost nasákavosti závisí nejen na typu kameniva, jeho
složení, ale i na velikosti zrn. Z provedených testů plyne, že nasákavost kameniva
frakce 8/16 mm je nižší než je tomu u menších frakcí, z toho vyplývá, že pro výrobu
betonu může být výhodnější používat právě tyto frakce.
Většina přírodního kameniva má nasákavost do 1 %, tím lze kamenivo považovat
za odolné proti zmrazování a rozmrazování. Některé typy vápenců jsou odolné proti
mrazu i při nasákavosti vyšší než 1 % a to i kolem 4 %. U recyklovaného kameniva
ovšem nelze předpokládat při stejných hodnotách nasákavosti vyhovující odolnost
proti zmrazování a rozmrazování.
2.2.2 Objemová hmotnost kameniva
Zkouška objemové hmotnosti probíhala společně se zkouškou nasákavosti,
tzn. že byly použity stejné vzorky, které byly zkoušeny dle [4] a to pyknometrickou
metodou.
V grafu na Obr. 3 jsou vykresleny objemové hmotnosti jednotlivých zkoušených
vzorků.

Obr. 3 Objemové hmotnosti recyklovaného a přírodního kameniva
Z grafu a tabulky je patrné, že objemové hmotnosti recyklovaného kameniva jsou
nižší, než je tomu u kameniva přírodního a to průměrně o 12 %. Všechny vzorky
však splnily požadavek [1] na objemovou hmotnost kameniva v suchém stavu, který
je 2200 kg/m3.
2.2.3 Vztah mezi objemovou hmotností a nasákavostí kameniva
K vyhodnocení výsledků objemové hmotnosti a nasákavosti byl použit graf na
obr. 4, který dokazuje vazbu mezi objemovou hmotností kameniva v suchém stavu a
nasákavostí. Z obrázku je patrné, že čím nižší je objemová hmotnost, tím vyšší je
nasákavost kameniva. Další svázanou vlastností je pórovitost kameniva.
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Obr. 4 Vztah mezi objemovou hmotností v suchém stavu a nasákavostí kameniva
2.3 Chemické vlastnosti
Mezi chemické vlastnosti recyklovaného kameniva patří obsah jeho složek.
Rozlišují se tyto složky: beton a betonové výrobky (Rc), nestmelené kamenivo,
přírodní kámen (Ru), pálené zdící prvky (cihla a dlažba), vápenopískové zdící prvky
(Rb), asfaltové materiály (Ra), plovoucí materiály podle objemu (FL), jiné (X) a sklo
(Rg). Kategorie nejkvalitnějšího recyklovaného kameniva obsahují více než 90 % Rc
a více než 95 % Rc+Ru.
V grafu na obr. 5 je znázorněno složení zkoušeného recyklovaného kameniva.
Vzorky jsou shodné se zkouškami objemové hmotnosti a nasákavosti. To znamená,
že bylo ověřeno složení kameniva z recyklačních linek (RK A a RK B) a vlastní
recyklovaného kameniva z drceného betonu (RK C).

Obr. 5 Obsah složek recyklovaného kameniva
Z grafu vyplývá, že recyklát obsahoval více než 95 % drceného betonu a to
odpovídá recyklovanému kamenivu nejvyšší kvality.
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3. Návrh a výroba betonové směsi s nahrazením části kameniva recyklovaným
kamenivem
K výrobě recyklovaného betonu bylo použito recyklované kamenivo typu A, jehož
zjištěné vlastnosti byly popsány v kapitole 2. V návrhu bylo postupováno od
sestavení optimální křivky zrnitosti dle referenční Bolomey křivky, viz Obr. 1. Dále
bylo dle [2] stanoveno množství cementu pro beton třídy C30/37. Množství záměsové
vody je závislé na nasákavosti kameniva a na vodním součiniteli, který se opět volí
v závislosti na typu betonu a jeho použití dle [2].
Byly vyrobeny dvě záměsi; první obsahovala pouze přírodní kamenivo a byla
uvažována jako referenční varianta, dále pak byla navržena směs obsahující 25 %
recyklovaného kameniva. Z každé směsi bylo vyrobeno 6 trámců o rozměrech
100×100×500 mm, kde 3 byly zkoušeny na pevnost v tahu za ohybu a následné
úlomky na pevnost v tlaku a u třech zbývajících byla zkoušena kapilární nasákavost.
Dále bylo vyrobeno 9 krychlí o hraně 150 mm, které byly zkoušeny na pevnost
v tlaku.
4. Vlastnosti recyklovaného betonu
U vyrobených vzorků byly zkoušeny mechanické (pevnost v tlaku a pevnost
v tahu za ohybu) a fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost čerstvého betonu,
objemová hmotnost ztvrdlého betonu, nasákavost a kapilární nasákavost betonu)
4.1 Mechanické vlastnosti betonu
Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu byla zkoušena hydraulickými lisy.
V grafu na Obr. 6 jsou vykresleny vyzkoušené mechanické vlastnosti betonových
vzorků z přírodního kameniva a vzorků obsahující 25 % recyklovaného kameniva.

Obr. 6 Výsledky zkoušek mechanických vlastností
Výsledky zkoušek mechanických vlastností dokazují pokles pevnosti u betonů
obsahující recyklované kamenivo. Pokles pevnosti v tlaku se pohybuje okolo 6 %,
pokled pevnosti v tahu za ohybu je pak okolo 20 %.
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4.2 Fyzikální vlastnosti betonu
Objemové hmotnosti betonových vzorků byly zkoušeny pro čerstvý beton,
ztvrdlý beton plně nasycený vodou a ztvrdlý beton nenasycený vodou. Dále byla
dopočítána nasákavost betonových směsí a na trámcích zkoušena kapilární
nasákavost po dobu jednoho týdne.
Na Obr. 7 je znázorněn graf, který ukazuje jednotlivé objemové hmotnosti betonu.

Obr. 7 Objemové hmotnosti betonových vzorků
Z předchozího grafu je patrné, že objemové hmotnosti vzorků obsahující část
recyklovaného kameniva jsou nižší o 3 % pro stav v nenasyceném stavu. Toto
dokazuje, že bylo částečně použito kamenivo s nižší objemovou hmotností.
Nasákavost betonových vzorků byla zkoušena na vzorcích, které byly po
odbednění uloženy na 28 dní do vodní lázně a následně byly vyjmuty a vysušeny
v sušičce při teplotě 100°C. Průměrná nasákavost betonových vzorků obsahující 100
% přírodního kameniva byla 4,20 % a nasákavost vzorků s 25 % recyklovaného
kameniva byla 5,36 %. To znamená zvýšení nasákavosti o 21,7 %. V grafu na
obrázku 8 je znázorněn vztah mezi objemovou hmotností a nasákavostí betonu.

