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VYUŽITÍ INERTNÍCH , RECYKLOVANÝCH SMĚSÍ V RÁMCI
KOMERČNÍ VÝROBY PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ A TRANSPORT
BETONU POCHÁZEJÍCÍ ZE STAVEBNĚ DEMOLIČNÍCH ODPADŮ.
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA ERCTECH A.S.
USE OF INERT RECYCLED MIXTURES FROM CONSTRUCTION DEMOLITION
WASTE IN INDUSTRIAL PRODUCTION OF PREFABRICATED ELEMENTS AND
READY- MIX TRANSPORT CONCRETE . CIRCULAR ECONOMY ERCTECH A.S.
František POLÁK, ERCTech a.s.
email : info@erctech.eu web : www.erctech.eu
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
ERCTech "Effective Recycling Concrete Technology" přináší revoluční řešení pro
stavební průmysl spolu s komplexním řešením problematiky ekologických zátěží
spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů.
Udržitelnost v koncepci ERCTech zahrnuje ochranu životního prostředí, sociální
odpovědnost a ekonomickou ziskovost za významného přispění pro Cirkulární
ekonomiku. ERCTech je celosvětovým inovátorem ve vývoji betonu a stavebních
prvků se 100% recyklovaných kameniv.Vývoji Know-how bylo věnováno posledních
10 let, který byl ukončen úspěšným podáním mezinárodních patentů.
je ERCTech značka pro ekonomicky nejvýhodnější a zároveň „EcoFriendly“ stavební materiál dosahující finančních úspor mezi 15 % to 35 % pro
standardní výrobky v závislosti na použití ve stavebním průmyslu v porovnání s
betony vyrobenými z přírodních materiálů.
Kvalita a parametry vyráběných betonových směsí a výrobků jsou prioritou ERCTech

2. CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA ERCTECH
ERCTech Know-how naplňuje požadavek oběhového hospodářství ve stavebnictví
protože nepředstavuje enviromentální a ekonomickou zátěž, ale i příležitost a zdroj,
který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a
společnosti jako celku v rámci planety a zároveň plně vyhovuje podmínkám
udržitelnosti ve stavebnictví s velkým přínosem pro životní prostředí.
Místo těžby nerostných surovin a růstu skládek , ERCTech pojetí Cirkulární
ekonomiky a oběhového hospodářství podporuje prevenci vzniku odpadu, opětovně
využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na hodnoty. V technologickém řešení
ERCTech jsou to výrobky pro stavební činnost veškerého charakteru.
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3. RECYKLACE INERTNÍCH DEMOLIČNÍCH ODPADŮ NAHRAZENÍM AŽ
100% PŘÍRODNÍCH
SUROVIN , ŠTĚRKŮ/PÍSKŮ V BETONOVÝCH
SMĚSÍCH UNIKÁTNÍM PATENTOVANÝM PROCESEM
Řešení ERCTech Know - how :
 Inertní stavebně demoliční odpady bez nebezpečných látek se mění na
recykláty ,které jsou základem betonových směsí jenž nahrazují až 100%
těžených přírodních surovin při výrobě betonu za menšího obsahu cementu
 Zpracovávají se odpady z cihel, betonu, keramiky a sanitárních výrobků,
střešních tašek apod.
 Proces výroby betonu se týká přidávání nano-materiálu vysoce regulovaným
způsobem, kdy částice posilují pevnostní strukturu směsi takže výsledný
beton je stabilní, pevný a vodě odolný
 Přísady zušlechťují trvanlivost betonových výrobků, umožňují opakovanou
recyklaci a zcela eliminují ekologické zatížení svým nekonečným koloběhem
využitím
Výsledek řešení ERCTech Know - how :
o 15% - 35% nižší náklady za betony pro stavební činnosti a výrobky
o Kompletní odstranění ekologických zatížení
o Uzavřená smyčka recyklace s plnohodnotným výrobkem
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4. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 2017 -2018
Proof of concept – ověření zkušební průmyslové výroby. Od září 2017 probíhala
zkušební výroba u nejmenované společnosti, která patří do významné stavební
skupiny, která prokázala velké možnosti v komerční výrobě a uplatnění na trhu. V
současnosti probíhá fáze II. a III. pro další vybrané výrobky a pro odladění transport
betonů jiných technických charakteristik pro následný prodej v rámci stavební
skupiny včetně certifikace výrobků a to vše do konce dubna 2018.
V rámci komerční/průmyslové výrobě byly použity 100 % recyklované směsi
různých kombinací:
•
Směsný recyklát
•
Betonový recyklát
•
Cihelný recyklát
Ověření probíhalo v rámci výroby střední prefabrikace:
Výrobky vyrobené a testované:
•
Dlažby
•
Obrubníky
•
Žlaby
•
Ztracené bednění elementy
Ověření výroby Ready-mix (transport betonů):
Byly vyrobeny a testovány:
•
Betony třídy C20 až C37* s časovou zpracovatelnosti až 120 minut
* beton – čerstvý a ztvrdlý beton vyrobený a testován v souladu s normou EN 206.

5. FOTODOKUMENTACE O VÝROBĚ
Příprava suroviny recyklátů + třídění frakcí
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Finální suroviny, ze kterých se vyráběly prefabrikáty a transport beton :

Surovina : směsný recyklát cihla/beton

Surovina : betonový recyklát

Surovina : cihelný recyklát

Surovina : betonový recyklát

Výrobky vyrobené a testované :

Zámková dlažba
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Ztracené bednění

Obrubníky

Transport beton
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6. BENEFITY ERCTECH KNOW-HOW A DOSAŽENÉ VLASTNOSTI
ERCTech disponuje jedinečným Know-how, které činí výrobu betonu levnější o 15 až
35% společně s řešením zátěže pro životního prostředí.
 ERCTech vyvinul jedinečný postup míchání a dávkování směsí - zcela nový
systém zpracování pro výrobu betonů - vysokou účinnost a přesnost - výrobní
stabilitu betonů z recyklovaných směsí vyjádřené 13 různými kombinacemi
speciálních receptur , které jsou chráněny 66 patentovými nároky
 Betony třídy C 12/15 až C 30/37 pro stavební činnosti a výrobky z
technologického procesu , které byly testovány a splňují certifikaci v souladu s
EN 206
 Koeficient tepelné vodivosti betonu třídy C 25 podle EN 12667 je průměrná
hodnota 0,460 W/(m.K) ,která snižuje ztráty až o 52 % v rámci tepelných
mostů a je světovým unikátem v porovnání s betony bez speciálních aditiv
 Protokol o zkoušce č. 22601/2017 Stanovení ekotoxicity
ekotoxikologické zkoušky dle tab. 10.2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

podle

 Široká škála aplikací :
o Prefabrikace
o Transport beton
o Torkretáže
o Ruční a individuální zpracování
o Samozhutnitelné betony
o Samonivelační betony
 Pokračující vývoj a výzkum - R&D process:
o Konstrukční a tepelně izolační kompozit - připravený beton, který splňuje
tepelné parametry podle evropských norem (bez přídavného tepelného
izolantu jako je polystyren, minerální vlna, PUR atd.)
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o Aplikace topení betonu - Tepelné bloky (radiátory) které využívají
elektrickou energii od 12 V do 230 V pro vytápění budov a budov s
úsporou energie (vhodné spojením se solární energií)
o Thermal Energy Storage - Skladování tepelné energie - využití odpadní
energie z průmyslu nebo centrálních zdrojů vytápění , elektráren pro
úschovu tepla, jeho následnou distribuci a pro možnou výrobu chladu
o 3D printing application - Betonové směsi pro robotizované technologie 3D
tisku v pozemním stavitelství

7. SUSTAINABILITY
–
UDRŽITELNOST
RECYCLING CONCRETE TECHNOLOGY"

ERCTECH

"EFFECTIVE

Komerční a ekonomické výhody:
o Snížení a postupné vyloučení plateb za ukládku na skládky a deponie
o Značné snížení nákladů ve stavebnictví
o U finálních betonových výrobků (beton/prefabrikáty) se cenová hladina z
recyklovaných směsí pohybuje o 15 – 35 % nižší
o Ekonomické zhodnocení velkých množství stavebně demoličních odpadů
uložených během desetiletí a / nebo nově vyrobených sutí
o Eliminace stavebně demoličních odpadů a přepravy betonu z / na stavbu ,
pokud by se zpracovávalo a vyrábělo přímo v místě demolice a stavby
o Úspora na přepravách materiálů (pokud by se zpracovávalo přímo na místě
samotném)
o Úspory energií , paliv , významné úspory CO2
o Efektivní využití brownfieldů , staveb v režimu demolic v majetku státu a
soukromých osob
o Přímé finanční úspory pro státní správu , developery, investory, stavební
společnosti , výrobce stavebních prvků , výrobce betonů a vlastníky budov
o Nové výrobní možnosti pro výrobce betonů , prefabrikovaných prvků výrobců
přísad do betonů v rámci „Green line" udržitelné výstavby
o Přiblížení se kodexu „Plán 2030"
o Stavby a výrobky pod značkou LCA - Life Cyclus Assesment
o Budovy splňující označení LEED a BREAM
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Sociální zodpovědnost :
o Obecné podvědomí o zpětném a zároveň efektivním využití recyklovaných
směsí pro účely stavebnictví a výroby stavebních prvků
o Vyčištění starých a nevyhovujících zástaveb
o Při povolování staveb a při výběrových řízeních u demolic a nové výstavby
možnost využít až 100% suroviny zpět na výstavbu nových budov/stavební
činnosti
o Snížení nákladů na pořízení bydlení ve všech regionech
o Potenciální nový inkubátor pro zaměstnanost ve všech regionech
o Rozvoj pozemků s demoličními zábory dnes ekonomicky nevyužitých pro
rozvoj nových průmyslových zón , bytové nebo veřejné výstavby
o Rozvoj sekundárního stavebního průmyslu s větší konkurenceschopností jak v
malém tak větším měřítku
Životní prostředí a jeho ochrana :
o Úspory při těžbě nových přírodních surovin
o Likvidace starých prostor stavebně demoličních odpadů
o Snížení potřeby otevření nových skládek
o LCA - Life Cyclus Assesment – stavby a výrobky vyrobené našim Know-how
jsou po skončení životnosti opět použitelné v rámci stavebního průmyslu
o Konec skládkování demoličních odpadů s neomezenou materiální základnou
o Snižování množství cenného materiálu dnes jen leží na deponiích a
skládkách, protože může být plně znovu a efektivně využíváno

o Plán postupných odstranění skládek stavebně demoličních odpadů které
uvolňují nebezpečné látky do životního prostředí v rámci možné kontaminace
spodních vod a exhalace ovzduší
o Uzavřená smyčka 100% recyklace stavebního materiálu napříč průmyslem
o Zpracování stavebně demoličních odpadů na místě výrazně snižuje potřebu
dopravy oběma způsoby (SDO zůstává na místě a pouze nepoužitelné zlomky
jsou odstraněny a uloženy mimo města)
o Transportní logistika odpadů a následná recyklace se sníží na minimum,
protože výroba betonu může být umístěna přímo na místě stavby (podle
možností)
o Přiblížení se kodexu „Plán 2030"

PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM OSOBÁM A FIRMÁM:
TZUS – Brno s.p., ARSM s.r.o., RESTA s.r.o. Přerov, Ing. Ivanu Martinusíkovi ,
Petru Markovi – GB Energy Holding, Mgr. Tomáši Ondrůškovi, RNDr. Lubomíru
Vysloužilovi, Ing Pavle Kulhánkové – MPO , Ing. Soňi Jonášové – INCIEN a zvlášť
velké poděkování panu Doc. Ing. Miroslavu Škopánovi CSc za vysoce odbornou a
profesionální práci, přístup a pomoc našemu projektu v rámci mezinárodní
prezentace.
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RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR – STAV, ŠANCE,
RIZIKA
RECYCLING OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC CONDITION, CHANCES, RISKS
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

E-mail: arsm@arsm.cz

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. There are overviews of C&DW
production and recycling rates between 2007 and 2016, and development trends are
analyzed. In the second part, the article deals with the issue of prepared legislation in
C&DW recycling.
Úvod
Stavební a demoliční odpady jsou jednoznačně největším materiálovým
odpadových proudem. Celková produkce odpadů v letech 2014 až 2016 dosahovala
průměrně 34,5 milionu tun ročně, z toho bylo stavebních a demoličních odpadů
v uvedených letech průměrně 18,7 mil. tun, což představuje ca 54 % (dle databáze
CENIA). Pro srovnání – celková produkce komunálních odpadů činila v uvedených
letech průměrně ca 5,4 mil. tun, což představuje necelých 16 % produkce všech
odpadů.
Je tedy zcela přirozené, že u tak zásadního materiálového proudu, jako jsou
stavební a demoliční odpady, je nutno s ohledem na jejich specifika jim věnovat
pozornost s cílem jejich maximálního opětovného využití v procesu stavební výroby.
Jedná se jak o důsledné využívání platné legislativy, která recyklaci SDO jednoznačně
podporuje, tak také o její doplnění i nezbytnými předpisy, které umožní zpracované
stavební odpady přepracovat na výrobky, které budou moci projektanti a stavební firmy
využívat při návrhu a realizaci nových staveb v souladu s platnou legislativou.
Produkce stavebních a demoličních odpadů a recyklovaného kameniva
Produkce stavebních a demoličních odpadů je úzce svázána s produkcí ve
stavebnictví – zejména s produkcí v oblasti tzv. inženýrských staveb. Na obr. 1 je
formou grafu zobrazena produkce stavební výroby (zdroj ČSÚ).
Na obr. 2 je podrobný graf, který dokumentuje produkci a způsob nakládání se
stavebním a demoličním odpadem. Ze sloupcového grafu je zřejmé, že produkce
stavebních a demoličních odpadů mezi roky 2014 a 2015 výrazně oproti letům
předchozím narostla, v roce 2016 došlo k jejímu poklesu v souladu s poklesem stavení
výroby – zejména v oblasti inženýrských staveb.
Velmi zajímavou informaci poskytuje relativní hodnota (poměr) mezi produkcí SDO
a produkcí v oblasti inženýrských staveb. Ta je znázorněna na obr. 3. Hodnoty relativní
produkce SDO v něm uvedené jednoznačně prokazují, že v letech 2009 až 2015
12

docházelo k trvalému nárůstu této hodnoty celkem o 80% (vůči nejnižší hodnotě v roce
2009), v roce 2016 se toto číslo stabilizovalo. Zmíněný nárůst lze vysvětlit jak
snižováním cen stavební produkce (v souvislosti s vypisováním veřejných výběrových
řízení), tak i lepším sledováním materiálových toků v oblasti SDO.

140,0

Produkce stavební výroby v letech 2005 až 2017
ve stálých cenách roku 2005

2005 = 100%

130,0
120,0
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Stavebnictví celkem

