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VÝROBA BETONU Z RECYKLOVANÉHO STRUSKOVÉHO
KAMENIVA
CONCRETE PRODUCTION WITH RECYCLED SLAG-AGGREGATE
Ing. Radomír Rucki
Miroslav Karas-Destro, Sýkořice 216, 270 74 Zbečno
The paper describes recycling old landfill of air-cooled Blast Furnace Slag and the
production of slag-aggregate for use in civil engineering works, road construction and
concrete production. Slag aggregate exhibits some different properties then natural
aggregate, therefore the concrete mix-design and the production proceeding have to
be modified. The properties of the ready-mix concrete and concrete precast block are
discussed.
1. Na začátek trochu historie
Kladenské hutě vznikaly v průběhu 19 století, výroba surového železa nabyla na
intenzitě zejména koncem 19. století, kdy se v okolí hutí začaly vytvářet haldy z
vyvážené vysokopecní strusky. Halda Vojtěšské huti, později zvaná Koněv, je tvořena
převážně vysokopecní struskou vyváženou přibližně v letech 1870 až 1970, obsahuje
více než 10 miliónů tun suroviny. Na rozdíl od nedaleké Buštěhradské haldy se zde
prakticky nevyvážely odpady jiného charakteru než je struska a v menší míře
popeloviny a zbytky vyzdívek.

foto Kladno minulé 2008

Obr. č. 1 a 2 Vyvážení vysokopecní strusky na buštěhradskou haldu, 20. stol.
Foto Kladno minulé 2008

Struska a doprovodné popeloviny byly na haldě deponovány prakticky bez většího
využití až do konce 90. let 20 století.
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Obr. č. 3 Halda Koněv, stav 2017

2. Recyklace strusky
Firma Miroslav Karas - Destro, se od roku 1991 zabývá zpracováním ocelárenských
a stavebních odpadů, kdy začala s recyklací strusky z oceláren Poldi, a
Mníšku pod Brdy,
ze
sléváren
Roudnice nad Labem
a
strojíren
ze
Žďáru nad Sázavou.
Odtěžování vysokopecní strusky z haldy místní huti Koněv začíná až v roce 1998.
Nová recyklační linka přímo na haldě zpracovává především vlastní vysokopecní
strusku a další ocelárenské a stavební odpady. Výsledným produktem jsou jednak
směsné recykláty a dále pak kvalitní struskové kamenivo dodávané na trh pro použití
v nestmelených a stmelených směsích pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
podle ČSN EN 13242 v zrnitostních frakcích 0/4 mm, 2/8 mm, 8/22 mm, 0/32 mm, 0/63
mm, 22/63 mm a 63/125 mm.
Dlouhodobě stabilní složení suroviny a stálá kvalita sledovaných frakcí kameniva
umožnila přistoupit k dalšímu kroku pro vyšší zhodnocení suroviny, a to spuštění
samostatné recyklační linky určené speciálně pro výrobu struskového kameniva pro
použití do betonu. Popracovaným systémem drcení a třídění a opakovaného drcení
v soustavě recyklačních linek se z natěžené suroviny, tvořené vzduchem chlazenou
vysokopecní struskou, doprovodnými popelovinami a zbytky vysokopecních vyzdívek,
získává velmi kvalitní kamenivo vyhovující požadavkům ČSN EN 12620 na kamenivo
do betonu ve frakcích 0/4 mm, 4/8 mm a 8/16 mm. Kamenivo je zatříděno v zrnitostech
Gf85, Gc85/20, s velmi dobrou odolností proti drcení LA25.
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Charakteristickým parametrem struskového kameniva, kterým se odlišuje od
přírodního kameniva, je jeho vysoká nasákavost u všech frakcí daná strukturou
vzniklou během chladnutí. Nasákavost se pohybuje na úrovni 4-8 % hm., ovšem
specifický charakter pórovité struktury přesto zaručuje dostatečnou mrazuvzdornost
kameniva stupně F2. Emise radioaktivity vyjádřená Indexem hmotnostní aktivity
dovoluje použití tohoto kameniva i pro objekty s pobytovými místnostmi.

Obr č. 4 Linka pro recyklaci strusky a ocelárenských a stavebních odpadů

Obr č. 5 Linka pro výrobu struskového kameniva do betonu
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3. Zpracování struskového kameniva do betonu
Takto vyrobené kamenivo sice splňuje náročné požadavky normy na kamenivo do
betonu, ovšem z titulu původu a vzniku má některé vlastnosti, které znevýhodňují jeho
použití v běžných betonářských provozech v porovnání s běžně používaným
přírodním kamenivem.
Jedná se především o dva parametry:
a. obtížnější zpracovatelnost, zejména plastického a tekutého, betonu, danou
pórovitým charakterem povrchu zrn a vysokou ostrostí jejich hran.
b. vysokou nasákavost všech frakcí, se kterou je nutno kalkulovat při návrhu betonu a
dále pak při dopravě a zpracování betonu

Obr. Č. 6 a 7 Zrna vzduchem chlazené vysokopecní strusky frakce 8/16 mm
Náročnější zpracování recyklovaného struskového kameniva v betonu snižuje šance
na rozšíření jeho využívání v konkurenci s nově těženým přírodním kamenivem, které
je standardně používáno ve výrobnách transportbetonu nebo v prefabrikaci.
Ekologický přínos využití recyklovaného materiálu místo spotřeby přírodní suroviny,
navíc spojeného s likvidací staré zátěže, není bohužel v běžných tržních vztazích nijak
zhodnocen. Navíc, širší použití strusky pro stavební účely je v poslední době
negativně postiženo širokou medializací aféry spojené se závadami při použití „nějaké
strusky“ při stavbě dálnice D 47. Z neznalosti skutečného stavu věcí pak někteří
investoři odmítají použití strusky jako takové.
Jednou z možností, jak uplatnit takto recyklovaný materiál na trhu, je jeho další
zhodnocení ve výrobku, který při uvedení na trh bude naprosto srovnatelný
s konkurenční produkcí. Tuto cestu zvolila společnost Destro rozhodnutím vyrábět a
dodávat na trh hotový beton a betonové výrobky. V případě struskového kameniva to
znamená řešit technické a technologické problémy výroby betonu tak, aby konečný
výrobek byl srovnatelný s betonem z přírodního kameniva. Samozřejmě s tím souvisí
investice do výrobního zařízení, tj. mísícího centra, dopravních prostředků, výrobních
forem a výrobní linky na betonové zboží.
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Přímo na haldě byla proto vybudována betonárna s planetovou míchačkou zn.
Prometal, s výkonem 30 m3 betonu/hod. Betonárna je integrovaná s drticí a třídicí
linkou vyrábějící kamenivo do betonu, je vybavená 4 sily na cement, příměsi a jemné
podíly z drcení strusky, 5 zásobníky na struskové kamenivo frakcí 0/4 mm, 4/8 mm a
8/16 mm a na přírodní kamenivo 0/4 mm a dávkovači přísad. V letech 2015 - 2016
probíhal vývoj složení betonu pro výrobu masivních prefabrikátů a betonu pro
transportbeton zakončený průkazními zkouškami a vydáním certifikátů (systému řízení
výroby) pro možnost uvedení na trh.
V současné době se v ocelových formách vyrábí prefabrikované prvky gravitačních
opěrných stěn Stablo a v roce 2016 byla zahájena výroba transportbetonu.

4. Struskové kamenivo
Hovoříme-li o struskovém kamenivu do betonu, myslíme tím přesně umělé drcené
kamenivo ze vzduchem chlazené vysokopecní strusky, vyhovující požadavkům na
kamenivo do betonu podle ČSN EN 12620+A1. Toto kamenivo je možno použít do
většiny betonů podle současně platných norem pro výronu betonu ČSN EN 206 a ČSN
P 73 2404. Jediným omezením, uváděným v normách, jsou betony v prostředí (SVC)
XF1-4, tj. odolné mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám a to pro konstrukce
s projektovanou zvýšenou životností 100 let. Pro tyto konstrukce je požadován
nejvyšší stupeň mrazuvzdornosti kameniva F1, přičemž struskové kamenivo dosahuje
stupně F2.

5. Výroba prefabrikovaných výrobků
Představitelem prefabrikovaných výrobků jsou prvky opěrných stěn, systému Stablo
tvořeného sortimentem 35 bloků různých rozměrů v modulu 400 mm, počínaje
rozměrem 1600x800x800 mm až do 400x400x400 mm. Beton pro bloky je vyráběn
výhradně z recyklovaného struskového kameniva bez použití přírodního písku z
betonů pevnostních tříd C 25/30 a C 30/37 vyhovujících prostředí XC4, XF3, tj.
odolných působení mrazu.

Obr. č. Blok Stablo A1 o hmotnosti 2400 kg a blok Stablo D1/4 o hmotnosti 150 kg
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6. Výroba transportbetonu
Specifický charakter povrchu drcených zrn recyklované strusky, porozita povrchu a
ostrost hran, na jedné straně přispívá k dosažení vyšších pevností betonu, na druhé
straně představuje určitou překážku při použití v tekutém transportbetonu.
K důležitým vlastnostem transportbetonu patří dostatečně tekutá konzistence a
dostatečně dlouhá doba zpracovatelnosti betonu. Výsledkem kombinace vývoje
receptur, zahrnujícím jak laboratorní, tak provozní zkoušky betonů, a vhodného
nastavení výrobního procesu je výroba transportbetonu očekávaných vlastností.
Transportbeton je vyráběn z následujících vstupních materiálů:
- portlandský cement podle ČSN EN 197-1, ed. 2
- popílek do betonu podle ČSN EN 450-1
- drobné struskové kamenivo fr. 0/4 mm
- drobné přírodní těžené kamenivo fr. 0/4 mm
- hrubé struskové kamenivo fr. 4/8 mm a 8/16 mm, vše podle ČSN EN 12620
- plastifikační přísady do betonu na bázi polykarboxylátů podle ČSN EN 934-2
- záměsová voda podle ČSN EN 1008
V současnosti betonárna nabízí široký sortiment transportbetonu:
- pevnostní třídy C-/5 až C 40/50 podle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
- pro stupně vlivu prostředí (SVP) XC1-4, XD1-3, XF1,3, XA1-3, vyjma prostředí XF2,
XF4, což je prostředí s působením mrazu a chemických rozmrazovacích látek
- ve stupních konzistence sednutí kužele podle Abramse S1 - S5, tj. zavlhlé až velmi
tekuté betony
- s dobou zpracovatelnosti betonu cca 90 min

pevnost v tlaku v N/mm2
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Graf č. 1 Nárůst pevností betonu v tlaku, průkazní zkoušky transportbetonu Destro,
2016
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Zvláštní vlastnosti kameniva vyrobeného drcením vzduchem chlazené vysokopecní
strusky přinášejí betonu také pozitivní vlastnosti. Vysoká nasákavost zrn přispívá k
vnitřnímu ošetřování tvrdnoucího betonu vyšších tříd, kdy voda obsažená v jádru zrn
nezvyšuje vodní součinitel pojivové pasty, tudíž nepostihuje pevnosti betonu, ale
během zrání betonu poskytuje zdroj vody pro hydratační reakce [1]. Dalším přínosem
jsou nejjemnější částice (odprachy) vznikající při drcení strusky. U běžného přírodního
kameniva tyto jemné podíly zvyšují spotřebu vody v betonu pro dosažení požadované
konzistence a tím negativně ovlivňují pevnosti betonu. Jemné podíly vysokopecní
strusky v prostředí cementového tmele vykazují hydraulickou aktivitu a mohou
přispívat k dlouhodobému nárůstu pevností betonu [2,3]. K nárůstu pevnosti v čase
přispívá i obsah popílku v pojivu. Z grafu č. 1, prezentujícího výsledky vývoje pevností
v tlaku několika pevnostních tříd transportbetonu během 56 dní zrání, je zřejmé, že i
po této době lze očekávat znatelný přírůstek hodnot.

7. Závěr
Úspěšné uplatnění materiálů získaných recyklací z odpadů nebo starých navážek na
stavebním trhu závisí na jejich schopnosti konkurovat materiálům vyráběných
standardním způsobem. V běžných tržních vztazích nelze očekávat zhodnocení
(morálního) pozitivního globálního ekologického dopadu při využívání druhotných
surovin. Recyklované materiály je nutno dál zhodnotit do té míry, že se mohou svými
užitnými vlastnostmi vyrovnat běžným produktům. Ve výše popsaném příkladu
recyklovaného kameniva ze vzduchem chlazené vysokopecní strusky je to podmíněno
řešením specifických problémů při výrobě a dodávkách betonů standardní kvality
v konkurenčním prostředí.
8. Literatura
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VLASTNOSTI STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ A
RECYKLÁTŮ Z NICH VYROBENÝCH Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ - LABORATORNÍ VÝSLEDKY
BUILDING AND DEMOLITION MATERIAL COMPOSITION FROM
ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE – LABORATORY RESULTS
Ing. David Kotrba, Ing. Pavel Branský
ALS Czech Republic, s.r.o, david.kotrba@alsglobal.com,
pavel.bransky@alsglobal.com
Abstract
Building material waste tests are important part of environmental laboratory routine
service. Legal requirements set limits for certain parameters, but some of them are
not fulfilled eveny by new building material, thus recycling of such materials is very
difficult, when obeying current law. The article summarizes some practical results of
such a state and shows statistic date from almost 3 000 tests performed in years
2014-2016.
1. Úvod
Problematika stavebních a demoličních odpadů a materiálů (SDO) je z hlediska
analytické laboratoře poskytující komerční rozbory v České republice významným
tématem. Základním motivátorem provádění testů odpadů ze stavební činnosti je
bezesporu platná legislativa definující požadavky na obsah kontaminantů a vlastnosti
materiálů vznikajících při stavební a demoliční činnosti z hlediska dalšího nakládání
s nimi. Uváděný příspěvek má za cíl soustředit se zejména na praktické zkušenosti
s těmito odpady z hlediska poskytovatele analytických služeb a to jak z oblasti
odběru vzorků, tak i z hlediska vyhodnocení získaných analytických dat. Popisuje
také základní otázky vyvstávající na straně původců a zpracovatelů SDO v rámci
způsobu naplňování legislativních požadavků se zaměřením zejména na využívání a
recyklaci SDO.
2. Legislativa
Platné právní předpisy popisující nakládání s materiálem vznikajícím při stavební a
demoliční činnosti jsou jistě odborné veřejnosti velmi dobře známy a tento text si
neklade za cíl být výkladem legislativních požadavků. Z hlediska každodenní činnosti
analytické laboratoře ve vztahu se zákazníky z řad stavebních firem, odpadářských
společností či provozovatelů zařízení pro zpracování SDO se celá široká škála
legislativních požadavků v největší míře zužuje zejména na prokazování složení a
vlastností SDO, které by umožnily co nejekonomičtější nakládání s těmito materiály.
V současné situaci to znamená zejména stanovení parametrů definovaných
vyhláškou Ministerstva životního prostředí (MŽP) 294/2005 v platném znění a to
tabulek z přílohy 10 (Tab. 10.1 a 10.2, popř. 10.4). Specificky pro konstrukční vrstvy
pozemních komunikací se také z hlediska jejich recyklace jedná o prokázání splnění
požadavků TP 150 Ministerstva dopravy (MD) z hlediska nepřítomnosti dehtu.
Pokud SDO splní limity stanovení Tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 a jsou
upraveny dle požadavků této vyhlášky (zejména úprava zrnitosti a jeho roztřídění na
11

velikostní frakce a materiály) je možno jej ukládat na povrchu terénu, čili jej využít
jako technologický materiál pro skládky odpadů (k vytváření ochranné vrstvy kryjící
těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky), k rekultivaci vytěžených
lomů či k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených
pozemků. Relativně častý je také požadavek na splnění těchto limitů pro příjem
materiálu do recyklačních zařízení, případně prokázání těchto limitů pro recykláty,
které tato zařízení produkují. Uvedené způsoby nakládání jsou přitom méně
ekonomicky náročné než uložení na skládku jakožto odpadu, případně mohou přinášet i
ekonomický zisk (recyklační střediska).
U konstrukčních vrstev pozemních komunikací se laboratoř setkává s požadavkem
na zhodnocení obsahu dehtu (resp. obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAH)) pro
určení dalšího nakládání s těmito materiály zejména z hlediska jejich opětovného
využití při stavbách vozovek, recyklace a výroby asfaltových materiálů.
3. Mezi legislativou a praxí
Základní otázky, se kterými se setkáváme u zákazníků, kteří se v této oblasti
pohybují, ať už na straně původců SDO nebo jejich zpracovatelů jsou uvedeny níže.
Mohou vyznívat jakkoliv nepoučeně, laicky či přímo být v nesouladu s tím, jak byla
příslušná legislativa zamýšlena, nicméně jejich vznik plyne z faktu, že podmínky jsou
v různých zařízeních či regionech různé a tyto otázky jsou dokladem toho, že mezi
původci SDO a zařízeními pro jejich ukládku a recyklaci není zcela jasno ohledně
plnění příslušných požadavků:
• Je opravdu materiál vždy odpad (a musí se tedy podrobit limitům vyhlášky
294/2005), i když se následně zpracovává v recyklačním zařízení na výrobek?
Proč to není vlastně surovina?
• Je tedy nutné vždy prokazovat vlastnosti materiálu z hlediska limitů pro
odpady z tabulek 10.1 a 10.2 na vstupu do recyklačních zařízení?
• Je nutné prokazovat vlastnosti recyklátů vzniklých z SDO z hlediska limitů pro
odpady z tabulek 10.1 a 10.2 na výstupu z recyklačního zařízení? Je to nutné
vždy nebo jen pokud se nekontrolují vstupy?
• Jaká je správná frekvence prokazování (četnost analýz)?
• „Proč musím splňovat limity pro vytěženou zeminu, když kdekoliv v okolí je
neplní ani ornice“?
Odpovědi na některé z těchto nejčastějších dotazů a jejich různé modifikace jsou
jistě k nalezení v různých částech příslušné legislativy, nicméně jejich shrnutí a
vyjasnění by z našeho pohledu velmi ulehčily a zpřehlednily činnosti, jež by měly vést
k ochraně životního prostředí, ekonomickému využívání SDO, plnění recyklačních
cílů, ušetření cenných surovinových zdrojů a pomohly by zamezit některým
přístupům, které se zaměřují čistě na maximalizaci ekonomického efektu bez ohledu
na ekologii. Bohužel nemálo provozních řádů, jež jsou v platnosti u recyklačních
zařízení, nedává na výše uvedené dotazy jednoznačné odpovědi, přičemž právě
provozní řád je dokument, jež je pro provozovatele zařízení nejzásadnější, co se jeho
požadovaných činností týče. Samozřejmě provozní řády často obsahují odkaz, na
plnění požadavků dle vyhlášky 294/2005, nicméně bez bližší specifikace jakým
způsobem jsou tyto požadavky v daném zařízení uplatňovány, kontrolovány toto
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vede k situacím, kdy při kontrole ze strany příslušných orgánů je provozovatel nemile
překvapen tím, že jeho výklad plnění těchto požadavků není akceptován. Je jistě
povinností kontrolních orgánů nedodržování legislativních podmínek postihovat,
nicméně variabilita provozních řádů a povolení k nakládání s SDO ukazuje, že ani
přístup schvalovatelů provozních řádů není jednotný.
Vzhledem k nastaveným limitním hodnotám zejména v tabulce 10.1 vyhlášky
294/2005 panuje také obava (a nutno říci, že bývá i naplněna), že nevyhovující
výsledek některého z parametrů diskvalifikuje daný materiál z dalšího využití a tento
bude muset skončit jako odpad na skládce za významně jiných nákladů jak
finančních, tak ekologických, než kdyby se využil jinak. V tomto směru je poté tlak na
postačující základní popis odpadu či čestné prohlášení, že odpad neobsahuje
znečišťující látky, případně deklaraci splnění limitů vyhlášky 294/2005 pomocí
rozborů max. 1x za rok a prohlášením, že i další odpady mají obdobné složení jako
ten, který byl rozboru podroben.
Dlužno v této souvislosti také poznamenat, že se nevyužívá možnosti prokázat
zvýšené hodnoty parametrů z tabulky 10.1 (týká se zejména kovů, typickým
příkladem je arsen) v místě uložení/využití materiálu a následně povolení umístit na
dané místo i materiál, který v některém parametru vykazuje i mírně vyšší hodnoty
nežli jsou limity z tabulky 10.1.
Dalším faktem je, že některé stavební materiály ani jako nově vyrobené nesplňují
požadavky vyhlášky 294/2005 (sádrokartony – problém vysokého obsahu síranů a
tudíž imobilizace Daphnia magna, asfalt – obsah C10-C40, beton – arsen obsažený
v použitém kamenivu), tyto parametry se u nových výrobků nesledují, ale ve chvíli
jejich odstraňování a tudíž vzniku SDO nemůže tento materiál limity splnit, přestože
nikterak nedošlo k jeho sekundární kontaminaci. Je tedy k diskusi, zda pro určité typy
materiálů v rámci SDO jsou některé parametry vůbec splnitelné a z hlediska jejich
následného využití vhodné – např. asfalty využívané opět do výroby asfaltových
směsí.
Bylo by tedy vhodné navrhnout takové sady parametrů a jejich limity, které by
zohledňovali jednak typ materiálu a jednak jeho následné možné využití. Například
mít k dispozici jinou sadu (relativně přísnou) limitů pro recyklát/materiál jež má být
použit pro zpevnění či vybudování lesní cesty a jinou (volnější) sadu limitů pro tentýž
materiál, jež bude použit jako součást například stmelené směsi.
4. Životní prostředí a kontrola materiálů
Výše uvedeným se rozhodně nesnažíme říci, že bychom měli jakkoliv rezignovat na
soustavnou a přiměřenou kontrolu složení SDO z hlediska látek nebezpečných pro
životní prostředí, ba naopak. V praxi je stavební materiál/odpad po recyklaci
(vytřídění a úprava zrnitosti) reálně používán na povrchu terénu, čili je vystaven
vlivům prostředí a je třeba zajistit, že toto prostředí nebude nikterak poškozeno či
ohroženo. V recyklačních střediscích se většinou neprovádí aktivní dekontaminace
přijatého materiálu (vyjma jeho třídění) z hlediska obsahu látek sledovaných v rámci
tabulky 10.1 vyhl. 294/2005. V reálné praxi chybí taktéž jednotný přístup k otázce
odběru vzorků (kdo je oprávněn odebírat, jaké postupy odběru mají být uplatněny),
pravidel pro četnost prokazování splnění limitů (ve které fázi recyklace či vzniku SDO
a jak často) a také certifikace recyklátu jakožto výrobku je často bez systematického
ověřování vlivu na životní prostředí.
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Rozsah a způsob vzorkování (a následných analýz, výše legislativních limitů) by měl
být dán
•

Množstvím materiálu přijímaného/zpracovávaného

•

Reálnou možností reprezentativně a kvalitně odebrat vzorky materiálů

•

Následným využitím materiálu (asfalty – silnice, kamenivo – beton,
zemina – „kdekoliv“)

•

Místem využití materiálu (rekultivace skládky x obydlená zóna)

K uvážení je, zda by bylo vhodné po vzoru např. Rakouska výše uvedené jasně
definovat vyhláškou zohledňující následný osud materiálu po recyklaci a jeho
„přirozené“ vlastnosti. Současně je třeba i za současné právní úpravy zajistit kvalitní
provozní řády ze strany povolujících autorit – pouhý odkaz „dle vyhlášky“ není
bohužel dostatečnou zárukou odpovídající kontroly. Následně striktně vyžadovat
provádění testů, rozborů a kontrol ve stanoveném rozsahu s jasně danou
odpovědností za jejich provedení.
Z hlediska vlivu na životní prostředí je dobré také uvážit, zda je vhodným přístupem
stanovování absolutních koncentrací škodlivin v sušině nebo by bylo vhodnější
stanovování vyluhovatelnosti těchto látek z materiálů a to preferenčně pomocí
perkolačních výluhů, čili laboratorního testu chování materiálů podrobených průtoku
vodou a následného stanovení obsahu látek do takto protékající vody vyluhovaných.
Tento přístup je pro klasifikaci odpadů stanoven např. v legislativě Švédska či
Finska. Nezřídka se stává, že přestože obsah některé z látek v sušině je nadlimitní,
tak z hlediska ekotoxikologických testů je výsledek v pořádku (viz Tab. Asfalt – 0.1 a
10.2).
Další poznámkou v souvislosti s legislativou je také diskrepance mezi požadavky na
obsah arsenu v sedimentech pro využití na zemědělskou půdu (limit 30 mg/kg sušiny
dle vyhlášky 257/2009) respektive požadavky na kaly z čistíren odpadních vod pro
využití na zemědělskou půdu (limit 30 mg/kg sušiny dle vyhlášky 437/2016 sušiny) a
požadavky na odpady pro využití na povrchu terénu dle vyhlášky 294/2005 (limit 10
mg/kg sušiny)
Relativně velmi důležitou součástí celého procesu je nejen vlastní rozbor
v akreditované laboratoři, ale zejména také nezávislý odběr vzorků provedený
odborně a dle normovaných požadavků na vzorkování velkých množství materiálů.
Jakkoliv kvalitně a správně provedený rozbor nemůže být vypovídající, pokud nebyly
vzorky odebrány dle příslušných dokumentovaných postupů a nebyly provedeny
nezávislou osobou.
5. Ekonomická náročnost laboratorních rozborů a kontrol
Samozřejmě je třeba pro dostatečnou kontrolu určit odpovídající a dostatečnou
frekvenci provádění rozborů vztaženou buď na časový úsek, nebo lépe na množství
materiálu, jež má být danými laboratorními výsledky dokladován jako nezávadný.
Níže jsou uvedeny 2 varianty odhadnuté ekonomické náročnosti provádění
analytické kontroly.
•

Odběr vzorku

500 – 1 000 Kč

•

Rozbor dle tabulky 10.1

5 000,14

•

Rozbor dle tabulky 10.2

6 000,-

Typické zařízení na recyklaci zpracovává 3 až 4 typy materiálů, návoz probíhá od
různých subjektů, z různých staveb.
Varianty řešení:
•

Kontrola vstupů – „co objekt/stavba a materiál to rozbor“ - 12 000,-/stavbu a
materiál. Zde se jedná o náklad původce materiálu, varianta je „bezpečná“ pro
recyklační zařízení. Celkový náklad je do 40 000,-na stavbu, pokud ze stavby
budou produkovány typicky 4 druhy materiálu

•

Kontrola výstupů – „co materiál to rozbor“. Zde je zásadní určit frekvenci stanovení
(např. kvartálně nebo rozbor na každých 10 000 t). Jedná se o náklad
recyklačního zařízení, které tím přece jen podstupuje riziko, že výstup z recyklace
(do které vkládá finanční prostředky prostřednictvím energií, mezd, odpisů atp.)
nebude splňovat dané limity. V tomto případě by mohl modelový příklad recyklační
zařízení vypadat následovně:
•

Kvartálně (například) rozbor z každého materiálu (4 materiály, čili 4x4 rozbory
ročně) – cca do 200 000/rok

•

Při 100 000 tun ročně a kvartálním testování 2 Kč/tunu / Při rozboru v ceně
cca 12 000 Kč – na každých 10 000t náklad cca 1,2 Kč/tunu

6. Statistická data
Dále jsou uvedena data výsledků stanovení materiálů, které si zákazníci zadali u
laboratoře na porovnání s limity tabulek 10.1 a 10. 2. za roky 2014-2016. Jedná se o
téměř 3 000 vzorků. U vzorků, které byly jednoznačně zadány jako asfalty, zeminy,
betony, cihly bylo provedeno srovnání s limity tabulek 10.1 a 10.2 po jednotlivých
typech materiálů.
Tabulka 1. Srovnání výsledků vzorků zadaných v letech 2014 – 2016 na porovnání
s limity tabulek 10.1 a 10.2 – veškeré výsledky
Splňuje limit vyšší o:

Parametr (Tabulka 10.1)
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
V
BTEX
PAU
EOX
Uhlovodíky C10-C40
PCB

Limit 294/2005
10
1
200
0.8
80
100
180
0.4
6
1
300
0.2

Množství vzorků
splňujících limit
(%)
71
93
97
96
96
93
98
97
81
99
85
97

15

30%
77
94
97
97
97
95
99
97
83
99
87
98

50%
81
95
97
97
98
96
99
98
85
99
88
98

75%
85
96
97
98
98
97
99
98
86
99
90
98

100%
87
96
98
98
99
97
99
98
88
99
90
98

Parametr (Tabulka 10.2)

Limit 294/2005

Ryba - Poecilia reticulata
Perloočka - Daphnia magna
Řasa - Desmodesmus subspicatus
Semeno - Sinapis alba

Splňuje

Splňuje

I

II
97
95
97
97

0
30
30
30

97
95
100
100

Z uvedené Tabulky 1 je zřejmé, že limitujícím faktorem jsou zcela obecně zejména
arsen, polyaromatické uhlovodíky (PAU) a uhlovodíky C10-C40. Ekotoxikologické
testy naproti tomu ve velkém procentu splňují limity vyhlášky, v dalších tabulkách již
nejsou uvedeny. Z dalších tabulek pro jednotlivé materiály vždy vyplývají nejvíce
limitující parametry (vyznačené vždy nejtmavší barvou), jsou to uhlovodíky C10-C40
a PAU pro asfalty, arsen a PAU pro zeminy a betony, arsen pro cihelné materiály,
které jinak ale bývají relativně v pořádku. Ostatní materiály neidentifikované názvem
vzorku opět nejčastěji nesplňují limity pro arsen, PAU a uhlovodíky C10-C40.
Zatímco PAU a uhlovodíky C10-C40 jsou zcela jistě antropogenního původu
(sekundární kontaminace materiálů během využívání staveb), obsah arsenu je často
dán přirozeným obsahem tohoto kovu v materiálech (i původních použitých na
výrobu betonu, cihel…), sekundární kontaminace arsenem při využívání staveb je
v menší míře (nátěry, průmysl s arsenem nakládající).
V tabulkách je vyznačeno, jak se zvyšuje podíl vyhovujících výsledků při zvýšení
limitů o 30, 50, 75 a 100%. Pro arsen je ještě přidáno množství vyhovujících
výsledků při použití limitu jaký má sediment (30 mg/kg sušiny)
Tabulka 2. Srovnání výsledků vzorků zadaných v letech 2014 – 2016 na porovnání
s limity tabulek 10.1 a 10.2 – asfalty
Asfalt
Splňuje limit vyšší o
Parametr (Tabulka 10.1)