Obr. 8 Vztah mezi objemovou hmotností v suchém stavu a nasákavostí betonu
Vysušené trámce byly následně použity pro zkoušku kapilární nasákavosti.
V grafu na Obr. 9 je vykreslena kapilární nasákavost vzorků po dobu 9 dní.
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Obr. 9 Kapilární nasákavost betonových trámců v čase
Kapilární nasákavost betonových trámků je o asi o 7,5 % vyšší pro vzorky
obsahující recyklované kamenivo.
4. Závěr
V článku jsou popsány zkoušky pro zjištění vlastností kameniva do betonu.
Testování bylo provedeno na několika vzorcích recyklovaného kameniva a zjištěné
vlastnosti byly porovnány s vlastnostmi přírodního kameniva. Na základě těchto
zjištění byly navrženy dvě směsi betonu, kde jedna obsahovala pouze přírodní
kamenivo a byla uvažována jako referenční varianta a druhá obsahovala 25 %
recyklovaného kameniva. Návrh směsí byl proveden dle normy [2].
Zkoušení vlastností recyklovaného kameniva dokázalo jeho kvalitu, která se blíží
vlastnostem přírodního kameniva. Horší výsledky vykazuje pouze nasákavost. Ta
může být způsobena hlavně různorodými složkami, které recyklát obsahuje a také
cementovou maltou, kterou je původně přírodní kamenivo v recyklátu pojeno.
Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností dokazují, že použitím
recyklovaného kameniva do betonu dochází pouze k mírnému zhoršení jeho
vlastností. To dokazuje, že je možné recyklované kamenivo použít, ale je třeba klást
důraz na návrh betonové směsi a na následné využití betonu v konstrukci.
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Abstract
This article focuses on the dynamic behavior of the particular matter during transport
processes in the vibrating conveyors using computational methods DEM.
The need for the new production and modification of out of order transport facilities
cheaper and faster leads us to the new methods of project – develop and test the
transport facilities and processes virtually. We prevent the consequent occurrence of
any errors, accidences and the related price increase of the development and
production of real prototypes. This issue is very complicated because the material
degrades, changes its mechanical and physical properties and granulometry in the
transport lines. The suggested facilities and processes have to be prepared for these
changes to avoid the failure of the continuity of flow.
1. Úvod
V dnešní době kdy produkce odpadů stále stoupá a skládky už nejsou z hlediska
bezpečnostního, energetického a ekologického přípustné, je pořád aktuálnější otázka
jak tuto situaci řešit. Celosvětově se razí nový trend využití odpadových produktů v
energetickém průmyslu a jejich přeměna na vyšší energetické palivo. Aby vůbec byla
tato myšlenka uskutečnitelná, je třeba se zabývat i dopravou, přeměnou mechanickofyzikálních vlastností, tříděním a uskladněním těchto materiálů. Právě drcení, lisování
do tvaru pelet, briket a třídění těchto materiálů jsou prvotní operace, které musí být
uskutečněny, abychom jej dále mohli zpracovávat, recyklovat, nebo upravovat
termickými procesy. Třídění a doprava těchto různorodých konzistencí není
jednoduchá a využívají se k tomu různé metody. Mezi nejrozšířenější patří třídění
odpadu při dopravě pomocí vibrací. Navrhnou ovšem zařízení tak, aby pokrylo celé
spektrum dopravovaných materiálů, vyvolává spoustu otázek a ne vždy stačí jen
jedno zařízení na dopravu a třídění všech hmot. Cesta pokusů a omylů při návrhu
těchto dopravních a skladovacích zařízení vede sice k výsledku, ale s velkým
vkladem financí a času. Z toho vyplývá, že je třeba se zabývat otázkou zlepšení a
tvorby nové metodiky pro návrh a zkoumání dynamických procesů těchto
odpadových materiálů, a využití nabytých poznatků k opravám nefunkčních, nebo
návrhu inovativních zařízení sloužících k tomuto účelu. Právě proto se v laboratoři
sypkých hmot zabýváme nejen měřením mechanicko-fyzikálních vlastností, ale i
návrhu těchto nových metod a zařízení.
74

2. Zhodnocení současného stavu
Dnes už je skoro ve všech konstrukčních firmách poměrně dobře zaveden 3D
návrh dopravních a skladovacích zařízení. Výstupem jsou 3D modely, z kterých se
dá určit spousta neznámých, jako jsou např. hmotnost, objem, design, pevnostní
parametry, těžiště atd. 3D modely také napomáhají při tvorbě výkresové
dokumentace a kontrole chyb a tím samozřejmě zlevňuje a urychluje návrh zařízení.
Ovšem to nejdůležitější zdali bude zařízení fungovat s danou partikulární hmotou
ověřit doposud nešlo bez výroby jeho prototypu a následného odzkoušení, nebo
dlouholetým zkušenostem konstruktérů. Jelikož nároky na nově navrhované zařízení
jsou daleko vyšší než v minulosti a výrobci dopravních zařízení nemají s novými
materiály zkušenosti, je třeba na danou problematiku přihlížet i z vědeckého hlediska
a vytvořit pro vývoj a kontrolu dopravních zařízení nový způsob návrhu.
3. DEM simulace
Discreet Element Method je nový způsob 4D virtuálního návrhu, u kterého jsme
schopni na 3D zmodelovaném zařízení nebo situaci nasimulovat dynamický tok
materiálu. Vstupní zadávané hodnoty pro použití této metody jsou mechanickofyzikální vlastnosti materiálu, jako je zrnitost (granulometrie), vlhkost, sypná
hmotnost, sypný úhel, počáteční soudržné napětí, úhel vnitřního a vnějšího tření,
valivý odpor, koeficient restituce atd. Laboratoř sypkých hmot je jediná v České
republice, která tuto metodu DEM simulací využívá. Díky výbornému vybavení
laboratoře moderními měřicími přístroji a velkým zkušenostem našich pracovníků v
tomto oboru, můžeme DEM simulace využívat v plném rozsahu.
4. Tvorba materiálu a simulačního prostředí
Abychom mohli vytvořit simulaci dynamického procesu, je třeba nadefinovat a
vymodelovat dopravovaný materiál, v našem případě pelety. U těchto částic
nastavíme rozměr a mechanicko-fyzikální vlastnosti. Ty pak v aplikaci EDEM
programujeme v procesech podle naměřené granulometrie a dalšího souboru
vstupních naměřených hodnot a vytvoříme tak reálnou směs pro dynamickou
simulaci.
Další podmínkou k uskutečnění simulace je tvorba pracovního prostředí. Zde se
nám nabízejí dvě možnosti. První je modelování situace nebo zařízení v externích
3D modelovacích programech jako jsou Autodesk Inventor, Solidworks, Catia,
ProEngineer a jiné. Takto vytvořené modely je nutné převést na příslušný formát,
který se pak importuje do aplikace pro simulace DEM. Další možnost je modelace
zařízení přímo v aplikaci EDEM, což je ovšem z hlediska složitosti ovládání při tvorbě
modelu náročnější.
5. Validace a kalibrace procesů
Z praxe je známo, že i ten sebelepší software prozatím nedokáže úplně nahradit
skutečnost. I tyto simulace je třeba validovat a kalibrovat v jednoduchých procesech,
aby při použití ve složitějších procesech na dopravních a skladovacích zařízeních
byly stejné, nebo z co nejmenší odchylkou se blížily reálné situaci. Každé dopravní a
skladovací zařízení je něčím specifické a dynamické procesy chování materiálu na
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těchto zařízeních také. Je třeba je validovat a kalibrovat přímo na příslušném
zařízení, které se této problematiky týká. V dnešní době Laboratoř sypkých hmot
disponuje zařízením, které je určené přímo ke kalibraci a validaci těchto dynamických
procesů na vibračních dopravnících. Tuto kalibraci provádíme tak, že na zkušebním
zařízení máme vytipovaná místa, na kterých se výrazně mění dynamický tok
materiálu a v těchto místech pak měříme mechanicko-fyzikální vlastnosti metodou
přímou i nepřímou. Těmi pak validujeme a korigujeme výpočetní model v metodě
DEM.

Obr. 1 Reálný pohyb materiálu ve vibrujícím žlabu (vlevo) a simulovaný pohyb materiálu ve
vibrujícím žlabu (vpravo)

6. Dynamická simulace dopravních procesů
Pokud jsou základní dynamické procesy pro daný materiál validovány a
zkalibrovány všemi nutnými zkouškami, můžeme začít s vyhodnocením dynamiky
simulace při procesu dopravy.
V 3D modelu zařízení naprogramujeme příslušné rychlosti unášecího prvku, dále
nastavíme množství materiálu vstupujícího do systému a čas trvání simulace. Po
ukončení výpočtu nastavíme barevné spektrum rychlostí, momentů, energií a
můžeme přímo na animaci sledovat změny vlastností partikulární hmoty v daném
okamžiku. Všechny tyto hodnoty můžeme v závislosti na čase uložit do grafů,
animací obrázků a využít je následně k optimalizaci celého dopravního systému. Na
obr. 2 je znázorněn reálný dynamický tok materiálu ve vibračním žlabu při pohledu
shora.
4. Závěr
Na základě sledovaní a vyhodnocování dynamických procesů partikulární hmoty
pomocí DEM simulací, dojde v procesech vývoje ke zkvalitnění, urychlení a zlevnění
navrhovaných zařízení. Opravy a neplánované odstávky problémových zařízení se
pomocí této metodiky návrhu omezí na minimum.
5. Poděkování
Tento výzkum byl proveden s pomocí Laboratoře sypkých hmot na VŠB - Technické
univerzitě Ostrava a projektu Energie pro CZ.1.05/2.1.00/03.0069-ENET Využití
netradičních zdrojů energie.
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Obr. 2 Vektorové pole rychlostí při reálném pohybu na vibračním dopravníku.
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Abstract:
One fifth of the dynamics of a developing commodity, the plastics, finds
application in the construction industry. Although the service life of these applications
is min. 50 - 100 years, we should solve re-use of the waste plastics at the end of their
life already now. This problem is urgent also with regard to the waste plastic
insulations that are too voluminous to be dumped in landfills, what is their most
common method of disposal now. Moreover, the EU aims at achieving zero dumping
of plastics in landfills by 2020.
1 ÚVOD
Světová spotřeba plastů zaznamenává od roku 1950 strmý růst, když se blíží
k 300 tis.tunám/rok – viz. obr.č.1(1,2). Problém plastů je nízká objemová hmotnost od
10kg/m3 u izolací po 1300kg/m3 u inženýrských plastů. V roce 1989 překročila
světová objemová spotřeba plastů spotřebu kovů.