Pozemní stavby

Inženýrské stavby

Obr. 1 Produkce stavební výroby ve stálých cenách roku 2005 (zdroj ČSÚ)
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Obr. 2 Celková produkce a nakládání se SDO v letech 2007 až 2016
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Relativní produkce SDO
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Obr. 3 Relativní produkce SDO v letech 2007 až 2016
Způsob nakládání se SDO je zcela zřejmý opět z obr. 2. Spodní část jednotlivých
sloupců 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.
S ohledem na způsoby nakládání se vzniklými SDO na obr. 2 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.
Je zcela zřejmé, že obrovské množství výkopové zeminy, kterou není třeba ve
většině případů recyklovat, vytváří dojem, že skutečná recyklace SDO je v ČR
relativně nízká. Pro korektnější posouzení jsou však rozhodující složkou inertní
minerální 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. Podíl těchto odpadů na celkové produkci SDO v jednotlivých
letech činí ca 28 až 32 %. V článku je tato skupina SDO dále nazývána jako SDO
vhodné pro recyklaci.
Velikost produkce i způsob nakládání s těmito inertními minerálními odpady je
zřejmá z obr. 4. Z grafů na obrázku je patrné, že v letech 2007 až 2014 se evidovaná
produkce pohybovala v rozmezí 4 až 4,5 milionu tun, v letech 2015 a 2016 došlo
k výraznému nárůstu o cca 25 až 30%. Je také prokazatelné, že i při nárůstu celkových
množství produkovaných SDO vhodných pro recyklaci narůstá i jejich míra recyklace
– od roku 2009 do roku 2016 se jedná o relativně rovnoměrný růst z 43 % na 68 %,
což představuje nárůst o ca 25 %. Míra využití těchto materiálů na povrchu terénu (bez
recyklace) stagnuje, resp. mírně klesá a v roce 2016 činila 20,5 %.
Při analýze hodnot z databáze CENIA je však třeba mít také na zřeteli, že s ohledem
na platnou legislativu existuje značné množství použitých stavebních materiálů
shodného složení jako SDO, které však s ohledem na způsob nakládání s nimi
nenaplňují podmínku jejich přechodu do odpadového režimu. Jedná se o stavební
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odpady, které zpracovávají a využívají přímo jejich původci v místě jejich vzniku (např.
recyklované zdivo z odstraněné budovy se využije jako podsypový materiál pro
komunikace na stavbě apod.
Produkce a nakládání se SDO skupin 1701 + 170302 a 170904
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Obr. 4 Produkce a nakládání s vybranými skupinami SDO v letech 2007 až 2016
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Obr. 5 Způsoby nakládání s vybranými skupinami SDO v letech 2007 až 2016
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Produkované množství recyklovaného kameniva, které je vyrobeno ze stavebních
a demoličních odpadů, má velmi pozitivní efekt na hodnotu celkového materiálového
využití odpadů v ČR. Bylo by však naivní se domnívat, že má zásadnější vliv i na
produkci přírodního stavebního kameniva a štěrkopísků. Produkce stavebního
kamene se v ČR pohybuje kolem 40 milionů tun ročně, u písků a štěrkopísků činí roční
produkce dalších ca 30 milionů tun, celkem tedy ca 70 milionů tun primárních
nerostných produktů. Celkové množství recyklovaných SDO bylo v roce 2015 7,4
milionů tun a v roce 2016 6,65 milionů tun. To představuje podíl ca 10% na celkové
produkci přírodního kameniva, písků a štěrkopísků, což je číslo obvyklé i pro některé
okolní státy (Rakousko, Německo).
Z uvedených hodnot je tedy prokazatelné, že produkce kameniva a písků
z primárních nerostných surovin je ca desetinásobná oproti množství recyklovaného
kameniva a to také odpovídá obrovským vytěženým prostorám kamenolomů a
pískoven. Z tohoto pohledu je tedy zcela nesmyslné a ekologicky naprosto pochybné
vydání jakéhokoliv souhlasu dotčeného orgánu státní správy k „rekultivaci“ (spíše
prostému zavážení) vytěženého lomu či pískovny neupraveným stavebním a
demoličním odpadem (s výjimkou vytěžené zeminy, kameniva a hlušiny). Bohužel se
s tímto postupem stále setkáváme – zvláště pikantní je tato situace v městě Brně, kde
takový souhlas vydal KÚ Jihomoravského kraje v roce 2015 pro pískovnu
v Černovicích, ležící ca 3 km vzdušnou čarou od centra města. Svolil k zavážení
množstvím 700 000 tun ročně neupraveným SDO. V současnosti je tato pískovna
v majetku městské části Brno – Černovice, která poplatky za výkup SDO plní svoji
obecní pokladnu.
K legislativě v oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů
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. Jedním z hlavních
přínosů pro rozvoj recyklace SDO je to, že v § 12 této vyhlášku je mimo jiné uvedeno,
že na povrchu terénu nelze nadále využívat neupravené stavební a demoliční odpady
s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny a sedimentů.
Dále došlo k přípravě společné vyhlášky Ministerstva životního prostředí a
Ministerstva průmyslu a obchodu pro zjednodušené nakládání s odpady z asfaltových
vozovek. Jedná se o návrh vyhlášky, která stanoví kritéria, při jejichž splnění je
znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a
kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní
znovuzískané asfaltové směsi odpadem.
Na přípravě se kromě zmíněných ministerstev podílela i řada dalších institucí a
organizací – např. Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, SKANSKA, ČVUT, ARSM a další.
Jejím cílem je zejména zajištění co největšího množství vybouraných asfaltových
povrchů z vozovek pro opětovnou výrobu v obalovnách asfaltových směsí (teplou
cestou). Předpokládané datum účinnosti by mělo být 1. 1. 2019.
Na tuto vyhlášku by měla navázat další, které se věnuje dalšímu materiálovému
proudu stavebních odpadů – vybouraným betonům a betonovým konstrukcím.
S ohledem na velkou variabilitu těchto materiálů lze očekávat i řadu problémů při
zpracování jejího návrhu.
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Je tedy zřejmé, že legislativní proces v ČR se při stanovení konce odpadů u SDO
vydal cestou zcela jinou, než je např. v Rakousku, kde je zcela v souladu s principy
oběhového hospodářství vytvořen plně funkční ucelený 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.
Závěr
Statistická data o produkci stavebních a demoličních odpadů prokazují, že
v uplynulých letech 2015 a 2016 došlo k pozitivnímu vývoji, předběžný odhad pro rok
2017 je také v obdobných intencích. Současná legislativa, která se vztahuje
k nakládání se stavebními a demoličními odpady a jejich recyklaci umožňuje jejich
důsledné materiálové využití – zejména procesem recyklace. Na druhé straně však
tato legislativa obsahuje i řadu nedostatků, které stále umožňují její obcházení či
nedodržování.
Značné zásoby přírodního kameniva a štěrkopísku v ČR nevytvářejí dostatečný tlak
na státní orgány či výrobce, více využívat recyklovaných stavebních materiálů.
Podpora recyklace SDO je tak dána spíše snaho o dosažení maximální míry využívání
odpadů (kde stavební a demoliční odpady hrají rozhodující roli) než o ekologicky
udržitelný rozvoj.
Rozhodující pro širší využívání recyklovaných stavebních materiálů bude
jednoznačně přijetí legislativy definující podmínky přechodu odpadu na neodpad či
výrobek. Z hlediska využívání recyklovaného kameniva jako standardního materiálu
pro stavbu je nezbytné vytvořit i předpisy, které by umožnily stavebním projektantům
tyto materiály běžně používat jako výrobky určené pro stavební výrobu.
Literatura
[1]

Škopán, M.: Podmínky pro rozvoj využívání recyklovaných stavebních materiálů
ve stavebnictví. Sborník konference RECYCLING 2017, ISBN 978-80-214-54859. Vydalo VUT v Brně, 2017. str. 20 – 25

[2]

Vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.

[3]

181/2015 181. Verordnung: Recycling-Baustoffverordnung. Verordnung des
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
über die Pflichten bei Bau- und Abbruchtätigkeiten, die Trennung und die
Behandlung von bei Bau- und Abbruchtätigkeiten anfallenden Abfällen, die
Herstellung und das Abfallende von Recycling-Baustoffen. Bundesgesetzblatt für
die Republik Österreich. Juni 2015

[4]

290/2016 Verordnung: Änderung der Recycling-Baustoffverordnung. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. Oktober 2016

17

BETONOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY S VYSOKÝM PODÍLEM
DRUHOTNÝCH SUROVIN
CONCRETE-CONSTRUCTIONS
SECONDARY RAW MATERIALS

PRODUCTS

WITH

HIGH

SHARE

OF

Ing. Radomír Rucki
Miroslav Karas-Destro, Sýkořice 216, 270 74 Zbečno
e-mail: radomir.rucki@destro.cz
The paper describes concrete products made of secondary raw materials based on
the recycled blast furnace slag aggregates, fly ash for concrete, other cementitious
materials presented on old landfill air-cooled blast furnace slag, such as slag powder
etc. and common Portland cement.
Three groups of products with different part of recycled materials are discussed.
Ready-mix concrete with a part of natural river sand and heavy precast blocks based
only on artificial slag-aggregates beeing produced already, dry-cast blocs contended
predominantly alternative binder mixture with very low amount Portland cement are in
development. The troubles of testing, certification and introducing products to the
market are discussed as wel..
1. Společnost Miroslav Karas – Destro
Firma Miroslav Karas - Destro, se věnuje recyklaci materiálů uložených na
kladenské haldě Koněv, dříve zvané Votěšská, již od roku 1998. Z největší části je
halda tvořena vzduchem chlazenou vysokopecní struskou vyváženou v letech 1870
až 1970, doprovázenou menším množstvím popelovin a zbytků žáruvzdorných
vyzdívek.

Obr. 1 Část recyklační linky na haldě Koněv
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V současnosti se na haldě deponují a přepracovávají ocelárenské strusky různého
původu, stavební suť a odpadní betonové výrobky, fragmenty vyztužených
železobetonových konstrukcí určené ke konečné demolici a recyklaci, asfaltobeton,
odpadní písky ze sléváren a další drobnozrnné minerální odpady s různým podílem
silikátových a vápenatých složek.
Společnost Destro, dodala za dobu své činnosti na stavební trh již více než
2 000 000 tun recyklovaných produktů určených především pro silniční a inženýrské
stavebnictví. Mezi recyklované produkty, které plně nahrazují přírodní kamenivo
patří kromě směsných recyklátů především velmi kvalitní umělé drcené kamenivo
vyráběné ze vzduchem chlazené vysokopecní strusky dodávané podle evropské
harmonizované normy ČSN EN 13242:2002+A1:2007 [11]. Kamenivo je určeno pro
nestmelené a stmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské
stavby a pozemní komunikace. Nejkvalitnějším produktem je několik frakcí drceného
struskového kameniva vyhovujících ČSN EN 12620:2002+A1:2008 [12], které jsou
určeny pro výrobu betonu a betonových výrobků.

2. Výroba betonu
Výroba betonu a betonových výrobků je v současnosti vyčleněna do provozu
DESTRObeton a je zaměřena do tří skupin lišících se charakterem a typem výrobků
a zároveň také výrobní technologií či způsobem zpracování čerstvého betonu. První
výrobní skupinou je transportbeton, dodávaný na trh podle platných technických
norem pro výrobu a dodávky betonu ČSN EN 206+A1[13] a ČSN P 73 2404 [14],
Druhou skupinou jsou masivní prefabrikované výrobky, v současnosti
reprezentované především typovými stavebními bloky Stablo jako prvky opěrných
stěn podle ČSN EN 15258:2009 [15]. Třetí skupinou, která je v současné době
budována, je výroba vibrolisovaných výrobků typu ztraceného bednění ZBB,
zámkové dlažby apod.
Všechny výrobky, které jsou běžně dodávány na trh, splňují bez výjimky nejen
požadavky technických norem a zákonných nařízení, ale i požadavky na zdravotní
nezávadnost včetně požadavku nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. [7] a
vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb. na hmotnostní aktivitu radionuklidů pro stavby
s obytnými nebo pobytovými místnostmi [9].
Technologie výroby a možnosti uplatnění výrobků z jednotlivých skupin na trhu
připouští, ale na druhé straně i limituje, míru použití alternativních vstupních
materiálů k běžně používaným přírodním surovinám. Jedná se o samotnou možnost
použití umělého kameniva z recyklované vysokopecní strusky v betonu, a dále
o přípustnou výši jeho podílu ve finálních výrobcích. Další omezení se týkají použití
alternativních příměsí s různou mírou aktivity jako složek pojivového systému, ke
kterým patří popílky ze spalování uhlí, odprachy z drcení strusky, odtahy z obaloven,
recyklované pískové materiály ze sléváren aj.
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Obr. 2 Betonárna, výroba prefabrikátů a hala s výrobní linkou na vibrolisované
výrobky

3. Podíl druhotných surovin ve výrobcích provozu DESTRObeton
3.1. Transportbeton
Největší objem výroby provozu DESTRObeton dnes představuje transportbeton.
Transportbeton vyráběný podle evropské a české technické normy patří v ČR mezi
tzv. stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. [8], pro jeho uvedení na trh platí
striktní předpisy, které prakticky připouštějí použití pouze certifikovaných vstupních
materiálů definovaných evropskými nebo českými technickými normami.
Recyklované materiály jsou v transportbetonu reprezentovány především popílkem
do betonu (podle ČSN EN 450-1 [10]) a umělým struskovým kamenivem frakcí 0/4,
4/8 a 8/16 [3] [2]. Navíc požadavek na co nejsnazší zpracovatelnost betonu na
stavbě, zjednodušeně řečeno na velmi dobrou tekutost, vyvolává nutnost použití
přírodního těženého písku jako části frakce kameniva 0/4 mm. Nejnižší podíl
recyklovaných materiálů v hmotnostním podílu 44 - 58 % 4 je tedy uplatněn ve
složení tekutých betonů dopravovaných čerpadly a automíchači. V betonech tužší
konzistence dopravovaných nákladním autem dosahuje hmotnostní podíl
recyklovaných materiálů 75 - 84 % 4.
3.2. Prefabrikace
Betonové prefabrikáty, aktuálně představované stavebními bloky Stablo, jsou
vyráběny podle ČSN EN 15258:2009 [15], která v otázce vstupních materiálů
navazuje na požadavky obecně předepsané pro výrobu betonu v
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ČSN EN 206+A1[13]. Při výrobě bloků je beton ukládaný do forem intenzivně hutněn
pomocí vibrátorů. Tento způsob výroby nevyžaduje příliš tekutou konzistenci betonu,
proto je v těchto výrobcích podíl recyklovaných materiálů zvýšený na hodnotu 77 %
2, přičemž je zachována třída pevnosti betonu C 30/37 a je splněn požadavek na
mrazuvzdornost pro stupeň vlivu prostředí XF3 podle ČSN P 73 2404 [14] (součinitel
mrazuvzdornosti T 125 - 89,9 %) 5.
3.3. Betonové vibrolisované výrobky
Specifické požadavky na plnění forem a hutnění betonu ve stacionárním vibrolisu a
dále pak na stabilitu čerstvě vyrobených výrobků umožnují u některých typů výrobků
uplatnění nejvyššího podílu recyklovaných materiálů ze všech technologií. Směsi pro
výrobu standardně vyráběných betonových výrobků určených pro stěnové
konstrukce, např. betonové tvárnice ztraceného bednění ZBB 200, obsahují
hmotnostní podíl recyklovaných materiálů až 87 %. [6]
4. Výhled
Snaha vyrábět a dodávat na trh výrobky s maximálním podílem materiálů z vlastních
zdrojů, tj. z recyklace deponovaných odpadů, vedla k založení projektu GB90+, který
se zabývá přípravou výroby betonových výrobků s podílem recyklovaných materiálů
na úrovni 90 % a výše. Projekt pracuje s uplatněním výhradně umělého struskového
kameniva ve spojení s alternativním hydraulickým pojivem na bázi odprachů z drcení
strusky a dalších, více či méně, aktivních odpadních materiálů, které jsou již
deponovány na haldě, nebo jsou nově přijímány k uložení a přepracování.
Dosavadní výsledky provozních zkoušek ukazují, že je možné standardně vyrábět
výrobky s podílem recyklovaných materiálů až na úrovni 97 % hmotnosti.
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Graf 1. Hmotnostní podíl recyklovaných materiálů ve složení betonových výrobků
vyráběných v provoze DESTRObeton

5. Závěr
Recyklované materiály, druhotné suroviny a výrobky z nich mají nesporný pozitivní
dopad na životní prostředí a udržitelný rozvoj celé společnosti. Z technického
pohledu ovšem mají tyto materiály a výrobky často vlastnosti, které se dnes jeví jako
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negativní a na trhu diskvalifikující. Naše tržní prostředí zatím neumí výše zmíněnou
„morální“ přidanou hodnotu ocenit. Musíme tedy vyvíjet a uvádět na trh výrobky na
bázi druhotných surovin, u kterých dokážeme jejich, dnes negativně nahlížené
vlastnosti, obrátit v pozitiva, a tak plně využít možností, které nabízejí. Takové
výrobky se v tržním prostředí spolehlivě uplatní i bez přílišného důrazu na původ a
materiálové složení.
Dokonalé poznání materiálů, metoda jejich recyklace a vývoj nových výrobků je jen
prvním krokem, na který musí navazovat vybudování výrobního zařízení a převedení
vývoje do běžné výroby. Další nezbytnou podmínkou pro úspěšné uvedení výrobku
na trh je pochopení stávající komplikované legislativy a nalezení optimální cesty ke
splnění všech zákonných nařízení současně se zachováním vysoké obecné
bezpečnosti výrobků. Celý proces klade na výrobce značné finanční, kapacitní
a v neposlední řadě i časové nároky.
Společnost Destro se touto cestou vydala před několika lety, a že to byla správná
volba dokazuje kromě prodeje výrobků i ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR z r. 2017 v soutěži Přeměna odpadů na zdroje třetím místem za výrobek
Betonový blok Stablo s vysokým podílem druhotných surovin
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STRUCTURE MADE FROM RECYCLATE CONCRETE
Jméno autora: Doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc.
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Abstract
Fiber-reinforced concrete with open structure maded only from recycled concrete
(according to the standard ČSN EN 12620 Aggregates for concrete) has proved to be
a suitable cement matrix composite for several previously selected applications - eg
the structures of line constructions, stable dams for flood water overflow. The paper
deals with a new application of fiber-reinforced composite.
1. Úvod
Každé smysluplné využití betonového recyklátu jednoznačně přispěje ke zlepšení
životního prostředí likvidací skládek odpoadu z demolic betonových staveb.
Využití betonového recyklátu jako druhotné suroviny přispěje k úspoře:
-

přírodního štěrku těženého nebo drceného;

-

k ekonomickým efektům z realizovaných aplikací.

Použití široké frakce betonového recyklátu, např. 0 – 22, 0 – 32, zjednoduší výrobu
nebo přípravu vynecháním fáze jeho třídění na frakce. Třídění na dílčí frakce musí být
vždy uskutečněno, pokud se betonovým recyklátem nahrazuje částečně nebo i plně
přírodní kamenivo pro výrobu běžného hutného betonu.
2. Charakteristiky mezerovitého vláknobetonu
Mezerovitá struktura vláknobetonu, která nutně vznikne při užití široké frakce po
zhutnění kompozita je v případě vláknobetonu ztužena – to je provázána příměsí
polypropylenových vláken (Obr. 1). Vzájemný kontakt zrn recyklátu a vláken je zajištěn
cementovým tmelem. Objem tmelu je navžen na obalení zrn recyklátu, což postačí i
k přilnutí vláken.

Obr. 1 Struktura vláknobetonu
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Obr. 2 Zkoušky ohybem vláknobetonových vzorků s recyklátem
Z důvodu zařazení tohoto kompozita mezi konstrukční materiály se řídí dávka
cementu požadavky nomy ČSN P 73 2450, to je minimálně 260kg/m3. Z uvedeného
plyne, že mezerovitý vláknobeton musí být vyráběn v konzistenci vhodné ke
zpracování dusáním, válcováním, ale nikdy ne vibrováním.
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V dosavadním
charakteristiky:
-

výzkumu

byly

prokázány

následující

průměrné

pevnostní

pevnost v tlaku 20 – 30MPa (měřeno na krachlích o hraně 150mm);
pevnost v příčném tahu 1 – 2MPa;
pevnost v tahu za ohybu 2 – 3MPa (měřeno na trámcích 150x150x700mm při
čtyřbodovém zatížení).