Množství vzorků
splňujících limit (%)

30%

30 mg/kg
50% 75% 100% (sediment)

As

79

79

83

83

88

Cd

96

96

96

100

100

Cr

100

100

100

100

100

Hg

100

100

100

100

100

Ni

88

88

88

96

100

Pb

100

100

100

100

100

V

100

100

100

100

100

BTEX

96

96

96

96

96

PAU

67

67

67

67

67

EOX

92

96

96

96

96

8

8

8

8

8

100

100

100

100

100

Uhlovodíky C10-C40
PCB

16

96

Tabulka 3. Srovnání výsledků vzorků zadaných v letech 2014 – 2016 na porovnání
s limity tabulek 10.1 a 10.2. – zeminy
Zemina
Splňuje limit vyšší o
Parametr (Tabulka 10.1)

Množství vzorků
splňujících limit (%)

30%

50% 75% 100%

As

73

78

84

87

91

Cd

96

97

97

97

98

Cr

99

99

99

99

99

Hg

97

98

98

98

98

Ni

99

99

99

99

99

Pb

96

97

97

97

98

V

100

100

100

100

100

BTEX

99

100

100

100

100

PAU

80

82

85

87

89

EOX

99

99

99

99

99

Uhlovodíky C10-C40

93

95

96

97

98

PCB

98

98

98

98

99

30 mg/kg
(sediment)
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Tabulka 4. Srovnání výsledků vzorků zadaných v letech 2014 – 2016 na porovnání
s limity tabulek 10.1 a 10.2 – betony
Beton
Splňuje limit vyšší o
Parametr (Tabulka 10.1)

Množství vzorků
splňujících limit (%)

30%

50% 75%

30 mg/kg
100% (sediment)

As

83

88

89

91

93

Cd

99

100

100

100

100

Cr

99

99

99

99

99

Hg

98

99

99

100

100

Ni

99

99

99

99

99

Pb

97

98

98

98

98

V

100

100

100

100

100

BTEX

99

99

99

99

99

PAU

85

85

85

89

90

EOX

98

98

98

98

98

Uhlovodíky C10-C40

88

88

90

91

91

PCB

99

99

99

99

99

17

95

Tabulka 5. Srovnání výsledků vzorků zadaných v letech 2014 – 2016 na porovnání
s limity tabulek 10.1 a 10.2 – cihly
Cihly
Splňuje limit vyšší o
Parametr (Tabulka 10.1)

Množství vzorků
splňujících limit (%)

30%

50% 75%

30 mg/kg
100% (sediment)

As

77

79

83

85

87

Cd

100

100

100

100

100

Cr

100

100

100

100

100

Hg

98

98

98

100

100

Ni

100

100

100

100

100

Pb

100

100

100

100

100

V

100

100

100

100

100

BTEX

100

100

100

100

100

PAU

94

98

98

98

98

EOX

100

100

100

100

100

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Uhlovodíky C10-C40
PCB

100

Tabulka 6. Srovnání výsledků vzorků zadaných v letech 2014 – 2016 na porovnání
s limity tabulek 10.1 a 10.2 – ostatní vzorky neidentifikované názvem vzorku
Ostatní - neurčeno
Splňuje limit vyšší o
Parametr (Tabulka 10.1)

Množství vzorků
splňujících limit (%)

30%

50% 75%

30 mg/kg
100% (sediment)

As

68

75

79

82

85

Cd

89

91

92

94

94

Cr

96

97

97

97

97

Hg

96

97

97

98

98

Ni

95

97

98

98

98

Pb

92

94

95

96

97

V

97

98

98

99

99

BTEX

97

97

97

97

97

PAU

82

84

85

86

88

EOX

98

98

98

98

98

Uhlovodíky C10-C40

84

86

88

90

91

PCB

97

97

98

98

98

92

4. Závěr
Z výše uvedených dat a skutečností vyplývá několik níže uvedených bodů, které by
podle našeho názory mohly pomoci v kontrolované zvýšení možností recyklace SDO:
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• Jasné určení v legislativě co se týče vzorkování nezávislou osobou, uvedení
povinné frekvence vzorkování, přičemž vzít v úvahu reálnou možnost
reprezentativně a kvalitně odebrat vzorky materiálů z určitého množství
materiálu a současně nadměrně ekonomicky nezatěžovat recyklační zařízení.
• Bylo by vhodné navrhnout specifické sady parametrů a jejich limity
zohledňující jednak typ materiálu a jednak způsob jeho následné využití. Tyto
parametry by měly umožnit recyklaci materiálů a být striktně vyžadovány pro
vyrobené
recykláty
(v
rámci
případného
dokládání
vlastností
výrobku/recyklátu).
• Uvážit, zda je vhodným přístupem stanovování absolutních koncentrací
škodlivin v sušině nebo by bylo vhodnější stanovování vyluhovatelnosti těchto
látek z materiálů a to preferenčně pomocí perkolačních výluhů.
• Sladit požadavky na obsah arsenu v odpadech dle vyhlášky 294/2005
s vyhláškou 257/2009 pro sedimenty pro využití na zemědělskou půdu a
vyhláškou pro čistírenské kaly dle 457/2016 pro využití na zemědělskou půdu.

5. Literatura
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Abstract
The paper deals with an analysis of legal conditions and material flows of inert
mineral construction and demolition waste suitable for recycling and the possibility of
using as a secondary raw material in construction.
Úvod
Produkce stavebních a demoličních odpadů je neoddělitelně spjata s takřka
jakoukoliv stavební činností a výrobou. Vzniká jich značné množství a jejich recyklací
vznikají produkty, které jsou schopny ve většině případů plnohodnotně nahradit
primární nerostné suroviny. Schopnost využívat inertní minerální stavební odpady
k výrobě recyklovaného kameniva (recyklátů) však není dána jenom technickou a
organizační úrovní provozovatelů recyklačních linek, ale zejména legislativou, která
jednoznačně řeší problematiku přechodu stavebních odpadů na výrobky a posuzuje
objektivně jejich kvalitu podle předpokládaného způsobu jejich využití. Tato legislativa
však v České republice, na rozdíl od řady zemí EU, zcela chybí.
Produkce stavebních a demoličních odpadů a recyklovaného kameniva
Jedním z velkých a dlouhodobých problémů ČR v oblasti vykazování produkce a
způsobů nakládání s odpady je dvojí způsob získávání informací. Tím vznikají dvoje
značně odlišné hodnoty ve dvou databázích a také dvojnásobná práce s dvojím
výkaznictvím u povinných subjektů. Jednu databázi vede Ministerstvo životního
prostředí (resp. jím pověřená Česká informační agentura životního prostředí - CENIA),
která data získává na základě zákona č. 25/2008 Sb., prostřednictvím Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Mezi těmito daty jsou i „Hlášení o
produkci a nakládání s odpady“.
Druhým subjektem v ČR, který zpracovává data o produkci a nakládání s odpady
(včetně stavebních a demoličních odpadů) je Český statistický úřad. Ten data získává
na základě statistických výkazů jednotlivých právnických a případně i fyzických osob.
Odchylky dat v oblasti vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou v
jednotlivých letech dosti značné. Typické pro tyto odchylky jsou pro ČSÚ hodnoty
výrazně nižší, než udává databáze MŽP.
Spor o to, čí data blíže odrážejí realitu a jak je pro ČR sjednotit probíhá mezi MŽP
a ČSÚ formou zákopové války a jeho řešení, zejména s ohledem na nutnost
jednoznačnosti vykazovaných dat za ČR, je v nedohlednu.
V tomto příspěvku se vychází z databáze MŽP. Je nutno zdůraznit, že zde uvedená
data (na obr. 1 až 4), která byla cca do konce roku 2016 veřejně přístupná, již MŽP
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utajuje a z části databáze přístupné odborné veřejnosti zbylo od počátku roku 2017
jenom nepoužitelné torzo.
Na obr. 1 je graf, který ukazuje na produkci a způsob nakládání se stavebním a
demoličním odpadem. Z grafu je zřejmé, že produkce stavebních a demoličních
odpadů se v uváděných letech 2007 až 2014 pohybovala v rozmezí 13 až 16 milionů
tun ročně, v roce 2015 byl vykázán velmi vysoký nárůst na hodnotu 21 milionů tun.
Tento skokový růst MŽP nijak nekomentovalo a může být způsoben důslednějším
sběrem dat. Rozhodně však tento růst neodpovídá vývoji produkce stavební výroby v
roce 2015 jak ji uvádí ČSÚ (růst produkce oproti roku 2014 o 7,1%). S ohledem na
způsoby nakládání se vzniklými SDO je dále třeba mít na zřeteli také skutečnost, že
největší množství z nich představují výkopové zeminy a hlušiny, které v jednotlivých
letech tvoří 67 až 71 % celkového vykazovaného množství.
Spodní část jednotlivých sloupců v grafu uvádí množství recyklovaných materiálů
(kód R5), nad ní je část s materiály využitými k terénním úpravám, rekultivacím a
technologickým úpravám skládek (kódy N1, N11 a N12), dále množství skládkovaných
stavebních odpadů (svisle šrafováno) a prázdné horní části sloupců uvádějí množství,
která nejsou ve výše popsaných způsobech nakládání zachycena.

Obr. 1 Celková produkce a nakládání se SDO v letech 2007 až 2015
Na obr. 2 je způsob nakládání se stavebními a demoličními odpady prezentován v
relativních hodnotách. Za 100 % v každém roce je považována celková produkce
stavebních a demoličních odpadů. Z obrázku je jednoznačně prokazatelné, že
dominantním způsobem nakládání se SDO je jeho využití v neupravené podobě k
terénním úpravám(N1). Tímto způsobem je využito ca 40 až 50 % vzniklých SDO.
Druhý nejčastější způsob nakládání se SDO je jejich recyklace, která se za období let
2010 až 2015 zvýšila ze 17 % na takřka 31 %, tedy vůči stavu roku 2010 o více než
80 %. Další způsoby nakládání se SDO – tedy využití k rekultivacím (N11) a využití
jako technologické vrstvy skládek (tedy využití neupraveného SDO) činí v jednotlivých
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letech 5 až 8 %. Skládkování SDO v letech 2007 až 2015 postupně klesalo z ca 6 %
na hodnotu 1,3 %, což prokazuje, že SDO nejsou takřka vůbec skládkovány.

Obr. 2 Způsoby nakládání se SDO v letech 2007 až 2015
Jak je výše uvedeno, dominantní složkou SDO je výkopová zemina a hlušina. Z
pohledu možnosti využití SDO jako recyklovaného kameniva jsou rozhodující složkou
odpady skupiny 1701, tedy zejména betony, cihelné zdivo a keramika a jejich směsi.
Dále jsou to odpady z rekonstrukcí komunikací – zejména skupina 170302 – asfaltové
směsi bez nebezpečných vlastností. Dále je pro svoji velikost k tomu započtena i
skupina 170904 (směsný stavební a demoliční odpad bez nebezpečných vlastností),
který na základě praktických poznatků zpravidla v sobě zahrnuje odpady skupin 1701
a 170302.
Jedná se o skupinu materiálů, ze kterých lze vhodnými postupy vyrobit v procesu
recyklace recyklované kamenivo (recyklát) různého granulometrického složení, který
je možno využít pro řadu praktických aplikací ve stavebnictví – nejenom pro zásypy.
Produkce a způsoby nakládání s odpady výše popsané skupiny je patrná z obr. 3,
který je strukturován obdobně jako obrázek 1. Spodní část jednotlivých sloupců v grafu
uvádí množství recyklovaných materiálů (kód R5), nad ní je část s materiály využitými
k terénním úpravám, rekultivacím a technologickým úpravám skládek (kódy N1, N11
a N12), dále množství skládkovaných stavebních odpadů (svisle šrafováno) a prázdné
horní část sloupců uvádějí množství, která nejsou ve výše popsaných způsobech
nakládání zachycena.
Z grafů na obrázku je zřejmé, že produkce uvedených skupin SDO činila v
jednotlivých sledovaných letech 4 až 4,5 milionu tun, v roce 2015 to bylo takřka 6
milionů tun. Je jednoznačně patrné, že dominantním způsobem nakládání s odpadními
betony, cihlami, keramikou, asfaltovými směsmi a směsmi z uvedených materiálů je
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recyklace, množství recyklovaných materiálů z těchto skupin se pohybovalo v rozmezí
od 1,8 milionu tun v roce 2009 do 3,4 milionu tun v roce 2015. S ohledem na množství
produkce stavebního kamene, které se pohybuje kolem 40 milionů tun ročně a písků
a štěrkopísků, jejichž roční produkce činí dalších ca 30 milionů tun ročně se jedná o
množství relativně nízké, které ovlivňuje produkci přírodních nerostných surovin z ca
5 %.

Obr. 3 Celk. produkce a nakládání s vybranými skupinami SDO v letech 2007 - 2015

Obr. 4 Způsoby nakládání s vybranými skupinami SDO v letech 2007 až 2015
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Grafy na obrázku 4 jsou relativní (obdobně jako na obr. 2) a znázorňují způsoby
nakládání s vybranými skupinami SDO. Míra recyklace betonů, cihel, keramiky a
asfaltových směsí a jejich směsí se v letech 2007 až 2015 pohybovala v rozmezí 43
% až 61 %. Prokazuje se, že i přes nárůst produkce stavebních a demoličních odpadů
vhodných k recyklaci zvládá toto odvětví vzniklé odpady recyklovat.
Problémy legislativy při produkci recyklovaných stavebních materiálů
Současná legislativa relativně podporuje proces recyklace SDO. Od 1. 1. 2017 platí
vyhláška 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Hlavní změnou ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., která se týká způsobů nakládání se
stavebními a demoličními odpady, je zrušení výjimky pro jejich využívání v neupravené
podobě na povrchu terénu. V §12 odst. 1 je nyní mimo jiné uvedeno: „Na povrchu
terénu dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové
horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a
vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za
lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního
a demoličního odpadu. Zákaz využívání stavebních a demoličních odpadů podle
tohoto odstavce se nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření
uzavírací těsnicí vrstvy skládky.“ Z toho je patrné, že stavební a demoliční odpady jako
jsou betony, cihly, keramika a jejich směsi, případně i asfaltové směsi bez obsahu
dehtu lze ukládat na povrch terénu pouze ve formě recyklátu.
Protože vyhláška pracuje s pojmem recyklát, je tento materiál definován v §2 této
vyhlášky. Zde se v odstavci v) uvádí: „recyklát ze stavebního a demoličního odpadu
- materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních
odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním
odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce
recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.“
Z této dikce je zcela zřejmé, že vytvořit recyklát ze stavebního a demoličního
odpadu lze pouze v zařízení k tomu určenému, které má udělený souhlas místně
příslušného krajského úřadu a dalších institucí, který je nezbytný k nakládání s tímto
materiálem v souladu s platnou legislativou.
Jeden z hlavních problémů využívání recyklátů ve stavebnictví však spočívá v tom,
že z hlediska možných škodlivých účinků jsou jejich vlastnosti stále posuzovány podle
přílohy 10 zmíněné vyhlášky. Jde zejména o limitní hodnoty některých škodlivin
v sušině odpadů (tab. 10.1. vyhlášky). Z hlediska dodržení limitních hodnot je dosti
problematická nízká limitní hodnota arsenu (10mg/kg) a polyaromatických uhlovodíků
PAU (6mg/kg). Tabulka naprosto nezohledňuje skutečnost, pro jaký účel budou
vyrobené recykláty využity, což je zcela nelogické. Jeden příklad za všechny –
odfrézovaná asfaltová vrstva z vozovky obsahuje zpravidla více PAU, než udává
limitní hodnota. Tato skutečnost je typická u všech asfaltů a vyhláška nedokáže
zohlednit, zda bude materiál uložen v sypkém stavu v hydrogeologicky citlivém místě,
nebo zda bude teplou cestou zapracován do nové pokládkové asfaltové směsi.
V sousedním Rakousku je dle platné legislativy vždy zohledněno to, jakým způsobem
lze materiál s konkrétními hodnotami škodlivin využít. Obecně lze konstatovat, že
rakouské předpisy mají pro využívání recyklovaných stavebních materiálů stanoveny
vyšší dovolené limitní hodnoty škodlivin než v ČR. Další zcela nelogickou skutečností
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nové vyhlášky je i stanovení limitní hodnoty obsahu arsenu v sušině pro kaly z ČOV –
30 mg/kg. Tyto kaly jsou přitom určené k aplikaci na zemědělskou půdu, což
představuje prokazatelně výrazně vyšší ohrožení životního prostředí než drcený
recyklát použitý jako podkladní vrstva při stavbě komunikací nebo plnivo do betonu.
Přehled některých problémových a diskutabilních limitních hodnot je v tab. 1.
Tab. 1 Porovnání limitních hodnot škodlivin dle různých předpisů
Limitní hodnoty
Dle předpisu
Ukazatel

jednotka

Arsen (As)

Vyhl. 294/2005 Sb.

Rakouská vyhláška1)
U-A2)

U-B3)

odpady

kaly

mg/kg

10

30

Pb

mg/kg

100

100

150

150/5004)

Cr

mg/kg

200

200

90/3004)

90/7004)

Hg

mg/kg

0,8

0,8

0,7

0,7

Nikl

mg/kg

80

80

60/1004)

605)

nestanovuje nestanovuje

PAU6)
mg/kg
6
6
12
20
1) Viz literatura na konci článku
2) Pro nestmelené propustné krycí nebo nosné vrstvy, plnivo do betonu a asfaltových směsí
3) Pro nestmelené nepropustné krycí nebo nosné vrstvy, plnivo do betonu a asfaltových směsí
4) Platí v případě vyšší hodnoty přírodního pozadí
5) Při vyšší hodnotě přírodního pozadí bez omezení
6) V ČR se provádí PAU Σ12, v Rakousku je to PAU Σ 16 – obsahuje tedy o 4 látky více
Závěr
Současná legislativa v ČR je v oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů
nedostatečná a neúplná. Zcela chybí cílený přístup vycházející z požadavků cirkulární
ekonomiky, tedy pojetí, které by k recyklovaným materiálům přistupovalo jako
k výrobkům, a nikoliv jen upraveným odpadům. Jako takřka modelový příklad
opačného přístupu je možno hodnotit současnou platnou legislativu v Rakousku, která
zcela v souladu s principy oběhového hospodářství vytvořila plně funkční systém, který
sleduje a usměrňuje SDO od okamžiku jejich vzniku při demolici až do výroby kvalitních
recyklovaných minerálních materiálů (recyklovaného kameniva) vhodných pro celou
škálu využití ve stavební výrobě. Pro další rozvoj recyklace SDO v podmínkách ČR je
třeba postupovat obdobným způsobem.
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PRESNÉ MERANIE OBJEMOV SKLÁDOK STAVEBNÉHO ODPADU
POMOCOU BEZPILOTNÝCH PROSTRIEDKOV
Juraj Dudáš
UAVONIC spol. s r. o. Bratislava
1. Úvod
Značný podiel v objeme odpadu predstavuje stavebný odpad, ktorý má významný podiel na celkovom množstve odpadu v spoločnosti. Stavebný odpad predstavuje
zvyšky v podstate nového stavebného materiálu. Poskytuje alternatívny zdroj druhotných surovín. Opatrenia na zvýšenie podielu recyklovanej a znovupoužitej časti by mali
viesť k výraznému zníženiu zaťaženia životného prostredia, a to spôsobom zníženia
tvorby odpadu na skládkach, aj zníženia objemu vyťažených primárnych surovín, na
úložiskách a na starých záťažach.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného a demolačného odpadu
je do roku 2 020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác, ako náhrady za iné materiály, najmenej 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu. Je potrebné prijať vhodné opatrenia v oblasti informačnej a propagačnej a zaviesť stimulačné nástroje.
Zákon o odpadoch ustanovuje povinnosť zaoberať sa opatreniami na predchádzanie vzniku odpadu aj pre významných pôvodcov odpadu. Podľa § 6 ods. 1 „pôvodca
odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje
ročne viac než desať ton nebezpečného odpadu alebo 100 ton ostatného odpadu, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. Tento program musí byť v súlade
s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva. Preto záväzná časť programu pôvodcu odpadu musí obsahovať aj organizačné, technologické a výrobné opatrenia na
predchádzanie vzniku odpadu.
Podľa údajov ŠÚ SR je možné konštatovať, že spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom je v sledovanom období cca 90 % drobného stavebného odpadu
bolo zneškodňované skládkovaním. Vzhľadom na objemovo veľké množstvo stavebného odpadu je potrebné spoločne si stanoviť cieľ oveľa vyššieho využívania stavebného odpadu, ako náhradu za iný stavebný materiál a znížiť množstvo skládkovaného odpadu.
Na podporu plnenia cieľov pre stavebný a demolačný odpad je potrebné zvýšiť
prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie staveného odpadu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné okrem iného zintenzívniť kontrolu nakladania so
stavebným odpadom zo strany stavebných úradov a orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, OÚŽP, stavebných úradov (vydanie povolenia na užívanie stavby
viazať na predloženie dokladov o nakladaní so všetkými druhmi odpadu zo stavby, t.
j. predložiť potvrdenie od zhodnotiteľa odpadu alebo osoby oprávnenej nakladať s odpadom. Prvotným predpokladom na to je potrebné poznať objemy skládok, či už
oficiálnych alebo „čiernych“.
Ukázalo sa, že je potrebné skvalitnenie systému vedenia evidencie a ohlasovania
údajov týkajúcich sa najmä objemu skládok odpadu, aby bolo možné sledovať plnenie
cieľov.
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2. Stanovenie množstva odpadu na skládkach
Dňom 1.1.2013 pribudli obciam viaceré povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. prostredníctvom zákona č.343/2012 Z. z.. Okrem iného musia
zohľadňovať novú hierarchiu odpadového hospodárstva a mať prehľad o celom materiálovom toku až po konečné zhodnotenie odpadu. Medzi hlavné body patria
zmeny niektorých zákonných definícií a zavedenie nových definícií v súlade s textom
rámcovej smernice. Obce musia vypracovať vlastný Program odpadového hospodárstva (POH) a predložiť na schválenie do 4 mesiacov po vydaní POH kraja.
Zákon o odpadoch k opisovanej problematike uvádza nasledujúce skutočnosti.
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom
a produkuje ročne viac než desať ton nebezpečného odpadu alebo 100 ton ostatného
odpadu, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program
plní pre komunálny odpad, ako aj pre odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej
"drobný stavebný odpad"), obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Drobný stavebný odpad tvorí mnohokrát rozhodujúci podiel nelegálnych skládok. Súčasťou tohto
programu je stanovenie objemu skládok odpadu a určenie maximálneho prípustného množstva odpadu na skládke.
Z § 39 Zákona -- Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec. Obec je povinná zavedením
vhodného systému zberu odpadu zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka,
zber a prepravu objemného odpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia,
oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu. Obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s drobným stavebným odpadom všeobecne záväzným nariadením,
v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe nakladania s drobným stavebným
odpadom, ako aj miesta určené na ukladanie takéhoto odpadu resp. zneškodňovanie
odpadu.
Obec je oprávnená požadovať od držiteľa stavebného odpadu alebo od toho, kto
nakladá so stavebným odpadom na území obce, potrebné informácie. Držiteľ stavebného odpadu alebo ten, kto s ním nakladá je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebným odpadom. K takýmto informáciám sú však potrebné presnejšie údaje o množstvách odpadu na skládkach, ktoré často držiteľ odpadu, najmä pri členitom teréne často nie je schopný
vhodne určiť. Na to sú potrebné špeciálne metódy, ktoré sú schopné v krátkom čase
stanoviť presné údaje o objemoch jednotlivých materiálov na skládke a zmeny v priebehu znovupoužívania takýchto materiálov. Pri využívaní takýchto metód má veľký význam dokumentačná hodnota, ktorá môže byť v prípade sporov nespochybniteľná. Významným prínosom moderných metód je, že nie sú potrební merači a je možnosť získavania množstva rozličných údajov aj v neprístupných územiach.
3. Stanovenie objemov skládok pomocou bezpilotných prostriedkov UAV
Novým trendom pri meraní objemov skládok je aplikácia bezpilotných prostriedkov fotogrametrickými zariadeniami. Táto metóda vyniká svojou rýchlosťou a presnosťou. Vďaka tejto technológii je možné zameranie aj rozsiahlych skládok v krátkom
časovom úseku, a to len v priebehu niekoľkých hodín
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.
Obr. 1 Bezpilotný prostriedok UAV
Bezpilotný prostriedok (obr. 1) je využívaný ako nosič pre fotogrametrickú jednotku. Nosičom býva multirotorové zariadenie alebo lietadlo s pevným krídlom. Typ
nosiča je volený v závislosti od hmotnosti daného digitálneho fotoaparátu a od plochy
skládky. Pre plochy do 150 ha je väčšinou používané multirotorové zariadenie, pri väčších plochách je použité lietadlo s pevným krídlom, ktoré však potrebuje pristávaciu
plochu. Typ fotoaparátu je volený v závislosti od rozlíšenia modelu, v tomto prípade
presnejšie GSD ground sample distance.
Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov, miestností a jednotlivých objektov na
základe analógovej, alebo digitálnej fotografie. Fotogrametria využíva optické, fotografické a geometricko-matematické metódy. V minulosti sa používali hlavne analógové
metódy - optické a geodetické merania. Keďže dnes je používaná predovšetkým digitálna fotografia a súradnice sú spracúvané digitálne a on-line, môžeme tieto metódy
považovať za digitalizačné.
Ide o stredové premietanie snímky vyhotovenej centrálnou projekciou (fotografia)
a o transformáciu snímkových súradníc na geodetické súradnice. Stredom premietania je stred objektívu. Spojnice rámových značiek na snímke vytvoria snímkový súradnicový systém. Zo snímkových súradníc sú transformáciou vypočítané alebo určené
geodetické súradnice kľúčových bodov.
Postup na meranie objemu skládok odpadu za pomoci UAV sa štandardne skladá
s dvoch častí, a to zo zberu dát a zo softwarového spracovania dát.
Opis postupu zberu dát :
1. Zameranie vlícovacích bodov
Ide o body fyzicky naznačené na okrajoch skládky, slúžiace na spresnenie modelu
a jeho prepojenie s lokálnym koordinačným systémom. Vlícovacie body sú zamerané metódou GNSS RTK. Spravidla pre plochy do 20 ha postačuje 4 -- 5 vlícovacích bodov.
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2. Príprava letovej trajektórie
Letová trajektória je väčšinou pripravovaná na mieste skládky. Letovú trajektóriu
ovplyvňujú tieto parametre:
- poveternostné podmienky,
- plocha a tvar skládky,
- požadované rozlíšenie a presnosť digitálneho modelu,
- typ použitého UAV a kamery
Letová trajektória je tvorená v špecializovanom softvéri, ktorý je špecifický pre
každé zariadenie, zväčša ide o aplikáciu nainštalovanú v tablete alebo PC. Pri generovaní trajektórie musí operátor na mape vyznačiť záujmovú plochu skládky, následne zadá požadované GSD, priečny a pozdĺžny prekryt snímok. Daný softvér
automatický vygeneruje trať letu a informáciu odošle do zariadenia.
3. Zabezpečenie letu
Let je potrebné zabezpečiť za vhodných poveternostných a svetelných podmienok,
pričom väčšina letu prebieha plne automaticky; pilot však môže kedykoľvek prevziať
kontrolu nad strojom. Doba letu pri multirotorových zariadeniach je okolo 20 min; pri
zariadeniach s pevnou plochou krídla je to asi 50 min.
Spracovanie údajov:
1. Zber údajov
Zozbierané údaje je potrebné pripraviť na ďalšie spracovanie. Fotografie sú geotagované, to znamená že je do nich vložená informácia o polohe, v ktorej bola snímka
zachytená. Z RTK GPS sú stiahnuté údaje o polohe vlícovacích bodov.
2. Spracovanie fotogrametrickým softvérom
Získané údaje sú vložené do softvéru, prvým krokom je priradenie polohy jednotlivým vlícovacím bodom. Následne je softvérom generované mračno bodov, z ktorého je vytvorený digitálny model povrchu. Na záver je model doplnený o textúru.
Okrem modelu je súčasťou výstupu aj ortofotomapa danej lokality.
3. Spracovanie 3D modelu
Po zdigitalizovaní samotnej skládky je možné následne pracovať s jej 3D modelom
a určiť tak záujmové parametre. Vďaka realistickému modelu skládky je možné
presne kvantifikovať množstvo odpadu, ktoré sa na skládke nachádza. Meranie objemu možno vykonať na základe stanovenia roviny podkladovej plochy, alebo taktiež pomocou porovnania dvoch rôznych modelov diferenčnou formou. Voľnú kapacitu skládky je možné určiť na základe porovnania projektu skládky s ak-tuálnym 3D
modelom skládky. Daný objekt možno doplniť o vrstevnice s rôznym rozlíšením.
Všetky výstupy je možné exportovať do 3D PDF a všetkých CAD formátov. Výsledné informácie sú spracované do PDF správy. Pokiaľ ide o presnosť jednotlivých
bodov digitálneho modelu, tieto sa pohybujú v hodnotách 2 -- 4 cm v horizontálnej
osi a 4 -- 6 cm vo vertikálnej osi, v závislosti od GSD.
Výhody kvantifikácie objemu skládok za pomoci UAV fotogrametrie:
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-

nízka časová náročnosť,
vysoká presnosť merania,
zníženie rizika pri zbere dát (nie je nutný vstup na skládku),
finančná efektivita.