Obr.č.1 – Světová a evropská spotřeba plastů v období 1950 – 2011 – zdroj Plastics Europe
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2 PLASTY VE STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví v EU se podílí z 20,5% na spotřebě plastů (druhá příčka). Celkem
se jedná o 9,6 mil.tun plastů. Aplikuje se 50 typů plastů. Množstevně dominují: PVC,
EPS a PE. Životnost 50 – 100 let (1-5). Využití odpadů na obrázku č.2.

Obr.č.2 – Spotřeba a využití odpadních plastů v EU v roce 2011 – zdroj Plastics Europe

3

Obr.č.3 – Využití plastových odpadů v jednotlivých zemích EU – 27 + Norsko a Švýcarsko
v roce 2011 – zdroj Plastics Europe
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3 ODPADNÍ PLASTY
Řízení odpadového hospodaření s plasty v EU – 27 + Norsko a Švýcarsko –
obr.č.3. Devět prvních zemí má legislativně pokrytý zákaz skládkování plastů. Cílem
je dosáhnout nulového skládkování plastů do roku 2020 (4).

4 ODPADNÍ PLASTY VE STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví generuje pouze 1,4 mil.tun ročně, tj. 5,7% podíl na plastových
odpadech EU(3,6). Největší podíl má PVC (43,6%), PE (12,9%) a PS, vč. EPS
(12,5%). Na původu odpadů se podílejí izolace (22,1%), potrubí a klimatizace
(20,0%), podlahy a obklady (18,6%), ostatní profily (9,6%), folie (8,6%), okna (6,1%).
Využití plastových odpadů v EU je: mechanické recyklace (20%), energeticky (36%)
a skládkování (44%). ČR „vyprodukovala“ ze stavebnictví 28 tis.tun odpadních
plastů, z toho 69% skončilo na skládkách, 29% se recyklovalo a 2% se využilo
energeticky. Na Slovensku s 11 tis.tunami plastových odpadů, resp. v sousedním
Rakousku s 35 tis.tunami to bylo: 60%, resp.6% skončilo na skládkách, 20%, resp.
14% se mechanicky recyklovalo a 20% resp.80 energeticky využito.
Jestliže vykazujeme v ČR dle CENIE 15,2 mil.tun odpadů ze stavebnictví, podle
ČSÚ o cca 2 mil.tun méně, pak v tomto množství je 28 tis.tun plastových odpadů
téměř zanedbatelné. Z toho podíl EPS odpadů činí 2,6 tis.tun, a prakticky vše končí
na skládkách (7).
5 PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS)
Od roku 1941 jsou známy XPS, tj. vytlačované pěnové výrobky, od roku 1949
EPS . Ve stavebnictví se začaly uplatňovat až koncem 50-tých letech minulého
století. V roce 1960 činila světová spotřeba EPS 35 tis.tun, v roce 2004 to již bylo 4
mil.tun. Výhled pro dalším období je patrný z obr.č.4.
(9)

Obr.č.4 – Růst a prognóza spotřeby EPS v letech 2003 – 2016 celkem a pro Asii, Evropu,
Severní a Jižní Ameriku

K současné evropské spotřebě EPS kolem 2 mil.tun je nutno pro účely řízení
odpadů připočítat 400 tis.tun XPS desek a cca 100 tis.tun pěnových PS folií,
používaných jako podnosy pro potraviny. Při objemové hmotnosti 10-30kg/m3 se
jedná o pěknou horu odpadů.
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I když se EPS izolace ve stavebnictví uplatňují v různých aplikacích (stropy,
podlahy, perimetry, střechy), tvoří 60% spotřeby aplikace vnějšího tepelně-izolačního
kompaktního systému ETICS. O rozvoji tohoto systému v ČR vypovídá obr.č.5.
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Obr.č.5 – EPS v ETICS v období 1993 – 2012 zdroj Cech pro zateplování budov

6 ODPADNÍ EPS ZE STAVEBNICTVÍ
Přihlédneme-li ke skutečnosti, že již dnes se v ČR plní cílový úkol pro využití
70% stavebních odpadů do roku 2020 a máme k dispozici 133 drtičů a 105 třídičů
s kapacitou 14,5 mil.tun, pak je využití odpadních plastů ze stavebnictví na vedlejší
koleji (7) . Trend v plastech spěje k třídění dle typů.
Iniciativy ve využití EPS odpadů se ujímá střechová organizace evropských
zpracovatelů EPS – EUMEPS (9). Vychází ze zkušeností s řešením odpadních EPS
z obalových aplikací, kde je od roku 1995 realizován projekt celosvětového systému
recyklací EPS v rámci 31 zemí. V roce 2006 se stalo i Sdružení EPS ČR členem
tohoto projektu (10). Podíl aplikací EPS v obalovém sektoru má klesající tendenci –
viz.obr.č.6. V ČR dosahují aplikace EPS ve stavebnictví 88%.

Obr.č.6 – Trendy podílu aplikací EPS v letech 2011 a 2016 v Evropě a Asii – zdroj CMAI
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Všechny typy PS, tj. včetně EPS jsou technicky snadno recyklovatelné, pokud
jsou dobře vytříděné. Schematicky jsou možnosti využití odpadních EPS znázorněny
na obr.č.7. EPS odpady dosahují v EU hodnoty 500 tis.tun/rok, tj. 2%-ní podíl ze
všech plastových odpadů.

Obr.č.7 – Možnosti využití EPS odpadů – zdroj Sdružení EPS ČR

EUMEPS zadal firmě Consultic studie o využití EPS odpadů v jednotlivých
státech v roce 2009. Studie byla vypracována v listopadu 2011 s těmito závěry pro
ČR (11).
Bylo vytříděno 8,1 tis.tun EPS odpadů, z toho 2,6 tis.tun ze stavebnictví.
Mechanickou recyklací jako EPS bylo využito 1,0 tis.tun, z toho 0,2 tis.tun ze
stavebnictví, energeticky 2,2 tis.tun (stavebnictví 0,9) a skládkováno 4,8 tis.tun (1,7
ze stavebnictví). Odpady EPS z realizací v budovách tvoří 1,2 tis.tun, z demolic 1,3
tis.tun. Většina, konkrétně 1,7 tis.tun končí na skládkách. V SR vzniká ve
stavebnictví 2,1 tis.tun EPS odpadů, z toho 0,3 tis.tun je využito mechanickou
recyklací, 0,2 tis.tun energeticky a 1,6 tis.tun je skládkováno.
Naše sesterská německá organizace IVH (www.ivh.de) realizuje s finanční
podporou EUMEPS a Plastics Europe dva projekty, jejichž výstupy budou k dispozici
i pro naše aktivity. Jednak dlouhodobě sleduje stav ETICS na realizacích od roku
1969 ve 4 městech a na 12 budovách.Výsledky dokumentují výborné izolační
vlastnosti EPS i po 40 letech. V rámci druhého projektu se studuje možnost využití
izolací EPS z aplikací ETICS po skončení životnosti budov. Do konce roku 2011 bylo
v Německu aplikováno 882 mil.m2 ETICS, což při průměrné tloušťce 8,2cm
představuje 72,3 mil.m3 potenciálních EPS odpadů. Vzhledem k tomu, že
skládkování odpadních plastů je v Německu od roku 2006 zakázáno, zkoumají se
možnosti separací EPS např. frézováním a následné regranulaci na krystalový PS.
Znečistěné EPS odpady pak bude doporučeno spalovat.
Nutno podotknout ,že problematikou recyklací EPS z ETICS se ve své
doktorandské práci zabýval p.Jaroš, ze Stavební fakulty ČVUT (12) .
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Sdružení EPS ČR v rámci pracovní skupiny spolupracuje s EUMEPS na studii o
možnostech využití odpadů z EPS v celém výrobním řetězci. V interním pilotním projektu
rozšíříme dřívější aktivity (13) o problematiku prevence, využití odpadního EPS
z výroby (Synthos), v procesu zpracování u našich členů, dále při realizaci izolací,
zejména zateplováním budov, systému sběru pod garancí EKO-KOM, systému
využití po skončení životnosti budov, až po využití v rámci mechanických recyklací a
energeticky při minimalizaci skládkování.