Uvedené hodnoty jsou závislé na hmotnostní dávce příměsi vláken a též na
pevnostních charakteristikách užitého betonového recyklátu.
3. Dosavadní a nový způsob využití kompozita
Výsledné charakteristiky mezerovitého vláknobetonu dosud nevyužil žádný investor
k prokázání a potvrzení uvedených efektů v praktické aplikaci. Ani model stabilní hráze
při přelití vodou uvedený na mezinárodním veletrhu v Brně (Obr. 3) nezaujal natolik,
aby tato odolnost hráze byla ověřena v praxi.

Obr. 3 Mobilní model hráze, Brno Výstaviště 2009,2010
Inovativní způsob využití popisovaného kompozitu spočívá v jeho využití
v podkladových vrstvách dopravních komunikací při panelových pojezdových vrstvách
vozovek Obr. 3). Vhodné charakteristiky mezerovitého vláknobetonu, mezi které patří
pevnostní charakteristiky, nulové objemové změny a propustnost vody, spolu s velkou
spotřebou objemu betonového recyklátu v podkladových vrstvách, mohou o této
inovativní aplikaci rozhodnout.
Mezerovitý vláknobeton může nahradit dosud navrhované vrstvy panelových vozovek,
zajistit dobrou interakci panelu s podložím. Pro více zatížené vozovky (např. letištní)
se zde nabízí návrh panelů do dvou vrstev, které postačí ke snížení zatížení na vrstvy
vláknobetonu s recyklátem.
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méně zatížené vozovky
jedna vrstva panelů

více zatížené vozovky
dvě vrstvy panelů

Obr. 3 Schéma navrhovaná skladba vrstev vozovky
V současnosti je popsaný inovativní návrh konstrukce vozovek předmětem
grantového projektu TAČR, jehož výsledky zkoušek in situ ukáží, zda uvedené řešení
je vhodné pro praxi.
4. Závěr
Stručný popis nového návrhu využití mezerovitého vláknobetonu, vyrobeného
výhradně s inertními složkami (betonový recyklát, syntetická vlákna) a cementové
matrice by měl být podnětem k nalezení dalších vhodných aplikací pro uvedený
kompozit.
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SKLÁDKY STAVEBNÉHO ODPADU A ICH ZISŤOVANIE
CONSTRUCTION WASTE DUMPS AND THEIR DETECTION
Ing. Juraj Dudáš
UAVONIC spol. s r. o., Bratislava, SR; juraj.dudas@uavonic.com

1. Úvod
Všetci podnikatelia vyprodukujú pri svojej činnosti nejaký odpad, sú držiteľmi
odpadu a preto im vznikajú s manipulovaním s ním rôzne povinnosti. Bez výnimky
musia viesť veľmi detailnú a administratívne náročnú evidenciu o každom odpade.
Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka.
Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je
odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je povinný sa jej zbaviť. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba,
ktorá má odpad v držbe. Pôvodcom odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého
činnosťou odpad vzniká.
Ako je zrejmé z definície držiteľa odpadu, bude sa ním považovať úplne každý
jeden podnikateľ. Činnosťou každého podnikateľa totižto vzniká nejaký odpad, ktorý
má tento podnikateľ po istý čas v držbe a chce sa ho v konečnom dôsledku zbaviť.
Držiteľmi odpadu sa stávajú všetci podnikatelia bez ohľadu na to, či sa zaoberajú
výrobnou činnosťou, obchodnou činnosťou alebo poskytovaním služieb. Podnikatelia
sú povinní viesť o svojom odpade podrobnú evidenciu.
2. Problémy so skládkami
Jednou z povinností držiteľa odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o
odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadu a o nakladaní
s ním. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či sú
fyzickými (napríklad živnostníkmi) alebo právnickými osobami (napríklad spol. s r. o.).
Podrobnosti o evidencii odpadu ustanovuje vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Podľa tejto vyhlášky sú držitelia odpadu (teda aj podnikatelia) povinní
viesť evidenciu odpadu pre všetky kategórie odpadu podľa druhov alebo poddruhov
bez obmedzenia množstva. Podnikatelia musia viesť evidenciu o každom grame
akéhokoľvek odpadu, musia zisťovať hmotnosť odpadu vážením, ešte pred uložením
na skládku.
Zákon o odpadoch v kontexte obehovej ekonomiky a ďalšie smerovanie odpadovej legislatívy obsahuje Hierarchiu odpadového hospodárstva: Predchádzanie
vzniku odpadu; Príprava na opätovné použitie; Recyklácia; Energetické zhodnotenie
a až na poslednom mieste je Skládka. Návrh Európskej komisie z roku 2015 uvádza
revidované legislatívne návrhy o odpade, pričom skládkovanie malo byť maximálne
10 % zo všetkého odpadu. Návrh Európskeho parlamentu z roku 2017 uvádza, že
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podiel skládkovaného odpadu by sa mal do roku 2030 znížiť na 5 % a skládkovať by
sa mal len „zvyškový odpad“ (odpad po zhodnotení resp. spracovaní odpadu, ktorý
sa už nemôže ďalej zhodnocovať). Na splnenie týchto predpokladov je potrebná
riadna evidencia skládok a množstva odpadu na nich.
Najľahším spôsobom likvidácie odpadu je vysypať ho na pôdu. Veľké skládky
odpadu sú však nezdravé a na pohľad nevábne. Skládkovanie predstavuje v
súčasnosti stále najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadu v SR. Oproti
minulosti je v súčasnosti už len cca 2 % odpadu uložené na nepovolenej skládke.
Skládky teda predstavujú v systéme hospodárenia s odpadom posledný článok v
reťazci odstraňovania odpadu. Ide tu o zariadenie ktoré slúži na konečné uloženie
odpadu s prihliadnutím na hygienické, geologické a environmentálne hľadiská tak,
aby bolo zamedzené ohrozenie životného prostredia.
Skládka odpadu je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadu, kde sa
odpad trvalo ukladá na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadu sa
považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojho
odpadu v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie
ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadu. Za skládku odpadu sa
nepovažuje zariadenie, kde sa ukladá odpad na účel jeho prípravy pred jeho ďalšou
prepravou na miesto, kde sa bude upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak
čas jeho uloženia pred jeho zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri
roky, alebo pred jeho zneškodnením nepresahuje jeden rok.
Skládky odpadu možno rozdeliť na tieto druhy:
a) skládky odpadu na inertný odpad,
b) skládky odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
c) skládky odpadu na nebezpečný odpad.
Riadené skládky odpadu predstavujú v súčasnosti najbezpečnejší a stále najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadu. Sú to stavby slúžiace na zneškodňovanie odpadu, ktoré minimalizujú negatívny vplyv uloženého odpadu na životné
prostredie. Zároveň plnia všetky požiadavky európskej a slovenskej legislatívy
súvisiace s problematikou skládkovania odpadu.
Na riadené skládky odpadu na Slovensku vydáva „Integrované povolenie na
vykonávanie činností“ Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia v každom kraji, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a §
10 zákona č. 525/2003 Z. z. V tomto povolení sa okrem iného uvádza aj druh a
zaradenie skládky odpadu, maximálne množstvo prijatého odpadu, alebo celková
kapacita skládky. Pri nedodržaní podmienok uvedených na tomto povolení sa potom
udeľujú rôzne sankcie.
Neriadené skládky vznikli v minulosti ukladaním rôzneho typu odpadu bez
rešpektovania ochrany životného prostredia. Tieto skládky sú nevhodne umiestnené,
zloženie odpadu uloženého na skládku je často neznáme, na skládku majú voľný
prístup živočíchy i ľudia.
Nelegálne (čierne) skládky odpadu sú rôzne veľké smetiská ilegálne ukladaného
odpadu, ktorého pôvodcami sú najčastejšie samotní občania, ale aj niektoré podnikateľské subjekty. Čierna skládka je týmto nelegálne uloženie odpadu.
Nelegálne založená skládka sa nazýva čierna skládka.Za zriadenie čiernej skládky
hrozia rôzne druhy sankcií. Skládka je obvykle určená pre určitý druh alebo druhy
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odpadu. Takto možno rozlišovať napríklad skládky komunálneho odpadu od skládok
stavebného odpadu či rôznych skládok priemyslového odpadu
Na riešenie tohto problému je potrebné nahlasovať všetky nelegálne skládky
v mestách a v prírode. Na lokalizovanie a eliminovanie čiernych skládok je
nevyhnutné poznať ich umiestnenie a množstvo a druh odpadu na nich uložené. Na
to slúži aj veľmi jednoduchá, rýchla a presná metóda ich zisťovania využitím
technológie bezpilotných prostriedkov v oblasti monitoringu. Aj pomocou nej možno
zlepšiť životné prostredie.
3. Zisťovanie rozloženia a objemu skládok
Zisťovaním čiernych aj riadených skládok a ich monitorovaniu v priebehu ich
používania sa zaoberá naša spoločnosť UAVONIC CZ, spol. s r. o.
Bezpilotné prostriedky využívame v kombinácii s fotogrammetrickými metódami a
RTK meraniami, vďaka ktorým vieme vytvoriť presný 3D model terénu (DTM),
povrchu (DSM), skládok alebo iných objektov. Pomocou kalibrovaných kamier alebo
laserových senzorov získavame dáta, ktoré sa po spracovaní transformujú na
mračno bodov, z ktorých sa vytvorí softvérová rekonštrukcia tvaru objektu.
Meranie objemu a plôch skládok stavebného odpadu pomocou dronov je moderná
metóda umožňujúca inventarizáciu vonkajších skladov na veľkých plochách.
Nazbierané snímky spracovávame v špeciálnom softvéri, ktorý vytvorí digitálny 3D
model meraného materiálu s presným objemom. Pre oblasť životného prostredia má
táto metóda uplatnenie napríklad v nasledovných aplikáciách.

Obr. 1 Bezpilotný prostriedok s fotogrametricku jednotkou
Monitoring skládok
Výstup pozostáva z nasledovných informácii potrebných k vyhodnoteniu stavu
a zmien na skládkach odpadu.
• Stanovenie plochy a objemu odpadu uloženého na skládke.
• Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu.
• Vyhotovenie digitálneho modelu terénu.
• Vyhotovenie 2D / 3D modelov so zakreslením potrebných poklesov, prípadne
navýšenie povrchu oproti stavu z predchádzajúcich meraní.
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Opis modelového merania
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 až
5 vlícovacích bodov.
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 aktuálnym 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.
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Príklady výstupov

Obr. 2 Zobrazenie diferenciálneho porovnania dvoch modelov

Obr. 3 Zameranie objemov a plôch skládky

Obr. 4 Hypsomertria a isolínie skládky
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Obr. 5 Grafické zobrazenie diferenčného merania skládky
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.
Výhodami tohoto typu zameriavania riadených a čiernych skládok odpadu sú:
 Bezpečnosť (vstup pracovníka na skládku nie je nutný).
 Vysoká miera detailu a presnosti .
 Rýchle a efektívne zistenie stavu rôznych druhov skládok odpadu.
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Abstract
This contribution is fucused on the possibilities of reuse or recycling of waste materials
originated from construction and demolition waste (CDW). Barriers with the utilization
of this secondary materials are also presented. Increased use of recycled materials
from CDW is associated with the quality of the demolition process. Reusing or recycling
materials that are carefully separated is more effective.
1. Úvod
Množství odpadního materiálu ze stavebního a demoličního odpadu (SDO), který je
ukládán na skládky, každoročně roste [1], [2]. Snaha o znovuvyužívání SDO například
jako surovin pro výrobu nového betonu není u nás příliš rozšířená, protože povinné
využívání recyklovaných materiálů při výstavbě není doposud ukotveno v zákoně a
přírodní suroviny jsou zatím stále dobře dostupné a poměrně levné.
Současným celosvětovým trendem je, že se od demolic jako takových upouští, jsou
nahrazeny demontážemi, při kterých dochází k postupnému „odstrojení“ objektu, po
nichž jsou některé stavební prvky opětovně využitelné a některé materiály
recyklovatelné [3]. Demolice objektů se provádí metodou postupného rozebírání,
kterému předchází detailní průzkum objektu. Je nutné zmapovat objekt, použité
materiály (i nebezpečné) a naplánovat způsob demontáže, následného bourání,
recyklace a případného uložení na skládku.
2. Postupná demontáž objektu
Nezbytným procesem pro zajištění co nejvyšší kvality výsledných materiálů je
zmapování objektu před každou demolicí a naplánování pracovních postupů
individuálně pro každý objekt. Součástí odstrojení objektu je samozřejmě vyklizení
objektu od zařizovacích předmětů a komunálního odpadu, který se v objektech
určených k demolici často vyskytuje.
Objekt se zpravidla demontuje od střechy. Je nutné odstranit krytinu, v případě
azbestových materiálů nedestruktivně, aby se neuvolňovaly částečky azbestu do
ovzduší. Po odstranění krytiny a zmapování krovu je rozhodnuto, zda se krov
demontuje strojně (pokud již nemá žádné opětovné využití jako výrobek) nebo ručně
(nedochází k poškození dřevěných prvků, které lze znovu použít).
Následuje demontáž oken a dveří, podhledů a povrchů podlahy (pokud nejsou
zděné). Demontované dveře, okna, vrata, nábytek apod. nachází často druhotné
využití, nejčastěji prostřednictvím prodeje ve stavobazaru. Demontované dřevěné
prvky mohou být opětovně použity jako stavební prvky nebo jako bednění konstrukcí,
ochrana staveb při demolici apod. U znehodnocených dřevěných prvků dochází
k energetické recyklaci.
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Tepelné izolace je třeba rozdělit na použitelné a nepoužitelné v závislosti na stavu
a charakteru izolace. Samozřejmostí je likvidace nebezpečných odpadů, zacházení
s nimi zákonným způsobem a předání oprávněné osobě. Degradovaná skelná vata je
odvážena a ukládána na skládku, není pro ni další využití. Polystyren, který není
hodnocen jako nebezpečný odpad (tzn, že při jeho výrobě nebyly použité nebezpečné
látky), lze rozdrtit a znovu použít například pro vylehčení betonů a tím zlepšení jeho
tepelně technických vlastností. V současné době jsou vyvíjeny receptury pro použití
do betonových výrobků ve spolupráci UCEEB ČVUT a AZS98, s.r.o. Pokud nelze EPS
využít jako materiál, je možné jej energeticky recyklovat.
Stavbení suť, betony, železobetony a asfalty jsou již během demolice třízeny a
odváženy separovaně do recyklačního střediska (viz Obr.1). Tam se SDO třídí dle
druhu a postupně je zpracován drtící a třídící linkou na požadované frakce.
V současné době probíhá v recyklačním centu AZS98, s.r.o. úprava recyklační linky
pro separaci nežádoucích příměsí (plasty, papír, atd.) a odstranění výztuže ze
železobetonu a je vyvíjena speciální technologie recyklace pro následné použití
recyklovaných materiálů do transportbetonů a betonových výrobků.

Obr. 1: Třídění materiálů probíhá už během demolice, v recyklačním centru jsou
materiály podle druhu ukládány na určené místo.

Obr. 2: Příklad demontáže a opětovného využití: předepnuté vazníky by byly během
demolice poničeny a poté rozdrceny. Demontáž umožňuje jejich opětovné využití jako
konstrukce zastřešení.
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3. Nakládání se SDO
Český statistický úřad každoročně vyhodnocuje produkci SDO, způsob jeho využití
a odstranění podle informací, které zveřejňuje na svých webových stránkách.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané skupiny odpadů (vyprodukované, převzaté
od jiných firem a odebrané ze skladu) a způsoby nakládání s nimi za rok 2016.
Tab. 1: Nakládání se stavebními a demoličními odpady v roce 2016 [2]
skupina
celkem [t] z toho:
odpadů
využití odpadů z toho:
(mimo využití
recyklace
zásyp
skládka
energie)
beton,
3 996 340 59%
57%
22%
6%
cihly, tašky
a keramika
asfaltové
824 032
68%
66%
1%
3%
směsi,
dehet a
výrobky z
dehtu
zemina,
8 970 430 28%
25%
47%
6%
kamení a
vytěžená
hlušina
jiné SDO
486 138
26%
21%
25%
23%
V roce 2016 bylo nakládáno s celkovým množstvím 14,3 mil. tun odpadu z SDO,
z toho bylo uloženo na skládku 0,9 mil. tun. V roce 2015 bylo nakládáno s 14,8 mil tun
odpadu z SDO, z toho 0,3 mil. tun bylo uloženo na skládku. Meziročně se jedná
o snížení produkce odpadu z SDO, avšak nárůst skládkovaného materiálu o 4,5 % [2].
V následujícím grafu je zobrazen přehled procentuálního zastoupení jednotlivých
složek SDO v roce 2016 (kromě zemin, které je třeba řešit samostatně z důvodu
velkého objemu tohoto typu odpadu).