Príklady využitia systému UAV v praxi

Obr. 2 Príklad vrstevnicového modelu skládky
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Obr. 3 Šikmá snímka skládky odpadu

Táto technológia bola použitá pri komplexnej analýze uloženia materiálov na
skládke odpadu v Českej republike. Išlo o skládku firmy Marius Pedersen, ktorá sa
nachádzala v obci Růžov. Plocha skládky bola približne 7 ha.
Samotný zber údajov na skládke bol urobený približne za 2 hodiny, pričom pracovníci nemuseli vstupovať na aktívne miesta skládky, nakoľko sa použila bezkon-taktná
metóda merania. Zber údajov začal vyznačením vlícovacích bodov na okraji skládky
a ich zameraním za pomoci RTK GPS. Následne pracovníci vytvorili letový plán
a spustili let bezpilotného prostriedku.
Získané údaje boli následne spracované pomocou špecializovaného softvéru,
v ktorom bol vytvorený realistický 3D model skládky. Na ilustráciu rozlíšenia 3D modelu stačí uviesť, že bol tvorený zo 7 478 001 bodov, ktoré boli od seba vzdialené
priemerne 6 cm. Vďaka tejto kvalite modelu je možné následne zabezpečiť presnejšiu
analýzu uskladnenia materiálov.
Následné porovnanie aktuálnych, minulých a projektových údajov bolo urobené
v špecializovaných GIS softwaroch.
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Výstupy analýzy boli tieto:

Obr. 4 Znázornenie aktuálneho stavu terénu skládky
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Obr. 5 Zobrazenie voľnej kapacity skládky odpadu

4. Záver
Z dôvodu zmeny zákona o odpadoch pribudli obciam povinnosti vypracovať vlastný
Program odpadového hospodárstva, v ktorom musia zohľadňovať novú hierarchiu odpadového hospodárstva, kde sa kladie dôraz na predchádzanie vzniku odpadu a následne na prípravu na jeho opätovné použitie. Aby bolo možné stavebný odpad zo
skládok efektívne zhodnocovať, musíme ho najskôr vedieť identifikovať a následne
objemovo resp. hmotnostne kvantifikovať. V súčinnosti s vytvorením systému zberných dvorov sa môže napomôcť koncu zasypávania stavebných jám resp. zemníkov
neupraveným odpadom. Potrebným spôsobom na kvantifikáciu množstva odpadu na
skládkach je rýchle a presné stanovenie objemu napr. pomocou bezdotykového systému UAV.
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Abstract
Circular economy with focus on building industry is presented in this paper. A total sixth
phases constitute circular economy in the building industry – building design,
production of building materials, transport and distribution, building construction, use
of the building and demolition of the building. Implementing of circular economy
principles to building industry is focused on the use of construction and demolition
waste.
1. Úvod
Současné hospodářství je založeno na tzn. lineárním principu, který spočívá
v těžbě primárních surovin, výrobě a spotřebě produktů a jejich následné likvidaci ve
formě odpadu. Tento přístup zvyšuje závislost na dovozu surovin, dochází ke
snižování zásob přírodních zdrojů, jejich ceny rostou a tím dochází ke zvyšování
nákladů výrobním podnikům, ale i poskytovatelům služeb. Evropská unie dováží
osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. Těžba a doprava těchto surovin
s sebou pak přináší nezanedbatelné environmentální i ekonomické náklady. Tento
model není dlouhodobě udržitelný a vyžaduje přechod na tzn. oběhový (cirkulární)
přístup.
Oběhový přístup umožnuje obnovu materiálů a využívání obnovitelných zdrojů.
Dosáhne-li produkt v oběhovém hospodářství konce své životnosti, je dále ponechán
v systému jako zdroj tak, aby mohl být ve výrobě opakovaně využit a vytvářet tak další
hodnotu. Dává tak možnost spotřebitelům využívat výrobky delší dobu, v oblasti
podnikatelské sféry poskytuje nové ekonomické možnosti v oblasti opětovného využití
materiálů, jejich recyklace, údržby a oprav [1].
Nutnost budování hospodářství méně náročného na zdroje je proto zakotveno
již ve strategii Evropa 2020 [2], na kterém staví evropská hospodářská politika. V roce
2009 vydala Evropská komise balíček opatření v oblasti technologií, systémů řízení
podniku a výrobků Udržitelná spotřeba, výroba a udržitelná průmyslová politika
[3].
Evropská iniciativa k oběhovému hospodářství je zakotvena ve sdělení
Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství COM(2014) 398. Zahrnuje
v sobě program nulového odpadu pro Evropu Nakládání s odpady v systému
oběhového hospodářství. Předmětem tohoto programu je pokles množství vznikajícího
odpadu, rozšíření tříděného sběru odpadů, zvýšení jejich recyklace a využití,
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energetické využívání pouze nerecyklovatelných odpadů a zákaz skládkování
recyklovatelných odpadů [4].
Evropská unie si stanovila závazek vytvořit spolehlivý a významný zdroj surovin,
omezením vzniku odpadů, zvýšením recyklace odpadu, získáváním energií zpět pouze
z nerecyklovatelných materiálů a odstraněním skládkování. Česká republika
v návaznosti na tyto cíle zakotvila v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech je zakáz na
skládkování směsného komunálního a recyklovatelného a znovuvyužitelného odpadu
od roku 2024. Pouze nerecyklovatelný a nevyužitelný odpad se bude moci spalovat
(EVO) nebo skládkovat [5].
2. Odpady v oběhovém hospodářství
V principu oběhového hospodářství odpady nepředstavují envrinmentální a
ekologickou zátěž, ale především zdroj pro opětovné užívání. Oběhové hospodářství
podporuje prevenci vzniku odpadů, opětovné využívání vyýrobků, recyklaci a přeměnu
odpadů na enerǵii namísto těžby primárních surovin a nárůstu skládek [1].

Obr. 1 Odpady v oběhovém hospodářství [1]
3. Oběhová ekonomika ve stavebnictví
Oběhové hospodářství ve vztahu k budovám zahrnuje šest fází:
•

navrhování budov

•

výroba stavebních materiálů

•

transport a distribuce

•

stavba budovy
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•

užívání budovy

•

ukončení životnosti budovy [6]

Zavádění principů oběhového hospodářsví ve stavebnictví se nejvíce týká
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhruba 25-30% z celkové produkce
odpadů v Evropské Unii tvoří stavební a demoliční odpad [7]. Graf na Obr. 2 ukazuje
produkci stavebního a demoličního odpadu v zemích Evropské Unie. Oranžová část
grafu ukazuje množství recyklovaného stavebního a demoličního odpadu z celkové
produkce jednotlivé země a zelená část grafu ukazuje množství stavebního a
demoličního odpadu, které skončilo na skládkách, případně bylo jinak likvidováno.

Obr. 2 Množství produkovaného a recyklovaného stavebního a demoličního odpadu
v zemích Evropské Unie [8]
1. ledna 2015 vstoupil v platnost Plán odpadového hospodářství ČR [9] (dále
POH) pro roky 2014-2024, který navazuje na předchozí POH 2003b-2013. Mezi hlavní
cíle patří předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití
odpadů. POH se zavazuje k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s
odpady. Jedním z těchto cílů je zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru
přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a
jiných druhů jejich materiálového využití.
Proto, aby bylo možné plnit tyto závazky, je třeba hledat nové cesty možnosti
využívání stavebního a demoličního odpadu tak, aby mohl být využíván jako
plnohodnodnostná surovina. Je však nezbytně nutné, zaměřit se na výsledného
produktu recyklace, ta je závislá nejen na způsobu recyklace vzniklého stavebního a
demoličního odpadu, ale I na způsobu demolice stavby.
Dalším důsledkem oběhového hospodářství by mělo být také zvýšení poptávky
po recyklovatelných materiálech a materiálech s vysokým obsahem obnovitelných
zdrojů. Preferováno by mělo dlouhodobé a odpovědné využívání budov, důraz by měl
být kladen na konverze stávajících nevyužívaných budov a revitalizace brownfieldů.
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Již při návrhu budov by měla být zohledněna delší životnost, materiálová i
energetická efektivnost a opětovné využití nebo recyklace. V současné době již po
celém světě stojí mnoho materiálově úsporných, recyklovatelných a flexibilních budov.
Earthship („zeměloď)
Jedná se o soběstačné 100 % udržitelné budovy primárně určené k trvalému
bydlení. Autorem celého konceptu je americký architekt Michael Reynolds, který
„zemělodě“ navrhuje a staví po celém světě již od 70. let minulého století. Hlavní logika
myšlenky zemělodí spočívá ve spojení finančně dostupných stavebních materiálů,
současného zužitkování těžko recyklovatelných odpadů a soběstačného bydlení.
Nejvíce domů tohoto typu se nachází v Novém Mexiku. Pro zajištění energetických
systémů využívají přírodní zdroje, nemusejí tedy být napojeny na inženýrské sítě. Pro
stavbu se využívají recyklované odpadní materiály jako jsou například pneumatiky,
skleněné a umělohmotné láhve, plechovky od nápojů. Správně navržená zeměloď by
měla být schopná ve spolupráci s okolním pozemkem zabezpčeit svého majitele i po
materiálové stránce, součástí stavby je skleník pro pěstování plodin. Energetická
soběstačnost je zajištěna solárními panely pro výrobu elektrické energie. Dále je
v objektu zachycována děšťová voda, která je opakovaně používána. Dům by neměl
produkovat žádné nerecyklovatelné odpady [10].

Obr. 3 Příklad „zemělodi“ postavené v České republice [10]

Upcycle House
Jedná se o dánský dům postavený kompletně z recyklovaných materiálů.
Základem celé konstrukce jsou dva vyřazené přepravní kontejnery, zvenčí překryté
izolační vrstvou. Střecha a vnější fasáda je vytvořena z trapézových profilů
recyklovaného hliníku z nápojových plechovek, doplněná o bloky slisovaného
tetrapaku. Obložení vnitřních stěn a další izolaci zajišťují desky z recyklovaného korku,
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obklady v koupelně pocházejí pro změnu z recyklovaného skla. Upcycle House je
navržen s maximálním důrazem na energetickou efektivitu včetně začlenění prvků
pasivního domu. Jednotlivé prostory pečlivě rozčleněny podle průměrné bilance
průměrných vnitřních teplot, orientace ke světové straně, optimalizace přísunu světla
z venku, stejně tak i zastínění a přírodní ventilace [11].

Obr. 4 Upcycle house [11]
4. Závěr
Tento článek jen věnován problatice zavádění oběhového hospodářství
v České republice v návaznosti na stavebnictví. Při zavádění principů oběhobého
hospodářství v České republice je třeba se zaměřit na podporu snižování produkce
staveních a demoličních odpadů, konverze stávajících budov, revitalizaci brownfieldů
a zvýšení poptávku po recyklovatelných materiálech a materiálech s vysokým
obsahem obnovitelných zdrojů. Při návrhu budov budov by měla být zohledněna delší
životnost, materiálová i energetická efektivnost a opětovné využití nebo recyklace.
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Abstract:
The paper presents the results of experimental work intended to verify the possibility
of replacement commonly used foamed materials based on plastics. The effect of
different percentage replacement of based on plastics on the strength and thermotechnical properties of lightweight concrete was verified. The achieved results
confirmed the possibility of a replacement of based on plastics in the production of
lightweight concrete.
1. Einleitung
In Bezug auf die wachsende Produktion verschiedener Abfallkategorien mit
negativer Auswirkung auf die Wirtschaft und die Umwelt gibt es die Tendenz diese
Sekundarrohstoffe in die Produktion der Baustoffe einzugliedern. Ihre Anwendung
findet auch der sgn. Agroabfall, wie z.B. Zuckerrohr-, Weizenstroh-, Reisasche usw.
In der letzten Zeit widmet man große Aufmerksamkeit der Ausnutzung der
wiederverwerteten Abfallkunststoffe [1, 3, 4, 5, 8] z.B. wiederverwertetes Polystyren,
der wiederverwertete Polyuretanschaum, PET Flaschen, Abfall aus der elektrischen
und elktronischen Einrichtungen, PVC Rohrleitung usw. Eine der Möglichkeiten ist die
Einarbeitung der Recyclingplaste in Leichtbeton und bei der Wahl der passenden
Kombination von Füllmittel und Bindemittel kann man so entstandenes Material nicht
nur beim Neubau, sondern auch vor allem beim Umbau und Sanierungen der
bestehenden Bauten verwenden.
Leichtbeton (LB) hat in der Baupraxis eine ziemlich breite Anwendung. Die Norm [9]
definiert ihn als Beton mit der Rohdichte, die kleiner als 2 000 kg/m3 ist. In Abhängigkeit
von dem Herstellungsverfahren kann man ihn in folgende Gruppen teilen: LB - der
indirekt entstandene Leichtbeton durch Verwendung vom Leichtzuschlagstoff, LB – der
direkt entstandene Leichtbeton durch Hohlräume oder Poren direkt in der
Betonstruktur oder mit Hilfe von den schaumbildenden und gasbildenden
Zusatzstoffen und der sign. lückenhafte Leichtbeton LB ohne Verwendung der feinen
Zuschlagfraktionen [2]. Gerade das Polystyren hat sich als Füllmittel bei der
Herstellung von Polystyrenbeton bewährt, der für alle waagerechte Konstruktionen als
Füllmaterial und Wärmeisoliermaterial mit der Druckfestigkeit von 0,3 – 1,8 MPa
geeignet ist. Aufgrund des hohen Preises des Polystyrengranulates und auch seiner
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beschränkten Erreichbarkeit wird das recyclierte Polystyren verwendet, das durch
Verarbeitung des Bauabfalls (Wärmedämmungsmaterial) und des industriellen
Verpackungsmaterials (Elektronik, Elektrotechnik und weiße Technik) [11] hergestellt
wird. Heutzutage wird eine Alternativlösung zu dem Polystyrenfüllmittel gesucht und
das in Form von anderen verwendbaren Abfallplasten, mit Bezug auf das Erreichen
der gleichen, bzw. besseren Eigenschaften, über welche das Polystyrenbeton vefügt.
Eine der Möglichkeiten ist die Verarbeitung der wiederverwerteten Stoffe aus
Plasten in den Leichtbeton. Bei der Wahl der passenden Kombinationen von Füll- und
Verbindungsmittel kann man so entstandenen Baustoff nicht nur beim Neubau,
sondern auch beim Umbau der bestehenden Bauten benutzen
2. Benutzte Baustoffe und Verfahren
Für experimentelle Prüfung bei der Forschung wurden als Füllmittel der Werkstoff
das wiederverwertete Abfallpolystyren (Tab. 1,c) Ethylenvinylazetat (EVA) (Tab. 1, b)
und wiederverwerteter Stoff aus Kabeln (Tab. 1, c) benutzt.

Abb. 1 Afallplaststoff Fraktiongröße: a) Polystyren - 4/8 mm b) Ethylen-Vinylacetat
(EVA) - 4/8 mm, , PVC Kabel - 0/4 mm.
Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist das Elastomerpolymer mit hoher Elastizität, beim
Entstehen vom poorenartigen Ethylen-Vinylacetat (EVA). Der wiederverwertete Stoff
aus Kabeln ist gehackte Verpackungsfolie vom Kabelkern, die vor allem durch
Polyvinylchlorid (PVC) gebildet wird.
Polystyren ist ein sehr leichter und fester Stoff. Der Hauptrohstoff für die Herstellung
von Schaumpolystyrol ist das verfestbare Polystyren in Form von Perlen. Die
Polystyrolperlen werden durch Suspension, Polymerisation von Styrolmonomer
hergestellt. Für die Forschung wurde der wiederverwertete Polystyrol benutzt.
Das Polystyrol und EVA wurden zerkleinert und zur Fraktion 4/8 mm aussortiert;
Kabel zur Fraktion 0/4 mm, wobei die Schüttdichte von Polystyrol 11,44 kg/m3 war,
EVA 104,41 kg/m3 und Kabel 370,1 kg/m3. LB wurden mit Benutzung nur von einem
Füllmittel hergestellt, beziehungsweise als Kombination von zwei Werkstoffen nach
dem Verhältnis 1:3, 1:1 und 3:1 (Tabelle 1).
Als Verbindungsmittel wurde Eisenportlandzement STN EN 197-1 (2012)
CEM II/B-S 32,5 R von dem Hersteller Cemmac a.s. Horné Srnie mit den von dem
Hersteller deklarierten Eigenschaften [10] benutzt. Die Zementmenge in jedem
Mischgut war konstant - 175 kg/m3. Als Anmachwasser wurde Trinkwasser aus der
öffentlichen Wasserleitung benutzt. Die Wassermenge war bei jedem Mischgut
konstant (V/C=0,5). Das gewählte Mischgut wurde durch den Zuschlag, der die
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Oberflächenwasserspannung mit 2% vom Wasserinhalt modifiziert. Die
Mischungsbestandsteile wurden als Gewichtsbeimengung (Zement) und
Volumenbeimengung (Anmachwasser, Zuschlag und wiederverwendete Stoffe)
beigemischt und ihre Mischung wurde mit der Hand durchgeführt. Nach einer
gründlichen Vermischung vom Wasser und Zement wurde allmählich der
wiederverwertete Stoff in dem verlangten Prozentanteil zugegeben. Aus der
homogenen Mischung wurden Probemuster in Form von Würfel mit der Kante von 100
mm hergestellt, die 48 Stunden in einer feuchten Umgebung behandelt wurden.
Anschliessend wurden sie entformt und für 28 Tage in die Umgebung mit einer
erhöhten relativen Feuchtigkeit (φ ≥ 95 %) gelegt. An diesen Proben wurde die
Spannung bei den definierten Formänderungen 2,5; 5; 7,5 und 10 % gemessen[8].
Ein Teil von den Proben wurde die nächsten 14 Tage in der Laborumgebung mit
der Temperatur cca 20 °C und mit der relativen Luftfeuchtigkeit φ = circa 60 %
gehalten. Folglich wurde die Wärmeleitfähigkeit λ und die Auswirkung der Feuchtigkeit
auf die wärmeitechnischen Eigenschaften vom Leichtbeton festgestellt.
Verbindungsmittel
[kg]

Füllmittel [l]

Probebezeichnung
CEM II/B-S 32,5 R

PS

EVA (E)

Kabel
(K)

Wasser
[l]

Z1/Z9

1,4

8

0

8

0,7

Z2/Z8

1,4

6

2

6

0,7

Z3/Z7

1,4

4

4

4

0,7

Z4/Z6

1,4

2

6

2

0,7

Z5

1,4

0

8

0

0,7

Tabelle 1 Rezeptur der einzenen Mischungen
3. Die erreichten Ergebnisse
Die physischen, mechanischen und thermophysikalen Eigenschaften vom
Leichtbeton werden in der Tab. 2 angeführt. Während sich die Trockenrohdichte der
Leichtbetonproben aus PSA und EVA von 260 bis 390 kg/m3 bewegte, stieg sie bei
Kabel (PVC) infolge der höheren Rohdichte des Eintrittsmaterials mit dem
zunehmenden PVC Anteil an und erreichte die Werte bis 700 kg/m3.
Mit dem ansteigenden Anteil von Kabelfüllmittel stieg auch die Wärmeleitfähigkeit
der Probemuster an. Der Wert der Wärmeleitfähigkeit der in feuchte Umgebung
gelegten Proben LB bewegte sich in Abhängigkeit vom Anteil des wiederverwerteten
Kunststoffes von 0,066 bis 0,103 W/(m.K) und der in die Laborumgebung gelagerten
Proben von 0,060 bis 0,101 W/(m.K). Leichte Abnahme der Werte von
Wärmeleitfähigkeit der trockenen Proben wurde durch Senkung ihrer Feuchtigkeit
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verursacht. Deswegen erreichten die niedrigsten Werte der im Trockner getrockneten
Proben von 0,058 bis 0,0096 W/(m.K).
Die Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit von der Art des Füllmittels dokumentiert
die Abb. 1 und 2. Vom Gesichtspunkt des Füllmittels erreichten die besten Werte die
Proben mit dem Füllmittel von 100 % Polystyren, die die niedrigste Rohdichte hatten
(Abb. 1) und die schlechtesten Werte die Kabelproben (Abb. 2). Die Festigkeitscharakteristiken der Probemuster waren von dem Prozentanteil der wiederverwerteten
Komponente abhängig. Der Verlauf der Spannungen bei den festgelegten
Deformationen der Probemuster bei allen Füllmittel war fast konstant, die maximalen
Spannungen haben den Wert 0,25 MPa nicht überschritten. Der niedrigste Wert
erreichte man bei dem Gemisch 100% PVC 0,13 MPa.
Bulk Density [kg·m-3]

Thermal Conductivity [W·m-1·K-1]

Mixture

28 days

42 days

kiln dried

Moisture
Content
[%]

Z1:100% PS

280

270

260

8.6

0.0658

0.0603

0.0580

0.15

Z2:75% PS + 25% EVA
Z3:50% PS + 50% EVA

300

290

280

6.7

0.0704

0.0672

0.0659

0.22

320

310

310

6.8

0.0727

0.0708

0.0700

0.25

Z4:25% PS + 75% EVA
Z5:100% EVA

370

360

360

5.8

0.0896

0.0842

0.0830

0.16

Z6: 75 % EVA + 25 % PVC

390
520

380
510

370
510

5.6
2,2

0.0935
0,092

0.0880
0,090

0.0871
0,087

0.17
0,22

Z7: 50 % EVA + 50 % PVC

580

580

580

2,5

0,100

0,098

0,096

0,25

Z8: 25 % EVA + 75 % PVC

630

620

610

2,4

0,095

0,092

0,089

0,18

Z9: 100% PVC

700

700

690

1,6

0,103

0,101

0,096

0,12

28 days

42 days

kiln dried

Maximum
Stress
[MPa]

Tabelle 2 Die Grundeigenschaften von Leichtbeton.

Thermal conductivity [W.m-1.K -1 ]

0.105
0.095

Z5

y = 0.0243e0.0034x
R² = 0.9824

0.085
0.075

Z4

Z3
Z2

0.065

Z1 (100% PS)
Z2 (75% PS + 25% EVA)
Z3 (50% PS + 50% EVA)
Z4 (25% PS + 75% EVA)
Z5 (100% EVA)

Z1

0.055
0.045
250

275

300

325

350

375

400

Bulk density [kg.m-3]

Abb. 2 Verhältnis zwischen Wärmeleitfähigkeit und Schüttdichte von Leichtbeton
mit EVA und Polystyrolabfällen.
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Thermal conductivity [W.m-1 .K -1 ]

Z5 (100% EVA)
Z6 (75% EVA + 25% PVC)
Z7 (50% EVA + 50% PVC)
Z8 (25% EVA + 75% PVC)
Z9 (100% PVC)

0.105
y = 0.077e0.0003x
R² = 0.5164

0.100

Z9

Z7
0.095
0.090

Z8
Z5

Z6

0.085
0.080
350

450

550

650

750

Bulk density [kg.m-3]

Abb. 3 Verhältnis zwischen Wärmeleitfähigkeit und Schüttdichte von Leichtbeton mit
EVA- und PVC-Abfällen.
4. Zusammenfassung
Auf Grund der erreichten Ergebnisse kann man feststellen, dass die Probemuster
LB mit dem gegebenen Füllmittel günstige wärme-technische Eigenschaften haben.
Die besten wärmetechnischen Eigenschaften erreichten wie vorausgesetzt die Proben
mit 100 % Polystyrenanteil, die auch die niedrigste Rohdichte hatten. Zugleich hatten
sie die niedrigste Festigkeit gegen Deformationen. Durch die Zugabe vom Anteil EVA
stieg ihre Rohdichte leicht an, erhöhte sich die Festigkeit und es kam zum Anstieg der
Wärmeleitfähigkeit vom Leichtbeton.
Die den Kabelabfall enthaltenen Proben hatten die höchste Rohdichte und das
zeigte sich auch an der Wärmeleitfähigkeit – die niedrigste. Trotzdem erreichten sie
bei der 100 % Kabelmenge die vorausgesetzte Festigkeit nicht. Diese war bei der
Kombination der Füllmittel im Verhältnis 1:1 und zwar Polystyren und EVA und auch
EVA und Kabel.
Man kann feststellen, dass LB auf Basis des wiederverwerteten Abfalls eine Zukunft
hat und das gerade mit der Kombination von mehreren Abfällen, wo durch eine
passende Kombination gute wärmetechnische und mechanische Eigenschaften
erreicht werden. Vom Gesichtspunkt ihrer Anwendung in der Praxis wäre es
angebracht ihre Anwendung in der Kombination mit anderen Verbindungsmitteln zu
prüfen und genauso die akustischen Eigenschaften von ĽB.
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APLIKÁCIA RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV
PRI REKONŠTRUKCII VOZOVKY
APPLICATION OF RECYCLED MATERIALS AT ROAD RECONSTRUCTION
Ing. Gabriel Benč, CSc., e-mail : gabriel.benc@lowandbonar.com
Low&Bonar Slovakia, Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre,

Abstract :
The paper deals with application of recycled building materials, e.g. recycled
concrete and asphalt at reconstruction of heavy road in urban zone. Reconstruction
was very difficult due to strange geotechnical conditions as well as the presence of
unknown infrastructure mains.
1. Úvod
Rýchlu, kvalitnú a bezproblémovú výstavbu je potrebné čoraz častejšie realizovať
v zložitých geotechnických podmienkach. Pri rekonštrukciách stávajúcich vozoviek
v mestách sa limitujúcim faktorom stávajú existujúca infraštruktúra, minimálny
operačný a manipulačný priestor, vyššie požiadavky na kvalitu novej vozovky a pod.
Tieto podmienky kladú na projektantov a zhotoviteľov vyššie nároky z pohľadu
aplikácií nových technológií výstavby pri optimalizácii potrebných finančných
nákladov. Jedným z takýchto príkladov je rekonštrukcia vozoviek Košická –
Miletičová.
2. Technické riešenie
Vzhľadom na zložité geotechnické podmienky v záujmovom území a vysoké
nároky na kvalitu hotového diela kládli na projektanta vyriešenie viacerých úloh, ktoré
možno zhrnúť do nasledovných bodov :
- IGP poukázal na prítomnosť neúnosného podložia na úrovni parapláne,
tvoreného sprašami a vysokoplastickými ílami,
- dosiahnuté hodnoty modulu pretvárnosti parapláne boli rôznorodé,
v niektorých miestach až extrémne nízke E0 < 5 MPa,
- limitovaná výška vystuženej zemnej konštrukcie pod samotnú vozovku
z dôvodu existujúcej infraštruktúry – max 500 mm,
- optimalizácia finančných nákladov pri rekonštrukcii,
- stanovenie optimálneho postupu výstavby vzhľadom na obmedzený
manipulačný a operačný priestor.
Požiadavka na únosnosť podložia pod vlastnú konštrukciu vozovky bola
stanovená na Edef2 > 60 MPa, pri dosiahnutí pomeru Edef2 / Edef1 < 2,5.
Pôvodne spracovaný návrh geotechnického riešenia na báze „tuhých dvojosích“
geomreží investor neprijal pre vysoké finančné náklady navrhovaného riešenia. Pri
spracovávaní realizačnej dokumentácie stavby vstúpil do hry na požiadanie investora
domáci výrobca a dodávateľ geosyntetických materiálov – Low&Bonar Slovakia – s
ponukou na optimálne riešenie geotechnických problémov očakávaných pri tejto
rekonštrukcii.
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Low&Bonar Slovakia na základe výsledkov vedecko – výskumného projektu,
zameraného na budovanie vystužených zemných konštrukcií na málo a veľmi málo
únosných podložiach, riešeného v spolupráci so SvF ŽU v Žiline, vypracoval návrh
vystuženej zemnej konštrukcie pre dve limitné hodnoty modulu deformácie
parapláne, a to pre E0 = 7 MPa a E0 = 25 MPa. Hrúbky výstužných zemných
konštrukcií pre dané moduly deformácie boli 500, resp. 300 mm. Návrh predpokladal
aj použitie kvalitných zásypových materiálov.
Pri hodnotení navrhovaného riešenia zo strany investora, projektanta i zhotoviteľa
vyvstala ďalšia otázka, a to možnosť použitia odfrézovanej asfaltovej zmesi
o zrnitosti do 22 mm a kameniva z drveného betónu o zrnitosti do 125 mm pri danej
rekonštrukcii. Oba tieto materiály sa drvili „in-situ“ a následne použili ako recyklované
materiály, čo výrazne znížilo prepravné i materiálové náklady predmetnej
rekonštrukcie vozovky. Po prehodnotení výpočtu navrhovanej vystuženej zemnej
konštrukcie sa pripravil ďalší návrh, zohľadňujúci použitie týchto recyklovaných
materiálov. Navrhol sa typ tkanej geomreže s okami
35 x 35 mm , ktorý sa
vzhľadom na flexibilitu lepšie prispôsobuje vybúraným materiálom o zrnitosti do 125
mm, čo v prípade použitia „tuhých dvojosích“ geomreží nie je možné zrealizovať za
dodržania požadovanej kvality zemnej konštrukcie. Porovnanie adaptácie sypaniny
pri použití rôznych typov geomreží je uvedené na obr. 1.