7 ZÁVĚR
Rozvoj aplikací EPS má vysokou dynamiku růstu i s ohledem na nutnost
zateplovat ročně až 3% existujících budov. Plasty, včetně EPS mají nízký podíl na
stavebních odpadech. Dosud se jejich odpady převážně sládkují, avšak s ohledem
na jejich vysoký objem a energetický potenciál topných olejů, nutno urychleně hledat
cesty k zabránění skládkování.
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REINFORCED CONCRETE COMPOSITES WITH WASTE CONTENT ON
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Abstract
This study was a part of the project for simulation of weather impact during long‐term ageing of
glass‐fibre reinforced concrete composites containing waste on ecotoxicological properties
(ekotoxicity) after 365 days from production and after 20 years of simulation of the product life cycle.

Úvod
Ekonomické a ekologické nakládání s odpady vyžaduje rozvoj nových
technologií pro jejich využití. Jednou z možností je zpracování průmyslových
odpadních materiálů jako surovin pro stavební hmoty a výrobky. Pro tento účel je
nezbytné sledování jejich technologické a ekologické vhodnosti během vlastní výroby
a následně i po ukončení procesu zrání a tvrdnutí hmoty.
Výroba tenkostěnných sklovláknobetonových kompozitů představuje jeden
z moderních trendů ve vývoji stavebních hmot. Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.
se do řešení této problematiky zapojil realizací tzv. technologie premix (lití
jemnozrnné betonové směsi do forem), která nahradila původní technologii
stříkáním. Výrobky ze sklovláknobetonu se uplatňují na českém trhu zejména jako
kabelové žlaby, fasádní dílce a různé architektonické prvky (např. balkónové výplně).
Předností těchto výrobků je zejména jejich nízká hmotnost, což výrazně snižuje
náklady na přepravu, usnadňuje manipulaci a montáž a současně omezuje dopady
na životní prostředí. Jemnozrnné částice ve struktuře kompozitu zajišťují nízkou
nasákavost a odolnost proti mrazu. Použitím vláknové výztuže je dosaženo
požadované pevnosti v tahu za ohybu i odolnosti proti rázu.
Z těchto důvodů byla výroba SVB kompozitů součástí řešení výzkumného
záměru VEZPOM. Cílem tohoto záměru byl vývoj stavebních hmot s definovaným
obsahem průmyslových odpadních materiálů (dále jen POM) jako náhrada přírodních
surovin při současné úspoře surovinových zdrojů i ekonomických nákladů.
Řešení výzkumného záměru zahrnovalo celý soubor zkoušek k posouzení
technologické i ekologické vhodnosti materiálů s obsahem POM [1,2]. Tato studie
sleduje vliv uváděných výrobků s definovaným obsahem POM na životní prostředí
pomocí ekologických parametrů vstupních materiálů a výrobků, včetně stanovení
těchto parametrů u souboru těles po simulaci 20 let životního cyklu výrobku.
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Metodika
Z širokého souboru dostupných POM bylo vybráno 5 typů odpadů pro ověření
jejich vhodnosti použití do tenkostěnných vláknocementových kompozitů. Kritériem
výběru byla celá řada fyzikálních a chemických vlastností, záměrně byly vybrány i
takové odpadní materiály, které se svými vlastnostmi lišily od ostatních POM. Byly
vybrány tyto druhy POM: PP popelovina (zbytek po hoření na roštu), PO
vysokoteplotní popílek ze spalování hnědého uhlí, PT fluidní filtrový popílek ze
spalování hnědého uhlí, ST struska a kotelní prach, SK škvára. Základní recepturu
sklovláknobetonu tvoří portlandský cement, jemný křemičitý písek, křemičité úlety
(mikrosilika), alkalivzdorné skleněné vlákno, plastifikační a odpěňovací přísada.
POM byly dávkovány do směsí suché směsi jako náhrada křemičitých úletů,
případně ještě části písku a cementu do celkového množství 10% hmot. suché
hmoty.
Z každé směsi byly vyrobeny zkušební desky o rozměrech 500x500x10mm, ze
kterých byly připraveny zkušební vzorky o rozměru 250x50x10 mm. Jedna skupina
vzorků byla sestavena z výrobků po 365 dnech zrání a druhá skupina byla po vyzrání
podrobena urychlené zkoušce trvanlivosti se simulací 20 let životního cyklu.
Simulace procesu degradace ve venkovních podmínkách zahrnuje kombinované
působení jednotlivých faktorů – sluneční záření, skrápění deštěm a zmrazování. Pro
1 rok se používá 5 cyklů střídavého skrápění vodou a sálání tepla a 1 cyklus
zmrazování.
Ekologické parametry byly hodnoceny na základě stanovení obsahu škodlivých
složek v sušině a ve výluhu a stanovení ekotoxicity. Odpady byly testovány dle
příslušné legislativy [4,5,6,7,8]. Testování kompozitů s definovaným obsahem
odpadů bylo provedeno dle metodického pokynu SZÚ [3]. Pro stanovení ekotoxicity
byly použity 4 testy - stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [9],
zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) zkouška akutní toxicity [10], zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas [11] a
test inhibice růstu kořene hořčice bílé [8]. Ke stanovení chemických parametrů bylo
použito techniky ICP-OES (v sušině byly měřeny prvky: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn a ve výluhu: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb,
Se, Zn) [12,13], obsah rtuti byl stanoven pomocí jednoúčelového rtuťového
spektrofotometru (AMA) [13,14]. Pro posouzení ekologické vhodnosti byly jednotlivé
hodnoty obsahu škodlivých složek srovnány s limity vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu[6].
Výsledky a diskuse
Tabulka č. 1 uvádí výsledky testů ekotoxicity vlastních průmyslových odpadních
materiálů. Pro odstranění případného negativního působení vysokého pH materiálu,
je tato hodnota ve výluhu upravována [15]. Většina vzorků byla testována jak
s neupravenou, tak s upravenou hodnotou pH (údaje uváděné před a za lomítkem),
v případě, že hodnota pH je příznivá pro testovací organismy, není nutné ji
upravovat. Tučně vyznačené výsledky překračují limitní hodnoty dle platné legislativy
[8]. V tabulkách č. 2 a č. 3 jsou uvedeny výsledky testů ekotoxicity obou testovaných
skupin vzorků.
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Tab. č. 1: Ekotoxikologické testy s průmyslovým odpadním materiálem
Průmyslový
odpadní materiál
PP

[%]

[%]

[%]

mortalita ryb

imobilizace

inhibice/stimulace růstu

(Poecilia reticulata)

2,2

64,5

10,5

0

5,6

69,6

27,7

10/0

3,3/0

34,0/48,7

-2,0/20,4

0

0

43,9

-30,2

100/30

100/100

98,9/33,5

46,7/50,0

neupravené pH
ST
SK
neupravené pH
PT

Scenedesmus subspicatus

0

neupravené pH
PO

Daphnia magna

[%]
inhibice/stimulace
růstu Sinapis alba

Tab. č. 2: Ekotoxikologické testy - 365 dní zrání, pH výluhu upraveno
[%]

[%]

[%]

mortalita ryb

imobilizace

inhibice/stimulace růstu

(Poecilia reticulata)

Daphnia magna

Scenedesmus subspicatus

0

3,3

6,0

11,4

PP 10%

0

3,3

16,0

26,0

PO 3%

0

5,0

15,7

19,2

ST 3%

0

1,7

5,6

5,5

SK 3%

0

5,0

12,8

14,8

PT 10%

0

3,3

20,3

17,0

Sklovláknobeton
s průmyslovým
odpadním materiálem
mikrosilika 3%

[%]
inhibice/stimulace
růstu Sinapis alba

Tab. č. 3 Ekotoxikologické testy – vzorky po zkoušce trvanlivosti, pH výluhu
upraveno
[%]