1,6 0,7

beton, cihly, tašky, keramika

0,2

5,2

kovy

12,2
44,1

asfaltové směsi, dehet, a výrobky
z dehtu
jiné stavební a demoliční odpady

36,0

dřevo, sklo a plasty
izolační materiály a stavební
materiály s obsahem asbestu
stavební materiály na bázi sádry
Graf 1: Procentuální zastoupení jednotlivých skupin SDO v roce 2016 (bez zemin) [2]
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V následující tabulce jsou specifikovány materiály, které mají v SDO největší
zastoupení (popřípadě jsou snadno recyklovatelné). V tabulce jsou uvedeny překážky,
které jsou spojeny s přeměnou uvedených odpadních materiálů na druhotné suroviny
a možné způsoby jejich recyklace.
Tab. 2: Rizika recyklace a možné způsoby využití recyklovaných surovin z SDO
druh SDO

překážky bránící použití způsoby
recyklovaného

možného

využití

recyklované suroviny

materiálu
Betony z podlah  víceúrovňové
a základů

pro

třídění  podsypy pod základové desky

odseparování

 obsypy instalací

zeminy
 násypy

Konstrukční
betony

 nutnost

komplexní  materiál pro výrobu betonových

recyklace
výztuže

(oddělení
a

dalších

nežádoucích složek)

směsí (především pro základové
konstrukce

a

konstrukce

v interiéru)

 dostatek a nízká cena  jemnozrnné složky jako suroviny
přírodních surovin

pro alternativní pojiva
 jemnozrnné složky jako filery

Betonové
(výplachy
z mixu)

kaly  různorodé složení
 možná

kontaminace

nebezpečnými látkami

 v současné době končí na
skládce
 po vysušení (oschnutí) lze přidat
do

betonového

odpadu

pro

provlhčení (nepráší se)
 způsoby využití jako vstupní
suroviny pro výrobu betonu jsou
předmětem výzkumu
Zdící prvky

 potřeba odstranit malty,  znovupoužití celého prvku
omítky
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Cihla

 kamenivo do betonu 3)

plná  různorodé vlastnosti

pálená – cihelný
recyklát

 různý poměr složení  podkladní vrstva pod základovou
(cihla, malta, omítka,
ostatní

zdící

prvky,

desku RD
 obsypy instalací

lepidla, atd.) 2)
Cihla

plná  různorodé vlastnosti

 antuka

pálená – cihelný

 plnivo do betonu

prach
 může

obsahovat

pucolánové

složky – po mikroletí může
částečně

nahradit

cement

v betonové směsi
Keramické

 různorodé vlastnosti

 plnivo do betonu

tvárnice
Sádra 1)

 násypy, podsypy, obsypy
 kontaminace

při  surovina

nesprávné demontáži

pro

výrobu

nových

sádrokartonových desek (100%
a opakovaně recyklovatelná)
 recyklovaná sádra (např. pro
produkci cementu)

Papír

 kontaminace

při  recyklace papíru

nesprávné demontáži
Konstrukční
dřevo

 nutná

pečlivá  znovupoužití celého prvku

demontáž
 riziko

 energetické recyklace
napadení

biologickými škůdci
Ploché sklo

 výroba dřevovláknitých desek a
izolací

 dostatečné oddělení od  surovina pro výrobu nového skla
ostatních

materiálů

(plastový

rám,

hliníkové profily, …)
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(100%

a

opakovaně

recyklovatelná)
 při kontaminaci plnivo do betonu

 může

obsahovat

pucolánové

složky – může částečně nahradit
cement v betonové směsi
Expandovaný
polystyren (EPS)

 znečistění

(lepidla,  foukaná izolace

tmely, apod.)
 obsah

 vylehčení betonu
zhášedel

 regranulace

(HBCD)
 energetické využití
1)

U SDK desek je problém se skládkováním, protože při reakci s organickými
materiály a vodou dochází ke vzniku nebezpečných plynů, které se dostávají do
ovduší, na druhou stranu jsou sádra a sádrokartonové desky 100% opakovatelně
recyklovatelné [4], [5]. Hlavním důvodem, proč se recyklace neprovádí, je
problematická demontáž.
2)

Z hlediska použití cihelných (suťových) recyklátů jako kameniva do betonu je
různorodé složení tohoto materiálu v současné době problematické – viz Obr.3. Pro
tento účel by bylo vhodné recyklované zdící materiály ukládat a zpracovávat
odděleně. Bylo experimentálně ověřeno, že pro použití do betonových směsí nemá
smysl používat recyklované pórobetonové kamenivo ve frakcích větších než 4 mm,
protože při míchání i zkoušení betonu dochází k jeho drcení a při zkoušce
mrazuvzdornosti kaveniva se velmi brzo rozpadá.
3)

Podle současných normových přepisů nelze cihelné kamenivo využít jako
kamenivo do betonu, které může obsahovat max. 30% cihelného recyklátu (viz. ČSN
EN 206 [6], ČSN EN 12620 + A1 [7]), mechanické a trvanlivostní vlastnosti směsí
s vyšším obsahem recyklovaného cihelného kameniva jsou však předmětem
intenzivního výzkumu. V současné době je v UCEEB ČVUT vyvíjena betonová
směs, která při náhradě 100% hrubé frakce recyklovaným cihelným kamenivem,
které obsahuje více než 50 % drcených cihel, splňuje požadavek na zdící prvek
pevnostní třídy P10.
Na následujícím obrázku (Obr. 3) je patrná různorodost složení cihelného recyklátu.

38

a)

b)

c)

Obr. 3: Různorodost složení cihelného recyklátu: a) uložený cihelný recyklát
z demolice před úpravou; cihelné kamenivo : b) hrubá frakce 8 – 63 mm;c) jemná
frakce 0 – 8 mm (vlevo převažuje pórobeton, vpravo cihla).
4. Možnosti využití recyklovaných materiálů
Recyklované materiály ze SDO mají ve stavebnictví širokou škálu využití. Pro
ilustraci jsou v této kapitole uvedeny dva příklady náhrady přírodního kameniva
recyklovanými materiály:
1) V rámci výzkumu možností využití směsného recyklovaného kameniva (RSK)
z SDO byly ve Flandrách vyráběny betonové zdicí bloky (viz Obr. 4) obsahující
přírodní písek (frakce 0-2 mm) a recyklované kamenivo (frakce 0-7 mm) ve složení
60% beton, 20-25 % cihly a 15-20 % cementový kámen. Plná betonová tvarovka
obsahovala 95 % RSK a dutinová tvarovka obsahovala 75 % RSK. Objemová
hmotnost plné tvárnice byla 1680 kg/m3 a pevnost v tlaku 14,5 MPa; objemová
hmotnost dutinové tvárnice (s dutinou 29%) byla 1270 kg/m3 a pevnost
v tlaku 8,9 MPa [8].

a) plná tvárnice (Full Block)

b) dutinová tvárnice (Hollow Block)

Obr.4: Betonové zdící tvarovky ze směsného recyklovaného kameniva (Flandry) [8]
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2) Pro ověření vlastností betonů s recyklovanými materiály bylo v laboratoři UCEEB
ve spolupráci s AZS98, s.r.o. vyrobeno celkem 12 směsí betonu. Vyrobené směsi
betonu obsahovaly různé náhradové poměry recyklovaných materiálů –
recyklované kamenivo obsahující více než 50 % cihly a recyklovaný drcený EPS.
Objemová hmotnost jednotlivých směsí se pohybovala mezi hodnotami 1600 až
2100 kg/m3 a pevnost v tlaku 12,0 až 34,0 MPa v závislosti na náhradových
poměrech recyklovaných materiálů.
5. Závěr
Příspěvek se zabývá možnostmi využití jednotlivých stavebních a demoličních odpadů
resp. druhotných surovin, které vznikají při správném postupu demolice. V případě, že
je přistoupeno k demolici tak, že jsou jednotlivé konstrukce demontovány, dochází ke
zvýšení jejich hodnoty tím, že je možné je znovu využít k původnímu účelu nebo
popřípadě snadno recyklovat a tím přeměnit na druhotnou surovinu. Při možnosti
využití druhotné suroviny jako náhrady primárních surovin dochází k šetření přírodních
zdrojů. Dále se pak při tomto postupu snižuje množství SDO, které je nutné ukládat na
skládky a tím dochází k úspoře místa, které je třeba pro uskladnění nerecyklovatelných
odpadů.
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VLIV ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ NA VÝSTUPNÍ DATA A
NEJISTOTU MĚŘENÍ Z POHLEDU ANALYTICKÉ LABORATOŘE
THE EFFECT OF SAMPLING AND SAMPLE PREPARATION ON MEASUREMENT
RESULTS AND MEASUREMENT UNCERTAINTY – A LABORATORY VIEW
Ivan Trešl, PhD., Ing. David Kotrba
ALS Czech Republic, s.r.o., ivan.tresl@alsglobal.com
Abstract
Analytical laboratories shall use fully validated measurement methods with proven
metrological traceability. Measurement uncertainty is always part of result and the
true value is unknow. Basic information, knowledge and way of uncertainty
calculation are necessary to understand the measurement uncertainty interpretation.
1. Úvod
Nejistota je nedílnou součástí výsledku měření. Vyplývá to z faktu, že žádný měřící
systém není dokonalý a nikdy nejsme schopni určit skutečnou hodnotu měřené
veličiny. Výsledkem měření je „kvalifikovaný odhad“ (nejlepší možný) a interval, který
charakterizuje rozptyl hodnot okolo tohoto odhadu. V oblasti analytické chemie je
pojem nejistota měření sice zaveden a všechny laboratoře splňující normu ČSN EN
ISO/IEC 17025 musí dle této normy provést odhad nejistoty měření, praktické
používání nejistoty však není stále ještě vyřešeno a akceptováno. V odborné literatuře
je popsáno více možných způsobů, jak provést výpočet – či přesněji – kvalifikovaný
odhad nejistoty měření, od velmi sofistikovaných matematických přístupů vyžadujících
identifikaci a kvantifikaci každé vstupní veličiny, po přístupy, které využívají
„agregovaných“ statistických veličin. Skutečnost, že laboratoře mají rozdílný nejen
přístup, ale bohužel i výrazné rozdíly v kvantifikaci nejistoty měření je patrný při
mezilaboratorním porovnávání. Není výjimkou, že laboratoře uvádějí nerealistické
(zpravidla velmi malé) nejistoty měření.
Nejistota měření je dle definice TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník –
Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny) „nezáporný parametr
charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě
použité informace“. Podobně jako jiné definice, i tato je obtížně srozumitelná a v dalším
textu se pokusíme pojem nejistoty přece jen více zpřístupnit.
Nejistota měření se obecně sestává z mnoha složek. Každá operace nebo veličina
potřebná k provedení požadovaného stanovení je zatížena svou vlastní nejistotou,
která se projeví – více či méně – ve výsledku měření. Jedná se např. o nejistotu
koncentrace dané látky v použitých standardech pro kalibraci, nejistotu účinnosti
extrakčního postupu, nejistotu vlastního měření signálu přístroje, nejistotu stanovení
hmotnosti vzorku, vliv povahy vzorku a s ním spojené jevy a interference, nejistotu
přesnosti objemu použitého laboratorního nádobí, nejistotu hodnot konstant použitých
ve výpočtech apod. Samostatnou kapitolou je vliv vzorkování – reprezentuje
laboratorní vzorek reálný stav měřené veličiny v celém objemu vzorkovaného
materiálu? Je laboratorní vzorek reprezentativní z hlediska celku nebo došlo v průběhu
vzorkování a zpracování vzorku ke změně míry reprezentativnosti?
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2. Pilíře kvality
Kvalita výsledků z pohledu analytické laboratoře stojí na třech pilířích. Základním
pilířem je použití validovaných metod. Validace je ověření experimentem, že daná
metoda je vhodná pro daný účel. Dle normy TNI 01 0115 je validace „ověřování, že
specifikované požadavky jsou přiměřené pro zamýšlené použití“. Validací si laboratoř
musí ověřit (a doložit), že může danou veličinu měřit s přijatelnou přesností a
správností.
Dalším pilířem kvality výsledků je zajištění metrologické návaznosti, tj. použití měřících
metod, které jsou navázány na základní soustavu jednotek (společnou referenci).
V praxi se návaznost zajistí použitím vhodných kalibračních standardů s prokázanou
a deklarovanou návazností, použitím kalibrovaného závaží nebo jiných etalonů.
Metrologická návaznost zajistí „porovnatelnost“ výsledků. Kalibrací metody se rozumí
sada operací, které vytvářejí vztah mezi hodnotami indikovanými měřícím přístrojem a
odpovídajícími známými hodnotami měřené veličiny. Kalibrace se musí provádět s
referenčními standardy s prokázanou návazností a přiměřeně nízkou nejistotou.
Metrologickou návaznost často považujeme za „automatickou“. Lze ukázat, že tomu
tak není a asi nejznámějším příkladem je neúspěch projektu „NASA Mars Climate
Orbiter“, kdy došlo ke ztrátě sondy ve vesmíru. Cena tohoto projektu byla vyčíslena na
$327.6 milionů a důvodem ztráty sondy bylo „míchání“ metrických a imperiálních
jednotek.
Třetím pilířem je pak již výše uvedená a popsaná nejistota měření.
3. Základní statistika pro odhad nejistoty měření
Podmínkou pro použití běžných matematických postupů je předpoklad, že měřená
veličina má normální (Gaussovo) rozdělení. Gaussovo rozdělení lze bez potíží uplatnit,
pokud je variabilita hodnot výsledku měření dána součtem velkého počtu nepatrných
a vzájemně nezávislých vlivů. Při Gaussově rozdělení platí, že cca 95% výsledků
měření je v intervalu ±
2xsigma (σ), kde sigma je
směrodatná
odchylka
měření. Z tohoto důvodu se
v analytické praxi nejčastěji
uvádí rozšířená nejistota
měření, kde faktor rozšíření
95% pokrytí ± 2
k=2.
V praxi
je
vypočítána
opakovatelnost nebo ještě
lépe
vnitrolaboratorní
reprodukovatelnost měření
jako výběrová směrodatná
odchylka. Zároveň platí
pravidlo, že nejistota měření
je stejná (nebo větší) než
reprodukovatelnost metody.
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4. Nejistota měření a její uvádění na výsledkovém protokole
Nejistota měření metody se vypočítá z validačních dat (opakovatelnost, výtěžnost,
případně dalších charakteristik). Je důležité, aby validační data získaná při ověřování
metody zohledňovala očekávané matrice reálných vzorků a očekávané koncentrační
rozsahy. Ačkoliv mezinárodně uznávaných dokument „Guide to the expression of
uncertainty in measurement“ požaduje reportování nejistoty měření v jednotkách
měření (např. 12 mg/l ± 4 mg/l), v České republice je běžné uvádět relativní nejistoty
měření v procentech z naměřeného výsledku (12 mg/l, nejistota měření 30%).
Nejistota měření není zpravidla konstantní v celém pracovním rozsahu metody –
naopak, v blízkosti meze kvantifikace (limitu metody, nejnižšího možného
reportovatelného výsledku) nejistota měření významně roste z důvodu nejistoty
hodnoty slepého stanovení, výrazně horší opakovatelnosti měření a dalších vlivů.
Legislativní limity vyhlášek jsou však zpravidla dostatečně vysoké a spolehlivost
výsledků měření není nárůstem nejistoty v blízkosti limitu kvantifikace nijak ovlivněna.
Významným faktem, jež je nutno si uvědomit, je, že výše nejistoty uváděná na
výsledkovém protokolu laboratoře – bez znalosti základních informací ohledně
způsobu jejího výpočtu a použitých dat – nemusí mít vypovídající hodnotu vzhledem
k výkonnosti (spolehlivosti) použité metody.
V praxi mohou nastat zjednodušeně čtyři situace:
a) Metoda má přijatelnou preciznost, ale špatnou pravdivost měření. Metoda
vykazuje systematické vychýlení výsledků. Hodnoty opakovaných měření
stejného vzorku jsou dostatečně „těsně“ blízko sebe, ale opakovaně dávají
výsledek, který neodpovídá skutečné hodnotě měřené veličiny.

b) Metoda má špatnou preciznost, ale pravdivost měření je dobrá (těsnost shody
průměrné hodnoty měření a skutečné hodnoty je dobrá). Metoda poskytuje
výsledky, které mají velký rozptyl (výsledky jsou od sebe vzdáleny), ale
průměrná hodnota poskytuje výsledek velmi blízký skutečné hodnotě měřené
veličiny.
c) Metoda má špatnou preciznost (opakovatelnost) i pravdivost (vysoký bias).
Nejhorší případ, kdy jsou jednotlivé výsledky „rozházeny“ a také jejich průměr
je vzdálen skutečné hodnotě měřené veličiny ve vzorku
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d) Metoda vykazuje velmi dobrou preciznost (rozptyl hodnot je nízký) a zároveň
dobrou pravdivost. Přesnost měření je nejlepší z uvedených případů.