Obr. 1. Porovnanie „zazubenia“ kameniva v rôznych typoch geomreží
Porovnanie vlastností rôznych typov geomreží poukazujú na veľkú výhodu tkaných
flexibilných geomreží, a to, že nie sú tak citlivé na čiaru zrnitosti používaných
materiálov ako je to v prípade „tuhých spojitých“ geomreží.
Navyše, flexibilné geomreže na báze PET majú podstatne lepšie „creepové“
vlastnosti, čo sa pozitívne prejavuje v zabezpečení dlhodobej stability vystuženej
zemnej konštrukcie.
Po vzájomnej dohode zainteresovaných strán sa najskôr v časti záujmového územia
zrealizovali poľné skúšky s navrhovanou konštrukciou vystuženej zemnej
konštrukcie. Schéma overovanej konštrukcie pri poľných skúškach je na obr. 2.
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Cieľom poľných skúšok bolo overenie vhodnosti navrhovaného výstužného systému
pomocou tzv. „geo-dosky“.

Obr. 2. Schéma geo-dosky pri poľných skúškach
Výsledky poľných skúšok priamo na stavbe poukázali na správnosť navrhovaného
riešenia aj s využitím odfrézovanej asfaltovej zmesi a kameniva z drveného betónu.
Odfrézovaná asfaltová zmes v skúšanej konštrukcii slúžila ako ochranný presyp
separačno – výstužnej geotextílie. Vrstva betónového recyklátu ako základného
zásypového materiálu vo výstužnej konštrukcii sa zrealizovala vo dvoch vrstvách po
cca 175 mm, pričom každá vrstva sa hutnila samostatne na Id = 0,85.
Uvedená konštrukcia však nespĺňala požiadavky v kritických miestach na stavbe,
kde modul pretvárnosti parapláne bol E0 < 5 MPa. Pre takéto miesta sa použila
konštrukcia s 2 vrstvami geomreže ARMATEX G 65/65 pri nezmenenej výške
vystuženej zemnej konštrukcii.
3. Záver
Rekonštrukcia vozoviek Košická – Miletičová prebehla štandardným spôsobom.
Problémy nastali pri výkopových prácach, kde vzhľadom na stávajúcu sieť
infraštruktúry, často nezakreslenej v dokumentácii, stále hrozilo jej poškodenie.
Nepríjemným „spoločníkom“ na danej stavbe bol častý dážď, ktorý spomaľoval
priebeh prác. Stávajúce podmienky na stavbe, najmä malý manipulačný priestor,
kládol na zhotoviteľa zvýšené organizačné nároky, najmä z pohľadu zabezpečenia
bezpečnosti práce pri nadmernom pohybe osôb v záujmovom území. Vzhľadom na
obmedzený manipulačný priestor na stavbe sa dodávka geosyntetických materiálov
realizovala v režime „ just - in - time „.
Možno konštatovať, že spoločným úsilím investora, zhotoviteľa, projektanta
i technickej podpory zo strany dodávateľa geosyntetík sa podarilo zvládnuť
rekonštrukciu na vysokej profesionálnej úrovni. Potvrdilo sa, že okrem „tuhých
spojitých“ geomreží je možné riešiť i zložitejšie geotechnické problémy aj za použitia
napr. tkaných výstužných geomreží na báze PET pri podstatne nižších nákladoch.
Dosiahnuté výsledky únosnosti pláne vozovky dosiahli hodnoty vyššie ako bolo
požadované, čo sa pozitívne premietne do predĺženej životnosti tejto veľmi zaťaženej
vozovky v Bratislave.
Využitie recyklovaných materiálov pri rekonštrukcii vozovky prinieslo významné
úspory, a to najmä :
-

úspora prepravných nákladov, nakoľko recyklácia materiálov sa uskutočnila
„in-situ“,
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-

významná úspora materiálových nákladov použitím recyklovaných materiálov
namiesto pôvodne navrhovaných primárnych materiálov,

-

nemenej dôležité je i hľadisko ochrany životného prostredia, nakoľko použité
recyklované materiály sa nemuseli deponovať na skládku odpadov.

Skúsenosti, získané z rekonštrukcie namáhanej vozovky v Bratislave, chceme
využiť aj pri riešení budovania infraštruktúry na významnom projekte Strategického
parku Jaguár Land Rover ( JLR ) v Nitre, kde firma Low&Bonar Slovakia intenzívne
spolupracuje s projekčnými i realizačnými firmami.
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ASHES TO PAVEMENT SUBGRADE OF ROADS
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Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních
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Abstract
Destruction of road constructions due to the frost is in locations with temperatures under the
zero a problem which leads to permanent deformation. The paper deals with the freezing
process of the pavement and its subgrade. It presents method for determining the rate of
frost susceptibility in the Czech Republic. Describes the materials often used in the subgrade
of roads and their suitability in terms of frost susceptibility. The paper destcribed the flyashes, their properties and possibilities of using in the construction industry.

1. Úvod
Při návrhu a provádění dopravních staveb je velmi důležité sledovat chování
použitých materiálů a konstrukcí při nízkých teplotách. V zemích, kde teploty klesají
pod bod mrazu, mají tyto podmínky vždy negativní vliv na trvanlivost a životnost
konstrukcí vozovek pozemních komunikací. V jarním a podzimním období mohou
změny vodoteplotního režimu v horní konstrukční části podloží pozemní komunikace
způsobovat mrazové zdvihy saturovaných jemnozrnných zemin a co je významnější,
následně při tání ztrátu únosnosti těchto vrstev podloží vozovky. Vlastnosti nejčastěji
navrhovaných netuhých vozovek se v závislosti na teplotě mohou výrazně měnit.
Jako zástupce vedlejších energetických produktů (VEP) je nejčastěji používaný do
podloží dopravních staveb elektrárenský popílek. Je to zejména kvůli nárůstu jeho
produkce a s tím související problém, jeho skladování. Popílek je nevyhnutelný
vedlejší produkt výroby elektrické energie spalováním uhlí. Díky důslednému
zachytávání pomocí elektrofiltrů se dnes popílek již nedostává do ovzduší v takovém
rozsahu, aby způsoboval škody v zemědělství, lesnictví i na zdraví člověka, ale
vzniká problém s jeho likvidací jako odpadu výroby elektrické energie. Roční
produkce popílků v České republice přesahuje 10 miliónů tun, ale vzhledem k
technologickým i ekonomickým důvodům se využívá pouze přibližně 20 % z
celkového množství. Popílek má oproti jiným odpadům určitou výhodu, lze jej použít
v původní formě bez jakéhokoliv zpracování nebo velkých úprav složení. Používá se
zejména jako přísada do betonu ve snaze o částečné nebo úplné nahrazení
portlandského cementu, ke stavbám konstrukčních vrstev vozovky, podloží a násypů
silnic, jako cementová surovina, protože má v některých případech výrazné
hydraulické reakce způsobující tuhnutí a tvrdnutí navržených stmelených směsí,
apod. Další možností použití je jeho alkalická aktivace za vzniku geopolymerního
materiálu.
2. Materiály a metody zkoušení popílků a popílkových stabilizátů
Pro návrhy úpravy zeminy do podloží vozovky bylo použito:
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Jemnozrnná zemina: F6CI jíl se střední plasticitou, frakce 0/8 mm, f=78%, s=19%,
g=3%, wL=42%, wP=19%, IP=23%, podmínečně vhodná do
násypu, nevhodná do aktivní zóny (podle ČSN 73 6133)
Popílky jako přísada: hnědouhelný popílek ECHVA (ČEZ, a.s., Chvaletice)
černouhelný popílek EDE (ČEZ, a.s., Dětmarovice)
fluidní popílek EPO (ČEZ, a.s., Počerady)
Pojivo:
vzdušné vápno CL 90.
Pro každou směs byla, z důvodů relevantního porovnání vlastností, použita stejná
zemina, jíl se střední plasticitou F6 CI. Zemina byla míchána s pojivy a přísadami dle
receptur.

Obrázek 1 – Křivka zrnitosti zkoušené upravované jemnozrnné zeminy klasifikované F6 CI

Obrázek 2 – Křivky zrnitosti zkoušených elektrárenských popílků
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Množství vzdušného vápna bylo stanoveno na základě zkušeností a běžným
použitím v praxi. Pro směsi s popílky bylo dávkování 15% a 25% hm. zvoleno na
základě laboratorních zkoušek a vyhovujících výsledků stanovení poměru únosnosti
CBR.
Návrh receptur upravené zeminy vápnem a popílky
Směs č.1
Zemina F6 CI
Směs č.2
Zemina F6 CI zlepšená 2 % vápna
Směs č.3
Zemina F6 CI s 15 % popílku hnědouhelného ECHVA
Směs č.4
Zemina F6 CI s 25 % popílku hnědouhelného ECHVA
Směs č.5
Zemina F6 CI s 15 % popílku černouhelného EDE
Směs č.6
Zemina F6 CI s 25 % popílku černouhelného EDE
Směs č.7
Zemina F6 CI s 15 % popílku fluidního EPO
Směs č.8
Zemina F6 CI s 25 % popílku fluidního EPO
Směs č.9
Popílek hnědouhelný ECHVA
Na těchto devíti zkušebních vzorcích byly následně provedeny mechanické a funkční
laboratorní zkoušky, a to zkouška zhutnitelnosti, namrzavosti, stanovení
Kalifornského
poměru
únosnosti
a
okamžitého
indexu
únosnosti
a cyklická triaxiální zkoušku pro určení modulu pružnosti po 7 dnech zrání
zhutněných zkušebních válcových tělesech.
Metody zkoušení vlastností upravené jemnozrnné zeminy vápnem a popílky
Zkušební postup vycházel z předpokladu, že experimentálně sledované směsi budou
v podloží vozovky jako technologická vrstva aktivní zóny. Z tohoto důvodu byly
zvoleny pro ověření vlastností výše uvedené laboratorní zkoušky.
A. Stanovení zhutnitelnosti upravených zemin pro podloží vozovky
Stanovení závislosti objemové hmotnosti zhutněné upravené zeminy pojivem a
optimální vlhkosti bylo provedeno metodou Proctor standard v souladu s ČSN EN
13286-2. Zemina F6 CI byla u osmi z navržených devíti směsí navlhčena po
jednotlivých dávkách s intervalem +2% vlhkosti předchozího dílčího vzorku. Zrání
navlhčených dílčích vzorků jemnozrnné zeminy bez pojiva bylo 24 hodin při relativní
vzdušné vlhkosti větší než 90%. Pojivo bylo do jednotlivých dílčích vzorků dodáno
cca 15 min. před zhutněním do válcové zkušební formy typu A.
B. Stanovení okamžitého indexu únosnosti (IBI) a kalifornského poměru
únosnosti CBR
Stanovení závislosti zatlačení ocelového trnu průměru 50 mm do zhutněné upravené
zeminy ve formě typu B o průměru 150 mm a výšce 120 mm a odporové síle
stanovené v kN bylo v souladu s ČSN EN 13286-47. Okamžitý index únosnosti (IBI)
se zkouší ihned po smíchání směsi a maximálním zhutnění při optimální vlhkosti. U
kalifornského poměru únosnosti (CBR) je postup přípravy téměř totožný, velký rozdíl
je ve zrání vzorku před zkouškou – 3 dny zrání při 90%ním vlhkém prostředí a 4 dny
saturace celého objemu vzorku ve vodě. Takto připravené zkušební těleso (viz.
obrázek 3) simuluje nejméně příznivý režim v podloží vozovky z hlediska vlhkosti.
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Obrázek 3 – Zkušební vzorky F6 CI při a po zkoušce CBR

Obrázek 4 – Porovnání výsledných hodnot poměrů únosnosti IBI a CBR sledovaných úprav.
Pozn. Čárkovaná čára v obrázku vyjadřuje pomyslnou hranici vyjadřující přechod k mírně
namrzavým až nenamrzavých materiálům

C. Stanovení namrzavosti upravených zemin vápnem a popílky
Přímá zkouška namrzavosti zhutněných válcových zkušebních těles byla provedena
podle ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. Zkušební válcová tělesa byla
zhutněna při optimální vlhkosti na maximální objemovou hmotnost metodou Proctor
standard pro každou zkoušenou směs. Všechna zkušební tělesa devíti směsí zrála
po zhutnění v klimatizované komoře při relativní vzdušné vlhkosti min. 90% po dobu
28 až 30 dní. Před vlastní přímou zkouškou namrzavosti podle výše popsané normy
byla zkušební válcová tělesa ve zkušebním přístroji saturována vodou při teplotě 5
°C po dobu 17-24 hodin.
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Obrázek 5 – Zrání zkušebních válcových zkušebních těles na roštech v klimatizované komoře

Stanovením míry namrzavosti přímou metodou se zabývá norma ČSN 72 1191
„Zkoušení míry namrzavosti zemin“. V roce 2013 došlo k nahrazení původního
vydání normy z roku 1988. Jak již bylo zmíněno výše, toto zkoušení se provádí pro
zeminy, recyklované materiály a vedlejší produkty a to jak neupravené, tak upravené,
které se používají pro stavbu zemního tělesa a konstrukčních vrstev dopravních
staveb. Míra namrzavosti se určuje jen pro materiály, které obsahují více než 5 %
částic menších než 0,125 mm. Ostatní zeminy se považují za nenamrzavé.
Principem přímé laboratorní zkoušky stanovení míry namrzavosti je napodobení
účinku mrazu na podloží vozovky nebo železničního spodku za nepříznivých
podmínek kapilárního sycení, kde nárůst hodnot zdvihu zkoušeného vzorku
odpovídá postupnému nárůstu ledových vrstviček. Při vyhodnocování se využívá
lineární vztah mezi přírůstkem zdvihu (∆h) ze shora zmrazované zeminy při stálém
teplotním spádu a sycení vzorku vodou zespodu a mezi přírůstkem druhé odmocniny
indexu mrazu (∆ ). Tento vztah (∆h / ∆ ) určuje míru namrzavosti zkoušeného vzorku.
Popis zkušebního zařízení, přípravy vzorků a postupu měření
Zkušební zařízení se skládá z chladící skříně umožňující udržování konstantní
teploty vnitřního prostředí (4 až 8 °C), ze čtyř zkušebních buněk, ve kterých jsou
umístěna zkoušená válcová tělesa zeminy a z regulačního systému teplot a měřidel
zdvihu.
V prostoru pod ní, který je spojen se zásobníkem na vodu, se pomocí zařízení
automaticky udržuje hladina vody v úrovni dolní podstavy vzorku zeminy. Ke dnu je
připevněn ukazatel zdvihu zkušebního tělesa s citlivostí minimálně 0,1 mm. Na dno
je usazeno horizontálně dělené pouzdro s válcovým otvorem z tepelně málo
vodivého materiálu (např. plastu). Přesné sestavení prstenců zajišťují tenké vodicí
kroužky. Zkoušený vzorek se může rozpínat při zmrazování jen ve svislém směru.
Vzorek je ze shora zakryt mrazicí deskou, která musí vyvozovat a udržovat na horní
podstavě vzorku teplotu (-4 ± 1)°C. Na mrazicí desce je uloženo závaží o hmotnosti 8
kg, nahrazující tlak nadložních vrstev vozovky nebo tlak železničního svršku.
Zkoušené vzorky zeminy se připraví a zhutní podle ČSN EN 13286-2 metodou
Proctorovy standardní zkoušky při optimální vlhkosti na maximální objemovou
hmotnost do pouzdra zkušební buňky. Při výrobě vzorků ze zemin upravených
příměsí pojiva či stabilizátů se tyto vzorky nechají zrát obvykle po dobu 28 dní ve
vlhkém prostředí a při laboratorní teplotě. Jestliţe by vzorek zeminy nevyhověl jako
nenamrzavý po 28 dnech zrání, určí se konečná hodnota míry namrzavosti zkouškou
se vzorky po 90 denním zrání. Po zhutnění zeminy se pouzdro vsune do tepelně
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izolačního obalu a pak se celé zařízení vloţí na dno zkušební buňky. Nasadí se
mrazicí deska, závaţí a zařízení na měření zdvihu. Takto se připraví čtyři zkušební
buňky, které se následně vloţí do chladicí skříně, a zkoušení můţe začít. Po uloţení
zkušebních buněk do chladicí skříně se zkoušené vzorky ochlazují při teplotě (4 až 8)
°C při moţnosti nasávání vody zdola v průběhu nejméně 17 hodin. Mrazicí deska po
tuto dobu není v činnosti. Neměří se ani zdvih vzorku, který by mohl nastat
nabobtnáním. Zmrazování mrazicí deskou při teplotě (-4 ± 1) °C začíná až po této
době nasávání. Ustálený konstantní vodnotepelný reţim se udrţuje 5 dní, tj. 120
hodin. V průběhu této doby se měří časový průběh zdvihu v mm ve středu horní
kruhové plochy vzorku průběţně v závislosti na čase minimálně po 2 hodinách,
obvykle po 10 minutách s vyhodnocením v hodinových intervalech.

Obrázek 6 – Zkušební buňka přístroje pro stanovení míry namrzavosti upravených zemin do
podloží vozovky podle ČSN 72 1191

D. Stanovení modulu pružnosti z cyklické triaxiální zkoušky
Stanovení modulu pružnosti bylo provedeno podle ČSN EN 13286 – 7, zkušební
metodou B – zjednodušený režim napětí s cyklickým osovým deviátorem napětí a
konstantním komorovým tlakem.
Modul pružnosti byl stanoven pouze na vzorcích jemnozrnné zeminy F6 CI (směs
č.1), jemnozrnné zeminy F6 CI upravené 2% hm. vápna (směs č.2) a jemnozrnné
zeminy F6 CI s 25 % hm. ECHVA (směs č.4), černouhelného (směs č.6) a fluidního
popílku (směs č.8). Moduly pružnosti zvolených směsí s větším podílem popílků se
měly projevit výraznější změnou pružného chování směsi. Zkoušeny byly vždy tři
zkušební tělesa jedné směsi, zhutněné při optimální vlhkosti stanovené Proctorovou
standardní zkouškou a zhutněné pomocí ručního hydraulického lisu do forem
válcového tvaru o průměru 100 mm a výšce 200 mm. Maximální tlak lisu pro hutnění
byly 180 kg/cm2 a vzorky byly lisovány cyklováním 3x 5 minut. Zhutněná zkušební
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tělesa byla ponechána v klimatizované komoře při vysoké relativní vzdušné vlhkosti
po dobu 7 dní. Následně byla na každém zkušebním tělese provedena cyklická
triaxiální zkouška s impulzním zatížením frekvencí 1 s. Pro zkoušení všech
zkušebních těles uvedených směsí byla použita metoda B s konstantním stálým
bočním tlakem 20 kPa. Zvolená metoda odpovídá umístění zkoušené směsi v aktivní
zóně podloží vozovky. Úroveň nízkého napětí simuluje pomalou těžkou nákladní
dopravu o nízké intenzitě (rychlost vozidel do cca 40 km/h jedoucí např. na místních
komunikacích).

.
Obrázek 7 – Hutnění zkušebních těles a cyklické triaxiální zkoušení upravených zemin,
experimentálně podle ČSN EN 13286-7

3. Zhodnocení výsledků a posouzení namrzavosti upravených zemin
Míra namrzavosti vychází u většiny výsledků zkoušených směsí upravených
zemin, stanovená přímou metodou podle ČSN 72 1191, jako nebezpečně namrzavá
(viz. tabulka 1). Citlivost na vývoj mrazových zdvihů a porušení zhutněné vrstvy se
nezmění přidáním jakéhokoliv popílku, jako hydraulického pojiva do nevhodné
zeminy typu sprašová hlína. Naopak v polovině případů dochází ke zvýšení
koeficientu β. To je způsobeno zejména vysokým obsahem jemnozrnných částic
výsledných úprav zemin a stejnozrnným charakterem částic, ze kterých je složen
popílek. Ty jsou důvodem vysoké nasákavosti, tak charakteristické pro popílky.
Vysoká hodnota nasákavosti zapříčiní saturaci velkého objemu vody, který je poté k
dispozici při působení teplot pod bodem mrazu a vytváření zdvihu. Lze pozorovat, že
koeficient β směsí zeminy s popílkem hnědouhelným, který má nejjemnější zrnitost
dosahuje nejvyšších hodnot namrzavosti a naopak hodnota namrzavost (β) směsí s
popílkem černouhelným, který má ze zkoušených popílků největší zrna, je relativně
nejnižší. Při úpravě jemnozrnné zeminy přidáním 2 % hm. vzdušného vápna došlo
podle očekávání ke snížení hodnoty koeficientu namrzavosti β a zemina se stala
mírně namrzavou až namrzavou. Tento výsledek potvrzuje známý fakt, že se
namrzavost zeminy upraví přidáním hydraulického pojiva jako je vápno, ale toto
tvrzení nelze bez ověření aplikovat na jakékoliv hydraulické pojivo, což se potvrdilo
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například výsledkem namrzavosti zeminy upravené, hydraulicky velmi aktivním,
fluidním popílkem. Z výsledků nelze uspokojivě stanovit závislost mezi mírou
namrzavosti zkoušených upravených zemin a jejich ostatními běžně zkoušenými
charakteristikami.
Jediná možná spojitost je mezi hodnotami CBR a modulem pružnosti zeminy
upravené popílky a vápnem, kdy se při snižující se hodnotě CBR směsí snižuje i
hodnota modulu pružnosti Er. Zemina s vápnem má nejvyšší hodnotu CBR i modulu
pružnosti, což potvrzuje také nejčastější použití této úpravy v praxi.
Tabulka 1 – Shrnutí výsledků laboratorních zkoušek provedených na upravené
zemině vápnem a popílky
Směs upravené zeminy č.

ρd,max
[kg/m3]
1750
1760
1637
1565
1725
1660
1560
1480
1240

wopt
[%]
14,5
16,0
15,0
16,0
16,5
15,5
16,5
18,5
33,0

IBI
[%]
26
23
23
21
19
16
35
35
45

CBR
[%]
4
120
5
2,5
14
20
90
115
2

β

Er
[MPa]
130-180
200-300
65-160
130-190
160-220
-

1 F6 CI
0,55
2 F6 CI+2% hm. CaO
0,32
3 F6 CI+15% hm. ECHVA
1,07
4 F6 CI+25% hm. ECHVA
0,69
5 F6 CI+15% hm. EDE
0,53
6 F6 CI+25% hm. EDE
0,49
7 F6 CI+15% hm. EPO
0,53
8 F6 CI+25% hm. EPO
0,83
9 ECHVA
0,59
Pozn.
ρd,max maximální objemová hmotnost suché zeminy podle ČSN EN 13286-2 (Proctor
standard)
wopt
optimální vlhkost pro maximální zhutnění zeminy podle ČSN EN 13286-2
(Proctor standard)
IBI okamžitý index únosnosti podle ČSN EN 13286-47
CBR kalifornský index únosnosti podle ČSN EN 13286-47
β
součinitel míry namrzavosti stanovený přímou metodou měření mrazových
zdvihů zkušebních válcových těles podle ČSN 72 1191, β ≤ 0,25 zemina
nenamrzavá, 0,25 < β ≤ 0,50 zemina mírně namrzavá až namrzavá, β > 0,50 zemina
nebezpečně namrzavá
4. Závěr
Dle očekávání bylo zkouškou namrzavosti zjištěno, že úpravou zeminy vápnem
dojde ke snížení míry namrzavosti z nebezpečně namrzavé zeminy na zeminu mírně
namrzavou. Při úpravě jemnozrnné zeminy popílky tomu tak však nebylo. Všechny
směsi byly po zkoušce vyhodnoceny jako nebezpečně namrzavé, až na směs zeminy
s 25 % popílku černouhelného, která byla hodnocena na hranici mírně namrzavé a
nebezpečně namrzavé zeminy. Přestože některé popílky (zejména fluidní) vykazují
vlastnosti hydraulického pojiva, jejich užití k úpravě zeminy nepřinese snížení její
namrzavosti. Naopak u poloviny zkoušených směsí s popílky se hodnota namrzavosti
zvýšila, týkalo se to zejména směsí zeminy s popílkem hnědouhelným, který je z
používaných popílků nejjemnější. Potvrdilo se tedy, že namrzavost souvisí se zrnitostí
materiálu, zejména s obsahem jemných částic, který ji negativně ovlivňuje, a větší
množství použitých popílků ve směsi působí jako plnivo jemných částic. Dále byl v
57

praktické části práce zkoušen okamžitý index únosnosti IBI a kalifornský poměr
únosnosti CBR. Kromě hodnocení únosnosti směsí upravených zemin je někdy tento
parametr nesprávně používaný pro nepřímé hodnocení namrzavosti zemin a
upravených zemin. Nejvyšších hodnot IBI dosáhl vzorek samotného popílku
hnědouhelného a to IBI 45%. Druhých nejvyšších hodnot IBI potom dosahovaly směsi
zeminy s popílkem fluidním a nejnižších hodnot dosáhly vzorky zeminy s popílkem
černouhelným. Výrazně nejvyšších hodnot CBR dosáhly vzorky zeminy upravené
vápnem a zeminy s 15 % a 25 % fluidního popílku, přičemž hodnoty CBR se oproti
hodnotám IBI zvýšily přibližně 5x u zeminy upravené vápnem a průměrně 3x u zeminy
s fluidním popílkem. Tento nárůst únosnosti lze tedy přičítat hydratačním reakcím
vápna během doby zrání vzorků. Únosnost samotného popílku hnědouhelného značně
klesla po době zrání a saturaci ve vodě, kdy z původní výrazně nejvyšší hodnoty IBI
45% došlo k poklesu poměru únosnosti na CBR 2%, příčinou je velká nasákavost
popílků ve zhutněném stavu. Hodnoty CBR vzorků zeminy s 15 % a 25 % popílku
hnědouhelného také zřetelně klesly oproti hodnotám IBI. Pro upravené zeminy byl
experimentálně stanoven modul pružnosti Er, jehož výsledná hodnota byla stanovena
jako interval hodnot, kterých modul pružnosti směsí nabýval při zatížení vzorku různými
hodnotami svislého napětí při komorovém tlaku 20 kPa, což je vodorovné napětí
působící v konstrukci vozovky od těžké dopravy právě v úrovni podloží vozovky.
Zkouška byla provedena pouze na vzorcích zeminy, zeminy upravené vápnem a na
vzorcích zeminy s 25 % podílem jednotlivých popílků. Nejvyšších hodnot modulů
pružnosti dosahovala směs zeminy upravená vápnem a to 200 až 300 MPa a druhých
nejvyšších hodnot dosáhla směs zeminy s fluidním popílkem 160 až 220 MPa. Tento
nárůst lze opět vysvětlit vyšším obsahem volného vápna reagujícího v upravené
zemině. Obsah popílku hnědouhelného v zemině zapříčinil pokles hodnot modulů
pružnosti. Při snižující se hodnotě CBR směsí se snižovala i hodnota modulu pružnosti
Er. Zemina s vápnem má tedy nejvyšší hodnotu CBR i modulu pružnosti.
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Abstract
The estimation of the durability of fiber concretes is a very important input data for their
wider use in the building industry. It is obvious that the durability of concrete is directly
related to the spatial arrangement of their pore structure. Setted values of absorptivity
and capillarity of concrete may very well characterize their vulnerability to future
damage with frost and chemicals. The physical nature of the tests for determination of
absorptivity and capillarity of concrete, however, is for both methods different, and this
difference should be included in the final interpretation of the test results to obtain an
objective estimation of the durability of tested concretes.
1. Úvod
Použití vláken do systému, který je pojen cementem, je tím nejlepším způsobem,
jak se vyhnout růstu trhlin. Trhliny mohou vznikat díky tahovému napětí, které je
vyvoláno plastickým smrštěním, smrštěním vysycháním nebo autogenním smrštěním.
Zároveň mohou být vylepšeny i další vlastnosti, jako ohybová a rázová pevnost nebo
odolnost proti abrazi. Vláknobetony jsou moderní stavební materiály s dostatečně
prověřenými mechanickými i přetvárnými vlastnostmi. Dlouhá polymerní vlákna cíleně
vylepšují mechanické vlastnosti betonového kompozitu. Přítomnost vláken
v betonovém kompozitu může však mít i svá negativa [1]. Rozptýlená vlákna jsou
schopna vylepšit nízkou tahovou pevnost betonu, ale za cenu možného překročení
kritického smykového namáhání kontaktu vlákno - cementový tmel. Špatná adheze
vláken k cementové matrici, překročení smykového namáhání nebo koroze mohou,
dle některých autorů, vést ke zvýšení propustnosti a ve výsledku pak ke snížení
trvanlivosti cementového kompozitu. Část odborníků se na druhou stranu domnívá,
že adice dlouhých i krátkých vláken do betonu zvýší jeho trvanlivost z důvodu
zamezení vzniku mikrotrhlinek ve všech stádiích zrání betonu. Zde je však nutno
připomenout, že vzhledem k rozdílným modulům pružnosti polymerních a ocelových
vláken může dojít při smrštění betonu v pevné drátkovláknité kostře ke vzniku
dodatečných tahových mikrotrhlin. Trvanlivost betonu [2,3] je determinována převážně
jeho náchylností k transportu hmoty heterogenním porézním prostředím [4], tedy i
transportem vody a vodných roztoků [5] způsobených gradientem chemického
potenciálu, vlivem teplotních a tlakových potenciálů, popřípadě vlivem vnějšího
silového pole [6,7]. Bude jistě přínosné srovnat dvě základní fyzikálně-materiálové
charakteristiky pórového systému betonu – laboratorně stanovenou nasákavost a
vzlínavost [8], a to u čerstvých betonů po jednom měsíci zrání a následně u stejných
betonů poškozených karbonatací, tedy uložených dalších 8 měsíců v simulovaném
prostředí koncentrovaného 98% CO2.
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2. Experimentální část
Práce je zaměřena na ověření možnosti alternativního použití fyzikálně odlišných
avšak principiálně jednoduchých metod stanovení nasákavosti a stanovení vzlínavosti
k odhadu trvanlivosti vláknobetonů z přírodního hutného kameniva a polymerních i
ocelových vláken. Variantně je u jedné receptury hrubá frakce hutného kameniva
nahrazena betonovým recyklátem frakce 0-16 mm od firmy Dufonev. Hodnoty
nasákavosti varem testovaných betonů jsou porovnány s odpovídajícími hodnotami
vzlínavosti, a to ve stádiu jednoho měsíce zrání ve vlhkém uložení i po následných 8
měsících uložení v koncentrovaném prostředí 98% CO2.
3. Receptury betonu
Pro výrobu vzorků bylo použito 8 receptur betonu (1. rec. – referenční s hutným
kamenivem „O“, 2. rec. - hutné kamenivo s 0,15% PP vláken „HV“, 3. rec. - hutné
kamenivo s 0,5% PP vláken „H“, 4. rec. - hutné kamenivo s 1% PP vláken „B“, 5. rec.
– betonový recyklát 0-16 mm s 1% PP vláken „C“, 6. rec. - hutné kamenivo s 0,15%
ocelových vláken „DA“, 7. rec. - hutné kamenivo s 0,5% ocelových vláken „DC“ a 8.
rec. – hutné kamenivo s 1% ocelových vláken „DB“), viz. Tab. 1. Cement byl použit
typu CEM II/B-S 32,5R. Pro přípravu betonů bylo použito přírodní těžené hutné
kamenivo frakce 0 – 4 mm z pískovny Bratčice, přírodní těžené hutné kamenivo frakce
4 – 8 mm z Tovačova a přírodní drcené hutné kamenivo frakce 8 – 16 mm
z Olbramovic. Při přípravě betonu z betonového recyklátu byla hrubá frakce přírodního
kameniva 8-16 Olbramovice nahrazena surovým betonovým recyklátem firmy Dufonev
s.r.o. frakce 0-16 mm. Pro ztekucení všech šesti receptur byl použit plastifikátor
CHRYSOPLAST 760, polymerní vlákna byla použita typu FORTA FERRO délky 50
mm, ocelová pak typu Dramix délky 60 mm.
Tab. 1 Receptura betonu
kamenivo
0-4 mm

4-8 mm

[kg/m3]

[kg/m3]

[kg/m3]

[kg/m3]

-

[%] z mc

[kg/m3]

O

490

890

100

745

0,34

1

HV

490

890

100

745

0,35

1

H

490

890

100

745

0,36

1

0
1,37
(0,15%)PP
4,6
(0,5%)PP

B

490

890

100

745

0,36

1

0,43

1

označení
betonu

vodní
plastifikátor
8-16 mm součinitel

PP +
ocel.
vlákna

množství
cementu

C (recyklát)

490

890

100

633
(recyklát)

DA

490

890

100

745

0,36

1

DC

490

890

100

745

0,37

1

DB

490

890

100

745

0,38

1
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9,1 (1%)PP
9,1 (1%)PP
11,7
(0,15%)ocel
39,1
(0,5%)ocel
78,0
(1%)ocel

4. Popis jednotlivých zkušebních metod
Stanovení nasákavosti betonu varem
Betonové trámce rozměrů 100x80x300 mm jsou nejprve zváženy a poté jsou vloženy
na 72 hodin do sušárny o teplotě 105°C. Po vyjmutí a po ochlazení na teplotu místnosti
jsou opět zváženy. Trámce jsou vodorovně položeny do hrnce a jsou zality vodou 2
cm nad horní povrch (viz Obr. 1). V předem určených časových intervalech po dobu
72 hodin jsou trámce z vody vyjmuty, osušeny a zváženy. Dále jsou trámce vloženy
zpět do hrnce s vařící vodou a po 4 hodinách opět zváženy. Výpočet nasákavosti je
proveden dle postupu popsaném v bez náhrady zrušené ČSN 73 1316 „ Stanovení
vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu“.