[%]

[%]

mortalita ryb

imobilizace

inhibice/stimulace růstu

(Poecilia reticulata)

Daphnia magna

Scenedesmus subspicatus

0

5,0

25,9

-3,1

PP 10%

0

5,0

20,2

2,7

PO 3%

0

3,3

22,5

8,8

ST 3%

0

11,7

14,9

10,6

SK 3%

0

5,0

7,8

15,5

PT 10%

0

0

35,7

14,7

Sklovláknobeton
s průmyslovým
odpadním
materiálem
mikrosilika 3%
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[%]
inhibice/stimulace
růstu Sinapis alba

Získané výsledky vyjadřují skutečnost, že vzorky vlastních odpadních materiálů
jsou toxické pro organismy vodního prostředí. Zapracování odpadů do anorganických
kompozitů tuto vlastnost vybraných průmyslových odpadních materiálů významně
snižuje, což umožňuje jejich bezpečné využití v praxi [6,7]. Vzorky po simulaci 20 let
životního cyklu rovněž nevykazují toxicitu s výjimkou kompozitu s popílkem PT, který
vykazuje mírnou inhibici růstu řas.
Z výsledků chemických analýz vyplývá, že většina POM překračuje povolený
limit v obsahu arsenu, v případě strusky a škváry je překročena přípustná hodnota
kadmia a vanadu. Zajímavé je i zjištění, že co do obsahu arsenu by limitní hodnoty
pro odpady nesplnila ani standardní mikrosilika. V obsahu některých dalších kovů
byly také zjištěny vyšší hodnoty, ale nejsou pro ně stanoveny limity. Zapracováním
se kritické obsahy škodlivin podařilo z větší části snížit, nicméně samotná receptura
vnáší do sušiny materiálu vysoké obsahy chromu a niklu. U popílku PO bylo v sušině
prokázáno větší množství arsenu před aplikací i po aplikaci než v jiných vzorcích.
Stanovení obsahů škodlivin ve výluzích materiálů koresponduje s výsledky
ekotoxikologických testů a žádný z limitů není výrazně překročen. Výsledky
stanovení obou skupin kompozitů s POM jsou téměř totožné - viz tab. č.4.
Popílek PT, který jako jediný vykazoval nadlimitní hodnoty v testech ekotoxicity,
obsahoval na rozdíl od jiných vzorků větší množství síranů a CaO, a to i ve
vyrobeném kompozitu. To může být příčinnou vyšší konduktivity vzorku. Jako příklad
uvádíme zjištěné chemické parametry pro tento popílek.
Tab. č. 4 Chemické parametry v sušině a ve výluhu vzorku PT

10
1
200
80
100
180
-

PT
(mg/kg
sušiny)
22
1027
<0,7
25
93
75
716
<12,2
59
44
<12,8
<4,7
129
72

PT 365
(mg/kg
sušiny)
14
135
7,3
10
252
33,6
410
10
552
45
17
<4,5
57
285

PT 20
(mg/kg
sušiny)
17
164
4,5
11
262
43
388
7,6
609
49
25
<4,5
89
296

Hg

0,8

0,36

0,042

0,043

SO3 celk. (%)

-

3,18

1,59

1,83

SO3 síran. (%)

-

3,18

1,52

1,81

CaO vol. (%)

-

1,18

11,80

11,77

Konduktivita
(µS/cm)

-

-

-

-

Složka

Limit
(mg/kg)

As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Mn
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
V
Zn

87

Limit
(mg/l výluhu)

PT 365
(mg/l výluhu)

PT 20
(mg/l výluhu)