5. Použití nejistoty měření při posuzování shody
Často se výsledky měření používají pro posouzení, zda vzorek vyhovuje – nebo
nevyhovuje –požadovanému limitu nebo specifikaci. Může se například jednat o
nejvyšší mezní hodnotu sledovaného parametru při rozboru pitné vody, tj. legislativní
limit. V zásadě mohou nastat situace zobrazené na schématu níže. V případě výsledků
1 a 2 je posouzení snadné, výsledek 1 jednoznačně vyhovuje limitu a výsledek 2 je
zcela jistě nad limetem daným legislativou.
Složitější řešení je v případě výsledků, kdy nejistota přesahuje mezní, např.
legislativní, hodnotu, tj. výsledky 3 a 4. Posouzení shody je popsáno v dokumentu
Eurachem/CITAC Guide „Use of uncertainty in compliance assesment“ a existuje i
informační leták „Použití informace o nejistotě při posuzování shody“ připravený
organizací Eurachem-ČR, což je národní organizace evropské sítě Eurachem
zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti.
Výše uvedený dokument definuje „Rozhodovací pravidlo“ (Decision Rules), které je
klíčové pro posouzení, zda výsledky 3 a 4 jsou vyhovující vzhledem k mezní hodnotě.
Dále, dokument Eurachem/CITAC zavádí „Ochranné pásmo“ (Guard band) v okolí
mezní hodnoty, podle které se určuje, zda výsledek vyhovuje či ne. Toto pásmo určuje
oblast přijetí a oblast odmítnutí. Je-li výsledek měřené veličiny v oblasti přijetí, pak
vyhovuje specifikaci, naopak, je-li v oblasti odmítnutí, je výsledek nevyhovující. Není
předmětem tohoto příspěvku a v rámci jeho rozsahu možné opakovat příklady
popsané ve výše uvedených dokumentech a případné zájemce odkazujeme na
seznam literatury níže.
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Koncentrace

Nevyhovuje

4

Mezní hodnota
(legislativní
limit)

3
1

Vyhovuje

Důležitá je skutečnost, že ochranné pásmo se vypočítá pomocí nejistoty měření a
rozhodovacího pravidla jako „násobek“ nejistoty měření, kdy pro 95% konfidenční
úroveň je rovno 1,65xU/2, kde U je rozšířená nejistota měření.
Graficky je praktické využití uvedeného zobrazeno níže a to pro případ, že se testuje
zda výsledek je pod daným legislativním limitem (mezní hodnotou) – jinými slovy
jistota, že výsledek vyhovuje mezní hodnotě nastává ve chvíli, kdy je výsledek v oblasti
přijetí, čili s dostatečnou „vzdáleností“ od mezní hodnoty. Z toho plyne, že pokud
bychom chtěli pracovat s nejistotou při porovnávání výsledku s mezní hodnotou (např.
legislativním limitem) je třeba určit i rozhodovací mez (ochranné pásmo kolem mezní
hodnoty) a tím i oblast přijetí nebo odmítnutí testované hypotézy (splnění limitu).
Rozhodovací mez tedy „posouvá“ hodnotu daného limitu nad či pod kterou se má
výsledek vyskytovat tak, aby bylo prokázáno splnění testovaného požadavku.
Například pokud by byla testovaná hypotéza ve smyslu „je nutné nezvratně prokázat,
že sportovec nedopoval“, tak by výsledek antidopingového testu na danou látku
(respektive by bylo vhodné mít k dispozici takových výsledků více) měl být v oblasti
přijetí. Výsledky těsně pod mezní hodnotou (v ochranném pásmu) by pak
neumožňovaly určitě vyloučit doping. Výsledek ležící v ochranném pásmu (ale stále
pod mezní hodnotou) potom neznamená, že sportovec dopoval, ale nelze na jeho
základě doping zcela vyloučit.
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Ochranné pásmo
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6. Odběr vzorků
Velmi důležitou součástí celého procesu je nejen vlastní rozbor v akreditované
laboratoři, ale zejména také nezávislý odběr vzorků provedený dle normovaných
požadavků (ČSNISO 5667). Specifickým tématem je pak, i z hlediska (ne)jistoty, že
výsledek měření odpovídá realitě, vzorkování velkých objemů materiálů. Je třeba si
uvědomit, že množství zpracovávaná při vlastním analytickém stanovení se pohybují
v řádech gramů a někdy i menších – tedy výpovědní hodnota takto „zmenšeného“
vzorku vzhledem k množství, které reprezentuje je zásadní.
Samotný odběr vzorku pro jakékoliv rozbory či testy by měl být v souladu s cílem
vzorkovacích a následně analytických prací a podle tohoto cíle by také měly být
zvoleny správné postupy odběru vzorků. Jakkoliv kvalitně a správně provedený rozbor
nemůže být vypovídající, pokud nebyly vzorky odebrány dle příslušných
dokumentovaných postupů vhodnou metodou.
6.1 Způsoby odběru vzorků
V zásadě lze vzorky rozdělit na prosté („bodový“ vzorek reprezentující určité místo
nebo čas odběru) a směsné (skládající se z několka podvzorků reprezentující určitý
prostorový nebo časový úsek). Cíl vzorkování musí být definován před každým
odběrem ve spolupráci mezi vzorkařem a klientem. Platnost závěrů určených na
základě vzorkování je tedy definována více faktory: volbou místa odběru (schématem
vzorkování, počtem odebraných vzorků), kvalitou provedení odběrů,
kvalitou
provedení analýz.
Metody vzorkování můžeme dále rozdělit na pravděpodobnostní (statistické) a
vzorkování úsudkem (autoritativní vzorkování, tendenční vzorkování)
Pravděpodobnostní vzorkování
Jde o přístup ke vzorkování, u kterého je základní zásada, že každá část sledovaného
souboru může být vybrána jako vzorek. Uplatňuje se zejména tam, kde je nutné
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vzorkováním potvrdit určitou hypotézu nebo určit proměnlivost sledovaných
parametrů). Je vhodné zvolit takový typ vzorkujícího náčiní, aby byly postiženy
případné směrové heterogenity materiálu.
Prosté náhodné vzorkování
Předpokladem je, že vzorkovaný objekt neobsahuje anomální hodnoty sledovaného
ukazatele. Všechna místa vzorkovaného objektu mají stejnou pravděpodobnost, že
budou vybrána, výběr jednoho místa neovlivní výběr dalšího místa odběru vzorku.
Příkladem může být rozdělení vzorkovaného objektu na 100 částí náhodně vylosovat
která se bude vzorkovat.
Stratifikované náhodné vzorkování
Využívá se pro vzorkování celků složených z několika podcelků (straty) o různých
vlastnostech (např. sklad odpadů vznikajících při odlišné technologii) . Z každé straty
se pak odeberou dílčí vzorky pomocí prostého náhodného vzorkování
Systematické náhodné vzorkování
Jde o přístup ke vzorkování, kdy
se
odběry provádějí podle
nějakého předem stanoveného
dohodnutého
systému
(buď
prostorového anebo časového) a
náhodně je volen jen počáteční
bod. Je vhodné zvolit takový typ
vzorkujícího náčiní, aby byly
postiženy
případné
směrové
heterogenity materiálu. Může se
jednat např. o odběr vzorku z pohyblivého pásu a pak další odběr každou hodinu nebo
rozdělení plochy a určení určitého pravidelného kroku vzorkování.
Tendenční vzorkování
Jde o přístup ke vzorkování, kdy se odběry provádějí podle nějakého předem
stanoveného schématu sledujícího určitou tendenci a cíleně se vybírají vzorky s
maximální nebo minimální hodnotou daného znaku.
Vzorkování s úsudkem
Jde o přístup ke vzorkování, kdy se odběry provádějí pouze na základě schopností
osoby zajistit reprezentativnost odběru a je zcela závislé na odborném úsudku
vzorkující osoby. Používá se v případech, kdy nelze prakticky provést
pravděpodobnostní reprezentativní vzorkování.
Kombinované vzorkování
Do této skupiny může patřit vícestupňové (hierarchické) vzorkování, kdy v první fázi
probíhá např. terénní měření (pH, PID detektor). Sledovaný soubor je pak dle
terénních měření rozdělen do podsouborů s podobnou sledovanou hodnotou a z
každého podsouboru je odebrán vzorek(y), výsledky z terénu se obvykle porovnávají
s analytickými daty. Existují i další kombinované způsoby odběru vzorků, např.
modifikované klastrové vzorkování, kdy se v první fázi provede prosté náhodné
vzorkování a v místech, kde jsou splněny požadované hodnoty, se odebírají další
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vzorky, slouží k prostorovému vymezení řídce se vyskytujících vlastností. Možné jsou
i různé kombinace výše uvedených přístupů.
6.2 Určení počtu odebíraných vzorků
Dle metodického pokynu MŽP se počet odebíraných vzorků vypočte statistickými
metodami. K výpočtům je nicméně třeba znát, kromě požadované konfidenční úrovně
a přesnosti, směrodatné odchylky popisující místní, prostorovou a časovou
proměnlivot – tyto hodnoty jsou v praxi neznámé a tak musí být použit odhad případně
hodnoty určené v rámci předchozích pilotních studií.
7. Závěr
Analytické laboratoře by měly používat výhradně validovaných metod, u nichž lze
jednoznačně prokázat metrologickou návaznost. Nedílnou součástí výsledku je vždy
nejistota měřené veličiny, protože každý výslek má svoji nejistotu a v rámci platnosti
přírodních zákonů nelze nikdy přesně určit skutečnou hodnotu.
Výše nejistoty - bez znalosti způsobu výpočtu nejistoty a dat použitých při jejím určení
– nemusí mít vypovídající hodnotu vzhledem ke spolehlivosti použité metody. Vyšší
nejistota měření tedy neznamená nutně „horší“ kvalitu stanovení a nevypovídá
jednoznačně o „přesnosti“ a „spolehlivosti“ metody.
Současně nejistota měření se nedá vyložit tak, že lze pracovat s výsledkem, který je
o hodnotu nejistoty vyšší či nižší (podle toho zda se testuje překročení mezní hodnoty
nebo naopak obsah látky deklarovaný nad určitou mezní hodnotou) a takto upravenou
hodnotou výsledku prokazovat splnění dané mezní hodnoty. Nejistota měření totiž
určuje i ochranné pásmo kolem mezní hodnoty a tím i oblast přijetí nebo odmítnutí
testované hypotézy (splnění limitu). Rozhodovací mez pak „posouvá“ hodnotu daného
limitu nad či pod kterou se má výsledek vyskytovat tak, aby bylo prokázáno splnění
testované hypotézy.
Významný vliv na kvalitu výsledku má reprezentativnost odebraného vzorku. Je tedy
třeba vždy zvolit vhodnou metodu vzorkování, která přispěje k naplnění cíle, pro který
je testování určeno. Při určování/odhadu výše nejistoty měřeníby příspěvek nejistoty
vnesené odběrem vzorků měl být také zahrnut. Je třeba mít na paměti fakt, že poměr
mezi množstvím materiálu, k němuž se analýza vztahuje (obvykle tuny) a množstvím,
které se pak zpracovává při vlastním měření v laboratoři (gramy) může mít významný
vliv. Z tohoto pohledu je role správného vzorkování a následné homogenizace a
přípravy analytického vzorku zásadní i z hlediska výsledné nejistoty měření, respektive
výsledku.
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Abstract
Products intended for reuse: a new opportunity to gain share in the emerging
market.The article, in two model examples, responds to questions from companies
dealing with C&D Waste management, as well as with a number of construction
professionals, about placing on the market construction products for reuse obtained by
deconstruction of buildings while respecting relevant legal and technical regulations.
1. Úvod
Příspěvek vychází z článků publikovaných v časopise Materiály pro stavebnictví
(01/2018 a 02/2018), které vyvolaly velký zájem nejen u společností, které se věnují
aktivitám v odpadovém hospodářství, ale i u řady odborníků činných ve stavebnictví.
Je zpracován tak, aby odpověděl na otázky, které podnikatele působící v dané oblasti
zajímají nejvíc: zda kromě poměrně drahé a zdlouhavé „evropské“ cesty, jak výrobky
pro opětovné použití „vrátit“ do oběhu, existuje srovnatelný způsob, ideálně rychlejší,
možná i levnější a po administrativní stránce jednodušší …
2. Opětovné použití – příležitost k získání podílu na nově vznikajícím trhu
Poptávka po výrobcích určených k opětovnému použití je celosvětově na vzestupu,
a stavebnictví není výjimkou. Nakládání se stavebními a demoličními odpady (C&D
Waste management) je bezesporu zajímavá příležitost pro firmy, které se zabývají
likvidací staveb a zpracováním stavební suti z demolic, k pokrytí nově vznikajícího
trhu. Je totiž jen otázkou času, kdy „nová vlna“ harmonického souladu moderních a
tradičních prvků v architektuře zaujme i české stavební firmy a zájem o výrobky s
patinou a charakterem bude narůstat.
Připomeňme si úvodem, že opětovné použití není totéž, co recyklace; tyto dva
pojmy se v praxi často zaměňují, případně jsou vnímány jako synonyma, jedná se však
o dva odlišné postupy. Výchozím rámcovým dokumentem, který oba postupy definuje,
je směrnice o odpadech č. 2008/98/ES:
-

recyklací jsou postupy, které vedou ke zpracování odpadu na nové výrobky,
materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Produkty vzniklé
recyklací vykazují jiné vlastnosti než původní materiál (odpad) na vstupu;
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-

při opětovném použití jsou výrobky nebo jejich části, na rozdíl od recyklace,
použity znovu pro stejný účel, pro který byly původně určeny.

Směrnice č. 2008/98/ES také definuje činnosti spojené s přípravou výrobků pro
opětovné použití jako postupy související s čištěním, kontrolou a roztříděním, a uvádí,
že tyto postupy nesmí ovlivnit původní vlastnosti výrobku.
Není bez zajímavosti, že opětovné použití je podle směrnice postupem první volby,
který má přispět k tomu, aby se již existující výrobky nestaly odpadem. Teprve na další
místo staví směrnice recyklaci, případně i další možnosti využití odpadů. Likvidace
jinak nevyužitelných odpadů je podle směrnice č. 2008/98/ES až na posledním místě.

Obr. 1: EU protokol pro nakládání se stavebními a demoličními odpady (září 2016)
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Důvodů, proč opětovnému použití až dosud nebyla věnována potřebná pozornost,
je více, nicméně navracení použitelných výrobků do oběhu se pozvolna dostává do
popředí zájmu.
Komise v září 2016 zveřejnila protokol pro nakládání se stavebními a demoličními
odpady. Účelem protokolu je poskytnout členským státům EU jednotné pokyny k
nakládání se stavebními a demoličními odpady, které jsou v souladu se strategií EU
Stavebnictví 2020, a které jsou rovněž v souladu se Sdělením Komise o účinném
využívání zdrojů ve stavebnictví z roku 2014. Podle doporučené Komise by tento
dokument měl být výchozím podkladem pro vypracování národních předpisů
členských států při nakládání s C&D odpady.
Stavební výrobky z dekonstrukcí staveb určené k opětovnému použití se ve světě
stále častěji dostávají ke slovu. Zřejmé je to např. ve Velké Británii, v Dánsku, Finsku,
ale třeba i v Austrálii nebo ve Spojených státech, kde se už běžně setkáváme
s realizacemi staveb, do nichž byly již jednou použité stavební výrobky
zakomponovány. V České republice jsme sice na samém začátku, nicméně při
respektování unijních a vnitrostátních předpisů existují řešení, jak uvést na trh stavební
výrobek k opětovnému použití.
3. Průkaz shody vlastností výrobku s požadavky na stavby
Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. vyžaduje průkaz shody vlastností
výrobků použitých do stavby, plní-li alespoň jeden ze základních požadavků na stavby
k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí … pokud
je projektová dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek
plnící funkci stavby, přikládá se doklad … prokazující shodu vlastností tohoto výrobku
s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nebo
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je
možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
U stavebních výrobků, tedy i u výrobků určených pro opětovné použití, je takovým
dokladem
- prohlášení o vlastnostech (podle nařízení č. 305/2011)
- prohlášení o shodě (podle nařízení č. 163/2002 Sb. v platném znění).
Jedná se o dokumenty, který výrobce musí vypracovat při uvedení výrobku na trh.
V případě nově vyráběných cihel, na které se vztahuje harmonizovaná norma na zdicí
prvky EN 711-1, s deklarací shody vlastností s požadavky na stavby problém není.
U cihel pro opětovné použití to tak jednoduché není. Problém je v tom, že norma
pro zdicí prvky EN 711-1 harmonizovaná k nařízení č. 305/2011 byla primárně
vypracována pro výrobky z nové produkce a jako výchozí dokument pro ověření
vlastností cihel pro opětovné použití není zcela vhodná.
Pojďme si na dvou modelových příkladech ukázat, že při detailní znalosti právních
a technických předpisů a jejich správné aplikaci lze uvést na trh inovativní stavební
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výrobek, který by se jinak stal odpadem. A že ani neexistence použitelné
harmonizované normy nemusí být problémem.
4. Modelový příklad č. 1: Cihly k opětovnému použití s označením CE
Vnitřní trh EU se opírá o harmonizované právní předpisy. Cíl těchto předpisů je
dvojí:
-

zajistit, aby výrobky uváděné na evropský trh zaručovaly vysoké úrovně
ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;

-

zajistit volný pohyb výrobků zavedením jednotného harmonizovaného souboru
podmínek pro dodávky těchto výrobků na trh.

Trh se stavebními výrobky, pro které existují tzv. harmonizované technické
specifikace (harmonizované normy hEN nebo evropské dokumenty pro posuzování
EAD), je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011,
o stavebních výrobcích.
Pokud firma zvolí tzv. evropskou cestu, kdy může uvádět své výrobky opatřené
označením CE po celém vnitřním trhu EU, je z pohledu nařízení č. 305/2011
považována za výrobce. Musí proto splnit povinnosti výrobce podle tohoto předpisu.
Evropská komise na dotaz dánské společnosti Gamle Mursten ApS, která se zabývá
likvidací staveb a zpracováním vzniklého odpadu, zda cihla určená k opětovnému
použití je stavebním výrobkem, konstatovala, že určující je pouze to, zda výrobek
splňuje definici stavebního výrobku. Podle této definice stavebním výrobkem je každý
výrobek určený k trvalému zabudování do stavby nebo její části, jehož vlastnosti
mohou ovlivnit vlastnosti stavby s ohledem na základní požadavky na stavby uvedené
v Příloze I nařízení č. 305/2011. Pro úplnost Komise podotkla, že definice stavebního
výrobku nerozlišuje, zda se jedná o výrobek nově vyrobený nebo již dříve použitý.
Jak už bylo uvedeno v předchozím textu, výrobce pro ověření vlastností cihel pro
opětovné použití normu EN 711-1 použít nemůže. Může však požádat orgán sdružený
v organizaci subjektů pro technická posuzování (EOTA – z angl. European
Organisation for Technical Assessment) o vypracování evropského technického
posouzení (ETA – z angl. European Technical Assessment) podle postupů
stanovených nařízením č. 305/2011.