Obr. 1 Stanovení nasákavosti varem

Obr. 2 Stanovení vzlínavosti

Stanovení vzlínavosti betonu
Betonové trámce rozměrů 100x80x300 mm se před zkouškou vysuší do ustálené
hmotnosti. Každý vzorek se zváží. Potom se svisle postaví do ploché nádoby s vodou
tak, aby byl ponořen na výšku 10 mm (viz Obr. 2). Hladina vody se udržuje stále ve
stejné výšce. Změny hmotnosti zkušebních vzorků, popř. současné výšky vzlínání, se
sledují v časových odstupech 1 h, 3 h, 5 h, 8 h, 24 h, 2 dnů, 3 dnů, popř. 7, 14, 28 dnů.
Po každém vážení se určí velikost vzlínavosti v % dle postupu popsaném v ČSN 73
1316.
5. Naměřené výsledky a diskuze
Alternativní zkoušky stanovení nasákavosti varem a vzlínavosti byly provedeny ve
dvou etapách, a to po 1 měsíci zrání betonových vzorků ve vlhkém uložení a dále po
8 měsících expozice totožných betonových vzorků v agresivním prostředí 98% CO2.
Porovnáním dvojic grafů na Obr. 3, 4 a Obr. 5, 6 je zřejmé, že procentuální nasákavosti
betonů vychází řádově 4 – 10x větší než procentuální vzlínavosti odpovídajících
betonů, a to i po proběhlé karbonataci (přibližně konec 1. karbonatační etapy).
Důvodem je jiná fyzikální podstata průniku kapaliny do testovaných betonů u obou
metod. Nejvyšší nasákavost byla naměřena u betonu s náhradou hutného kameniva
betonovým recyklátem před i po proběhlé karbonataci.
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Porovnání nasákavosti varem na různých recepturách
betonů(po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení)
6
O-referenční
5
Nasákavost [%]

HV-0,15 % PP vláken
4

H-0,5% PP vláken

3

B-1 % PP vláken

2

C-1 % PP vláken +
recyklát
DA-0,15 % drátků

1

DC-0,5 % drátků

0

DB-1 % drátků
Receptury betonů

Obr. 3 Nasákavost varem testovaných betonů po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení

Porovnání nasákavosti varem na různých recepturách
betonů(po 8 měsích uložení v 98% CO2)
6
O-referenční
Nasákavost [%]

5
HV-0,15 % PP vláken
4
B-1 % PP vláken
3
C-1 % PP vláken +
recyklát

2

DA-0,15 % drátků

1

DC-0,5 % drátků

0
Receptury betonů

Obr.4 Nasákavost varem testovaných betonů po 8 měsících uložení v 98% CO2
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Porovnání vzlínavosti na různých recepturách
betonů(po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení)
O-referenční

1,2

HV-0,15 % PP vláken

1,0
Vzlínavost [%]

H-0,5% PP vláken
0,8
B-1 % PP vláken
0,6
C-1 % PP vláken +
recyklát
DA-0,15 % drátků

0,4
0,2

DC-0,5 % drátků

0,0

DB-1 % drátků
Receptury betonů

Obr.5 Vzlínavost testovaných betonů po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení

Porovnání vzlínavosti na různých recepturách
betonů(po 8 měsích uložení v 98% CO2)
1,2
O-referenční
1,0

Vzlínavost [%]

HV-0,15 % PP vláken
0,8
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C-1 % PP vláken +
recyklát

0,4

DA-0,15 % drátků
0,2
DB-1 % drátků
0,0
Receptury betonů

Obr.6 Vzlínavost testovaných betonů po 8 měsících uložení v 98% CO2
Tuto vysokou nasákavost způsobuje primárně výrazná pórovitost (10%) použitého
surového betonového recyklátu. Betony s ocelovými drátky vykazují nasákavost mírně
vyšší ve srovnání s betony s vlákny polymerními, vyjma betonů s betonovým
recyklátem. Nejvyšší vzlínavost byla naměřena u betonů s ocelovými drátky (vlákny)
a to opět před i po proběhlé karbonataci. Vzlínavost u betonu s betonovým recyklátem
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a polymerními vlákny je mírně zhoršena ve srovnání s obdobnými betony s hutným
kamenivem, není ale tak výrazná jako u betonů s ocelovými drátky. Během procesu
hydratace betonu s ocelovými drátky dojde ve fázi ochlazování ke smrštění
cementového tmele a jeho odtržení od pevné kostry drátků s konečným efektem
vzniku nových kapilár, zintenzivňujících proces vzlínavosti.
6. Závěr
Metody stanovení nasákavosti a vzlínavosti betonových vzorků postupem dle ČSN
73 1316 jsou zcela nenáročné na technické vybavení, ale vyžadují stanovení
hmotnosti v pravidelných časových intervalech v celkové délce i jednoho měsíce.
V případě stanovení nasákavosti se vzorky betonu ponoří pod hladinu vody a tato jest
konstantním přetlakem vodního sloupce v daném místě stojícího vzorku betonu
tlačena do jeho pórů a trhlinek. Zde dle [9] lze dovodit, že průtok vody pórem je přímo
úměrný čtvrté mocnině průměru póru resp. třetí mocnině šířky trhliny. V případě
stanovení vzlínavosti je voda kapilárními silami vtahována proti síle gravitačního pole
do svislé kapiláry a zde lze dle [10] dovodit, že výška výstupu vody kapilárou je
nepřímo úměrná prvé mocnině průměru kapiláry. Zjednodušeně lze říci, čím větší
průměr kapiláry, tím voda vystoupí kapilární elevací do menší výšky, tedy lze
předpokládat menší nasávací schopnost betonu. Fyzikální podstata obou zkoušek,
tedy metody stanovení nasákavosti a metody stanovení vzlínavosti, je značně odlišná
a z tohoto důvodu výsledky obou metod nelze jednoznačně zaměnit. Metoda
stanovení nasákavosti se zdá být vhodná pro odhad trvanlivosti betonů dlouhodobě
vystavených tlakové vodě, metoda stanovení vzlínavosti pak pro odhad trvanlivosti
betonů částečně ponořených resp.vystavených účinkům povětrnosti.
Trvanlivost stavebních materiálů lze dle Pokynu F Evropské komise z roku 2002
definovat jako interval, během kterého zůstávají sledované vlastnosti v limitech pod
zatížením. U pórovitých silikátů lze předpokládat, že jejich dlouhodobou trvanlivost
výrazným způsobem ovlivní množství, velikost a vzájemné propojení pórů. Použijemeli k predikci trvanlivosti betonů výsledky stanovené vzlínavosti, pak lze konstatovat
následující: u betonů s náhradou hutného kameniva betonovým recyklátem a 1 % PP
vláken můžeme předpokládat mírně horší trvanlivost ve srovnání s betony s přírodním
hutným kamenivem a PP vlákny, ale mírně lepší ve srovnání s betony s hutným
kamenivem a ocelovými drátky. Pokud hodnotíme trvanlivost betonů z výsledků
stanovené nasákavosti, můžeme předpokládat přibližně shodnou trvanlivost betonů
s náhradou hutného kameniva betonovým recyklátem a PP vlákny a s betony s hutným
kamenivem a ocelovými drátky.
Poděkování
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STEREDBETON VYROBENÝ Z RECYKLÁTŮ Z ODPADOVÝCH
SUROVIN
STEREDCONCRETE MADE FROM RECYCLED WASTE MATERIALS
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Abstract
The article describe composite material STEREDconcrete, it´s components, laboratory
production and some characteristics of the material. STEREDconcrete is a cementbased composite with two type of recycled materials – recycled concrete aggregate
and textile recycled material STERED. Textile recycled admixture change response of
the material from brittle to ductile behaviour just like polymer fibres. The ability of
carrying of tensile stresses after cracking is an essential feature of the material.
1. Úvod
Základní struktura mezerovitého vláknobetonu je tvořena natěsno spojenými,
především hrubými zrny recyklátu. Užitím kameniva – betonového recyklátu
odebraného přímo z deponií recyklačního střediska (široká frakce) lze ovlivnit objem
mezer v základní struktuře kompozitu. V uvedeném případě, kdy vzniklé objemy mezer
jsou vyplněny příměsí STERED lze přijmout pro uvedený kompozit název
STEREDbeton.
STEREDbeton je kompozit vyrobený výhradně užitím dvou inertních odpadových
složek. První složka je kamenivo získané z recyklace betonových konstrukcí z demolic
staveb a stavební výroby. Druhá složka je příměs STERED, která se získává recyklací
tkanin z vyřazených aut a syntetických koberců.
Ostatními složkami STEREDbetonu jsou limitované množství pojiva, potřebné k
obalení zrn betonového recyklátu a vody nutné k hydrataci cementu a dosažení
vhodné konzistence čerstvé směsi pro hutnění válcováním nebo pěchováním.
STEREDbetom se řadí mezi kompozity s cementovou matricí.
V příspěvku je pojednáno o složkách, složení a výrobě STEREDbetonu. Uvedeny jsou
i výsledky zkoušek tohoto kompozitu, kterými se rýsuje jeho možné uplatnění ve
stavební výrobě.
2. Složky, složení a výroba
Složky STEREDbetonu jsou čtyři (obr. 1). Zdroje pro dvě inertní složky jsou na obr.
2. Těsné spojení zrn betonového recyklátu, které vytváří základní složku kompozitu je
výchozí pro dávkování této inertní složky z důvodu vyplnění požadovaných objemů
ztvrdlým STEREDbetonem.
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Obr. 1 Složky STEREDbetonu
Ve složení STEREDbetonu lze měnit hmotnostní dávky příměsi STERED, a to podle
velikosti mezer v základní struktuře a možnosti změn dávky STEREDu podle stlačení
příměsi v důsledku hutnění. Hmotnostní dávky STEREDu je třeba upřesnit na základě
možností místních podmínek výroby čerstvého STEREDbetonu.

Obr. 2 Betonový recyklát v recyklačním centru a textilní recyklát STERED
Dávka cementu je řízena velikostí povrchu zrn recyklátu, tj. obalením zrn recyklátu
cementovým tmelem v tloušťce závislé na požadované konzistenci čerstvého
STEREDbetonu. Za minimální dávku cementu je třeba přijmout 260 kg/m3, má-li být
kompozit řazen mezi konstrukční materiály, což je v souladu s normami pro
konstrukční betony. Vyššími dávkami cementu lze též zvýšit pevností charakteristiky
kompozitu.
Dávka vody je přímo dána možnostmi zpracování kompozitu, tj. pěchováním a
válcováním.
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3. Vlastností kompozitního materiálu STEREDbeton
V první fázi výzkumu byly vyrobeny zkušební trámce 100x100x400 mm
z vláknobetonu s recyklátem a polymerovými vlákny a ze STEREDbetonu. Složení
směsí je popsáno v tab. 1. Porovnání výsledků obou kompozitů čtyřbodové ohybové
zkoušky je vyjádřeno pomocí jejich diagramů odolnosti (obr. 3, kde čárkovaná čára
představuje vláknobeton s polymerovými vlákny a plná čára představuje STEREDbeton).
Tab. 1 Složení receptur kompozitů s betonovým recyklátem
Cement
Textilní
Vlákna
Betonový
Receptura / složení
(CEM I
drť
BeneSteel
recyklát
42,5 R)
STERED
55
3
[kg/m ]
Vláknobeton
1 475
300
4,55
STEREDbeton
1 475
300
29,5
-

Vodní
součinitel
0,5
0,5

Obr. 3 Diagramy odolnosti vláknobetonu s recykláty a STEREDbetonu
Z výsledků je patrné, že textilní recyklát STERED mění strukturu kompozitu podobně
jako polymerová vlákna a vytvářejí z něj duktilní materiál (schopný přenášet tahová
napětí po vzniku makrotrhliny).
V druhé části výzkumu se zjišťovaly další materiálové charakteristiky
STEREDbetonu, včetně jeho odolnosti proti požáru. Byly vyrobeny zkušební vzorky
krychlí o hraně 150 mm pro zkoušky pevnosti v tlaku a příčném tahu podle receptury
v tab. 1. Desky o rozměrech 1500x500x80 mm pro zkoušku odolnosti proti ohni
obsahovali o 100 kg/m3 více cementu a to z důvodu jejich poměrně malé tloušťky a
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s ohledem na ostatní rozměry desky. Všechny vzorky se zkoušely po 28 dnech zrání.
Výsledky zkoušek jsou vidět na obr. 4 a 5.

Obr 4. Pevnost v tlaku

Obr. 5 Pevnost v příčném tahu
Jak je patrné z grafů, pevnost v tlaku kompozitu dosahuje hodnoty zhruba 10 MPa a
pevnost v příčném tahu se pohybuje okolo 1 MPa.
Velkoformátová deska byla podrobena zkoušce odolnosti proti ohni, při které byla
deska zatížena teplotou na jedné straně a na odlehlé bylo umístěno pět čidel (v rozích
a uprostřed, zároveň byla měřena teplota ovzduší a plamene). Výsledky měření jsou
na obr. 6.
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Obr. 6 Měření teploty na straně desky odlehlé od plamene
Z měření je patrné, že deska na odlehlé straně od plamene přesáhla pouze na okamžik
teplotu 70 °C.
U všech dosud testovaných zkoušek STEREDbetonu se prokázalo, že záměr vyplnit
objemy mezer v základní struktuře je reálný a navíc příměsí STERED lze ovlivňovat
výsledné charakteristiky kompozitu, které rozhodují o jeho použití ve stavební praxi.
Z ohybových zkoušek se ukazuje vliv příměsi STERED v měřené duktilitě. Vyčnívající
vlákna z chomáčů STEREDu zde suplují vlákna užívaná při výrobě mezerovitých
vlákobetonů, u kterých vlákna záměrně překlenují mezery mezi zrny recyklátu a
zpevňují strukturu pro lepší přenos tahového namáhání.
Zkoušky ve výsledcích ukazují rozsah vlivu příměsi STERED na dosud testované
charakteristiky kompozitu. Výsledky lze považovat za informativní a zároveň podnětné
k dalšímu výzkumu a zkouškám kompozitu.
4. Závěr
Uvedený článek navazuje svým obsahem na články o mezerovitých vláknobetonech
s cementovou matricí.
Společná mezerovitá struktura obou kompozitů – mezerovitý vláknobeton a
STEREDbeton, vytvořená z kameniva recyklovaného betonu odebraného přímo z
deponií recyklačních střediskek v tzv. široké frakci, je dobrým základem k tvorbě
nových kompozitů vyráběných z recyklátů odpadových surovin.
Příkladem je v článku prezentovaný nový kompozit STEREDbeton. Příměs získaná
recyklací odpadových textilií, která vtiskla kompozitu charakteristiky využitelné ve
stavební praxi, může být v budoucnosti nahrazena i jinými odpadovými materiály, které
budou vhodně ovlivňovat konečné charakteristiky ztvrdlého materiálu.
Tento článek i předchozí články ukazují, že myšlenka vyrábět kompozity s
cementovou matricí s mezerovitou strukturou z upravených odpadových materiálů
různých charakteristik byla správná z pohledu budoucnosti a rozsahu jejich využití.
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Každý nově vytvořený kompozit lze považovat za dobrý příspěvek k likvidaci odpadu
a přispění k udržitelné výstavbě.
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Abstrakt:
Oblasti hodnotného zpracování odpadní pryže je ve spolupráci Fakulty stavební
ČVUT v Praze, společnosti LAVARIS s.r.o. a VŠCHT v Praze věnována pozornost již
řadu let. V důsledku rozvoje technologie vysokorychlostního mletí bylo postupně
docíleno získání kvalitního aktivovaného pryžového mikrofileru, který byl opakovaně
testován v oblasti modifikace asfaltových pojiv jako alternativa k tradiční modifikaci
pryžovým granulátem. Jednou z oblastí je využití tohoto produktu v pojivech, jež jsou
určené pro lité asfalty a to primárně v oblastech vozovek na mostech, resp. v místech
osazení mostních závěrů, které představují jedno z kritických míst, kde dochází
poměrně často k poruchám v podobě trvalých deformací apod. V tomto směru bylo
připraveno modifikované asfaltové pojivo na bázi tvrdého silničního asfaltu 20/30,
přičemž do některých variant se navíc aplikoval vybraný typ další chemické přísady.
Pro jednotlivé varianty litých asfaltů byly provedeny standardní zkoušky pevnostních
charakteristik a čísla tvrdosti, jakož i pokročilé zkoušky ověření tuhosti a stanovení
dotvarování.
Samostatně bylo cílem mletou pryž uplatnit v podobě tlumícího profilu i u
samotného mostního závěru. Zde se pro danou pryžovou směs provedly některé
vybrané zkoušky, které hodnotily tahové charakteristiky těchto směsí.
1. Úvod
S rostoucím zatížením konstrukcí vozovek pozemních komunikací nejen v ČR je
kladen stále větší důraz na kvalitu asfaltové směsi, která je určená pro její výstavbu a
ideálně by měla vykazovat lepší trvanlivost a především delší životnost. Současně
s tím existuje řada kritických částí konstrukce vozovky, kde uvedené platí dvojnásob a
to například i z důvodu ztížené pokládky nebo nemožnosti tradiční směs kvalitně
zhutnit. V mnoha případech již klasická asfaltová pojiva nevyhovují novým
požadavkům a je potřeba jejich vlastnosti upravit vhodnými přísadami nebo polymery.
Pomocí modifikace běžných silničních asfaltových pojiv lze ovlivnit parametry asfaltové
směsi z hlediska její zpracovatelnosti, únosnosti a trvanlivosti, případně se zaměřit
přednostně na konkrétní charakteristiku, kterou je třeba významně podpořit (např.
omezení vzniku trvalé deformace apod.).
Problematika efektivního zpracování a recyklace odpadní pryže je nejen v ČR
sledována již řadu let. V silničním stavitelství se upravená recyklovaná pryž používá
pro modifikaci asfaltových pojiv zhruba od 80. let minulého století. Oproti využívání
průmyslových aditiv, která mohou zvýšit náklady na výstavbu vozovky, je modifikace
asfaltových pojiv upravenou recyklovanou pryží jedním z efektivních, ekonomicky
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výhodných a ekologicky příznivých nástrojů [3], kdy dochází nejen ke zpracování
odpadního materiálu, ale asfaltové směsi s modifikovanými asfaltovými pojivy
současně vykazují zvýšení odolnosti vůči plastickým deformacím (vylepšení tuhosti
asfaltové směsi) a zvýšení odolnosti vůči vzniku mrazových trhlin (chování pojiva a
následně i směsi v oboru nízkých teplot). Pozitivní vliv je některými odborníky
deklarován i v případě dílčího zlepšení akustických parametrů, jakkoli zde nelze
očekávat nijak zásadní hodnoty dosažených útlumů hluku [1,6]. Určitá negativa lze
spatřovat ve vyšší energetické náročnosti, horší zpracovatelnosti směsi,
problematickém skladování a přepravě modifikovaného pojiva, kdy je nutné dále
neupravované asfaltové pojivo použít zpravidla do několika hodin od vyrobení. Pokud
se nepodaří vyrobit skladově stabilní modifikované pojivo, musí být zařízení pro
modifikaci umístěno v bezprostřední blízkosti obalovny [1]. V rámci studie bylo
posuzované asfaltové pojivo modifikováno jemně mletou aktivovanou pryží, kdy
dochází k přemletí pryžového granulátu (0-6 mm) pomocí technologie
vysokorychlostního mletí s částečnou aktivací a získáním fraktálních zrn. Výsledkem
je jemně mletý pryžový prach (0-0,8 mm), který je využit pro modifikaci asfaltových
pojiv. Z hlediska očekávané horší zpracovatelnosti asfaltové směsi, byla jedna
z variant navíc modifikována syntetickým voskem, kdy vosky všeobecně přispívají ke
snižování pracovních teplot, případně mají pozitivní vliv na zpracovatelnost asfaltové
směsi [2,4,5].
Předmětem studie je aplikace modifikovaných asfaltových pojiv na směsi litého
asfaltu MA8, přičemž cílem je aplikovat takto dále upravený litý asfalt pro speciální
aplikace, jako je provádění úzkého pruhu vozovky v blízkosti mostních závěrů. Ačkoli
zacílení na tuto aplikaci je primární, nevylučuje použití takového litého asfaltu i pro
plošné úpravy různých typů konstrukčních vrstev, jak se tradičně využívají.
2. Návrh asfaltové směsi
Pro návrh asfaltové směsi typu MA8 byla zvolena vhodná kombinace drceného
a těženého kameniva, která splňuje podmínky technických norem z hlediska zrnitosti
a zároveň je ekonomicky únosná z hlediska množství přidávaného asfaltového pojiva.
Optimální množství pojiva bylo stanoveno dle normy ČSN 73 6160. V případě
modifikace mikromletou aktivovanou pryží (ARP) byla s ohledem na předchozí
poznatky získané u hutněných asfaltových směsí, kdy pojiva modifikována pryží jevila
známky horší zpracovatelnosti, prověřena i varianta s vyšším dávkováním pojiva a
varianta pojiva modifikována syntetickým voskem. Pro výrobu směsí MA bylo použito
kamenivo definované normami ČSN EN 13043 a ČSN EN 13108-6.
Tab. 1. Návrh inovované směsi litého asfaltu „FSV MA8“
Směs

Pojivo

JMV V.
Hydčice

HDK 4/8
Zbraslav

0/8 Uhy

0/4 Uhy

MA8 FSV

7,40%

22,24%

42,12%

3,70%

24,54%

3. Popis asfaltových pojiv a použitých modifikačních přísad
Pro potřeby porovnání jednotlivých variant bylo zvoleno standardní asfaltové
pojivo, které se pro lité asfalty běžně využívá – tvrdý silniční asfalt dle ČSN EN 12591
s označením 20/30. Alternativní řešení a vývoj dalšího vylepšování běžného pojiva
spočívaly v modifikaci či úpravě asfaltového pojiva pomocí aktivované jemně mleté
(mikromleté) pryže ze zpracování starých pneumatik. Použitý aktivovaný mikroprach
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pryže (ARP) byl velikosti do 0,8 mm a byl získán speciálním postupem
vysokorychlostního mletí, jak je upraven užitným vzorem 29199. Produkt ARP byl
dodán společností LAVARIS s.r.o., která se v průběhu roku 2016 podílela i na vývoji
materiálové alternativy tlumícího profilu vlastního mostního závěru. Pro lepší stabilitu
ARP v asfaltovém pojivu byl celý kompozit aditivován speciálním aktivátorem na bázi
butadienu.
Vlastní ARP lze vedle zrnitosti charakterizovat vlastnostmi typickými pro
pryžovou směs. Pro tento účel se mikroprach pryže vhodným postupem upraví do
kompaktní hmoty (například kalandrováním) a lisováním při vyšší teplotě vytvaruje na
požadované zkušební těleso (destička, trámek apod.). V případě použitého
aktivovaného mikromletého pryžového prachu pro tento účel nebyly aplikovány žádné
další tmelící či pojivé látky, tzn. předpokládá se, že v důsledku vysokorychlostního
mletí dochází k částečnému narušení jinak velmi silných a stabilních chemických
vazeb v kompozitu syntetické pryže (sirné můstky apod.) a jejich rekombinaci během
lisování. Na takto získaných zkušebních vzorcích lze u pryžového materiálu následně
sledovat i další vlastnosti, které se standardně používají v gumárenství pro posouzení
výkonnosti a kvality pryžové směsi. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že je pryž
prakticky nestlačitelná (vlastnost pružiny) a pokud již dojde ke „stlačení“ pryže, tak
pouze deformačně. Z toho se následně odvozují i určující charakteristiky jako je
pevnost v tahu (dle ČSN ISO 37), tažnost, napětí potřebné k určité úrovni protažení
nebo naopak stlačení nebo tvrdost přístrojem Shore A (tvrdoměr ShA) dle ČSN EN
ISO 868. Dosažené výsledky jsou uvedené v následující tabulce 2.
Tab. 2. Základní charakteristiky pryže z aktivovaného mikromletého pryžového prachu
Sledovaná vlastnost
Pevnost v tahu
Tažnost
Napětí při protažení o 100 %
Napětí při stlačení o 10 %
Napětí při stlačení o 10 %
Napětí při stlačení o 10 %
Tvrdost (Shore A)

ARP – stanovená hodnota
3,3 MPa
150 %
2,2 MPa
0,7 MPa
1,5 MPa
2,4 MPa
67 Sh A

Běžné hodnota u SBR
Max. 25 MPa
250 %
65 Sh A

Obr. 1. Příklady pryžových výrobků z ARP použitých jako tlumící prvky pro prototyp
nové generace „tichého“ mostního závěru
V tabulce 3 jsou uvedeny základní charakteristiky navržených a dále
posuzovaných upravených či modifikovaných asfaltových pojiv. Kromě konvenčních
zkoušek byla asfaltová pojiva popsána i pomocí penetračního indexu, který vedle
pomocné charakterizace materiálu definuje též teplotní citlivost asfaltového pojiva.
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Z důvodu znalosti parametrů zpracovatelnosti byla stanovena též dynamická viskozita,
která by mohla naznačit budoucí chování směsi litého asfaltu při mísení a pokládce.
Tab. 3. Parametry použitých asfaltových pojiv
Penetrace

Bod
měknutí

Penetrační
index

[0,1 mm]

[°C]

[-]

135 °C
[Pa.s]

150 °C
[Pa.s]

20/30

20,5

62,8

-0,4

1,5

0,8

20/30 + 15% ARP (APR5AK)