0,05
2
0,004

<0,013
0,43
<0,001

<0,013
0,43
<0,001

0,05
0,2

0,073
<0,024

0,079
<0,024

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

0,015
<0,008
<0,024
<0,022
<0,013

0,018
<0,008
<0,024
<0,022
<0,013

0,4

<0,048

<0,048

0,001
-

<0,00004
-

<0,00004
-

-

-

-

-

-

-

-
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Provedenými zkouškami bylo prokázáno, že uplatnění průmyslových odpadních
materiálů jako částečné náhrady cementu a kameniva ve vláknocementových
směsích je možné až do množství 10 % hmotnosti suché směsi. Při této koncentraci
jsou zajištěny jak požadované fyzikálně-mechanické vlastnosti, tak ekologická
vhodnost pro daný účel použití.
Srovnáním výsledků testování vodného výluhu není mezi skupinou vzorků po
365 denním zrání a skupinou po 20-ti leté simulaci životního cyklu výrazný rozdíl a to
jak ve zkouškách ekotoxikologických, tak chemických, pouze po zkoušce trvanlivosti
dochází ke snížení konduktivity roztoku. Výrazný rozdíl ve zjištěném obsahu
škodlivin v sušině a ve výluhu samotných POM zdůrazňuje nové trendy zařazení
kontaktních testů ekotoxicity do současné baterie testů prováděných pouze
s výluhem materiálu [16].
Závěr
Využívání průmyslových odpadních materiálů jako významné složky stavebních
hmot a výrobků vyžaduje objasnění řady otázek, např. podmínky tvorby vazeb v
jejich struktuře, stability a trvanlivosti těchto vazeb, charakteru utvářené struktury a
odolnosti v podmínkách obvyklého agresivního působení vnějšího prostředí.
Tato studie shrnuje výsledky ekotoxikologického testování vzorků
sklovláknobetonu s definovaným obsahem odpadů a srovnáním ekologických
vlastností materiálu po 365 dnech od výroby a po simulaci 20 let životního cyklu
výrobku. Toxické vlastnosti těchto výrobků nebyly až na výjimky prokázány.
Studie vznikla za podpory MŠMT: výzkumný záměr MSM2623251101 VEZPOM Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů.
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Abfallende Recycling-Baustoffe:
Voraussetzungen und Umsetzung in Österreich
Dipl.-Ing. Martin CAR
Österreichischer Baustoff-Recycling Verband (BRV)
Die Abfallende-Eigenschaft ist für Recycling-Baustoffe von großer Bedeutung – ohne
dem „Abfallende“ werden hochwertige Baustoffe als Abfall gehandelt, das bedeutet,
dass
nur
Abfallsammler
derartige
„Abfälle“
übernehmen
dürften;
Aufzeichnungspflichten, Abfallbilanzen etc. ergänzen die Auflagen, die einen fairen
Handel mit Recycling-Baustoffen erschwert.
Aus diesem Grund hat der Österreichische BaustoffRecycling Verband seit 20 Jahren die Forderung erhoben, für
Recycling-Baustoffe das Ende der Abfalleigenschaft mit dem
„Werkstor“ des Aufbereitungsbetriebes enden zu lassen. Damit
soll garantiert werden, dass Recycling-Baustoffe genauso wie
Primärbaustoffe verwendet werden können.
2012 wurde seitens des Lebensministeriums begonnen, an einer
„Abfallendeverordnung Recycling-Baustoffe“ zu arbeiten, 2013 könnte eine
Verordnung dazu in Kraft treten. Erste Entwürfe sind fertiggestellt, die allerdings eine
starke Verschärfung gegenüber dem derzeitigen Stand bringen wird.
Baustoff-Recycling: Derzeitige Situation
Seit 1990 gilt bundesweit die Richtlinie für RecyclingBaustoffe (derzeit 8 Auflage), die vom Österreichischen
Baustoff-Recycling Verband herausgegeben wird. Diese
gibt die bautechnischen und umwelttechnischen
Anforderungen vor.
Bautechnisch wird dabei vorwiegend die EN 13242
umgesetzt, die aufgrund der Bauprodukterichtlinie zwingend
anzuwenden ist. Damit benötigen Recycling-Baustoffe ein
CE-Zeichen. Umwelttechnisch wird durch die Richtlinie national ein Stand der
Technik definiert: 7 Eluatparameter und ein Gesamtgehalt (PAK) sind dabei zu
analysieren. Recycling-Baustoffe, die nach diesem System
hergestellt werden, dürfen mit dem Gütezeichen für RecyclingBaustoffe durch den Güteschutzverband ausgezeichnet werden.
Dieses spiegelt zwar höchste Qualität wieder, aber leider noch
kein Abfallende – dieses wird erst mit dem Einbau erreicht, da
erst zu diesem Zeitpunkt eine „Verwertung“ eingetreten ist.
Der Einbau von Recycling-Baustoffen richtet sich überwiegend nach den
Anforderungen der RVS, dem technischen Regelwerk für das Verkehrswesen.
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Abfallendeverordnung und Behandlungspflichtenverordnung
Basierend auf dem Abfallwirtschaftsgesetz
besteht
die
Möglichkeit,
Abfallendeverordnungen zu erlassen.
Dies ist in Österreich für Altholz oder
Schrott der Fall.
Voraussetzung dafür ist die Erfüllung
einiger
Kriterien,
wie
das
Vorhandensein eines Marktes, eine
Qualitätssicherung nach anerkannten
technischen
Regeln,
die
Dokumentation und Nachweisführung gegenüber dem Lebensministerium.
Seitens des Lebensministerium wurden folgende Prämissen gesetzt:
Jede Baurestmasse muss behandelt werden („Behandlungspflichtenverordnung“)
Voraussetzung für ein Baustoff – Recycling ist der verwertungsorientierte
Rückbau. Dieser wird durch eine gerade in Entstehung befindliche Norm
definiert.
Der Verwertungsorientierte Rückbau muss durch eine Fachkraft bestätigt
werden. Diese Bestätigung ist bei Anlieferung dem Reycling-Betrieb vorzulegen.
Für größere Bauvorhaben (ab 2.000m³ umbauten Raum) ist darüber hinaus eine
Schadstoffanalyse durch eine Fachanstalt im Vorfeld zu beauftragen.
Für die Qualitätsstufen A+ und A kann ein Abfallende erreicht werden – die
Qualitätsstufe B und C (letztere ist nur für den Deponiebau gedacht) bleiben wie
bisher im Abfallregime, das Ende der Abfalleigenschaft wird daher erst durch den
Einbau erreicht.
Der Recycling-Betrieb hat im Falle der Abfallendeeigenschaft umfassende
Meldeverpflichtungen an das BMLFUW zu leisten.
Gegenüber
der
derzeitigen
Vorschrift
müssen
zusätzliche
Gesamtgehaltsuntersuchungen (insbesondere Schwermetalle) vorgenommen
werden. Die Analysekosten verdoppeln sich damit (!) und betragen ca. 500€ bis
800€ (ohne Probenahme etc.).
Ergänzende Regelungen gibt es für metallurgische Schlacken, Streusplitt aus
dem Winterdienst und Straßenschälgut.
Die neuen Normen: Rückbau und Recycling
Zwei neue Normenvorhaben sind 2012 gestartet worden, die beide nun in der
Abschlussphase sind:
ON B 3151 Verwertungsorientierter Rückbau
ON B 3140 Recycling-Baustoffe
Die Norm B 3151 Verwertungsorientiert Rückbau ist ein Ergänzung zur ÖN B 2251
Abbrucharbeiten zu sehen, die eine Werkvertragsnorm ist. Die ÖNORM B 3151
beschreibt hingegen die bei der Projektierung und Ausführung notwendigen
Maßnahmen für einen verwertungsorientierten Rückbau und legt die Grundsätze für
die Trennung der einzelnen Materialgruppen und -fraktionen in Hinblick auf die
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Verwertung oder Beseitigung fest. Ziel des verwertungsorientierten Rückbaus ist es,
sortenreine Abfallfraktionen zu erhalten, die möglichst frei von Schad- und
Störstoffen sind.
Wenn gemäß Recycling-Baustoff-Verordnung keine Schadstofferkundung gemäß
ÖNORM S 5730 oder ONR 192130 vorgeschrieben ist, ist das Bauwerk zumindest
auf nachfolgende schadstoffhaltige Materialien zu erkunden:
Ölverunreinigter oder sonstig verunreinigter Boden,
Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen (zB Kamin,
Schamotte); PCB in Isolierungen,
elektrische Bestandteile und Betriebsmittel (zB Hg-haltige Gasdampflampen,
Leuchtstoffröhren; Lampenhalterungen mit PCB-haltigen Kondensatoren,
sonstige PCB-haltige elektrische Betriebsmittel, Kabel mit sonstigen
Isolierflüssigkeiten),
Kühl- und Klimageräte,
FCKW-haltige Schäume (zB extrudiertes Polystyrol, Polyurethan),
PAK-haltig (zB Teerasphalt, Teerpappen, Korkstein, Schlacke),
Holzbauteile, Pappen (zB salz-, öl-, teerölimprägniert, sonstige Verunreinigung,
Bahnschwellen, Masten),
Asbestzement (zB Dach-, Fassadenplatten, Rohre),
schwachgebundener Asbest (zB Spritzasbest, Nachtspeicheröfen, Bodenbeläge,
Mineralfasern).
Diese Erkundung der Schadstoffe in Bauwerken ist im Auftrage des Bauherrn vor der
Rückbautätigkeit von einer fachkundigen Person durchzuführen.
Neben der Schadstofferkundung ist ein Rückbaukonzept ist im Auftrage des
Bauherrn vor der Rückbautätigkeit zu erstellen und der Ausschreibung beizulegen
bzw. bei Anbotseinholung zu übergeben. Umfang und Detaillierungsgrad des
Rückbaukonzeptes sind der Größe und Bedeutung des Bauvorhabens anzupassen.
Vor dem maschinellen Rückbau sind folgende Gegenstände, Materialien und Stoffe
auszuräumen und zu demontieren:
stationäre Maschinen und Elektrogeräte (zB Klimaanlagen),
Fußbodenaufbauten und Doppelböden,
Platten auf Abstandfüßen,
Bodenbeläge (zB Kunststoff, Holz, Laminat, Textilien),
Nichtmineralische Wandbeläge (zB Kunststoff, Kork, Holz, ausgenommen
Tapeten),
Überputz-Installationen
aus
Kunststoff
(zB
Kabel,
Kabelkanäle,
Sanitäreinrichtungen),
Fassadenkonstruktionen (zB vorgehängte Fassaden, Glasfassaden),
Isolierungen (zB Bitumenpappe, Kunststofffolien),
Gipskartonplatten, Gipsdielen,
Zwischenwände aus Kork, Gasbeton, zementgebundene Holzwollplatten, Holz,
Kunststoff,
Glas, Glaswände, Wände aus Glasbausteinen,
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Lose verlegte Mineralwolle, Glaswolle und sonstige Dämmstoffe ausgenommen
Trittschalldämmung,
Türen und Fenster (mit Ausnahme jener, die beim Abbruch als Staubschutz
dienen),
Pflanzen und Erde (zB von Grün-Flachdächern).
Die ÖN B 3140 Rezyklierte Gesteinskörnungen für das Bauwesen
Anforderungen an rezyklierte Gesteinskörnungen für die Herstellung von

legt

Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere
Verkehrsflächen gemäß ÖNORM EN 13043,
ungebundenen und hydraulisch gebundenen Gemischen für den Ingenieur- und
Straßenbau gemäß ÖNORM EN 13242 und
Beton gemäß ÖNORM EN 12620
fest.
Dabei werden alle Materialbezeichnungen der bestehenden, vom BRV
veröffentlichten Richtlinie für Recycling-Baustoffe weiter verwendet, auch die
Definition der Güte- und Qualitätsklassen. Die Grenzwerte für die
Umweltverträglichkeit werden dabei noch von der Verordnung des Ministeriums
festgelegt werden.
Zusammenfassung:
2013 ist zu erwarten, dass eine Abfallendeverordnung Recycling-Baustoffe in
Österreich das Abfallende für die besseren Qualitätsklassen von RecyclingBaustoffen regelt. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung zwei neuer Normen, wovon
die erste den verwertungsorientierten Rückbau, die zweite die Eigenschaften von
Recycling-Baustoffen in bau- und umwelttechnischer Sicht regeln wird. Das
Abfallende erfordert einen hohen Dokumentationsaufwand vom Bauherrn bis zum
Recycling-Betrieb. Damit wird es zwei Klassen von Recycling-Baustoffen geben – die
einen, die ein Abfallende einhalten werden können (vorwiegend Asphalt und Beton)
und die anderen, die dies aufgrund der hohen Anforderungen nicht schaffen
(überwiegend Hochbaurestmassen). Ob diese damit überhaupt am Markt noch eine
Chance haben, ist fraglich. Zusätzlich verdoppelt sich der finanzielle Aufwand für die
chemische Analyse nach dem derzeitigen Stand des Verordnungsentwurfes. Der
bislang positiv eingeführte „Güteschutz“, eine freiwillige Qualitätsoffensive der
Recycling-Wirtschaft, die von den Auftraggebern anerkannt wurde, wird in Frage
gestellt, da es nicht möglich sein wird, die neuen Anforderungen nach Verordnung
noch durch einen „Güteschutz“ zu übertrumpfen. Der Österreichische
Güteschutzverband Recycling-Baustoffe hat im März begonnen, 50 gütegeschützte
Recycling-Baustoffe auf die Anforderungen des Verordnungsentwurfes zu überprüfen
– das Ergebnis wird Ende Mai 2013 vorliegen.
Autor:
Univ. Lektor Dipl.-Ing. Martin CAR
Geschäftsführer
Österreichischer Baustoff-Recycling Verband (BRV)
Karlsgasse 5, 1040 Wien, Österreich
brv@brv.at, www.brv.at
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Elektrobubny VAN DER GRAAF od společnosti
ACHENBACH - CZ, s. r. o. - spolehlivé řešení pro pohon
pásových dopravníků v recyklačních technologiích
Drum motors VAN DER GRAAF from ACHENBACH - CZ Ltd -