ETA je zdokumentované posouzení vlastností stavebního výrobku. Vychází z
evropského dokumentu pro technická posuzování (EAD – z angl. European
Assessment Document) a je výhodné zejména pro inovativní výrobky, na které se
nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma. Obsahuje zejména:
-

obecné informace o výrobci a typu výrobku;
popis výrobku a jeho zamýšlené použití;
vlastnosti výrobku;
odkazy na metody použité při ověření stálosti vlastností a související
technické informace.
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EAD obsahuje obecný popis stavebního výrobku, seznam základních charakteristik
důležitých z hlediska zamýšleného použití daného výrobku, a metody a kritéria pro
posuzování vlastností daného výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám.
EAD 170005-00-0305 pro zdicí prvky k opětovnému použití je unikátní technická
specifikace, která byla vypracována v EOTA v roce 2017 v souvislosti s žádostí
společnosti Gamle Mursten ApS o ETA na zdicí prvky pro opětovné použití.
Harmonizovanou technickou specifikací k nařízení č. 305/2011 se však stane
pravděpodobně až v polovině r. 2018, kdy na ni bude zveřejněn odkaz v Úředním
věstníku EU. První držitel ETA vydané na základě EAD 170005-00-0305 tak ještě stále
není oprávněn vypracovat prohlášení o vlastnostech a výrobek uvést na trh
s označením CE.
První ETA-17/0648 na cihly k opětovnému použití byla vydaná na žádost dánského
zpracovatele stavebního odpadu (společnost Gamle Mursten ApS). Vztahuje se na
pálené zdicí prvky pro použití v chráněných a nechráněných zděných konstrukcích,
např. u režného a omítaného zdiva, u nosných a nenosných zděných konstrukcí,
včetně vnitřních obkladů a příček v pozemních a inženýrských stavbách.
V kapitole věnované technickém popisu výrobku a zamýšlenému použití se mj.
uvádí, že GM pálené cihly určené k opětovnému byly vyrobeny před zveřejněním
normy EN 771-1, a tudíž nebyly původně vyráběny podle EN 771-1 a uváděny na trh
s označením CE. Cihly jsou získávány prostřednictvím patentované technologie, kdy
po řízené dekonstrukci stavby jsou dopraveny do závodu, očištěny, roztříděny podle
barvy a konfigurace (pevné nebo děrované) a případně také podle místa původního
použití ve stavbě (zadní stěna, vnější stěna).
Každý další výrobce, který se rozhodne uvádět na trh zdicí prvky pro opětovné
použití, bude oproti prvnímu žadateli, který musel čekat na vypracování a přijetí EAD,
ve značné výhodě: stačí požádat o ETA, na jeho základě vypracovat prohlášení o
vlastnostech a zdicí prvky pro opětovné použití opatřené označením CE uvést na trh.
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Obr. 2 ETA -17/0648; čtvrtá strana dokumentu (zdroj http://x.etadanmark.dk)
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5. Modelový příklad č. 2: Cihly k opětovnému použití bez označení CE
Rozhodne-li se firma uvádět cihly pro opětovné použití pouze na trh na území České
republiky, a bez označení CE, bude také považována za výrobce se všemi
povinnostmi, které pro ni z relevantních vnitrostátních předpisů vyplývají.
Výrobce využije postupy podle § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané výrobky, v platném znění. Požádá autorizovanou
osobu příslušnou k činnostem podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o vymezení
technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními požadavky a vymezení
jejich úrovní vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných
technických předpisů (např. stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ale i dalších souvisejících předpisů,
technických norem, popř. vědeckých a technických poznatků a poznatků z praxe).
Autorizovaná osoba na základě technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá
stavební technické osvědčení. V tomto konkrétním případě výrobce nemá jinou
možnost než jít cestou stavebního technického osvědčení, protože pro cihly
k opětovnému použití neexistuje určená norma k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., která
by dostatečně pokryla potřebné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na
stavby.
Výrobce následně podrobí výrobek procesu posuzování shody podle postupů
vymezených ve stavebním technickém osvědčení a vydá o tom prohlášení o shodě,
které jej opravňuje výrobek uvést na trh na území ČR.
Obecně platí, že vlastnosti výrobků uvedených na trh podle (českých) vnitrostátních
předpisů jsou ověřeny srovnatelným způsobem a na srovnatelné úrovni s „evropskou“
cestou. Celá procedura uvedení na trh je však podstatně levnější a rychlejší.
6. Závěr
Článek se zabývá velmi aktuálním tématem prokazování vlastností stavebních
výrobků určených k opětovnému použití při jejich uvádění na trh. Jedná se o zcela
nový a v České republice zatím nezažitý přístup ke zhodnocení výrobků, které by se
jinak staly odpadem, a to bez potřeby jejich přepracování. Tento přístup je plně
v souladu s uplatňováním nového environmentálního prvku, který nařízení č. 305/2011
zavedlo ve svém 7. základním požadavku na stavby, a který byl převzat i do
souvisejících vnitrostátních předpisů (např. také do NV 163/2002 Sb.). Je tedy nutností
se touto problematikou hlouběji zabývat.
V článku uvedené příklady, jak při detailní znalosti právních a technických předpisů
a jejich správné aplikaci uvést na trh produkt, na který existuje poptávka, lze zobecnit
a vztáhnout i na další inovativní výrobky. Netýká se to tedy nutně jen odpadů vzniklých
při činnostech ve stavebnictví. Počátkem letošního roku přestala Čína dovážet vybrané
druhy odpadů, a nelze než souhlasit s vyjádřením šéfa České asociace odpadového
hospodářství Petra Havelky, že právě toto může být příležitostí pro další rozvoj
recyklačního průmyslu, který, jak ukázal tento článek, je s rozvíjejícím se průmyslem
zaměřeným na opětovné použití produktů neoddělitelně propojen.
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VYUŽITÍ PŘENOSNÝCH ANALYTICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO
ZÁKLADNÍ SCREENING KVALITATIVNÍHO SLOŽENÍ ODPADŮ
USE OF THE PORTABLE ANALYTICAL SPECTROMETERS FOR BASIC
SCREENING OF QUALITATIVE WASTE COMPOSITION
Jméno autora: Mgr. Martin Marko
Organizace: Česká inspekce životního prostředí, martin.marko@cizp.cz
Abstract
The Czech Environmental Inspectorate has recently started to use screening
analytical methods that enable inspectors to perform multiple on-site analyses of
various materials – waste, articles and chemical substances and mixtures. X-ray
flourescence device (ED XRF) is used to determine elemental composition of
samples. Methods of molecular spectroscopy (FTIR and Raman spectroscopy) are
used to identify the samples and to detect constituents of studied materials.
1. Úvod
Česká inspekce životního prostředí využívá od roku 2016 rentgenový ruční
spektrometr (ED XRF) „Delta Olympus“ k určování prvkového složení materiálů a
výrobků (kvalitativně i kvantitativně). Je primárně určen pro screeningové analýzy
materiálů v rámci činnosti oddělení odpadového hospodářství, včetně agendy
chemických látek, nicméně využití nachází také v oblasti CITES a ochrany přírody a
dalších technických složkách ochrany životního prostředí.
Mezi další přenosné přístroje, kterými ČIŽP disponuje, patří Ramanův Spektrometr
(„B&W Tek, TacticID Gen II“) a infračervený spektrometr „FTIR Nicolet iS5“, s
diamantovým ATR a transmisním nástavcem. Oba přístroje se používají pro
kvalitativní analýzu různých látek, směsí, odpadů a výrobků. Uplatňují se také při
určení shody měřeného vzorku se deklarovaným složením materiálu.
2. Základní informace o mobilních spektrometrech využívaných pro
screeningová měření
a) Rentgenová spektrometrie (ED XRF)
Ruční přístroj Olympus Delta využívající rentgenové záření k identifikaci prvků ve
vzorku a stanovení jejich množství, které je určeno měřením intenzity
charakteristického záření prvku o určité energii. Přístroj je vybaven několika měřícími
režimy, které umožní stanovit složení různorodých matric, např. kovových materiálů,
zemin, plastů atd. Využívá se výhradně pro měření složení pevných materiálů.
Některé vzorky vyžadují před samotným měřením úpravu sušením a homogenizací.
Přístroj detekuje většinu prvků (od Mg výše vzhledem k k atomové hmotnosti)
s vysokou mírou citlivosti (např. od 5 ppm limitu detekce u prvků: Hg, Pb do 0,7 % u
prvků: Mg, Al a Si). Výsledky testů lze prohlížet na dotykovém displeji ve formě
spekter nebo tabulky prvků, které jsou sestupně řazené podle koncentrace. Výsledky
lze exportovat do tabulek a pracovat s nimi v editoru.
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Spektrometr je hojně využíván pro měření složení spotřebitelských výrobků
v souvislosti s omezením některých kovových prvků. Tato omezení vychází z přílohy
č. XVII nařízení REACH (1907/2006). Umožňuje tak efektivní výběr problematických
výrobků k provedení analýzy složení akreditovanou metodou.

Obr. 1 – ED XRF spektrometr Olympus Delta

Obr. 2 – odběr vzorku zemin nerezovou lopatkou pro
screening složení v souvislosti s využitím odpadu na
povrchu terénu (vyhláška č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu)

Obr. 3 – vzorkovnice s upraveným (usušeným a
homogenizovaným) vzorkem
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Obr. 4 – pásy bromu - analýza složení
polystyrenu, který obsahuje bromované
zpomalovače hoření

b) Ramanova spektrometrie
Ruční Ramanův Spektrometr (B&W Tek, TacticID Gen II) využívá laserové buzení o
vlnové délce 785 nm a měření vzniklých vibračních spekter. Je vhodný pro
identifikaci polarizovatelných látek a směsí a je využíván také pro srovnávací analýzy
materiálů. Umožňuje tvorbu vlastních knihoven látek a směsí. Je využíván na
identifikaci látek a směsí v pevném a kapalném skupenství, kdy je naměřené
spektrum porovnáno s knihovnami přístroje (cca 12 000 látek a směsí v databázi).
Mezi jeho výhody patří to, že lze identifikovat kapaliny přes průhledný obal bez
nutnosti jeho otevření. Toto je využíváno např. při identifikaci kapalných odpadů
neznámého původu.

Obr. 5. Ramanův spektrometr
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Uplatnění nachází také v rámci oddělení CITES, kde je využíván pro identifikaci
materiálů zabavených exemplářů. Vhodný je také pro měření plastových materiálů
v rámci kontrol spotřebitelských výrobků z hlediska požadavků chemické legislativy.
c) Infračervená spektrometrie
Mobilní infračervený spektrometr FTIR Nicolet iS5 s diamantovým ATR nástavcem +
transmisním nástavcem. Měří absorpci/transmisi v infračerveném spektru. Využívá
se k měření spekter pevných a kapalných látek a směsí, včetně spotřebitelských
výrobků. Matrice měřené na diamantovém krystalu nevyžadují speciální úpravu.
Získaná spektra lze analyzovat v programu Omnic/Omnic Specta. Využíván je také
pro srovnávací analýzy a tvorbu vlastních knihoven. Toto je využíváno např. při
určování typů azbestových vláken.

Obr. 6 – Infračervený spektrometr iS5
3. Ukázky využití spektrometrů v praxi
Stáčírna olejů – stanovení PCB
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Měření ftalátů omezených nařízením REACH v předmětech. V tomto případě byl
identifikován DBP v hadici.

Měření druhů azbestových vláken v střešních krytinách – odpadech.
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Návoz kalů z ČOV na zemědělskou půdu – složení kalů

Měření složení stavebních odpadů (využívá se zejména XRF spektrometrie)
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TRIO - RECYCLING
TRIO - RECYCLING
Aleš Čekal
Weir Minerals Czech & Slovak, organizační složka, Brno
Mail:

czech.minerals@mail.weir

ABSTRACT
This paper is concerned in the use of TRIO® machines and equipment in many
industries such as mining, aggregate processing and, in particular, recycling of
construction waste as a source of full-value raw materials. Trio® products provide
solutions for crushing, sorting, washing and material handling.The TRIO® brand is
represented by Weir Minerals.
1. ÚVOD
Recyklace stavebních odpadů patří mezi stále více se rozvíjející obory ve vyspělých
společnostech, které věnují velkou pozornost ochraně životního prostředí. Podíl
stavebních odpadů a odpadů se obecně neustále zvyšuje a proto jejich recyklace a
následné využití jako plnohodnotné suroviny určené pro výrobu nachází uplatnění
nejen ve stavebnictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.
2. ZAŘÍZENÍ
TRIO® nabízí prvotřídní design, techniku a výrobní kapacity, díky čemuž poskytuje
vysoce hodnotná řešení pro Vaše požadavky na drcení, třídění, promývání a
manipulaci s materiály. Naším hlavním cílem je přinášet zdokonalení produktů,
zvyšovat jejich jakost a poskytovat našim zákazníkům technologická řešení o
nejvyšší hodnotě.
3. VÝVOJ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Mezinárodní tým technických specialistů je odhodlán neustále rozvíjet naše výrobky
a vyvíjet nová zařízení, aby vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Využíváme
zpětnou vazbu od našich zákazníků, pracovníků v místě instalace a také nezávislých
vývojových institucí, abychom ve spolupráci s našimi technickými a výrobními týmy
produkovali spolehlivé, vysoce efektivní a jakostní zařízení pro průmyslová odvětví,
jako jsou hornictví, zpracování kameniva a recyklace. Díky mnoha rokům zkušeností
jsme dokázali vytvořit unikátní inovativní výrobky, jimž byly uděleny patenty v USA i
na celém světě. Typová řada našich výrobků pokrývá širokou oblast vibračních,
drtících, třídících a pracích linek s elektrickým řízením a zařízení pro manipulaci s
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materiály. Dodáváme také široké spektrum součástí pro dopravníky, ať už jde o
náhradní díly nebo výrobu nových zařízení.
4. CELOSVĚTOVÉ SLUŽBY
Sklady zařízení a náhradních dílů nám umožňují rychlou reakci na objednávku
zákazníkem. Náš tým servisních odborníků a mezinárodní síť distributorů poskytují
zákazníkům osobní předprodejní technickou podporu. Poprodejní instalace, uvádění
do provozu a odborné školící služby firmy TRIO pomohou maximalizovat výkon a
efektivitu údržby a jsou zdrojem zisku pro naše zákazníky.
5. MODULARITA
Firma TRIO je předním dodavatelem řešení modulárních zařízení. Všechny naše
dopravníky, drtiče, třídiče a pračky mohou být začleňovány do semimobilních nebo
stacionárních modulárních konstrukcí firmy TRIO. Návrh modulárních konstrukcí
přináší našim zákazníkům zvláštní hodnotu, neboť snižuje náklady na vybudování,
instalaci a dopravu.

6. SNADNÁ OBSLUHA
Poskytujeme uživatelům velmi pohodlné funkce pro obsluhu, monitorování a údržbu
veškerých našich zařízení. Naše týmy servisní podpory poskytují školení na všech
úrovních, která umožňují obsluze stroje rychle zvládnout dovednosti nezbytné pro
provoz a údržbu, aby byly provozní náklady co nejnižší.