15,0

81,3

1,8

13,8

12,4

20/30 + 15% ARP + 2% WE-CM

14,2

87,9

2,5

13,8

11,6

Pojivo

Dyn. viskozita @ 6,87 s-1

Z hlediska penetrace je podstatné, že ARP má ztužující efekt, což je obvyklý jev
při tomto typu modifikace. Zásadnější pak je účinek modifikační přísady, která
významným způsobem zvyšuje bod měknutí. Neméně významná je charakteristika
dynamické viskozity stanovená vřetenovým viskozimetrem. V případě aplikace
mikromleté pryže vede k enormnímu zvýšení, což znamená zhoršenou
zpracovatelnost při dané teplotě a indikuje pro účely litého asfaltu, že zde může být při
standardních pracovních teplotách >200 °C vyšší nárok na míchací energii
v porovnání s referenčním asfaltovým pojivem. Je patrné, že dodatečnou aplikací
vosku v pojivu modifikovaném ARP dochází k mírnému snížení dynamické viskozity,
tedy k potenciálně lepší zpracovatelnosti.
3.1 Laboratorní aplikace aktivované mikromleté pryže v pojivu
Z ekologického i ekonomického hlediska má modifikace jemně mletou pryží
poměrně velký potenciál, který se projevil již při snaze tento materiál využít u
asfaltových pojiv určených pro běžné hutněné asfaltové směsi. S ohledem na zvyšující
se požadavky na hospodaření s neobnovitelnými zdroji a zároveň s důrazem na
recyklaci odpadních materiálů je zpracování starých pneumatik (nejen jich) pro potřeby
modifikace asfaltových pojiv zajímavou technologií, nutno samozřejmě zdůraznit, že
z průmyslového a celospolečenského hlediska je vhodnější takový aktivovaný materiál
zkoušet využít znovu v oblasti primárního využití – tedy pro pryžové výrobky. Přidanou
hodnotu ARP modifikace u asfaltových pojiv nalézáme v současné době u hutněných
asfaltových směsí, kdy modifikace pozitivně ovlivňuje reologické a fyzikálně
mechanické vlastnosti asfaltových pojiv.
Níže popsané varianty pracují s asfaltovým pojivem, které je modifikováno
aktivovanou jemně mletou pryží velikosti zrna 0-0,8 mm s aktivační přísadou na bázi
butadienu v množství 5 %. Modifikace asfaltového pojiva proběhla takzvanou mokrou
cestou, kdy je do rozehřátého asfaltového pojiva (teplota min. 170 °C) dávkován
aktivovaný mikromletý pryžový granulát, v našem případě v množství 15 % hmotnosti
asfaltového pojiva. Míchání proběhlo laboratorně při otáčkách cca 450 (min-1) po dobu
minimálně 30 minut.
4. Příprava zkušebních těles litého asfaltu
Příprava asfaltové směsi MA, která se řídí dle ČSN EN 12697-35+A1, vymezuje
teploty jednotlivých složek směsi a definuje způsob a dobu míchání. V našem případě
je důležitým faktem ruční míchání směsi, kde narážíme na nepoměrně delší dobu
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míchání směsí a poměrně problematické udržení pracovní teploty v předepsaných
mezích. Samotná výroba vzorků (krychle) probíhala dle ČSN EN 12697-20, v případě
těles pro zkoušky čísla tvrdosti a pevnosti v tlaku. Stejným postupem byla připravena
i válcová tělesa určená pro zkoušku modulu tuhosti dle ČSN EN 12697-26 a cyklickou
zkoušku v tlaku dle ČSN EN 12697-25 pro vymezení deformačního chování při
opakovaném zatížení. V případě výroby trámečků pro posouzení pevnosti v tahu za
ohybu bylo dle ČSN 73 6160 využito možnosti použít i směs znovu ohřátou. Pro výrobu
trámečků tak byla využita směs získaná pomocí rozehřátí těles zkoušených na číslo
tvrdosti a pevnost v tlaku.
Navrhovaná směs kameniva a asfaltového pojiva „FSV MA8“ vykazovala
poměrně horší zpracovatelnost, kdy bylo potřeba směs dlouho míchat, orientačně 10
minut a déle, standardní doba míchání by se přitom měla pohybovat okolo 5 minut.
Dále bylo nutné klást velký důraz na pěchování směsi do forem, kdy bylo nutné některé
vzorky vyřadit z důvodu nadměrné přítomnosti vzduchových bublin. Z hlediska
subjektivního posouzení zpracovatelnosti se hůře chovaly směsi s asfaltovým pojivem
modifikovaným jemně mletou pryží, což byl od počátku očekávaný jev a později i důvod
využití syntetického vosku v kombinaci s ARP, za účelem zlepšení zpracovatelnosti.
5. Posuzované parametry směsi MA
Posouzení vhodnosti modifikovaných pojiv pro směsí MA bylo stanoveno na
základě zkoušek čísla tvrdosti, pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu. Soubor
zkoušek byl dále doplněn o poznatky získané z měření modulů tuhosti a cyklické
zkoušky v tlaku.
Tab. 4. Vybrané parametry směsí MA

Směs

Pevnost v tahu
za ohybu 100
mm/min

Pojivo

22 oC

Pevnost v tlaku
Modul
Číslo
pružnosti a=40mm a=70mm tvrdosti
30min
22 oC
22 oC
22 oC

Přírůstek
čísla
tvrdosti 60
min

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(mm)

(mm)

FSv MA8

20/30

7,4%

6,83

245

7,69

6,85

1,33

0,14

FSv MA8

20/30+ARP

7,4%

6,78

340

9,61

12,27

0,39

0,04

FSv MA8

20/30+ARP

7,9%

9,35

519

10,01

9,05

0,35

0,25

20/30+ARP+CM 7,4%

6,33

630

11,86

12,73

0,25

0,02

FSv MA8

5.1 Číslo tvrdosti
Základním parametrem pro posouzení litých asfaltů je stanovení čísla tvrdosti na
krychli. Postup výroby, skladování těles i samotné zkoušky je popsán normou ČSN EN
12697-20. Pro směsi, kde je použito kamenivo frakce 0/8, předepisuje norma
(doporučenou) hloubku vniknutí po 30 min v rozmezí 1,0-5,0 mm (pro kontrolní
zkoušky 0,6-6,5 mm), přírůstek čísla tvrdosti by pak neměl přesáhnout hodnotu
0,6 mm. Prezentovaná data těmto okrajovým podmínkám v jejich jedné části
nevyhovují. Naměřené hodnoty u variant s asfalty modifikovanými ARP vykazují po 30
minutách hodnoty nižší, než je minimální požadované číslo tvrdosti 1,0 mm pro návrh
směsi dle ITT zkoušky (uvedená minimální mezní hodnota je požadována s ohledem
k omezení rizika přílišné křehkosti asfaltové směsi a předcházení riziku vzniku trhlin).
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I přes tyto omezení lze pozorovat určité jasné závislosti na volbě použitého asfaltového
pojiva a potenciálního přínosu jednotlivých modifikací či zlepšení asfaltového pojiva.
Směsi modifikované jemně mletou pryží vykazují výrazné zlepšení čísla tvrdosti, kdy
dochází k poklesu cca o 60 % oproti referenční směsi. Vůbec nejlepších výsledků
dosahuje asfaltové pojivo, které je modifikováno kombinací jemně mleté pryže (ARP)
a syntetického vosku.
5.2 Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku (MPa)

Dalším parametrem pro posouzení vhodnosti modifikovaných pojiv pro vrstvy
z litého asfaltu je pevnost v tlaku stanovená na krychlích. Pevnost v tlaku byla změřena
jak na krychlích standardního rozměru a=70 mm, tak na krychlích získaných ze zbytků
těles po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu o velikosti a=40 mm. Absolutní hodnoty
těchto dvou měření se do jisté míry liší, nicméně trend pro porovnání jednotlivých
asfaltových pojiv je v obou případech podobný. V porovnání s referenční směsí
dosahují varianty se zlepšeným či modifikovaným pojivem výrazně vyšších pevností
v tlaku. Pomyslným vítězem je zde opět asfaltové pojivo, které je modifikováno
kombinací jemně mleté pryže a syntetického vosku. I v tomto případě má modifikace
pojiv příznivý vliv na posuzované parametry. Opět zde narážíme na doporučení
stávajících norem, dle kterého by se výsledná pevnost v tlaku měla pohybovat
v rozmezí 3,5 – 8,0 MPa. I v tomto případě je mezní hodnota stanovena z důvodu
předcházení nadměrné tuhosti materiálu, která je velmi často spojena se zvýšenou
křehkostí a při nižších teplotách se zvýšeným rizikem vzniku poruch (trhlin).
15,0
10,0

12,3
7,7

10,0

9,6

11,9

12,7

9,0

6,8

5,0
0,0
7,4 % (20/30)

7,4 % (20/30+ARP)
a=40mm 22oC

7,9 % (20/30+ARP)

7,4 % (20/30+ARP+CM)

a=70mm 22oC

Obr. 2. Výsledky zkoušky stanovení pevnosti v tlaku variant směsi FSV MA8
5.3 Pevnost v tahu za ohybu
Posouzení pevnosti v tahu za ohybu, případně početně odvozené charakteristiky
modulu pružnosti opět naráží na limity stanovené platnou národní normou, kdy směsi
s pojivem modifikovaným vosky překračují maximální doporučenou hodnotu 7,0 MPa.
Pokud pomineme tuto skutečnost, modifikací nebo zlepšením asfaltových pojiv bylo
dosaženo zlepšení parametrů pevnosti v tahu a oproti referenční směsi vzrostl i modul
pružnosti. Zvýšenou hodnotu vykázala i varianta směsi litého asfaltu, kde bylo
aplikováno vyšší množství asfaltového pojiva modifikovaného mikromletou pryží. Obě
tyto směsi vykazují nárůst pevnosti v tahu za ohybu o cca 40 %.
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Modul pružnosti

Pevnost v tahu za ohybu
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0
7,4 % (20/30)
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7,9 % (20/30+ARP)

Pevnost v tahu za ohybu 100 mm/min

7,4 % (20/30+ARP+CM)

Modul pružnosti

Obr. 3. Výsledky zkoušky stanovení pevnosti v tahu za ohybu a modulu pružnosti u
variant směsi FSV MA8
5.4 Modul tuhosti
Zkušební postup stanovení modulů tuhosti je popsán v ČSN EN 12 697-26.
Uplatněna byla metoda C, tedy nedestruktivní zkouška opakovaného namáhání
v příčném tahu, přičemž obecně stanovení modulu tuhosti není pro směsi litého asfaltu
tradiční sledovanou charakteristikou. V případě modulů tuhosti je patrný pozitivní vliv
asfaltových pojiv modifikovaných jemně mletou pryží, kdy zkušební tělesa vykazovala
výrazně lepší výsledky při měření modulu tuhosti za vyšších teplot – to potenciálně
indikuje jejich vhodné využití pro aplikace, kde potřebujeme omezit riziko vzniku trvalé
deformace (vyjetých kolejí). Velmi zajímavým parametrem je tak teplotní citlivost
směsi, kdy tyto směsi vykazovaly výrazné snížení teplotní citlivosti oproti referenční
směsi. Úprava asfaltových pojiv syntetickými vosky v tomto případě vykazovala spíše
negativní vliv s ohledem na moduly tuhosti měřené při vyšších teplotách a horší
teplotní citlivost. V případě úpravy asfaltového pojiva syntetickým voskem WE-BM je
vyšší teplotní citlivost dána vysokou hodnotou modulu tuhosti při 0 °C, z kterého
samotné posouzení teplotní citlivosti vychází. Z hlediska měření modulů za vyšších
teplot byly hodnoty srovnatelné s referenční asfaltovou směsí.
Tab. 5. Výsledky stanovení modulu tuhosti variant směsi FSV MA8
Modul tuhosti

Teplotní citlivost

Pojivo

20/30
20/30+ARP
20/30+ARP
20/30+ARP+CM

7,4%
7,4%
7,9%
7,4%

0oC
(MPa)
19157
19344
17597
19504

15oC
(MPa)
10247
13101
11738
14857

27oC
(MPa)
5155
8500
6612
8363

40oC
(MPa)
2124
5037
2998
3826

S0/S27
3,7
2,3
2,7
2,3

S0/S40
9,0
3,8
5,9
5,1

5.5 Cyklická zkouška v tlaku
Zkušební metoda popsána v ČSN EN 12697-25 stanovuje odolnost směsí vůči
trvalým deformacím vyvozených cyklickým zatěžováním válcového tělesa. V případě
litých asfaltů lze hodnotu trvalé deformace dle uvedené zkoušky vyjádřit dynamickým
číslem tvrdosti. Měřené výsledky korespondují s měřením čísla tvrdosti, kdy
pozorujeme výrazné zlepšení směsí MA s asfaltovým pojivem modifikovaným
aktivovanou mikromletou pryží. Při této zkoušce se ukazuje, že zvýšení množství
asfaltového ARP pojiva ve směsi litého asfaltu nevede ke změně sledovaných
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charakteristik. Oproti tomu kombinace mikromleté aktivované pryže a syntetického
vosku vede v případě modulu dotvarování k mírnému snížení této charakteristiky.

Dynamické číslo tvrdosti Icy

Obr. 4. Grafické vyjádření modulu dotvarování a dynamického čísla tvrdosti z cyklické
zkoušky v tlaku (při T=60 °C) variant směsi FSV MA8

6. Závěr
Posuzované varianty nově navrhované směsi MA8 s modifikovanými nebo
zlepšenými asfaltovými pojivy prokázaly zajímavý potenciál, kdy přidáním
modifikačních přísad dochází k příznivému ovlivnění výsledných parametrů asfaltové
směsi. Jednoznačně byl prokázán pozitivní vliv pojiva modifikovaného mikromletou
aktivovanou pryží, kdy směsi s tímto pojivem vykazovaly navýšení pevnostních
charakteristik, vyznačovaly se nízkou teplotní citlivostí, vysokým modulem tuhosti i za
vyšších teplot, vysokou odolností vůči cyklickému zatěžování a vzniku trvalých
deformací. Zlepšené parametry byly bohužel vykoupeny subjektivně horší
zpracovatelností, kdy směsi kladly vyšší nároky na míchací energii při přípravě
zkušebních těles. Vliv vosku na zpracovatelnost, dosud nebyl dostatečně prokázán a
bude dále předmětem dalšího sledování.
7. Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci řešení projekt TA04030714 (Progresivní mostní závěr s
nízkou hlučností a inteligentními prvky) podpořeného programem Alfa Technologické
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Abstract
Problematika efektivního využití a zpracování různých typů odpadních materiálů
průmyslové výroby ve stavebnictví je sledována již mnoho let. Produkce odpadních
materiálu každým rokem stoupá, stejně jako tendence o účelné opětovné využití
nebo recyklaci těchto materiálů do nejrůznějších stavebních produktů, které lze s
jistým ekonomickým efektem využít ve stavebnictví. V rámci toho příspěvku byly
využity tři typy odpadních materiálů v podobě odpadního skla z fotovoltaických
panelů, pěnového skla využívaného pro své vlastnosti jako izolační materiál a pro
porovnání dosažených vlivů recyklovaného mikromletého betonu CB krytu vozovky.
Jednou z oblastí potenciálního využití uvedených odpadních materiálů přeměněných
na druhotné suroviny je jejich použití v podobě příměsí, přísad či jako samotného
plniva pro účely aplikací v silničním stavitelství. Pro širokou škálu možného využití
bylo zvoleno několik typů drceného skla, u kterého se hledají alternativní možnosti
aplikací v dopravním stavitelství – a to ne výhradně pouze jako zrnitého materiálu do
podkladních vrstev či podloží konstrukce vozovky. Sledované materiály byly
laboratorně využity v asfaltové směsi typu ACL 16S jako náhrada tradičního fileru.
1. Úvod
Snaha omezit čerpání neobnovitelných zdrojů a minimalizovat množství materiálu
umístěného na skládkách je jedním z cílů trvale udržitelného rozvoje. Produkce
odpadních materiálů každým rokem stoupá, stejně jako tendence o účelné opětovné
využití nebo recyklaci těchto materiálů v nejrůznějších stavebních odvětví. V rámci
experimentální studie byla snaha o nalezení možného využití odpadního materiálu v
podobě drceného odpadního skla uplatněného v silničním stavitelství. Pro porovnání
byly zvoleny tři typy odpadního skla - pěnové sklo, amorfní a polykrystalické sklo
získané z fotovoltaických panelů. Jednou z oblastí možného potenciálního využití
odpadního skla je využití této druhotné suroviny v podobě jemnozrnného plniva do
asfaltové směsi.
2. Poznatky z praxe
Pokud bychom se zaměřili na dosavadní využití recyklace skelného odpadu v
silničním stavitelství, první zmínku o využití drceného odpadního skla (střepů)
nalezneme již v 60. letech minulého století. Byla snaha o nalezení možného využití
nadměrného množství odpadního skla ukládaného na skládky, čímž se později
ukázala možná částečná náhrada konvekčního kameniva v asfaltové směsi a tedy
alternativní využití této odpadní suroviny. To dalo ve Spojených státech podnět ke
vzniku technologie tzv. „glassasphalt“ (sklo-asfaltu), u něhož se uplatňovala částečná
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náhrada kameniva v horké asfaltové směsi. [1] Na základě toho vznikl technický list,
jež udává praktická doporučení a osvědčené postupy pro recyklaci skla, který vznikl
v návaznosti na zkušenosti z mnoha zkušebních úseků po celém světě.
Hospodárnost nahrazování skla za konvenční kamenivo je závislá na umístění,
kvalitě a nákladech spojených s dostupností lokálního kameniva. Při dodržení
technologické kázně provádění a následné pokládky nepředstavuje použití směsi
„glassasphalt“ žádné nebezpečí pro člověka ani pneumatiky. Při použití směsi v
obrusné vrstvě vede aplikace odpadního skla k mírnému zhoršení protismykových
vlastností, nejsou tak vhodné jako povrchové úpravy dálnic a rychlostních
komunikací. Pokud je však ve směsi použito méně jak 10 % skelného odpadu s max.
velikostí zrna 6,35 mm, nemá to na protismykové vlastnosti patrný vliv. Díky
drcenému skelnému recyklátu dokáže směs lépe držet teplo, což může být
využitelné zejména při pokládkách v chladnějším počasí nebo při dopravě
asfaltových směsí na delší vzdálenosti. Povrch asfaltové směsi glassasphalt se
vyznačuje zlepšením viditelnosti při jízdě v noci. [2] Ve studii [3] byl sledován vliv
drceného odpadního skla v asfaltových směsích prováděných za horka z hlediska
dynamické chování v konstrukci vozovky. Výzkum ukázal, že částečná náhrada
konvekčního kameniva v asfaltové směsi drceným sklem vede ke snížení nákladů
výroby asfaltové směsi. Na tělesech s různým podílem drceného skla byl stanoven
modul tuhosti nedestruktivní zkouškou, který udává schopnost materiálu odolávat
dynamickým účinkům zatížení. Výsledky ukazují zlepšení dynamického chování
směsi „glassasphalt“ ve srovnání s tradiční horkou asfaltovou směsí. Jako
nejvhodnější z hlediska deformačního chování asfaltové směsi se prokázala varianta
s 15 % odpadního skla. Vyšší dávkování vedlo ke snížení modulu tuhosti. Současně
s tím byl sledován pozitivní efekt přídavku vápenného hydrátu za účelem zvýšení
přilnavosti mezi zrnem odpadního skla a asfaltového pojiva. [3] Podobných poznatků
využití skla v asfaltové směsi uvádí také další studie [4], kde se jako optimální obsah
skelného recyklátu v asfaltové směsi prokázalo množství náhrady kameniva 10 % o
maximální velikosti zrna 4,75 mm. Odolnost směsi vůči účinkům vody je možné
zlepšit přídavkem vápenného hydrátu, popřípadě jiným tekutým aditivem pro
zlepšení adheze, pomocí něhož bylo dosaženo lepších výsledků.
3. Návrh směsi a použité varianty
Pro porovnání vlivu vybraných alternativních náhrad tradičního jemnozrnného
plniva (fileru) v asfaltové směsi byla zvolena směs typu asfaltový beton ACL16S,
která je určená pro ložní vrstvy vozovek třídy dopravního zatížení S, případně I a II, s
kamenivem z lomu Sýkořice a Brant a asfaltovým pojivem 50/70 (silniční asfalt). V
referenční směsi byl dávkován vratný filer z obalovny Kladno – Dříň. Současně byly
navrženy varianty asfaltové směsi, v níž byl vratný filer nahrazen alternativním
jemnozrnným plnivem v podobě drceného odpadního skla. Do směsi byly tyto
náhrady dávkovány hmotnostně jako stoprocentní náhrada vratného fileru v
referenční směsi. U jedné z variant byla použita pro porovnání náhrada v podobě
recyklovaného betonu z dálnice D2. Za účelem širšího uplatnění a změny
technologických vlastností tohoto materiálu bylo provedeno jeho přemletí s použitím
mechanochemické aktivace vysokorychlostním mletím v desintegrátoru, s cílem
dosáhnout maximální velikosti částic menší než 50 µm.
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3.1 Odpadní sklo jako náhrada tradičního jemnozrnného plniva
Sklo je homogenní amorfní materiál, který vzniká poměrně rychlým ochlazením
taveniny. Ta se skládá obecně ze sklářského skla, jehož hlavní složkou je oxid
křemičitý, ale také další přísady, zejména se jedná o uhličitan sodný. Po celém
procesu chlazení zachovává materiál strukturu původní taveniny. Sklo je významná
druhotná surovina, která je velmi dobře recyklovatelná a mnohonásobně zpětně
použitelná. Vzhledem k velkému množstvích znečisťujících látek, která mohou
znehodnotit dané výrobky, není zpět k výrobě základních produktů využito celých
100 % navrácených výrobků. Část z nich je využita k výrobě například pěnového
skla. Pěnové sklo se tedy vyrábí z odpadu skelného recyklátu, který již nelze použít
pro další výrobu ve sklárnách. Skelný recyklát pro výrobu pěnového skla je podrcen
na moučku se zrnem 90 µm, společně s dalšími přísadami je promíchána a
nanesena v určitém množství na speciální textílii. Takto připravená směs je
vystavena teplotě kolem 800 °C po dobu přibližně 50 minut. Výsledným produktem je
souvislá deska, která se po rychlém zchlazení rozpadne na kousky do podoby, ve
které pěnové sklo nalezneme na trhu stavebnictví. Své uplatnění získalo díky velmi
dobrému teplotními součiniteli a nenasákavosti, kterými tento materiál disponuje,
uplatňuje se jako alternativní náhrada konvenčních izolačních materiálů.
Odlišnou variantou odpadního skla mohou být fotovoltaické panely na bázi
křemíku, ať už monokrystalické, polykrystalické či amorfní na bázi tenkých vrstev.
Tenkovrstvé fotovoltaické (FV) technologie se od „klasických“ krystalických
technologií zcela liší vlastní geometrií FV článku, způsobem výroby, použitými
výrobními materiály a jejich spotřebou a i dalšími vlastnostmi. Moduly z amorfního
křemíku pro tenkovrstvé panely jsou vyráběny tak, že je ve vakuové komoře při
teplotách kolem 200 °C napařením nanesena vrstva amorfního křemíku na
skleněnou tabuli. Podkladový materiál nemusí být nutně pouze sklo, ale i plasty nebo
kovy. Amorfní panely dosahují oproti monokrystalu přibližně poloviční účinnosti. Pro
výrobu FV polykrystalických článků se materiál křemíku roztaví a nalije do formy, kde
se nechá pomalu, definovanou rychlostí chladnout. Chladnutí musí být pozvolné a
řízené induktivním ohřevem, aby se vytvořila co možná největší monokrystalická zrna
a aby bylo v materiálu minimum dislokací, pnutí apod. Tím vzniká polykrystalický
ingot, který se nakonec příčně nařeže na destičky, ty tvoří základ FV článků.
Nejběžnější konstrukce FV panelu je následující. Na přední straně panelu je
temperované (tzv. kalené) sklo, které je odolné proti nárazu (např. kroupám). Na sklo
se pokládá plastová EVA (etylvinylacetát) fólie a na ni se skládají propojené FV
články. Etylvinylacetát se po teplotním zpracování rozteče a jako zalévací hmota
zalije FV články v prostoru mezi předním sklem a zadní laminátovou stěnou panelu.
Nakonec se panely rámují a zatmelují silikonovým tmelem do hliníkových profilů a
opatřují krabicí s výstupními kontakty. [5, 6]
3.2 Recyklace odpadního skla
V současnosti se předpokládá, že životnost fotovoltaických panelů definovaná
poklesem účinnosti o 20 % bude u kvalitních panelů minimálně 30 až 40 let od jejich
instalace. Panely však mohou být funkční i po této době, pouze jejich účinnost bude
postupně dále klesat. Kvalitní panely instalované v letech 2009 až 2011 (v těchto
letech došlo k nejvyššímu nárůstu instalace fotovoltaických panelů) budou
vyřazovány z provozu ve větších objemech pravděpodobně až po roce 2040. Z
popisu konstrukce je patrné, že se fotovoltaické panely obtížně recyklují. V případě
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krystalických panelů je to způsobeno EVA folií a u amorfních panelů je napařena
vrstva amorfního křemíku přímo na podkladový materiál. Největší podíl na hmotnosti
krystalických panelů připadá na sklo (60–70 %) a hliníkový rám (kolem 20 %). U
tenkovrstvých panelů je podíl skla a hliníku přes 95 %. Oba tyto materiály jsou běžně
recyklovány z téměř 100 %. Ostatní kovové materiály jsou ceněnými surovinami,
které se vyplatí z odpadu získávat. Plasty lze recyklovat jen částečně nebo vůbec.
Tabulka 1: Výsledky analýzy drceného skla z FV polykrystalického panelu (zdroj: Aquatest)
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů
Ukazatel

Podíl
[mg/kg
suš.]