reliable solving for belt conveyor drive in recycling technologies
Ing.Michal Salamánek
ACHENBACH - CZ, s. r. o.

Abstract
Drum motors VAN DER GRAAF belongs from 80 years 20.cent. to absolute
world's height in the area electric driving for belt conveyor . There, where walks
about maximum reliability, power, and economy duty on small operating servicing
and exiguousness. Therefore are drum motors VDG much - sought - for among
others also manufacturers recycling technology and recycling lines user.
Elektrobubny nizozemského výrobce VAN DER GRAAF patří od 80 let 20.století
k absolutní světové špičce v oblasti pohonných jednotek pro pásové dopravníky .
Zejména tam, kde jde o maximální spolehlivost, výkon a ekonomiku provozu při
nepatrné provozní údržbě a malých rozměrech. Proto jsou vyhledávány mimo jiné i
výrobci recyklačních technologií a provozovateli recyklačních linek.
Elektrobubny VAN DER GRAAF
se vyrábí od průměrů 100 do 800 mm, výkonu
od 0,05 do 120 k, s rychlostmi pásu 0,007 až 5,3m/sec. Jsou určeny pro všechny
technologické i průmyslové obory a provozní podmínky. Kromě standardního
provedení s robustním litinovým pláštěm jsou dodávány též v nerezovém a
vodotěsném provedení a proto, mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu
s krytím ochrany IP 66. Mohou bez problémů pracovat v mokrém i silně prašném
prostředí s mnohahodinovým plným pracovním nasazením. Vybavení přizpůsobí
výrobce konkrétním provozním podmínkám provozovatele.
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Elektrobubny VAN DER GRAAF
mohou být vybaveny tepelnou ochranou,
reverzním chodem, brzdou zpětného chodu , případně elektromagnetickou brzdou,
speciálním těsněním pro IP 66 a IP 68, isolační třídou H,provedením „CSA C .US“.
Vyrábí se v provedení ATEX Zóna 2, II 3G T 135° ( plyn ) nebo ATEX Zóna 2, II 3G
T 135° ( prach ). Vedle standardního provedení ( plášť z opracované litiny) jsou
k dispozici též modely z nerezové oceli. V případě nedostatku místa mohou být
dodány elektrobubny VAN DER GRAAF
s přímým vyvedením elektrického kabelu
čelem bubnu. Pro mezní výkonové hodnoty jsou elektrobubny vybaveny zesílenou
hřídelí. Optimální usazení pohonu zajišťují robustní ložiskové domečky. Pogumování
bubnu podle specifikace zákazníka je samozřejmostí.
S pomocí frekvenčních měničů lze ve velkém rozmezí plynule regulovat jejich
otáčky. Zajímavostí je velmi efektivní využití elektrobubnů nejčastěji průměru 215
mm jako aktivní kartáčové stěrače, které čistí dokonale dopravníkové pásy.
Hlavní devizou, těchto „hodinářsky“ propracovaných, výkonných a provozně
úsporných elektrobubnů, je jejich praxí ověřená naprostá bezporuchovost, minimální
nároky na údržbu a prostor, vysoký výkon, tichý chod bez přehřívání a životnost,
rovnající se plánované životnosti celých technologických linek, do kterých jsou
instalovány. Výměna olejové náplněně po 50 000 provozních hodinách je jedinou
servisní činností.
Na obchodní činnost ACHENBACH-CZ, s. r. o. navazuje také NON-STOP
servisní služba. Vzhledem ke spolehlivostí elektrobubnů Van der Graaf se tato
služba zaměřuje na opravy a dodávky dříve vyrobených elektrobubnů, které do
střední Evropy doputovaly jako součást starších technologických linek, zakoupených
v západní Evropě. Nově dodané elektrobubny dosud nevykázaly žádné závady ani
poruchy.

Foto: archiv firmy
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Analýza energetické a cenové úspory při využití elektrobubnů

Van der Graaf BV
Dovolujeme si předložit Vám srovnávací rozbor týkající se spotřeby energie
běžného dopravníku s elektrickým motorem, redukční převodovkou (gear reducer) a
řetězovým pohonem (chain drive), která je srovnávána se spotřebou dopravníku
poháněného Van der Graaf bubnovým elektromotorem.Předpokládáme, že oba
dopravníky (jak běžný, tak ten poháněný VDGbubnovým motorem):
a) mají stejný výstupní výkon
b) pracují ve stejných okolních podmínkách (teplota, tlak, vlhkost, nadmořská
výška)
c) jim dodávaná elektřina má stejné parametry (fáze, napětí, frekvence)
d) jsou zatěžovány (je na ně nakládáno) stejnou měrou, která se rovná jejich
výstupnímu výkonu
( slovy laika „jedou naplno“) a pracují nepřetržitě po celou
jednotku času zvolenou pro tento rozbor.
Výpočet úspory spotřeby elektrické energie :
a)
běžný dopravník (index C bude použit pro běžný dopravník) je vybaven
např. BALDOR elektromotorwm VM3615T, s výkonem 5 hp (neboli 3730 W,
rychlostí 1750 otáček za minutu, s napětím 3x460 V a frekvencí 60 Hz), dále je
vybaven spojkou ( a coupling), pravoúhlou redukční převodovkou (gear reducer)
s převodovým poměrem 20, a řetězovým pohonem poměrem 1.5. Elektrický motor
má účinnost 85,5%, spojka 99%, převodovka je ,,červovitá nebo vývrtková (worm)‘‘
s účinností 87% a řetězový pohon má účinnost 75%.
(viz obr. A)
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Celková účinnost běžného dopravníku:
ηc =0,855 x 0,99 x 0,75 = 0,552 nebo 55,2%
Příkon (index 1 pro příkon a index 2 pro výkon) běžného dopravníku je :
P1C = P2C/ηc = 3730/0,052 = 6757,25 W = přibližně : 6,757 kW
b ) Dopravník (s indexem M pro dopravník s bubnovým motorem) poháněným
VDG bubnovým motorem . Má stejný výkon jako běžný dopravník, 5hp aneb 3730
W a zahrnuje elektrický bubnový motor s účinností 87% a rovnoosou redukční
převodovkou s účinností 96%. (viz obr. B)