7. SNADNÁ DODÁVKA A SESTAVENÍ
Firma TRIO přepravuje zařízení v kontejnerech. Všechny konstrukční součásti jsou
optimalizovány, aby se do kontejneru vešly, optimální je také jejich hmotnost a
šroubované spoje, aby se eliminovalo svařování v místě instalace. Zařízení
nadměrné velikosti jsou přepravována na speciálních podpěrných rámech zabalená v
průmyslové smršťovací fólii, aby byla zaručena bezpečná manipulace. Všechna
zařízení značky TRIO jsou v našich výrobních podnicích předem kompletně
sestavena a podrobena výstupní kontrole. Potom je zařízení rozebráno, opatřeno
nátěrem a montážními značkami a zabaleno do standardních kontejnerů pro námořní
přepravu, což umožňuje rychlou a efektivní dodávku kdekoli na světě.
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8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Firma TRIO věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí. Mobilní zařízení
jsou vybavena nejmodernějšími dieselovými motory, jež odpovídají příslušným
předpisům na ochranu životního prostředí. Naše stroje mohou být připojeny na
externí napájecí zdroje, což snižuje znečištění životního prostředí. Naše výrobky jsou
vybaveny nejmodernějšími ochrannými zařízeními, aby byl zaručen bezpečný a
spolehlivý provoz i v nejnáročnějších podmínkách okolního prostředí. Všechny
výrobky značky TRIO mohou být vybaveny tak, aby se minimalizovaly emise prachu
a hluku.
9. NAŠE ZASTOUPENÍ

Pro podporu všech hlavních trhů po celém světě má Weir Minerals vybudovanou
hustou síť poboček. Schopnost globální práce přináší na diverzifikovaném trhu
uživatelům po celém světě podporu výrobků mateřskou firmou Weir Minerals.
Zastoupení Weir Minerals pokrývají:
• Evropu
• Rusko
• Asii
• Severní Ameriku
• Jižní Ameriku
• Afriku
• Austrálii
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Ucelenou řadou produktů a sítí lokálních vysoce kvalifikovaných inženýrů
uspokojujeme zákazníky z celého světa.
9. WEIR MINERALS – TRIO HUB LESZNO
Servisní centrum pro střední Evropu je polském městě Leszno.
Tým specialistů zde kompletuje technologické linky, modulární systémy a provádí
předmontáž. Servisní centrum má 3 000m2 skladovacích ploch, kde jsou uloženy
stroje a zařízení umožňující okamžitému odběr. Jeho součástí je rovněž sklad
náhradních dílů pro stroje a zařízení TRIO.
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RECYKLAČNÍ STROJE KEESTRACK
KEESTRACK RECYCLING MACHINES
Bc. Dan Bureš
Hartl drtiče+třídiče s.r.o., dan.bures@kees.cz
Abstract
Introducing whole portfolio of Keestrack crushers, screeners and stackers
Ucelená koncepce recyklačních strojů Keestrack
Přední dodavatel drtičů a třídičů pro demolice, recyklaci a lomový průmysl,
společnost Hartl drtiče+třídiče s.r.o, oficiální distributor strojů Keestrack pro Českou
a Slovenskou republiku, představuje ucelenou koncepci recyklačních strojů a strojů
pro lomový průmysl. Čtyři modely čelisťových drtičů, tři modelové řady odrazových
drtičů, dvě řady kuželových drtičů, pět modelů hrubotřídičů, čtyři modely klasických
třídičů, dvě velikosti mobilních haldovacích dopravníků na pásovém podvozku a
v neposlední řadě samostatný zkrápěcí systém pro redukci prašnosti, to je portfolio
strojů Keestrack, které se vyrábějí v České republice ve městě Šternberk. Výroba je
založena na historicky úspěšné české strojírenské výrobě ve Šternberku. Historie
společnosti Keestrack sahá do roku 1988, kdy začala v Belgii s výrobou mobilních
třídičů a drtičů. Stroje se pod touto značkou již téměř 18 let vyrábí v České republice.
Během této doby prošel výrobní program řadou změn, které reagovaly na potřeby
trhu a požadavky zákazníků. Díky rozšiřitelnosti o přídavné prvky a variabilitě jsou
možnosti třídění a drcení téměř neomezené. Současný trend automobilového
průmyslu v hybridních pohonech neminul ani stroje Keestrack, proto je většina strojů
dodávána i ve verzi pohonu diesel-elektro s možností napojení na externí zdroj
elektrické energie. Dále je možné stroje propojit a využívat tak k pohonu pouze jednu
pohonnou jednotku. Tyto systémy výrazně šetří náklady na provoz nejen v úspoře
pohonných hmot, ale také nižšími náklady na hydraulický olej, filtry a servisní
intervaly dieselových agregátů.
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Čelisťové drtiče Keestrack
Kompaktní, ale robustní čelisťové drtiče Keestrack a jejich pokročilá technologie
umožňuje nepřetržitý provoz. Nonstop systém chrání drtič proti poškození v případě
vniknutí nedrtitelných materiálů. Pomocí hydraulického systému rozevírání čelistí a
okamžitého vrácení čelistí do pracovní polohy, umožňuje tento patentovaný systém
téměř nepřetržitý provoz. Plně automatizovaný plnící systém naplňuje komoru drtiče
na optimálních 75-80 % pro dosažení nejlepších výkonů.
Motory s nízkými emisními hodnotami v kombinaci s hydraulikou s dimenzací výkonu
zaručuje minimální dopady na životní prostředí a zároveň šetření pohonných hmot.
Možnost dodávky čelisťových drtičů s hybridním pohonem diesel-elektro s možností
připojení na externí zdroj elektrické energie a dále možnost napájení dalších strojů
s využitím jediné pohonné jednotky dělá z čelisťových drtičů Keestrack nejúspornější
stroje ve své třídě. Ovládací panel Relytec ulehčuje ovládání a údržbu. Pomocí
dálkového ovládání je možné čelisťové drtiče ovládat i z bagru. Dvousítný nezávisle
poháněný předtřídič zaručuje optimální a efektivní roztřídění materiálu před vstupem
do drtící komory. Široká škála volitelného příslušenství zahrnující boční dopravník a
magnetický separátor dělá z čelisťových drtičů Keestrack skvělé stroje určené pro
recyklaci stavebních materiálů. Ucelená řada čelisťových drtičů s hmotností od 30 t
do 55 t plně uspokojí požadavky zákazníků na mobilitu spojenou s nejvyšším
výkonem. Čelisťové drtiče Keestrack je možné vybavit i jednosítným zavěšeným
třídičem s vratným dopravníkem pro optimálně ohraničenou výslednou frakci
vyráběného produktu.

Odrazové drtiče Keestrack
Odrazové drtiče vynikají roky osvědčenou optimalizovanou a unikátní geometrií
drtících ploch a rotoru s výrazně vyšší polohou rotoru, což umožňuje drtit velké kusy
vstupního materiálu a tedy lze drtič využít jako primární jednotku s vysokou kvalitou
výsledného materiálu pro recyklace. Možnost vybavení odrazových drtičů přídavným
zavěšeným jednosítným nebo dvousítným třídičem s vratkou materiálu zpět do
násypky drtiče, umožňuje produkovat prvotřídní materiál s požadovanou křivkou
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zrnitosti a perfektně ohraničenou frakcí. Také u odrazových drtičů Keestrack je
možnost dodávky hybridního pohonu diesel-elektro s možností napojení na externí
zdroj elektrické energie a s možností propojení s dalšími třídiči nebo haldovacími
dopravníky. Samozřejmostí je možnost vybavení odhliňovacím dopravníkem a
magnetickým separátorem.

Kuželové drtiče Keestrack
Kuželové drtiče Keestrack vynikají kompaktními rozměry při vysokém výkonu.
Koncepce je založena na technologii „ all in „ která umožňuje nasazení na nejširší
množství aplikací spojené s vysokou kvalitou drceného materiálu. Tím se docílilo
výrazného snížení opotřebení rychle opotřebitelných částí a tím snížit nutnost
předtřídění. Kuželové drtiče Keestrack jsou k dispozici v provedení diesel-elektro a
tedy nabízí nejnižší náklady na vyrobenou tunu materiálu spojené s maximálním
výkonem. Jako jediný výrobce na světě nabízí Keestrack třísítný zavěšený třídič
s vratným dopravníkem.
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Třídiče a hrubotřídiče Keestrack
Pokročilá technologie třídičů a hrubotřídičů Keestrack znamená obrovskou úsporu
pohonných hmot. Motor s nízkými emisními hodnotami v kombinaci s
hydraulickým systémem s dimenzací výkonu minimalizuje dopady na životní
prostředí a zároveň maximalizuje úsporu pohonných hmot. Hydraulika s dimenzací
výkonu umožňuje ušetřit od 4 do 6 litrů nafty za hodinu. Při 1000 pracovních
hodinách za rok můžete ušetřit kolem 5000 litrů nafty. Ovládací panel Relytec
usnadňuje ovládání a údržbu. Volitelné dálkové ovládání třídičů umožňuje ovládat
třídič např. z bagru. Hrubotřídiče a třídiče zvládnou téměř každý úkol díky množství
volitelných přídavných modulů. V nabídce hrubotřídičů a třídičů naleznete velké
množství variant pohonu. Od klasického pohonu diesel-hydraulika, přes pohon diesel
elektro až po možnost připojit stroj na přímý zdroj elektrické energie a pohánět pouze
přes rozvodnou síť. Tyto stroje, se svou třídící plochou, jsou vždy nejvýkonnějšími ve
své třídě.

Haldovací dopravníky Keestrack
V případě požadavku na vysokokapacitní skladování nabízí společnost Keestrack
dva typy mobilních haldovacích dopravníků na pasovém podvozku s vlastní
dieselovým pohonem nebo hybridním pohonem diesel-elektro s možností připojení
na externí zdroj elektrické energie. Skladovací kapacita těchto dopravníku se může
vyšplhat až na 15.000 t bez nutnosti měnit pozici. Vysoká úspora haldovacích
nákladů oproti např. kolovým nakladačům je téměř třetinová.
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VÁHY A VÁŽÍCÍ SYSTÉMY V RECYKLAČNÍCH LINKÁCH
Petr Jurča
RVS Chodov, s.r.o.
1. Kontinuální vážení – pásové váhy
Systém pásových vah je tvořen jednopražcovou nebo dvojpražcovou vážící stolicí
se snímačem zatížení, měřičem rychlosti posuvu pásu a elektronickou
vyhodnocovací jednotkou. Vážní mechaniku lze dodatečně vestavět do nového i do
již provozovaného dopravníku - prakticky jakéhokoliv. Dosahovaná přesnost
vážení je závislá na technickém stavu dopravníku a na způsobu napínání pásu.
V závislosti na stavu pásových dopravníků lze dosáhnout přesnosti vážení od 0.5 %
do 2% z rozsahu vážení. Vážní systém lze použít jako technologické měření ke
spojitému či nespojitému dávkování materiálu.
Pásové váhy je možné instalovat na pásové dopravníky stacionárních třídících a
recyklačních linek a také na mobilní drtiče a třídiče různých výrobců a dodavatelů.
2. Diskontinuální vážení
Mezi diskontinuální vážící systémy patří váhové zásobníky, váhy pod skipovými
zásobníky, váhy pro navažování přísad. Jsou určeny pro šaržovité navažování
sypkých materiálů v betonárkách, kaolínkách, výrobnách krmných směsí apod.
V sestavě automatického vážního systému jsou řídící jednotky připojeny k řídícímu
počítači PC, který zobrazuje průběh pracovních cyklů a stav technologie.
Váživost je od 0,5 kg do 30 t.
3. Stacionární vážení sil a zásobníků
Vážení sil a zásobníků je možné pomocí tenzometrických snímačů umístěných pod
podpěry sila a zásobníku nebo instalace tenzometrického snímače na bok podpěry,
kde tenzometrický snímač reaguje na deformaci podpěry v závislosti na zatížení.
4. Elektronická vyhodnocovací a řídící jednotka
Řídicí jednotka vah je vybavena barevným dotykovým displejem. Jednotka
umožňuje zpracování výstupů snímačů zatížení až ze tří vážních systémů.
Zpracovávat lze i některé další parametry technologie s vážením související - např.
snímače naplnění zásobníků váženého materiálu, stavy uzávěrů, výstupy
průtokoměrů apod. Lze generovat řídící signály - analogové výstupy (proudové
smyčky) jsou použitelné např. k ovládání dávkovačů příměsí k základnímu váženému
materiálu v závislosti na okamžitém výkonu a pod. Až šestnáct lokálních řídících
jednotek vah lze pomocí průmyslové sběrnice připojit k řídícímu počítači. K řídicí
jednotce váhy lze připojit PC kompatibilní tiskárnu. Je-li k řídící jednotce připojen
GSM terminál, lze z libovolného místa pomocí mobilního telefonu a SMS zpráv
monitorovat stav vzdáleného vážního systému.
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Dvacetpět let existence firmy RVS Chodov, s.r.o., představuje tisíce spolehlivě
fungujících vážních systémů v kamenolomech, pískovnách, ve stavebnictví,
chemickém, automobilovém a potravinářském průmyslu. Zkušenosti získané při jejich
instalaci, provozu a servisu umožňují uspokojit stále náročnější požadavky zákazníků
v oblasti průmyslového vážení a automatického řízení technologických procesů.

Obr. 1 Instalace tenzometrických snímačů pod podpěry zásobníku

Obr. 2 Instalovaný tenzometrický snímač pod podpěrou
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Obr. 3 Vyhodnocovací jednotka
RVS350U

Obr. 4 Vážící mechanika TS102

NAŠE FIRMA VYRÁBÍ A DODÁVÁ
- Pásové váhy
- Zásobníkové váhy
- Váhy na sila
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- Pytlovací váhy
- Váhy na BIG-BAG
- Váhy pro betonárny
- Linky pro MZK – míchání mineralbetonů
- Dávkovací linky
- Váhy pro recyklační a třídící linky

RVS Chodov, s.r.o.
Vančurova 504
357 35 Chodov
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MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ STRUSKOVÉHO KAMENIVA Z HALDY KONĚV
POSSIBILITIES OF PROCESSING OF SLAG OF HEAP KONĚ
Ing. Lukáš Procházka
VŠB-TUO, Fakulta stavební
lukas.prochazka.st1@vsb.cz
Abstarct:
The aim of the work is focused on comparison of selected properties of slag
aggregate and natural aggregate in recipes prepared on the basis of Portland cement
and alkaline activated blast furnace slag. In mixtures was used as filler the slag
aggregate from Koněv heap in Kladno and commonly available natural aggregate
from Tovačov and Hrabůvka.
1. Úvod
Vzhledem k aktuálním trendům ve stavebnictví, v nichž je jedním ze
základních požadavků na stavby udržitelný rozvoj (rozvoj, který zabezpečuje
uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací
budoucích), je nutné hledat možnosti náhrady primárních, těžených surovin jejich
alternativami, tedy surovinami druhotnými, odpadními.
V této práci je testována možnost použití struskového kamenivo z haldy Koněv
v Kladně do betonových a alkalicky aktivovaných směsí. Výsledné vlastnosti
struskového kameniva jsou porovnány s výsledky dosaženými při použití přírodního
kameniva, je rovněž zhodnoceno použití struskového kameniva v hydraulicky
stmelených směsech.
V experimentu jsou použity dva pojivové systémy, a to jeden klasický na bázi
portlandského cementu a druhý na bázi alkalicky aktivované jemně mleté
granulované vysokopecní strusky.
Experiment je zaměřena na stanovení základních fyzikálně-mechanických
vlastností u připravených směsí. Tyto vlastnosti byly stanoveny na válcových,
krychelných a trámcových tělesech.
Experiment je také zaměřena na stanovení trvanlivostních vlastností
sledovaných kompozitů, a to konkrétně maximálního průsaku, mrazuvzdornosti
a stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích
látek. Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnávány jak mezi použitými typy
kameniva, tak mezi jednotlivými pojivovými systémy.
2. Použité suroviny v experimentu
2.1 Vysokopecní granulovaná struska
Pro účely experimentu byla použita jemně mletá granulovaná vysokopecní
struska. Tato struska se vyznačuje latentně hydraulickými vlastnostmi. Použita
byla struska společnosti Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. SMŠ 400, s měrným
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povrchem 400 m2/kg. Procentuální zastoupení jednotlivých prvků získaná měřením
na fluorescenčním spektrometru jsou uvedena v tabulce Tab. 1. [5]
Tab. 1 Procentuální zastoupení chemických prvků ve strusce
VGS
Oxid Obsah [%]
CaO
40,0
SiO2
39,9
Al2O3
6,9
MgO
8,9
SO3
0,6
Fe2O3
0,4

2.2 Cement
Pro experiment byl použit portlandský cement ze společnosti Cement
Hranice a.s. Konkrétní cement měl označení Supercement CEM I 42,5R. [7]
2.3 Záměsová voda
Byla použita pitná voda z vodovodního řadu. Tato voda se považuje dle normy
ČSN EN 1008: Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků a
posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, za
vhodnou. [1]
2.4 Aktivátor – sodné vodní sklo
Jedná se o látky zásaditého charakteru, které do systému vnášejí alkalické
prostředí, nutné pro nastartování hydratačních procesů vysokopecní granulované
strusky. V experimentu bylo jako alkalický aktivátor použito upravené sodné vodní
sklo. Jedná se o roztok křemičitanu sodného. Bylo použito vodní sklo od firmy
EURO-Šarm spol. s r.o. U tohoto vodního skla byl upraven silikátový modul pomocí
50 % roztoku hydroxidu sodného na hodnotu 2. [3]
2.5 Struskové kamenivo
V experimentu bylo použito struskové kamenivo tří frakcí (0-4, 4-8 a 8-16) mm,
které bylo dodáno společností Destro s.r.o. Fyzikálně-mechanické, geometrické
a chemické vlastnosti kameniva byly stanoveny, případně ověřeny v předchozích
výzkumných pracích [4] na FAST, VŠB-TUO. Vzhledem ke granulometrickým
vlastnostem dosahují tři nejpoužívanější frakce dobrých tvarových vlastností
a jsou vhodné pro použití v hydraulicky stmelených směsech. [4] Dle objemové
hmotnosti je možné toto kamenivo zařadit do hutného kameniva. Pórovitost tohoto
kameniva se pohybuje kolem 19 % a nasákavost je kolem 4 %. Je proto nutno
při návrhu směsi zohlednit zvýšenou nasákavost. V tomto kamenivu se vyskytuje
zvýšený podíl železa a síry a oproti předpokladu i CaO, naproti tomu má kamenivo
snížený obsah SiO2. [4]
5.7 Plastifikátor
Byl použit superplastifikátor na bázi vodného roztoku modifikovaných
polykarboxylátů. Jedná se o vysoce účinný superplastifikátor s rychlým nárůstem
počátečních pevností a prodlouženou zpracovatelností. [6]
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3. Experimentální část
Zkušební postupy se řídily příslušnými normami pro zkoušení betonu. Tělesa
byla po přípravě jednotlivých směsí vyrobena, po dobu zrání uložena a následně
testována vždy shodným způsobem u obou typů použitých pojiv. Složení jednotlivých
receptur použitých v rámci experimentu byla navržena na základě předchozích
experimentálních prací na FAST, VŠB-TUO.
3.1 Receptury
V tabulce (Tab. 2) je uvedeno složení jednotlivých směsí pro 1 m3. Pro
praktické účely bylo toto množství vždy přepočteno.
Tab. 2 Složení jednotlivých směsí
Surovina

AASB

AAB

SB

Surovina

Množství Množství

B

Množství Množství

VGS

455 kg

455 kg

Cement

400 kg

400 kg

Aktivátor

130 l

130 l

Plastifikátor

3,2 kg

3,2 kg

Kamenivo 0-4

687 kg

687 kg

Kamenivo 0-4

612 kg

641 kg

Kamenivo 4-8

138 kg

138 kg

Kamenivo 4-8

136 kg

145 kg

Kamenivo 8-16

1057 kg

1057 kg

Kamenivo 8-16

956 kg

1021 kg

Voda

100 l

100 l

Voda

180 l

180 l

U směsí s portlandským cementem byly jednotlivé hmotnosti frakcí kameniva
vždy přepočteny dle objemových hmotností, aby byl zajištěn stejný poměr mezi
pojivem a kamenivem. U alkalicky aktivovaných směsí byly, vzhledem k chybějícím
znalostem chování pojivové složky hmoty u některých plánovaných experimentů,
u obou typů kameniva ponechány stejné hodnoty hmotností jednotlivých frakcí,
aby bylo jednodušší sledovat vliv daného typu kameniva na konečné vlastnosti
kompozitu.