Nejistota

Limitní
hodnota

Hodnocení

Metoda

Zastoupení
jednotlivých složek
Podíl [%
Ukazatel
hm.
suš.]
z. žíh.
0,29 %
1000 °C
SiO2
71,68 %

Arsen

<5,0

max. 10

vyhovuje

ČSN EN ISO 11885

Kadmium

<0,5

max. 1

vyhovuje

ČSN EN ISO 11885

max. 200

vyhovuje

ČSN EN ISO 11885

Al2O3

0,08 %

max. 0,8

vyhovuje

ČSN 75 7440

Fe2O3

0,13 %

Chrom
Rtuť

16,6

±20 %

<0,100
13,5

±20 %

max. 80

vyhovuje

ČSN EN ISO 11885

TiO2

<0,01 %

Olovo

76-279

±20 %

max. 100

nevyhovuje

ČSN EN ISO 11885

CaO

7,95 %

Vanad
Suma
BTEX

<5,0

max. 180

vyhovuje

ČSN EN ISO 11885

MgO

6,30 %

5,03

±55 %

max. 0,4

nevyhovuje

EPA Method 8260 B

Na2O

13,42 %

Suma PAU

0,057

±30 %

max. 6

vyhovuje

ČSN P CEN/TS
16181

K2 O

<0,05 %

Uhlovodíky
C10-C40

46,5

±25 %

max. 300

vyhovuje

ČSN EN 14039

Nikl

Pro recyklaci FV panelů existuje několik způsobů, jedním z nich je termická
recyklace určená zejména pro konstrukce panelů z krystalických článků, při níž jsou
celé panely zahřívány ve speciální peci na teplotu nad 500 °C. Při této teplotě se
plastové materiály odpaří, následně jsou v další komoře řízeně spalovány. Ostatní
materiály jsou separovány ručně. Jsou-li panely nepoškozené, lze vytěžit až 85 %
článků pro nové použití. Druhým způsobem recyklace panelů je mechano-chemická
metoda určená spíše pro tenkovrstvé panely. Na začátku je ručně demontován
hliníkový rám, následuje drcení a třídění velikostních frakcí. K oddělení jednotlivých
materiálů slouží separační metody – fluidní a mokré splavy a elektrodynamická
separace. Výsledkem jsou však pouze drcené suroviny. [7, 8]
Pro možnosti využití náhrady tradičního fileru v asfaltové směsi bylo použito
drcené tříděné sklo (polykrystalické, amorfní a pěnové sklo) se zrnitostním propadem
pod sítem 0,25 mm, jak je standardně získáván při recyklaci FV panelů společnosti
Aquatest. Vzorek odpadního skla z FV polykrystalického panelu byl použit pro
analýzu složení dle akreditovaného zkušebního protokolu, a současně pro stanovení
přítomnosti těžkých kovů v sušině tohoto odpadu (viz tab. 1). Pozornost byla
zaměřena zejména na přítomnost nebezpečných látek, jako je olovo. Jeho
přítomnost byla stanovena v souladu s technickou normou ČSN EN 11885 paralelně
na více zkušebních vzorcích. S ohledem k opakovaně provedené analýze
zkušebních vzorků pro stanovení maximální přípustné koncentrace škodlivin v sušině
tohoto odpadu byla zjištěna koncentrace olova v rozmezí 76 až 268 mg/kg, přičemž
maximální přípustné limitní hodnoty pro přítomnost olova, dle vyhlášky č. 294/2005
Sb., je stanovena na hodnotu 100 mg/kg sušiny. Zvýšená koncentrace olova
v odpadním skle může vést v případě využití v nestmelených vrstvách cementem
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k případnému výluhu a kontaminaci podzemní vody a zeminy. V případě aplikace do
horké asfaltové směsi je tomuto zabráněno obalením zrn skleněného recyklátu
asfaltovým pojivem. [9, 10]
4. Výsledky experimentální studie
V rámci možného posouzení vlivu vybraných náhrad tradičního fileru v asfaltové
směsi byla provedena série zkušebních testů zaměřená na základní fyzikální a
vybrané mechanické vlastnosti, jako stanovení modulu tuhosti, odolnosti asfaltové
směsi vůči účinkům vody včetně varianty se zmrazováním.
4.1 Základní charakteristiky
Mezerovitost jednotlivých asfaltových směsí byla stanovena na základě hodnot
zhutněné objemové hmotnosti a maximální objemové hmotnosti nezhutněných
asfaltových těles podle normy ČSN EN 12697-8. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny
v tabulce 2. Mezerovitost asfaltových směsí ACL 16S by měla být v souladu s
požadavky příslušné výrobkové normy a to v rozmezí 4,0-6,0 %. Tyto meze nesplnila
žádná z uvedených variant. Nejblíže této hranici dosahuje varianta s mikromletým
betonem. Použitím třech náhrad odpadního skla došlo ke snížení mezerovitosti.
Nejvyšší hodnoty dosahuje referenční směs (8,44 %). V případě pěnového sklad byl
použit komerční produkt Refaglass, kde byly použity jemnozrnné složky (odprašky).
Tabulka 2: Základní charakteristiky variant směsí ACL 16S
Specifikace směsi
ACL 16S

Označení
směsi

Zhutněná
objemová
hmotnost
-3
[g.cm ]

Maximální
objemová Mezerovitost
-3
hmotnost
[g.cm ]
-3
[g.cm ]

Vratný filer

Ref_VF

2,354

2,571

8,44

Amorfní sklo

AS

2,332

2,536

Polykrystalické sklo

PS

2,346

Pěnové sklo

PES

Mikromletý beton

MB

ITSR

ITSR

ČSN

AASHTO

[-]

[-]

1,32

0,88

0,91

8,02

1,36

0,75

0,69

2,533

7,38

1,36

0,74

0,67

2,336

2,528

7,62

1,87

0,80

0,73

2,373

2,532

6,31

1,35

1,03

0,85

ITSdry
[MPa]

4.2 Stanovení odolnosti vůči účinkům vody včetně varianty se zmrazováním
Zkouška stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči účinkům vody byla
provedena v souladu s technickou normou ČSN EN 12697-12. Tento postup byl
doplněn o další řadu těles, která byla vystavena jednomu zmrazovacímu cyklu v
souladu s podmínkami stanovenými v americkém předpise AASHTO T283-3. Díky
tomu je možné zohlednit nejen účinek vody, ale i možnou kombinaci s účinkem
mrazu. Výsledkem zkoušky je poměr pevností v příčném tahu skupiny těles
saturovaných ke skupině těles ponechaných na suchu (v grafech hodnota ITSR).
Na obrázku 1 jsou shrnuty výsledné hodnoty ITSR dle české i americké zkušební
metody. Podle postupu ČSN dosáhla nejvyšší hodnoty ITSR referenční směs
s vratným filerem, všechny ostatní varianty s recyklovaným sklem dosáhly nižších
hodnot. Požadovaný poměr pevnosti v příčném tahu podle ČSN EN 13108-1 je pro
směs ACL16S minimálně 80 %. Této hranice dosáhla směs referenční, varianta
s mikromletým betonem, současně ale také varianta s pěnovým sklem. Vlivem
působení vody a mrazu došlo u variant s recyklovaným sklem a mikromletým
betonem k poklesu ITSR, je patrná tendence k poklesu pevnosti v příčném tahu.
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Obrázek 1: Porovnání poměru pevností v příčném tahu – ITSR dle ČSN a AASHTO

4.3 Stanovení modulu tuhosti
Moduly tuhosti asfaltových směsí byly stanoveny na válcových zkušebních
tělesech postupem dle ČSN EN 12697-26 metodou opakovaného namáhání v
příčném tahu nedestruktivní metodou. Modul tuhosti popisuje schopnost materiálu
odolávat účinkům zatížení. Zkouška se prováděla při teplotách 0, 15, 27 a 40 °C.
V tabulce 3 jsou shrnuty výsledky naměřených modulů tuhosti jednotlivých variant
doplněné o charakteristiku teplotní citlivosti. Současně s těmito hodnotami byly
výsledky doplněny o hodnoty naměřené na zestárlých zkušebních tělesech. U
poloviny zkušebních těles byla provedena laboratorní simulace dlouhodobého
stárnutí dle postupu popsaného v normě prEN 12697-52, v níž jsou uvedeny
podmínky stárnutí zkušebních těles v teplotní komoře s cirkulací vzduchu při teplotě
85 °C po dobu 120 hodin (5 dní). Zkušební tělesa během procesu stárnutí nebyla
nijak chráněna proti případné deformaci vlivem vysoké teploty.
Tabulka 3: Stanovení modulu tuhosti variant směsí ACL 16S před a po stárnutí
Asfaltová
směs
Ref_VF

AS

PS

PES

MB

Typ
stárnutí

Modul tuhosti [MPa] při teplotě

Nárůst tuhosti po stárnutí

0 °C

15 °C

27 °C

40 °C

Teplotní
citlivost

Nezestárlá

20294

10302

3371

1022

19,9

-

-

-

-

5d@85°C

21 737

11 196

4 407

1 385

15,7

7%

9%

31 %

35 %

Nezestárlá

16 327

6 369

1 690

401

40,7

-

-

-

-

5d@85°C

16 522

6 749

1 936

699

23,6

1%

6%

15 %

74 %

Nezestárlá

16 593

7 310

1 842

546

30,4

-

-

-

-

0 °C 15 °C 27 °C 40 °C

5d@85°C

17 414

8 321

3 095

876

19,9

5%

14 %

68 %

60 %

Nezestárlá

20 762

12 182

5 809

1 935

10,7

-

-

-

-

5d@85°C

25 044

13 943

7 549

3 040

8,2

21%

14%

30%

57%

Nezestárlá

19 001

9 465

3 622

1 211

15,7

-

-

-

-

5d@85°C

18613

9936

4357

1620

11,5

-2%

5%

20%

34%

Pro posouzení deformačního chování v oboru středních teplot jsou určující
hodnoty změřené při teplotě 15 °C, tato teplota je také uvažována jako nejdůležitější
z hlediska navrhování konstrukce vozovek dle technických podmínek Ministerstva
dopravy TP 170. Nejvyšších modulů tuhosti při této teplotě dosáhla varianta
s pěnovým sklem 12.182 MPa. V případě variant s polykrystalickým a amorfním
sklem došlo k poklesu modulu tuhosti přibližně o 30 % oproti směsi referenční
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s vratným filerem. Pokud bychom porovnali i výsledky naměřených hodnot modulů
tuhosti při ostatních teplotách, tak v případě varianty s pěnovým sklem došlo oproti
směsi referenční k nárůstu modulu tuhosti při teplotě 0 °C pouze o 2 %, při teplotě
27 °C o 72 % a při teplotě 40 °C dokonce až o 89 %. Opačný trend je v tomto
případě zaznamenán u variant PS a AS.
Další charakteristikou posuzovanou v případě naměřených modulů tuhosti při
rozdílných teplotách může být indikátor teplotní citlivosti asfaltové směsi. Čím je
poměr tuhostí S0/S40 menší, tím je směs méně citlivá na změnu teplot. Nejmenší
citlivost vykazuje varianta PES, naopak nejvyšší citlivost varianty AS a PS. Vlivem
procesu laboratorního stárnutí, kterému byla zkušební tělesa vystavena, došlo ke
snížení indikátoru teplotní citlivosti v průměru o 30 %. Na změnu teploty jsou více
náchylné asfaltové směsi obsahující amorfní a polykrystalické sklo, naopak nejvyšší
ukazatel teplotní citlivosti vykazuje varianta s pěnovým sklem. Vlivem stárnutí došlo u
všech asfaltových směsí k nárůstu modulů tuhosti (v tabulce je uveden procentuální
nárůst této hodnoty). Pokud bychom se zaměřili na stěžejní teplotu 15 °C, u varianty
PS a PES došlo k nárůstu modulu tuhosti o 14 %, naopak nejnižší nárůst byl
zaznamenán u varianty MB a AS. Výraznější nárůst modulu tuhosti, po stárnutí při
teplotě 40 °C, se projevil u variant asfaltových směsí obsahující recyklované sklo.
Pokud bychom se zaměřili na porovnání vlivu stárnutí u náhrady mikromletého
betonu lze konstatovat velmi podobné chování jako v případě vratného fileru
v refereční směsi.
4.4 Stanovení odolnosti asfaltové směsi proti šíření trhliny
S ohledem k posouzení chování nízkoteplotních asfaltových směsí v oboru
nízkých teplot se jako jeden možný přístup využívá zkouška stanovení odolnosti
směsi proti šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese v
souladu s ČSN EN 12697-44 (verze 2011). Pro tuto zkoušku jsou oproti základnímu
vymezení normy použita půlválcová zkušební tělesa s průměrem 100 mm, u nichž je
vytvořena drážka předepsané hloubky. Takto připravená zkušební tělesa se zatěžují
konstantní rychlostí 5 mm/min. Výsledkem zkoušky jsou hodnoty maximálního napětí
a lomové houževnatosti (odolnosti vůči lomu). Zkouška byla provedena při zkušební
teplotě 0 °C. Výsledky získaných kritických hodnot lomové houževnatosti byly
naměřeny též u zkušebních těles zestárlých, u nichž byla využita simulace
dlouhodobého stárnutí dle prEN 12697-52, jako v případě stanovení modulu tuhosti.
Naměřené hodnoty lomové houževnatosti jsou uvedeny v grafu na obrázku 2. U
všech variant lze konstatovat, že před stárnutím dosahují v průměru velmi
podobného výsledku odolnosti vůči lomu při teplotě 0 °C.
Vlivem stárnutí došlo u směsí k navýšení modulu tuhosti u všech sledovaných směsí.
S ohledem k vyšším pevnostním charakteristikám zestárlých zkušebních těles je, za
předpokladu účinku stárnutí na danou směs, očekávána nižší míra odolnosti vůči
křehkému lomu při nízkých teplotách. Z výsledků je toto tvrzení patrné pouze u
varianty PS, naopak u ostatních variant došlo k mírnému nárůstu kritické hodnoty
lomové houževnatosti, v případě referenční směsi dokonce o 16 %. U variant AS, PS
došlo vlivem stárnutí ke snížení přetvoření o 16-19 %, oproti tomu u referenční směsi
bylo zaznamenáno výrazné navýšení přetvoření o 61 %.
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Obrázek 2: Porovnání kritických hodnot KIc pro varianty směsi ACL 16S podle normy
ČSN EN 12697-44

5. Závěr
Filer, jakožto jedna ze složek asfaltové směsi, hraje významnou roli nejen
z hlediska plniva samotné směsi, ale společně s asfaltovým pojivem vytváří
asfaltovou maltu, tužší než samotný asfalt a významně se podílí na fixaci hrubé
kostry kameniva. Ovlivňuje výsledné vlastnosti vyrobené asfaltové směsi, dobře
zvolený typ fileru může být vhodnou alternativou tekutých přísad dávkovaných do
asfaltového pojiva pro zlepšení užitných vlastností asfaltových směsí. V rámci
experimentální studie v silniční laboratoři FSv ČVUT v Praze byly uplatněny tři
náhrady tradičního jemnozrnného plniva v asfaltové směsi. Všechny náhrady
pocházejí ze stejného odpadního materiálu v podobě drceného odpadního skla
(samozřejmě odlišný typ vlastního skla, které je recyklováno) a ve shodném
hmotnostní dávkování byly též uplatněny jako plnohodnotná náhrada vratného fileru
v referenční směsi. Přesto se výsledky z provedených typů zkoušek významně u
jednotlivých typů odpadních skel od sebe liší. Použití recyklovaného amorfního a
polykrystalického skla vedlo ke snížení vodní citlivosti a nedosáhlo ani minimálních
požadavků dle platné technické normy. Naopak náhrada v podobě drceného
pěnového skla splnila minimální požadovanou hranici 80 % ITSR splnila. V případě
porovnání modulů tuhosti, vede aplikace amorfního a polykrystalického skla ke
snížení této hodnoty oproti směsi referenční. Současně jsou tyto varianty i méně
stabilní z hlediska teplotní citlivosti. Opačný trend lze sledovat u pěnového skla, kdy
dochází naopak k nárůstu modulu tuhosti při všech uvažovaných teplotách, směs je
více teplotně stabilní. Pěnové sklo má dobrý potenciál jako možná náhrada
tradičního jemnozrnného plniva v asfaltové směsi.
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení centra kompetence CESTI, projekt TE01020168.
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Abstract
The paper deals with practical experience in the production of building components
and materials from construction and demolition waste with world patented
technology.
1. Kdo jsme a co přinášíme
Pogotech company byla založena pro účely poskytování technologického řešení,
Know-how a licencí pro společnosti a firmy, které se zabývají podnikáním a činností v
oblastech zpracování SDO - stavebně demoličních odpadů a firem zabývající se
stavební výrobou a produkcí prefabrikovaných výrobků nebo betonových směsí.
Pogotech navazuje na 25 letý vývoj technologického Know-how, který probíhal v
intenzivní spolupráci špičkových odborníků v oboru stavebních směsí ,prefabrikace a
recyklačních technologií.
Pogotech nabízí nový technologický koncept pro udržitelný rozvoj stavebnictví a
přináší nové podnikatelské příležitosti s maximálně pozitivním ekologickým dopadem
pro jednotlivé regiony a státy
Technologické řešení , postup a receptury ze speciálně upravených recyklátů ze
SDO pro betonové směsí jsou předmětem celosvětového patentu.
Techologické řešení nabízí až 60 % finančních úspor při porovnání našich finálních
výrobků s tržními cenami z tradičně vyráběných stavebních betonových směsí nebo
výrobků z betonu. Know how a technologické řešení z hlediska nákladů na výrobu
betonových směsí a prefabrikátů v rámci zpracování SDO je jedno
z nejekonomičtějších na světě.
Finální produkty, betonová směs a prefabrikáty jsou z hlediska nákladů min. na 60 %
běžné ceny stavebních hmot vyráběných tradičním způsobem.
Know how, se kterým přicházíme je unikátní v tom, že technologicky zpracováváme
až 100 % recyklovaných směsi z SDO , nepoužíváme žádné chemické přísady ani
stabilizátory, které se běžně používají v oboru výroby betonových směsí a
prefabrikovaných výrobků z betonu.
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2. Naše vize, činnost a oblast působení
-

Vyřešení problému s inertním odpadem ze stavebně demoličních odpadů

-

Poskytování Know how pro výrobu jednoho z nejlevnějších stavebních
materiálů na světě, 100% šetrnému k životnímu prostředí

-

Usilujeme o vytvoření pravidla „Definitivně zastavit skládkování" inertních
SDO

-

Působnost společnosti, činnosti a Know how je v rámci celého světa.

S dobrým počátečním plánováním a designem budov, nebo s dobře promyšlenou
strukturou výrobků pro stavební využití je opětovné získávání inertních materiálů z
recyklace SDO (cihel, betonu, keramiky atd.) velmi úspěšně realizovatelné a značně
pomůže udržitelnému rozvoji v oblasti budov a staveb budoucnosti.
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3. Komu je technologické řešení a know-how určeno a kdo ho využije:
Státní správa a obce a města, které musí do budoucna vyřešit problém se
stavebně demoličním odpadem a jeho samotným skládkováním
-

V rámci obnov veřejných nebo soukromých budov použití naší technologie
zpracování a samotných finálních výrobků

-

Využití našeho Know-how a technologie pro tradiční výstavbu ve stavebním
průmyslu nebo pro celkové zlevnění staveb, případně použití levné výstavby pro
bydlení sociálně slabších skupin obyvatel.

-

Developeři a investoři pro své stavby na místě samotné demolice, nebo v rámci
výstavby nových budov můžou na základě našich zkušeností využívat
druhotných surovin, levněji stavět, šetřit značné finanční prostředky.

-

Stavební podniky a demoliční firmy, které potřebují další aplikace v rámci svých
podnikatelských aktivit stavebního byznysu.

-

Výstavba nových budov v místě demolic starých budov je prakticky možná bez
likvidace veškerých inertních minerálních demoličních odpadů tak jak se děje
dnes. Ty mohou být na základě našich poznatků a zkušeností zpět použity do
výstavby nebo produkci stavebních prvků. S tím je spjatá obrovská finanční
úspora pro investora a developera.

-

Řešení efektivního zpracování stávajících zásob recyklátů, které se nevyužívají,
jsou na deponiích jednotlivých recyklačních firem a jedná se o miliony tun.

-

Statní správa ušetří a vykáže značné úspory CO2 , plné využití druhotných
surovin a výrazná úspora přírodních zdrojů (ročné více jak stovky milionů tun
těžených kameniv).

-

Nová alternativa ve stavebním průmyslu, nové pracovní příležitosti, sociální
politika.

Naše technologické řešení a Know how získalo řadu významných Evropských cen
jako například:
Hlavní cena EQAR za rok 2016 ( http://www.eqar.info )
Hlavní cena TOP 2016 Environmentální technologie v rámci SR
(http://top.sjf.stuba.sk/frontend/web/site/award )
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4. Ohledně technologického řešení a know how
Technologický koncept uceleně řeší problematiku inertních stavebně demoličních
odpadů s efektivním zpracováním na recykláty až po výsledný prvotřídní
plnohodnotný čerstvý a ztvrdlý beton použitelný pro všechny druhy stavebních
činností včetně výroby prefabrikátů. Technologické řešení a Know how je
patentované. Využíváme praktické zkušenosti více jak 20 let , které jsou ověřené
dlouhodobě praxí.
Mezi inertní SDO, které řeší naše Know how, patří zejména:
Směsný SDO , Betony, Cihly, Dlaždice, Keramika, Sanitární výrobky, Směsi betonu, cihel, střešních tašek a keramických výrobků, Malty, zbytky omítek, sádry
apod.
Know-how a technologické řešení v rámci oběhového hospodářství využívá
maximálním možným způsobem druhotných surovin, které by se jinak ukládaly na
skládkách nebo se využily z velké části neefektivním způsobem. V rámci oběhového
hospodářství technologické řešení a Know how plně využívá druhotných surovin jako
plnohodnotnou náhradu za nerostné suroviny (kamenivo, štěrky, písky).
Výrobky vyráběné našim technologickým postupem jsou opět po skončení své
životnosti 100% recyklovatelné, což umožňuje nekonečně opakující se cyklus
recyklace (LCA – Life Cycle Assessment). Recyklace a zpětné 100%-ní zpracování
všech materiálů po ukončení doby životnosti probíhá stejným způsobem v rámci
našeho technologického řešení.
Technologický postup výroby betonových směsí spočívá v samotném
technologickém postupu, jenž zahrnuje využití a zpracování 100 % směsného
recyklátu ze SDO a jejich kombinace díky unikátnímu zpracování, postupu míchání a
dávkování všech surovin. V důsledku unikátního výrobního postupu je v betonech
obsah cementu nižší než v tradičním způsobem vyráběných betonech, čímž se šetří
značné finanční náklady v rámci následného využití ve formě výrobků pro konečné
uživatele.
Technologické řešení a Know how naplňuje cíle určené směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a je plně v souladu s Plánem
odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 2024 a s cílem
maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty z inertních
stavebně a demoličních odpadů.
Naše technologické řešení a Know-how umí vyřešit zpracování až 100 % inertních
SDO ovšem bez nebezpečných příměsí. Environmentální přínos je nevyčíslitelný a
otevírá zcela nové možnosti v oblasti stavebnictví a výroby. Vytvořili jsme nový
technologický koncept pro udržitelný rozvoj stavebnictví. Náš koncept nenahrazuje
základní stavební výrobu, ale doplňuje ji o novou působnost, o nové možnosti
plnohodnotného využití.
Snižuje výrazným způsobem náklady pro oblasti, kde je to přínosné a potřebné,
snižuje finanční náklady obecně. Výrazně chrání životní prostředí a šetří nerostné
zdroje. Tím se zabezpečuje nekonečný proces zdroje materiálů, protože naše směsi
jsou opět plně recyklovatelné.
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5. Certifikace a kvalita výroby
Výrobní proces je řízen podnikovou normou pro zpracování SDO s konečnou
výrobou betonových směsí a prefabrikovaných výrobků. Betony mají řádnou
certifikaci v souladu s normou EN 206.
Klasifikace výrobků:
Výstupy ze zpracování SDO - stavebně demoličních odpadů a z technologicky
upraveného recyklátu, byly ve formě výrobků – betonů - testovány, zkoušeny a
ověřovány ve zkušebním ústavu – TZÚS Praha, s. p. (Technický a Zkušební Ústav
Stavební Praha, s. p.).
Výrobky z technologického postupu byly certifikovány v souladu s normou EN 206 a
jejich použitím, které mají následující platné osvědčení, zkoušky a certifikáty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

STO - Stavebně technické osvědčení - pod číslem No. 060-041860
Protokol o zkoušce typu výrobku - pod číslem No. 060 -041861
Certifikát systému řízení výroby - pod číslem No. 204/C6/2015/060041864
Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby – pod číslem
No. 060-041863
Protokol o zkoušce stanovení součinitele tepelné vodivosti - pod číslem
No. A020-032991
Protokol o zkoušce alkalicko-křemičité rozpínavosti – pod číslem
No.060-043338 a No.060-043339
Protokol o zkoušce na Ekotoxicitu – nezávadnost výrobku v rámci
použití pod číslem B 3561/2015
6. Schéma technologického řešení
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7. Výstavba závodu na zpracování sdo s následnou výrobou stavebních
směsí a stavebních prvků
V rámci výstavby první továrny jenž bude kompletně využívat naše technologické
řešení a Know how jsou následující základní data ,které investor požadoval v rámci
svého podnikatelského plánu:
Disponibilní množství SDO (podle statistik) :
Zařazení v rámci skupiny odpadů třídy 1701, 1701 01, 1701 02, 1701 03, 1701 07
bez nebezpečných vlastností dle norem EU:
1701 01 – Beton ……………………………………………………..37 500 tun/rok
1701 02 – Cihly ………………………………………………….…..12 350 tun/rok
1701 03 – Dlaždice, obkládačky, keramika …………………….… 8 860 tun/rok
1701 07 – Směsný stavební odpad …..……..………………….…12 210 tun/rok
Základní data projektu v rámci technologického řešení a Know how:
Celkové množství zpracovaného SDO …………………………... 65 000 tun/rok
Množství vyrobeného speciálně upraveného recyklátu ……….… 60 000 tun/rok
Celkové množství vyrobené betonové směsi ……………………. 35 000 m3/rok
Soupis technologie – stroje a zařízení pro výstavbu továrny:
Technologické řešení „Demolition Waste to Concrete – Brick Mixture“ zahrnuje:
- Technologie třídění – třídící linka SDO
- Technologie přípravy – linka na přípravu recyklovaných směsí
- Technologie hygienizace – hygienizační linka
- Technologie zpracování – zpracování a třídění frakcí
- Technologie míchání – mísící technologie – mísení betonových směsí
- Finální produkty - beton třídy od C 8/12 až C 30/37
- Technologie prefabrikace - prefabrikované prvky dle produkce
Tržby za zpracování SDO a výrobu betonových směsí a prefabrikovaných
výrobků podle Know how Pogotech:
Příjem za zpracování ,místo uložení na skládku ……………………… 1 625 000 €
Výroba betonových směsí pro stavební výrobu ...……………………
525 000 €
Výroba prefabrikovaných prvků………………………………………… 1 825 000 €
Výroba a dodávka vč. instalace cyklistických stezek…………………. 1 010 000 €
Celkem předpokládané tržby ………………………………………. 4 985 000 €/rok
Současný způsob recyklace v ČR – výroba jednomletek :
Příjem za zpracování ,místo uložení na skládku ………………………1 625 000 €
Výroba recyklátů – jednomletky nebo recyklátů……………………… 390 000 €
Celkem předpokládané tržby ……………………………………. 2 015 000 €/rok
Zde je zřejmé, že v současné chvíli je jediný možný zájem firem inkaso za příjem
SDO a následná recyklace s výrobou recyklátů nebo jednomletek není finančně
zajímavá a nemá prakticky větší význam do budoucnosti.
Zájem MŽP, MPO, ČIŽP a dalších orgánů jsme nezaznamenali v rozvoji a snaze
využívat SDO jinak a prosazovat jiná než jsou současná řešení.
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8. Ukázka technologií a výrobků z technologického řešení a know how

Třídící linka SDO

Technologie drcení

Linka na přípravu recyklovaných směsí
hygienizační linka
zpracování a třídění frakcí

Mísící technologie
mísení betonových směsí

Technologie prefabrikace
výroba prefabrikátů
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9. Ukázka finálních výrobků a technologické využití know how

Čerstvý a ztvrdlý beton pro
stavební výrobu

Betonové malty a stěrky

Prefabrikované stěnové dílce

Prefabrikované prvky pro stavební výrobu

Torkretáže – stříkané směsi

Cyklistické a bruslařské stezky

A mnoho dalších aplikací jako u běžných stavebních použití

10. Poděkování spolupracujícím osobám a firmám:
TZUS – Brno, ARSM s.r.o., RESTA s.r.o. Přerov, Ing. Ivanu Martinusíkovi , Petru
Markovi – GB Energy Holding, Ing. Karlu Hubovi CSc, Mgr. Tomáši Ondrůškovi,
RNDr. Lubomíru Vysloužilovi, a zvlášť velké poděkování panu Doc. Ing. Miroslavu
Škopánovi CSc za vysoce odbornou a profesionální práci, přístup a pomoc.
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Přístupy k hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání
stavebních odpadů
MUDr. MagdalenaZimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, Státní zdravotní ústav Praha
mzimova@szu.cz,
Abstract: The construction waste use belongs to main priorities according to the Act
No 185 /2001 Coll., on waste. The emmission of dangerous substances from
constriction waste and waste product may have harmful impacts on human health
and environment. Health and environmental risks must be regulated by waste
product use and the contain of dangerous substances. Czech republic has not
standartisation methods for health risk assessment of this waste and products.
1. Úvod
Stavební a demoliční odpady (SDO) představují nejen výraznou část celkové
produkce odpadů ČR, ale i důležitý zdroj druhotných surovin, které mohou po více či
méně komplikovaném procesu recyklace vstoupit opět do materiálového oběhu ve
stavebnictví jako plnohodnotné stavební materiály. V roce 2015 činila produkce SDO
21,9 mil. tun. Využívání stavebních a demoličních odpadů je jedním z hlavních cílů
evropského oběhového hospodářství i POH ČR. Na druhé straně je nezbytné při
aplikaci SDO do životního prostředí minimalizovat zdravotní a ekologická
rizika. Současná právní úprava i celý systém nakládání s SDO nestanovuje na rozdíl
od jiných států EU jednoznačný a bezpečný systém, který na jedné straně umožní
maximální využití SDO a na druhé straně zajistí, aby do životního prostředí nebyly
aplikovány nebezpečné odpady nebo z aplikovaných odpadů neunikaly do prostředí
toxické látky.
2. Využívání stavebních a demoličních odpadů
Upravené stavební a demoliční odpady lze v souladu se zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy v zásadě materiálově využívat jako:
a) upravený odpad nebo při současném naplnění všech podmínek stanovených § 3
odst. 5 zákona o odpadech jako vedlejší produkt
b) stanovený stavební výrobek pro posouzení shody výrobku podle zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, zákona č.
102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů a
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky v platném znění (NV č. 312/2005 Sb.)
V případě, že jsou upravené stavební a demoliční odpady používány k dalšímu
využití, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ve smyslu § 12. Ukládat se
mohou pouze odpady, které prokazatelně nemají ani jednu nebezpečnou vlastnost a
splňují kritéria daná v příloze č.10 k této vyhlášce - Požadavky na obsah škodlivin v
odpadech využívaných na povrchu terénu - tabulky č.10.1 a 10.2. Vyhláška dále
požaduje, aby využívání odpadů na povrchu terénu bylo v souladu s požadavky
zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a s ustanovením § 75 písm. b)
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zákona o odpadech ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu
terénu. Prakticky se podle výše uvedených ustanovení zákona hodnocení rizik dle
pracovníků KHS neprovádí.
V případě využívání odpadů v daném místě v množství větším než 1000 t musí být
pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v souladu se zvláštním právním
předpisem, což je v tomto případě vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu,
zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění
vyhlášky č. 300/2005 Sb.
Nakládání s demoličními odpady sjednocuje „Metodický pokyn odboru odpadů
Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady
z rekonstrukcí a odstraňování staveb“. Metodický pokyn je zastaralý, ale přináší
doporučení, která uvádějí obecná pravidla směřující k snížení rizika znečišťování
nebo ohrožení životního prostředí a zdraví lidí vyplývajícího z nevhodného řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi. V současné době by
bylo vhodné vypracovat aktualizované znění. Žádné další předpisy ani metodiky
problematiku zdraví a životního prostředí při využívání SDO neřeší. Totéž se týká i
výrobků vyrobených z odpadů. V mnoha případech po úpravě odpadů vznikají
výrobky, které jsou zařazeny do skupiny 09.11 – 09.14 a jsou posuzovány ve
smyslu Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky. V technických návodech, které mají
autorizované osoby k dispozici pro sjednocené hodnocení postupu certifikace
výrobků, nejsou však zahrnuty kritéria pro hodnocení zdravotních rizik. Skupina
výrobků, pro něž existují harmonizované technické specifikace, spadají pod
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9.
března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
výrobků na trh. Pro tento předpis je používána zkratka CPR (Construction Products
Regulation).