Celková účinnost dopravníku poháněného VDG bubnovým motorem je :
ηM = 0,87 x 0,96 = 0,835 aneb 83,5%
Příkon ( zn. P1), (výkon zn. (P2)), dopravníku s VdG bubnovým motorem je
P1M = P2M/ ηM =3730 / 0,8350 = 4467 W = 4,467 kW
c) Provozní doba obou dopravníků je předem určena tak, že oba srovnávané
dopravníky běží v osmihodinových směnách, dvě směny denně, pět dní v týdnu a 52
týdnů v roce
t = 8 hodin za směnu, x 2 směny za den, x 5 dní v týdnu, x 52 týdnů v roce = 4160
hodin v roce
d) Elektřina spotřebovaná (EC) běžným dopravníkem v daném čase je výsledkem
příkonu (P1C) a provozní doby (t):
EC = P1C x t = 6,757 kW x 4160 hodin za rok = 28109,12 kWh za rok
e) elektřina spotřebovaná dopravníkem s VDG bubnovým elektromotorem
v určené provozní době je určena podobně:
EM = P1M x t =4,467 kW x 4160 hodin za rok = 18583 kWh za rok
f. Průměrná cena elektrické energie v Nizozemsku je: p = 0,08 €/kWh
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g) cena elektrické energie za rok je pro běžný dopravník určena pomocí množství
spotřebované energie a dané provozní doby a průměrné ceny elektrické energie:
CC = EC x p = 28109 kWh/rok x 0,08 €/kWh = 2248,72 €/rok
h) cena elektrické energie za rok pro dopravník poháněný VdG bubnovým motorem
je určena podobně :
CM = EM x p = 18583 kWh/rok x 0,08 €/kWh = 1487 €/rok
i) Úspora energie za rok u toho účinnějšího z dopravníků, tedy dopravníku
poháněného bubnovým motorem VDG, je určena jako rozdíl mezi spotřebovanou
energií běžného dopravníku a spotřebovanou energií dopravníku s bubnovým
motorem VdG, v dané provozní době jednoho roku.
ES = EC – EM = 28109 kWh/rok – 18583 kWh/rok = 9562 kWh/rok
j) Úspora finančních nákladů za rok používání toho účinnějšího z dopravníků (zn.
CS), tedy dopravníku poháněného bubnovým motorem VdG, je určena jako rozdíl
mezi finančními náklady na provoz běžného dopravníku za rok a finančními náklady
na provoz dopravníku poháněného VdG bubnovým motorem.
CS = CC – CM = 2249 €/rok – 1478 €/rok = 762 €/rok , to je cca 19 431,- Kč.
(Zpracováno podle technicko-ekonomických podkladů Van der Graaf BV Nizozemi ,
platných pro rok 2013)
Výše uvedená případová studie ukazuje jednoznačnou ekonomickou výhodnost
využití bubnových elektropohonů Van der Graaf BV
pro pohon pásových
dopravníků ve všech provozních podmínkách. Široká paleta typů, možnost použití i
v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů či zahoření prachu, extrémní spolehlivost a
životnost odpovídající plánované životnosti technologií pásové dopravy jsou
hlavními důvody raketově rostoucího počtu prodaných elektrobubnů v České
republice.
Za 8 let dodávek těchto elektrobubnů jsme nezaznamenali ani jednu závadu,
poruchu či reklamaci.
Rádi posloužíme i Vám.
ACHENBACH-CZ, s. r. o. – výhradní parnter společnosti Van der Graaf BV
pro dodávky a servis pro Českou republiku.
Kontakt : Ing.Michal Salamánek
ACHENBACH-CZ,s.r.o.
tel. + 420 567 234 240
tel.-fax : + 420 567 214 035
mobil NON STOP : + 420 777 336 945
IP telefon : + 420 567234 240
ICQ : 449-408-251
e-mail : info@achenbach.cz, NON STOP mail : m.salamanek@gmail.com .
www.achenbach.cz
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SEZNAM INZERENTŮ :
ABF a.s., Praha
ACHENBACH-CZ, s.r.o., Třešť
BETONSERVER, AUREA INVEST a.s., Praha
REMEX CZ a.s., Prachatice
ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o. ,
Hořice
časopisy: CEMC - Odpadové fórum, Praha
Economia, a.s. – Odpady, Praha
Lomy a těžba, Pyšely
M.I.A s.r.o. - Magazín stavebné stroje a
mechanizácia, Bratislava
Strojní kaleidoskop, Čerčany
Vega, s.r.o. – Stavební technika, Hradec
Králové

99

100

Světová kvalitativní jednička
v segmentu bubnových
elektropohonů pásových
dopravníků
kvalita , ekonomika
provozu, spolehlivost a
minimální provozní
údržba
to jsou elektrobubny

Van der Graaf BV
Pro zákazníka – provozovatele pás. dopravníků přináší řešení pohonů pásových
dopravníků elektrobubny Van der Graaf BV mnoho provozních výhod :
• optimální účinnost pohonu, vynikající

ve spolehlivosti,
výkonu, nehlučnosti a
téměř
bezúdržbovém provozu jsou Van der Graaf BV elektrobubny (životnost pohonů bez oprav je i
více než 30let, výměna oleje po 50 000 provozních hodinách

• výrazně se ušetří prostor - integrovaný elektromotor pro pohon je součástí hnacího bubnu a
nijak nevyčnívá mimo dopravník atd....

• sortiment elektrobubnů zahrnuje veškeré průměry bubnů od 100 mm do 800 mm a výkony

od 0,04 kW do 130 kW , rychlosti posuvu pásu 0,007 – 5,3 m/ sec., možnost reverzního
chodu; možnost vybavení brzdou zpětného chodu a tepelnou pojistkou. Atypická řešení nejsou
problémem.

• prvotřídní

provedení s množstvím technických patentů a inovativních řešení, vysoce
naddimenzovaná ložiska, dokonalé prachotěsné uložení zesílených hřídelí tzv. „VITON“ simering
systems zjišťuje lehký chod a mimořádnou životnost pohonu. Každá součástka je vyrobena
z nejjakostnějších materiálů přímo ve výrobním závodě VDG a podléhá několikanásobné
kontrole jakosti ( žádné díly nejsou od subdodavatelů !! ). Každý motor je před dodávkou
podroben zátěžovému testu, o kterém je vstaven protokol.

• Elektrobubny Van der Graaf BV jsou vhodné pro použití ve

všech odvětvích
potravinářství, chemie, farmacie.... ( i do prostor s nebezpečím výbuchu )

průmyslu i

• Provedení ocelolitinové i nerezové , různé atypické délky, mnoho typů pogumování, včetně
gumo-keramického podle přání a specifikace zákazníka

• Všechny elektrobubny jsou vyráběny v souladu s IEC Normami i ve třídě IP 66. Na přání jsou
elektrobubny vyráběny též v provedení CSA a též v nerezu ( AISI 316 L. I.4404)

• Nadstandardní záruky jako důkaz spolehlivosti

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Kontakt: Ing.Michal Salamánek
ACHENBACH-CZ,s.r.o.
tel. + 420 567 234 240, tel.-fax : + 420 567 214 035,
mobil NON STOP : + 420 777 336 945
e-mail : info@achenbach.cz,
www.achenbach.cz
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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 14 stavebních sezón 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 včetně
mobilních.
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 recyklačních center, skládek sutí, lomů a 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 a úpravy se
provádí nepřetržitě on-line, což zaručuje vždy aktuální „živé¨ výstupy. S vlastními
webovými 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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Provádíme:
• recyklaci stavebních a
demoličních odpadů,
• drcení a třídění lomového
kamene,
• odstraňování staveb,
• rekultivace a zemní práce
• zajištění komplexního
odpadového hospodářství
• poradenství v oblasti recyklace a
odpadového hospodářství

Moderní strojní zařízení:
Drtiče:
• Kuželový: KDH 900
TEREX 1000 SR
• Odrazové: TEREX 4242
SBM

• čelisťové: TEREX
3 drtiče HARTL PC

6 třídičů:

3 x EXTEC
3 x POWERSCREEN

Kontakty
Předseda představenstva:

Ing. Petr Wiesner, tel. 602 611 664

Divize mobilní recyklace:

p. Pavel Kusý, tel. 602 388 486

Stavební divize:

p. Luboš Netušil, tel. 725 292 644

Divize odpadového hospodářství:

p. David Cozl, tel. 602 470 589

Obchodní oddělení:

Ing. Tomáš Kořen, tel. 725 292 643

kontaktní e-mail: info@remex.cz
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Zkušebnictví, posuzování shody výrobků,
certifikace produktů a certifikace systémů managementu
kvality pro vybrané oblasti stavebnictví.
Zkušební laboratoř
Zkoušení vlastností kamene, kameniva a recyklátů včetně jejich vzorkování a
zkoušení vlastností betonu, zemin a asfaltových směsí
Certifikace systému managementu kvality v oborech těžba a úprava kamene,
kameniva a písku, zpracování a usazování kamene a výroba stavebních prvků
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