3. Hodnocení rizik u aplikace SDO
Odhady rizika se mohou stát zdrojem informací pro návrhy změn v rozhodování, jak
nakládat s SDO nebo jaká opatření jsou nezbytná, aby bylo možné SDO využít při
náhradě primárních surovin. Základním hodnocením je posouzení, zda SDO je nebo
není nebezpečným odpadem. Na povrchu terénu se nesmí aplikovat nebezpečný
odpad. Nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech je odpad, který
• vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo
použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů,
• je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo
• je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů
jako nebezpečný.
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je stanoveno zákonem č.185/2001
Sb., o odpadech v platném znění a Vyhláškou MŽP a MZ č. 94/2016 Sb., o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a Vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadů (Katalog odpadů). Od roku 2008 je nutné při hodnocení
nebezpečných vlastností respektovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
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Nařízení komise (EU) č.1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých
směrnic měnilo od 1. 6. 2015 nejen seznam nebezpečných vlastností odpadů, ale i
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Současně bylo s výše
uvedeným nařízením (EU) vydáno Rozhodnutí komise 2014/955/EU, kterým se mění
rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES. Rozhodnutí uvádí některé základní definice nezbytné pro
posouzení nebezpečných vlastností včetně principů jejich posouzení a principů jejich
klasifikace. Při posouzení, respektive hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je
nutné vzít v úvahu oba předpisy, které byly zapracovány nebo je na ně uveden odkaz
ve výše citovaných vyhláškách č. 93/2016 a č. 94/2016. Stavební odpady jsou
v katalogu odpadů uvedeny pod skupinou 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST). Nebezpečné
odpady jsou označeny hvězdičkou. Jako příklad je možno uvést odpady obsahující
dehet, jako například:
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 01 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
V případě, že odpad obsahuje dehet, je nutné posoudit, zda odpad má nebezpečné
vlastnosti. V případě, že koncentrace těchto látek je rovna nebo větší než 0, 1%,
odpad bude mít nebezpečnou vlastnost HP 7 „ karcinogenní“. Stanovení obsahu
uhelného dehtu se obvykle neprovádí. Stanovuje se benzo(a)pyren a v případě, že
jeho koncentrace je nebo je vyšší než 50 mg.kg-1, odpad je nebezpečný. Pro
vyloučení všech nebezpečných vlastností odpadu se musí vyloučit i přítomnost
ostatních nebezpečných látek v odpadu.
Dalším problémem posouzení rizik je nedostatečné stanovení povinností při
využívání SDO nebo výrobků z nich vyrobených z hlediska možných zdravotních
a ekologických rizik. Jde například o:
• povinný průzkum škodlivých látek, které mohou způsobit nebezpečnost
odpadů před demolicí stavby
• odstranění nebezpečných odpadů před demolicí stavby (odpady s obsahem
azbestu, dehtu, toxických látek apod.) a jejich následné vytřídění
• systém kontroly vstupních recyklovaných odpadů a stanovení kvalitativních
požadavků na recyklované stavební materiály
• stanovení podmínek pro oblasti použití podle kvality recyklovaných SDO nebo
výrobků
Podle dlouhodobých zkušeností se hodnocení výše uvedených požadavků
v současné době u využívání SDO a výrobků z nich vyrobených neprovádí a při
nakládání s nimi vznikají rizika, která vycházejí především z:
•

nedodržení postupů daných stávajícími platnými předpisy;

•

nedostatečné kontroly na všech stupních nakládání s touto kategorií odpadů;

•

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

využívání neupravených stavebních odpadů bez vyloučení nebezpečných
vlastností odpadů;

•

dobrovolné certifikace odpadů na výrobky bez stanovení základních znaků
kvality, vyloučení nebezpečných vlastností odpadů apod.;

•

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

Za nejzávažnější rizika při nakládání s SDO je možno považovat azbest a toxické
chemické látky. V roce 2013 bylo přijato usnesení parlamentu EU o ohrožení zdraví
při práci v souvislosti s azbestem a výhledech na odstranění veškerého použitého
azbestu. Usnesení definuje stávající rizika pro práci s azbestem i expozici osob
v životním prostředí a z těchto důvodů požaduje po členských státech vypracovat
účinný systém kontroly výskytu azbestu a jeho evidence. Většina expozice naší
populace azbestu pochází z využití a zneškodnění odpadů obsahujících azbest,
které jsou součástí SDO. Přes všechna opatření vyplývající z našich právních
předpisů je kontrola minimalizace rizik odpadů s azbestem obecně podceňována. Na
zvýšení kontroly nakládání s SDO obsahujícími azbest pamatuje i stavební zákon.
Současně i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví, který kromě jiného také usměrňuje nakládání se SDO, které obsahují
azbest.
Mnoho SDO obsahuje různé nebezpečné chemické látky, jako jsou toxické kovy, ale
i POPs. Tyto látky nejsou dostatečně sledované v klasických stavebních výrobcích a
ve výrobcích vyrobených z odpadů, kde riziko je velmi značné. Rizika jsou obecně
podceňována a je nezbytné tuto problematiku řešit.

4. Závěr
V návaznosti na Nařízení vlády č.352/2014 Sb., o POH ČR je nutné postupovat při
využívání SDO podle zásady „ Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a
nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí“. Pro
splnění tohoto požadavku je nezbytné urychleně vypracovat legislativní a metodická
opatření k bezpečnému nakládání se SDO. Tento postup je nutný i v důsledku
probíhajícího legislativního procesu spojeného s projednáváním novely směrnice EU
č. 98/2008 o odpadech. Parlament EU navrhuje, aby Členské státy přijaly opatření,
na jejichž základě by zajistily třídění stavebního a demoličního odpadu přinejmenším
pro odpady ze dřeva, z minerální suti (betonu, cihel, tašek a keramických výrobků),
kovu, plastů, sádry, skla a omítky. Členské státy poskytnou pobídky k provádění
auditů před demolicí s cílem omezit obsah znečišťujících a dalších nežádoucích
látek na minimum, a přispět tak ke kvalitní recyklaci.
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Abstract
This contribution is focused on the utilization of waste glass in construction industry.
EU countries produced approximately 30% of the total world’s production of glass.
However, the recycling rate of glass is around 60%. The utilization of clear glass
without impurities is mostly to new glass. The other use is for thermal insulations
production. The potential use of mixed glass with impurities is for concrete
production.
1. Produkce skla a jeho recyklace
Sklo je materiál zcela závislý na primárních surovinách, k jeho výrobě se používá
především křemičitý písek a další příměsi. Roční produkce skla v Evropské unii (EU)
v roce 2007 dosahovala 38,3 milionů tun, což znamená asi 30 % celkové světové
produkce skla. Na tavení přírodních surovin je třeba teplota až 1600°C což
představuje potřebnou energii 16,9MJ na jeden kilogram skla. Celkově tak produkce
skla v EU v roce 2007 byla zodpovědná za 352*109 MJ což znamená 13-17 %
celkové energie spotřebované průmyslem [1]. Dále bylo odhadnuto, že na výrobu 1
kg skla je potřeba 1,73 kg primárních materiálů a 0,15 m3 vody [2]. V posledních
letech ovšem dochází ke zpětnému využívání odpadního skla k výrobě nového skla,
to však znamená, že sklo musí být čisté bez dalších příměsí a před samotným
tavením je nutné ho rozdrtit na střepy. Využití odpadního skla do nového skla šetří
nejen přírodní zdroje, ale také energii potřebnou na tavení čímž je dosaženo snížení
emisí z výroby nového skla. Energie potřebná pro tavení skla je v porovnání
s tavením přírodních materiálů nižší až o 60 % [3]. Při nahrazení primárních
materiálů skelnými střepy alespoň z 10 % tak dochází k úspoře energie kolem 3 %
[1].
Evropská unie produkuje stále více skelného odpadu ročně. Zatímco v roce 2012
to bylo 3 miliony tun, tak v roce 2008 už to bylo 4,1 miliony tun [4]. V množině všech
odpadů toto číslo odpovídá přibližně 7% [5]. Vzhledem k tomu, že sklo není
biologicky rozložitelný materiál, znamená jeho skládkování do budoucna velký
problém. Míra recyklace skelného odpadu v zemích EU se pohybuje kolem 60 % [4].
Nejvíce se skelný odpad recykluje ve Švédsku, kde míra recyklace v roce 2010
dosahovala 93 % [6]. V České Republice se v současnosti recykluje kolem 40 %
skelného odpadu. Úroveň recyklace skla je celosvětově nižší a zaměřuje se
především na recyklaci obalového skla. Nízkou recyklaci skelného odpadu například
vykazuje USA, kde v roce 2010 bylo vyprodukováno 11,5 milionů tun odpadního skla
(2010) s úrovní recyklace pouze 27 % [7]. Nejčastěji se recykluje obalové sklo a to
především skleněné láhve. U těchto produktů se úroveň recyklace pohybuje
celosvětově mezi 50 až 80 %. Velkou výhodou skla je jeho možnost ho při
dostatečném třídění a vyčistění recyklovat v podstatě donekonečna bez ztráty
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konečné kvality materiálu. Tomuto způsobu životního cyklu výrobku se říká close
loop. Čisté odpadní sklo je dále možné využívat k výrobě tepelných izolací, jako jsou
skelné vaty a pěnové sklo. Potenciál může mít i využití odpadního skla s příměsemi a
to jako náhrada cementu nebo kameniva do betonu. Toto však vyžaduje podrobné
chemické analýzy odpadního skla a ověření jejich vlivu na související vlastnosti
betonu.

Obr. 1 Produkce skla v EU v roce 2007 (celkem: 38,3 milionů tun) [1]
2. Sklo ve stavebním a demoličním odpadu
Celkové množství odpadního skla ze stavebního a demoličního odpadu
dosahovalo v EU v roce 2013 hranice 1,5 Mt, což představuje méně než 1 %
z celkového množství SDO v Evropské Unii. Až 83 % z tohoto množství vzniká při
rekonstrukci stávajících objektů, zbylých 17 % pak představuje demolice [8]. Téměř
95 % tohoto odpadu končí na skládkách [9]. Jedná se především o ploché sklo, které
ve stavebním průmyslu představuje především okna a lehké obvodové pláště.
Vzhledem k vysokým požadavkům na kvalitu skleněných střepů se pro výrobu
plochého skla používá pouze 5 % recyklovaných skleněných střepů. Z tohoto důvodu
dochází při výrobě plochého skla k vysokým energetickým nárokům a z toho
plynoucím dopadům na životní prostředí například z hlediska emisí CO2. Potřebná
spotřeba paliva a z toho plynoucí emise skleníkových plynů jsou oproti obalovému
sklu až o 40 % vyšší [1]. Jak již bylo zmíněno u obalového skla, je vyšší míra využití
recyklovaných skelných střepů.
Jednou z možných cest jak dosáhnout vysoké čistoty a tím i kvality recyklovaného
skelného střepu, je demontáž stavby a dokonalé roztřídění vybudovaných oken a
lehkých obvodových plášťů.
3. Využití recyklovaného odpadního skla ve stavebnictví
Jednou z dalších možností využití recyklovaného skla pro výrobu stavebních
materiálů je jeho využití pro výrobu tepelně izolačních materiálů, jako jsou skelné
vaty a pěnové sklo. Pro oba tyto materiály je možné použít recyklovaný skleněný
střep.
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3.1 Minerální tepelné izolace- Skelná vata
Skelná vata může být vyrobena až z 80 % recyklovaného skla, ale v průměru se
uvádí hodnoty mezi 55 [1] až 58 % [10]. Izolace ze skelné vaty je recyklovatelná. To
znamená, že pokud je dobře definován plán odpadového hospodářství, tak je možné
vatu na konci jejího životního cyklu použít pro novou izolaci. Recyklovaný skleněný
střep potřebuje pro tavení nižší teplotu než primární materiály, celkem už tímto došlo
ke snížení spotřeby energie. Celkově došlo ke snížení emisí CO2 mezi lety 1993 a
2010 o 19 % a toto snižování dále pokračuje. Někteří výrobci recyklují při produkci
75 % až 100 % vyrobené skelné vaty [10].
3.2 Pěnové sklo z recyklovaného skla
Pěnové sklo je vyráběno ze skelné moučky, která může být vyrobena ze 100 %
recyklovaného inertního skla. Skelná moučka se taví při teplotě kolem 950°C [11].
V porovnání s ostatními tepelnými izolacemi je s výrobou recyklovaného pěnového
skla svázáno o 25 % méně energie ve srovnání se skelnou vatou a až o 65 % méně
než výroba extrudovaného polystyrénu. Z pohledu svázaných emisí CO2 je s výrobou
pěnového skla svázáno přibližně stejně emisí CO2, v porovnání s polystyrény vzniká
při výrobě XPS resp. EPS více než dvojnásobek emisí CO2 než při produkci
pěnového skla (Tab. 1).
Tab. 1 Porovnání svázaných energií (PEI) a emisí CO2 (GWP) při výrobě různých
tepelných izolací [12]
Polystyren
Pěnové
Minerální
Polystyren pěnový
extrudovaný
sklo
vlna, skelná
EPS, desky
XPS
PEI [MJ/kg]
35,1
45,5
96,5
105,1
GWP [kg
CO2ekv./kg]

1,6

1,5

3,8

4,2

Objemová
hmotnost ρ [kg/m3]

110

40

25

30

Součinitel tepelné
vodivosti λ [W/mK]

0,04

0,04

0,034

0,035

Pěnové sklo jako tepelná izolace se vyskytuje ve dvou provedeních a to ve formě
štěrku z pěnového skla (frakce 0-4mm, 4-16mm, 0-63mm) a ve formě desek. Štěrk
z pěnového skla se využívá především jako tepelná izolace základů, podsyp pod
základové desky a při rekonstrukcích. Pěnové sklo je dále možné použít jako lehké
kamenivo pro betony s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi (Obr. 2)
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Obr. 2 Vzorek lehkého betonu se štěrkem z pěnového skla a písku
4. Využití recyklovaného odpadního skla do betonu
V posledních letech se v produkci cementu a betonu stále více používají odpadní
materiály a to například vysokopecní struska [13], jíly [14], polymery, popílek [15],
recyklovaný cementový prach [16] a odpadní sklo [17]. Chemické složení různých
typů skla, především vzhledem k různé barevnosti, ukazují značné rozdíly v množství
křemíku a vápníku. Chemické složení odpadního skla tak ukazuje na možnost jeho
využití jako materiálu na bázi cementu. Dále je vzhledem k podobnému chemickému
složení s pískem možné využití jako plniva do betonu (Tab. 2).
Tab. 2 Porovnání chemického složení jednotlivých materiálů1 [18]
Chemické
Skelný
Cement
Čisté sklo Drcené sklo
složení
prach
SiO2 [%]
20,2
72,42
72,61
72,2
Al2O3 [%]
4,7
1,44
1,38
1,54
CaO [%]
61,9
11,5
11,7
11,42
Fe2O3 [%]
3,0
0,07
0,48
0,48
MgO [%]
2,6
0,32
0,56
0,79
NaO2 [%]
0,19
13,64
13,12
12,85
SO3 [%]
3,9
0,21
0,09
0,09

Písek
78,6
2,55
7,11
2,47
0,46
0,42
-

4.1 Využití jako náhrady kameniva
Bylo publikováno mnoho studií, které zkoumají možnost využití odpadního skla
jako kameniva do betonu. V těchto studiích jsou většinou porovnány základní
vlastnosti kameniva a odpadního skla (Tab. 3) a dále je pak zkoumána možnost
využití s ohledem na hrozbu alkalicko-křemičité reakce a ovlivnění mechanických
vlastností betonu.

V tabulce nejsou uvedeny prvky, které se ve všech materiálech vyskytovali v menším procentním
zastoupením než 1 %.

1
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Tab. 3 Porovnání vlastností odpadního skla a písku [19]
Fyzikální vlastnost
Odpadní sklo
3
Objemová hmotnost [kg/m ]
2190
Nasákavost [%]
0,39
Pucolánový index
80

Písek
2570
2,71
-

Z tabulky je patrné, že objemová hmotnost odpadního skla je mírně nižší než
objemová hmotnost písku, je však splněn požadavek pro jeho použití jako kameniva
do betonu, který je stanoven na 2000 kg/m3. Nasákavost odpadního skla je nižší než
nasákavost písku, což by mohlo mít pozitivní vliv na nasákavost betonu.
S ohledem na riziko alkalicko-křemičité reakce byla porovnávána maximální
možná míra náhrady kameniva odpadním sklem a dále také maximální možná
velikost částic. Výsledky ukazují, že s rostoucí velikostí částic odpadního skla, roste i
riziko alkalicko-křemičité reakce (ASR). Uvádí se, že maximální velikost zrna, které
může být použito je 0,9 až 1 mm [20]. Stejná studie pak uvádí, že maximální míra
nahrazení je 20 %. S rostoucí mírou nahrazení pak stoupá riziko ASR. U menších
částic je pak vyšší možnost náhrady a to u velikosti částic do 0,15 mm je to 40 % a
částice ve velikosti 0,036 až 0,05 je možné nahradit až 70 %. Využití jemných částic
odpadního skla jako náhrady písku může mít i další výhody. Některé studie uvádějí,
že při využití skelného prachu rostou jeho pucolánové vlastnosti a dochází k produkci
materiálů na bázi cementu jako výsledek reakce skelného prachu a cementu. To pak
vede ke zlepšení vlastností výsledného materiálu [20].
Ovlivnění mechanických vlastností závisí na velikosti částic a množství drceného
skla v betonu. Obecně se dá říci, že čím větší frakce a vyšší míra nahrazení tím
klesají mechanické vlastnosti. U velkých částic navíc hrozí riziko ASR. Zlepšení
mechanických vlastností se tak dá předpokládat pouze u využití skelného prachu při
reakci s cementem.
4.2 Využití jako náhrady cementu
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, odpadní sklo má větší potenciál spíše
jako materiál na bázi cementu, nebo jako částečná náhrada cementu. A to
především kvůli jeho pucolánovým vlastnostem a dále vzhledem k hrozící ASR a
snižujícím se vlastnostem betonu při využití odpadního skla jako náhrady hrubého
kameniva v betonu. Pucolánové vlastnosti skla jsou velmi ovlivněny velikostí jeho
částic [21]. V žádné dosavadní studii však nebylo prokázáno, na jakém principu
pucolánové vlastnosti skla vlastně fungují [18]. Výsledky ukazují, že pucolánové
vlastnosti odpadního skla začínají od velikosti 0,038 mm a menší. Při náhradě 30 %
cementu tímto materiálem bylo dosaženo 8% nárůstu 90ti denní pevnosti
v porovnání s běžným betonem. Výsledky dále ukázaly, že tento materiál není
ohrožen ASR.
5. Závěr
V příspěvku byly shrnuty možnosti využití recyklovaného odpadního skla jako
materiálu pro stavební konstrukce. Bylo prokázáno, že sklo jako materiál má velký
potenciál využití a jeho skládkování se tedy jeví jako zbytečné. Kromě již běžného
užívání odpadního skla jako vstupního materiálu pro výrobu tepelněizolačních
materiálů bylo ukázáno, že má potenciál využití také jako jemné kamenivo do
betonu, nebo jako částečná náhrada cementu v betonové směsi.
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Abstract
The paper presents a description of current recycling process of C&D waste and its
improvements. The demolition and recycling process influences properties of recycled
aggregate. The contribution shows results of properties verification of recycled
aggregate prepared during easier recycling process and its comparison with natural
aggregate and laboratory modified recycled aggregate. In conclusion, the application
of structural elements from recycled aggregate concrete in experimental building is
shown.
1. Úvod
Beton je nejpoužívanější stavební materiál na světě. Z toho vyplývá, že kromě
výrazné spotřeby přírodních zdrojů (zejména přírodního kamene a písku) je
zodpovědný za velké množství stavebního a demoličního odpadu (SDO) hromadícího
se na skládkách. Současným řešením těchto dvou problémů může být využití
recyklovaného kameniva z SDO jako kameniva do betonu.
Největší komplikací zabraňující běžnému využití recyklovaného kameniva ze SDO
do stavebních konstrukcí je jeho nasákavost, která může být oproti přírodnímu
kamenivu až 12x vyšší [1]. Zvýšená nasákavost pak negativně ovlivňuje
mrazuvzdornost betonu a tím i jeho trvanlivost. Dále pak dochází i k ovlivnění
mechanických a deformačních vlastností zralého betonu, přičemž míra zhoršení
vlastností je závislá na množství a kvalitě použitého recyklovaného kameniva
v betonu [2].
2. Možnosti recyklace kameniva
V zemích, kde není dostatek přírodního kameniva, jsou recyklační technologie více
rozvinuté a vyrábí se zde recyklované kamenivo, které se vlastnostmi a kvalitou blíží
přírodnímu kamenivu. Vyšší kvality recyklátu lze dosáhnout odseparováním
cementového tmelu, který způsobuje zmiňovanou vyšší nasákavost recyklovaného
kameniva. Jednou z možností je zahřátí kameniva na vysokou teplotu (300 až 500 °C),
při které dochází k oddělení cementového tmelu z povrchu kameniva. Tato metoda je
ekonomicky i časově náročná a používá se například v Japonsku, kde je přírodního
kamene nedostatek [3].
V ČR je přírodní kamenivo stále ještě dobře dostupná a levná surovina a povinné
využívání recyklátu u nás dosud není ošetřeno žádným normovým předpisem. Proto
se pro výrobu recyklovaného kameniva využívá převážně SDO, který je z demolice
odvezen do recyklačního střediska a v rámci recyklačního střediska se ručně přetřídí,
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rozdrtí a roztřídí do frakcí. Vlastnosti takového kameniva jsou nejednotné a nestálé,
protože recyklát obsahuje vysoký podíl různorodých nežádoucích složek (papírové a
plastové obaly, hlínu atd.). V současné době má tento typ recyklovaného kameniva
využití převážně jako materiál pro násypy.
Zjednodušené schéma stávající recyklační linky je na následujícím obrázku Obr.1.

Obr. 1 Zjednodušené schéma recyklační linky
Nabízí se otázka, zda by jednoduchá úprava technologie recyklační linky mohla vést
ke zlepšení vlastností recyklátu natolik, aby bylo možné využít ho alespoň jako
částečnou náhradu přírodního kameniva do nosných konstrukcí. Včetně těch, které
jsou zatěžovány klimatickými vlivy. Jednou z variant vylepšení recyklačního procesu
je částečně otočit zažité principy, nejprve SDO hrubě přetřídit, odstranit tak zeminu,
komunální odpady a jiné nežádoucí složky, které zhoršují výsledné vlastnosti
recyklovaného kameniva. Výsledkem jsou tři frakce materiálu (viz Obr. 2), z nichž je
jen jedna znehodnocena (frakce 0/16mm – obsahující hlínu apod.) a zbylé dvě frakce
téměř čisté od nežádoucích příměsí. Částečně znehodnocená frakce 0/16 mm je tak
v hodná k obvyklému použití, například na zásypy a návozy. Zbylé dvě frakce je pak
možné dle potřeby nadrtit a roztřídit na požadované frakce, avšak už dostáváme čisté
recyklované kamenivo. Dalším možným vylepšením je přidání odfuku lehkých
nežádoucích příměsí a odsávání prachu a jemných složek při drcení.
Při drcení čistého betonového recyklátu může mít zachycená jemná frakce zároveň
potenciál využití při výrobě betonu jako pojiva – může obsahovat malé množství
nezhydratovaného cementu, který může přispět k hydrataci a zároveň jako plniva –
jemná složka vyplní póry, které by zůstaly nevyplněné, čímž umožňuje více se přiblížit
k optimalizované čáře zrnitosti.
Odsávání jemné frakce dochází k omezení prašnosti recyklačního procesu.
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Obr. 2 Zjednodušené schéma upravené recyklační linky
3. Vlastnosti recyklovaného kameniva z SDO
V rámci článku jsou publikovány výsledky laboratorních zkoušek fyzikálních a
geometrických vlastností recyklovaného kameniva odebraného v recyklačním
středisku před úpravou recyklační linky. Výsledky byly porovnány s přírodním
kamenivem (PK) a recyklovaným kamenivem, které pocházelo z recyklačního
střediska, ale bylo dále upraveno v laboratoři (REF). Zkoušené vzorky byly rozděleny
do dvou frakcí a to 4/8 a 8/16 mm.
3.1 Geometrické vlastnosti (prosévací zkoušky)
Zkouška byla provedena pro kamenivo frakce 4/8 a 8/16. Zkoušené vzorky byly
poskytnuty recyklačním střediskem společnosti AZS 98 a nebyly dále upravovány
(AZS 98). Jako referenční recyklované kamenivo byly použity vzorky čistého betonu z
recyklačního střediska, které byly nadrceny a roztříděny v laboratoři (ref). Viz obr. 3
V grafu jsou pro každé kamenivo zaneseny 3 zkoušky (vzorky označené 1-3) a jejich
průměrné hodnoty.
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Obr. 3 Čára zrnitosti pro jednotlivé typy recyklovaného kameniva
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Výsledné čáry zrnitosti ukazují, že recyklované kamenivo dovezené z recyklačního
střediska obsahuje více jemných částic než recyklované kamenivo, které sice
pocházelo z recyklačního střediska, ale bylo dále drceno a přetříděno v laboratoři.
Dále jsou z obrázku patrné vyšší rozdíly u jednotlivých čar zrnitosti pro netříděné
kamenivo než pro kamenivo drcené a tříděné v laboratoři.
3.2 Fyzikální vlastnosti
Mezi nejčastěji zkoušené fyzikální vlastnosti recyklovaného kameniva patří
objemová hmotnost a nasákavost. Obě tyto vlastnosti zásadně ovlivňují návrh
receptury betonu s recyklovaným kamenivem. U nasákavosti navíc dochází
k největšímu rozdílu v porovnání s přírodním kamenivem, který je zapříčiněn převážně
složením recyklovaného kameniva.
Ke zjištění objemové hmotnosti uvedených vzorků recyklovaného a přírodního
kameniva byla použita pyknometrická metoda dle normy [4], ze které je možné
dopočítat objemovou hmotnost plně nasyceného (SSD) a vysušeného kameniva (RD).
Objemová hmotnost byla měřena u všech vzorků zmíněných v předchozí
kapitole (Obr.4).
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Obr. 4 Objemová hmotnost zkoušených vzorků kameniva
Všechny zkoušené druhy kameniva splňují požadavek normy pro kamenivo do
betonu, který je 2000 kg/m3. Ve výsledcích není oproti vyhodnocení zkoušky
nasákavosti uvedeno netříděné kamenivo z recyklační linky AZS 98, protože v průběhu
zkoušky byla jemná frakce recyklovaného kameniva odplavena a výsledky tak nebyly
vypovídající. Porovnání s přírodním kamenivem ukazuje pokles objemové hmotnosti o
necelých 10 % pro obě frakce kameniva. V porovnání vzorků recyklovaného kameniva
dosahovalo kamenivo frakce 4/8 mm z recyklačního střediska AZS 98 přibližně stejné
objemové hmotnosti jako RK, které bylo drceno a tříděno v laboratoři. Avšak pro frakci
8/16 byl rozdíl vyšší a objemová hmotnost RK upravovaného v laboratoři se spíše
blížila přírodnímu kamenivu.
Pro měření nasákavosti byla taktéž použita pyknometrická metoda. Jednotlivé
vzorky byly v průběhu 24 hodin, kdy byly pomořeny ve vodě, pravidelně váženy, aby
bylo možné zjistit průběh nasákavosti v čase a po 24 hodinách a dále byly vyjmuty
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Nasákavost [%]

z pyknometrů a vysušeny v sušárně. Výsledné nasákavosti porovnávaných druhů
kameniva jsou v následujícím grafu (Obr. 5).
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Obr. 5 Nasákavost zkoušených vzorků kameniva po 24 hodinách
Výsledky zkoušky nasákavosti ukazují, že recyklované kamenivo dosahuje vyšší
nasákavosti než kamenivo přírodní. Nasákavost recyklovaného kameniva
z recyklačního střediska AZS 98 dosahuje téměř shodné nasákavosti pro obě frakce
zkoušeného kameniva. Tato nasákavost je pak v porovnání s přírodním kamenivem
až čtyřnásobně vyšší. V porovnání s recyklovaným kamenivem upravovaným
v laboratoři se ukázalo, že pro frakci 4/8 mm jsou nasákavosti téměř shodné a rozdíl
je pouze u frakce 8/16 mm. To ukazuje na již mnohokrát publikovaný jev, že čím vyšší
frakci recyklované kamenivo má, tím je výhodnější ho využívat. Větší frakce totiž
obsahují více původního kameniva a méně cementového tmelu, čímž jsou méně
pórovité a z toho vyplývá, že i méně nasákavé.
3.2.

Využití recyklovaného kameniva pro výrobu betonových prvků

Recyklované kamenivo produkované tímto způsobem recyklace umožňuje
důmyslnější využití nejen do transport betonů ale i do betonových výrobků. Je pak
možné dosáhnout takových vlastností recyklovaného kameniva, že betonové výrobky
z recyklovaného kameniva mohou dosáhnout srovnatelných vlastností, jako výrobky
vyrobené z přírodního kameniva.
Praxe potvrdila, že při použití recyklovaného betonového kameniva dochází
k hydratování původního nezhydratovaného cementu, čímž dochází k větším
pevnostem výrobku a lepší trvanlivosti. Pro ověření tohoto předpokladu byly betonové
výrobky z recyklovaného betonového kameniva zabudovány do experimentální stavby
a budou dlouhodobě sledovány a vyhodnocovány jejich vlastnosti, a to především
odolnost a trvanlivost vůči klimatickým podmínkám (Obr.6).
Nově vzniká kombinace použití betonového a cihelného recyklovaného kameniva
pro výrobu směsi z recyklovaného kameniva.
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Obr. 6 Zabudování základových patek do experimentální stavby k dlouhodobému
ověření vlastností
4. Závěr
V příspěvku byly publikovány možnosti průběhu recyklace SDO a jejich dopad na
základní vlastnosti recyklovaného kameniva. Výsledky zkoušeného kameniva byly
porovnány s přírodním kamenivem a také recyklovaným kamenivem, které bylo dále
upraveno v laboratoři (drcení a třídění). Výsledky ukazují na potenciál vylepšení
vlastností recyklovaného kameniva po úpravě recyklační technologie, a to především
preciznějším tříděním.
Výsledky získané z měření geometrických a fyzikálních vlastností recyklovaného
kameniva budou po úpravě recyklační linky porovnány s nově odebranými vzorky.
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