3.2 Vlastnosti čerstvých směsí
Výsledné hodnoty objemové hmotnosti čerstvé směsi, stupně zhutnitelnosti,
rozlití a sednutí u jednotlivých směsí jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3).
Tab. 3 Výsledné vlastnosti čerstvých směsí
Typ
zkoušky
Rozlití
[mm]
Sednutí
[mm]
St.
zhutnitelno
sti [-]
Objemová
hmotnost
[kg/m3]

AASB
AAB
SB
B
Hodnot Vyhodnoce Hodnot Vyhodnoce Hodnot Vyhodnoce Hodnot Vyhodnoce
a
ní
a
ní
a
ní
a
ní
F1→ směs
F2→ směs
F1→ směs
F2→ směs
250
400
240
400
tuhá
plastická
tuhá
plastická
40

S0→směs
velmi tuhá

20

S0→směs
velmi tuhá

40

S0→směs
velmi tuhá

20

S0→směs
velmi tuhá

1,48

C0→směs
velmi tuhá

1,40

C1→směs
tuhá

1,16

C2→směs
plastická

1,14

C2→směs
plastická

2460

2470

2380

76

2390

3.3 Základní fyzikálně mechanické vlastnosti
Zjištěné hodnoty objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu
za ohybu jsou uvedeny v tabulce (Tab. 4) a hodnoty statického a dynamického
modulu pružnosti jsou uvedeny v tabulce (Tab. 5). Pro testování 90-ti denních
pevností u válcových těles byly připraveny pouze vzorky se struskovým kamenivem,
na kterých bylo orientačně sledováno, zda u těles nedojde k zřejmému poškození
v důsledku případných objemových změn struskového kameniva.
Tab. 4 Základní fyzikálně mechanické vlastnosti jednotlivých směsí
Objemová Pevnost
Stáří
hmotnost v tlaku

Ozn

Jednotka [Dny]
7
14
28
AASB
60
90
120
7
14
28
AAB
60
90
120
7
14
28
SB
60
90
120
7
14
28
B
60
90
120

[kg/m3]
2370
2370
2370
2390
2380
2360
2390
2380
2380
2390
2370
2370
2430
2460
2470
2420
2410
2410
2450
2410
2430
2440
2430
2430

[MPa]
23,5
42,6
63,7
73,0
75,9
80,0
50,0
62,2
76,2
82,5
88,1
89,2
69,1
75,3
78,7
80,3
81,0
83,5
69,8
72,5
78,5
82,6
86,0
87,5

Pevnost
v tahu
za
ohybu
[MPa]
2,6
5,2
6,6
7,5
7,7
7,8
5,6
7,6
7,6
8,3
9,3
9,5
9,9
10,2
10,1
10,0
10,0
10,0
9,5
9,8
10,2
10,7
12,0
12,0

Tab. 5 Hodnoty statického a dynamického modulu pružnosti
OZN.

Stáří

Jednotky

Dny
28
90
28
28
28
90

AASB
AAB
B
SB

Dyn.
Stat.
modul
modul
pružnosti pružnosti
[GPa]
[GPa]
46,7
28,1
50,4
33,4
47,6
29,2
54,0
33,9
53,8
35,9
53,7
34,4
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3.4 Stanovení trvanlivostních vlastností
Stanovené hodnoty mrazuvzdornosti, CHRL a stanovení maximálního průsaku
jsou uvedeny v tabulce (Tab. 6).
Tab. 6 Výsledné hodnoty trvanlivostních vlastností
Ozn

Pevnost
v tlaku
Ref

Mrazuvzdornost
Pevnost Koeficient Hmotno Celková
v tlaku mrazuvzdo
stní
hmotnost
Mraz
rnosti
úbytek odpadu

CHRL
Hloubka
maximáln
Hmotno
ího
Plocha
stní
Vyhodno průsaku
úbytek
cení
[mm2]
[g/m2]
[mm]

Jedn
otka

[MPa]

[MPa]

[-]

[%]

[g]

AASB

72,1

69,0

0,96

0,60

63,3

25272,5

2502

AAB

82,3

85,4

1,04

0,45

28,2

25349,0

1114

SB

82,4

84,6

1,02

0,46

40,9

25325,1

1614

B

78,6

80,9

1,03

0,32

3,8

25381,7

151

Silně
narušený
Silně
narušený
Silně
narušený
Slabě
narušený

29
10
16
7

3.5 Stanovení vlivu výluhu na počátek tuhnutí pojivových systémů
Naměřené hodnoty počátku tuhnutí a vlivu výluhu stanovené při použití vody
z vodovodního řádu a výluhu ze struskového kameniva připraveného dle normy
ČSN EN 1744-6 [2] jsou uvedeny v tabulce (Tab. 6).
Tab. 6 Vliv výluhu na počátek tuhnutí pojivových systémů
Počátek tuhnutí u cementu
Voda
cement 500 g
voda
126 g
hodnota 5 mm
185
čas
min
Vliv výluhu A

Výluh
cement 500 g
výluh
126 g
hodnota 6 mm
210
čas
min
-25 min

Počátek tuhnutí u VGS
Voda
Výluh
VGS
500 g
VGS
500 g
aktivátor 140 ml aktivátor 140 ml
voda
30 g
výluh
30 g
hodnota 6 mm hodnota 6 mm
čas
80 min
čas
90 min
Vliv výluhu A
-10 min

3.6 Stanovení pH a množství síranů ve výluhu
Nenormový výluh byl připraven jako roztok, sestávající z 10 g jemně mletého
struskového kameniva a 100 ml destilované vody, ponechaný po dobu 24 hodin
na třepačce, a následně přefiltrovaný přes filtrační papír. Výsledné pH a obsah
síranů stanovený pomocí papírků Quantofix výluhu ze struskového kameniva jsou
uvedeny v tabulce (Tab. 7).
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Tab. 7 Výsledné hodnoty pH a obsahu síranů
Ozn.
pH
sírany [mg/l]
hmotnost
kapalné fáze
[g]
hmotnost
pevné fáze [g]

Normový Nenormový
výluh
výluh
6,38
11,03
> 800
< 200
602,34

90,45

1,86

0,17

Pomocí papírků Quantofix byl stanoven obsah síranů v jednotlivých výluzích.
U normového výluhu bylo zjištěno množství větší než 800 mg/l, zatímco
u nenormového výluhu bylo zjištěno množství menší než 200 mg/l. Rozdíl mezi
jednotlivými výluhy je dán rozdílným množstvím vody a louženého materiálu, nebyl
zachován stejný poměr mezi vodou a struskovým kamenivem.

3.7 Stanovení chemického složení pomocí spektrometru
Chemické složení pomocí spektrometru bylo stanoveno na nenormovém
výluhu. Výluh se odvařil a pevná fáze, která vykrystalovala, se následně zkoušela
na spektrometru. Nejvíce zastoupené prvky jsou uvedeny v tabulce (Tab. 8).
Tab. 8 Chemické složení vykrystalizované pevné fáze z výluhu
Prvek
Ca
K
Si
S
Mg

Procentuální
podíl [%]
Nenormový
výluh
27,685
2,366
3,02
26,842
1,893

V pevné fázi nenormového výluhu jsou nejvíce zastoupeny dva prvky
a to vápník a síra. Zbylé prvky jsou zastoupeny jen v malé míře.

3.8 Rozpadavost struskového kameniva pařením v autoklávu
Výsledné hodnoty po zkoušce struskového kameniva v autoklávu jsou
uvedeny v tabulce (Tab. 9).
Tab. 9 Výsledné hodnoty rozpadavosti struskového kameniva v autoklávu
Vlastnost
Rozpadavost pařením
v autoklávu

Jednotka
% hm.

Stanovení
1
2
0,01

0,02

Průměr
0,0

Struskové kamenivo je z hlediska zkoušky pařením v autoklávu bezpečné
a u sledovaného struskového kameniva se nepředpokládají objemové změny,
i když chemické složení naznačovalo opak.
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4. Závěr
Cílem práce bylo zjistit, zda lze struskové kamenivo z haldy Koněv v Kladně
použít v hydraulicky stmelených směsech. Výsledné vlastnosti dosažené
se struskovým kamenivem byly porovnávány s přírodním kamenivem. V experimentu
byly použity dva pojivové systémy, a to na bázi portlandského cementu a na bázi
alkalicky aktivované vysokopecní jemně mleté granulované strusky aktivované
sodným vodním sklem.
Experimentální část byla rozdělena do několika fází. Úvodní část byla
věnována stanovení vlastností čerstvých směsí, následovalo stanovení základních
fyzikálně-mechanických vlastností na jednotlivých typech těles. Další část
experimentu byla zaměřena na testování trvanlivostních vlastností připravených
kompozitů. V poslední části práce byl sledován vliv výluhu ze struskového kameniva
na počátek tuhnutí. Bylo rovněž stanoveno chemické složení a provedena termická
analýza pevné fáze získané z výluhu. V závěru byla stanovena rozpadavost
struskového kameniva v autoklávu.
Na základě výsledků lze konstatovat následující. Připravené hmoty
se z hlediska konzistence řadí mezi směsi velmi tuhé. Vlivem obsahu těženého
kameniva dosahují směsi s přírodním kamenivem, které má oblé hrany, lepší
pohyblivosti a směsi jsou tedy plastičtější. Při stanovení stupně zhutnitelnosti bylo
u alkalicky aktivovaných směsí zjištěno, že i když jsou směsi tuhé, při vibraci dochází
ke značnému ztekucení a kvalitnímu zhutnění.
Průměrná objemová hmotnost čerstvé směsi AASB činí 2460 kg/m3 a u SB
bylo dosaženo objemové hmotnosti 2380 kg/m3. Objemová hmotnost čerstvé směsi
AAB byla 2470 kg/m3 a u B bylo dosaženo objemové hmotnosti 2390 kg/m3.
Objemové hmotnosti připravených hmot se lišily jen minimálně.
Z hlediska pevností u jednotlivých typů testovaných těles lze konstatovat,
že struskové kamenivo u směsí na bázi portlandského cementu výrazným způsobem
neovlivňuje žádný z fyzikálně-mechanických parametrů. Oproti tomu u směsí na bázi
alkalicky aktivované vysokopecní strusky je zřetelný výrazný vliv kameniva
na počáteční pevnosti připravených kompozitů, kdy se zejména hodnoty pevností
v tlaku během prvních 7 dnů zrání lišily až o 25 MPa.
V rámci testování trvanlivostních vlastností bylo již použití jiného typu
kameniva u jednotlivých směsí zřetelné. Z hlediska maximálního průsaku se projevila
porézní struktura struskového kameniva, kdy bylo dosaženo vyšších hodnot
maximálního průsaku, než při použití přírodního kameniva. I v případě kompozitů ze
struskového kameniva však byly splněny normové požadavky pro vodonepropustné
konstrukce, jak podle ČSN EN 206-1/Z3, tak podle TP ČBS 02.
Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že struskové kamenivo
výrazným způsobem neovlivňuje mrazuvzdornost připravených kompozitů, všechny
připravené směsi vyhověly normovým požadavkům.
V rámci zkoušky CHRL se projevil výrazný negativní vliv struskového
kameniva na konečné vlastnosti, a to především u kompozitu na bázi portlandského
cementu. U struskového kameniva došlo k výrazně vyššímu hmotnostnímu odpadu,
než u přírodního kameniva. Při použití struskového kameniva byly zřejmé rozdílné
výsledky i u jednotlivých vzorků, zde se nejspíš projevila nestejnorodost struskového
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kameniva. U těles připravených z přírodního kameniva byly výsledky jednotlivých
vzorků téměř totožné.
Na základě zjištění, že výluh ovlivňuje počátek tuhnutí až o 25 minut,
byl proveden rozbor a bylo zjištěno, že se v něm vyskytuje velké množství síry
a vápníku a v malém množství další prvky
Struskové kamenivo je z hlediska zkoušky pařením v autoklávu bezpečné
a u sledovaného struskového kameniva se nepředpokládají objemové změny,
i když chemické složení naznačuje opak.
Na tělesech, která byla testována na pevnosti po 90-ti a více dnech zrání,
se průběžně vizuálně sledoval případný výskyt poškození vzorků v důsledku
objemových změn kameniva, ale ani při stáří těles 210 dní nebyly na připravených
tělesech viditelné žádné poruchy. Nicméně je, vzhledem k zamýšleným aplikacím
ve stavebnictví, nutné materiál a z něj připravené kompozity před uvedením na trh
dlouhodobě sledovat, neboť chemické analýzy kameniva [4] a výluhu z tohoto
kameniva naznačují, že by v dlouhodobém časovém měřítku nežádoucí objemové
změny v důsledku rekrystalizace některých fází mohly nastat.
Na základě předchozích výzkumných prací bylo zjištěno, že zkoušené
struskové kamenivo se dle objemové hmotnosti řadí mezi hutné kamenivo. Pro
použití v hydraulicky stmelených směsech je nutno zohlednit vyšší nasákavost tohoto
kameniva, granulometrické vlastnosti kameniva jsou příznivé. Jednou z omezujících
vlastností struskového kameniva je index hmotnostní aktivity, kdy zvýšená hodnota
zabraňuje použití tohoto kameniva v obytných místnostech. [4]
Vzhledem k dosaženým výsledkům lze tedy konstatovat, že struskové
kamenivo z haldy Koněv lze použít v hydraulicky stmelených směsech. Nejhoršího
výsledku ve srovnání s přírodním kamenivem bylo dosaženo u zkoušky CHRL,
odolnost by se případně mohla zlepšit obměnou receptury, např. použitím
provzdušňovací přísady.
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Abstract
The paper is focused on the use of R-material to pavement, specifically into cold
asphalt mixtures. It deals with cold recycling and with input materials for this
technology. It verifies properties of R-material and residues of bituminous binder. It
also verifies properties of designed cold asphalt mixtures by the probative controls
(indirect tensile strenght and water resistance).
1. Úvod
Recyklace vozovek se stala jedním z nástrojů pro zachování udržitelného
rozvoje a respektování ochrany životního prostředí. Měla by být uplatněna za
předpokladu, že bude ekonomicky efektivní a technicky možná. Proto je důležité
dbát na správný způsob využívání recyklovaných materiálů, pro dosažení
maximálního možného zhodnocení. Tím, že recykláty z vozovek pochází z různých
typů starých asfaltových vrstev, bývají nehomogenní a jejich chování nemusí být
vždy předvídatelné. Pokud však tyto materiály splňují požadavky platných předpisů
(např. technické podmínky TP 210), mohou být uplatněny při výstavbě nebo
rekonstrukci vozovek stejně jako běžné přírodní materiály bez snížení kvality
stavebního díla. V poslední době je v Česku věnována pozornost především
R-materiálu, recyklátu, který vzniká při recyklacích asfaltových vrstev starých
vozovek. Efektivní využívání R-materiálu v silničním stavitelství se odvíjí od
používaných technologií. V České republice je v současnosti snaha navrhovat horké
asfaltové směsi s co největším podílem R-materiálu. Při současné výrobě
asfaltových směsí v Česku, je výsledkem této snahy dávkování R-materiálu okolo 20
až 40 % v závislosti na typu vrstvy. Existují asfaltové recykláty, které neodpovídají
podle TP 210 požadavkům na znovuvyužití do asfaltových směsí. Tento materiál
může být s výhodou používán „za studena“ do podkladních vrstev vozovek a jiných
dopravních ploch.
2. Recyklace asfaltového materiálu za studena v míchacím centru
Recyklace za studena v míchacím centru je proces, při kterém vzniká studená
asfaltová směs z předem připravených vstupních surovin. Kamenivo (R-materiál) je
již předrceno a přetříděno nejčastěji na frakce 0/11 nebo 0/22 mm. V mobilním
míchacím centru se recyklovaný asfaltový materiál (R-materiál) míchá s předem
stanoveným pojivem. Pojiva a jejich kombinace jsou stejné nebo obdobné jako
u technologie recyklace za studena na místě. Nejčastěji se jedná o kationaktivní
asfaltovou emulzi, cement, kombinaci asfaltové emulze a cementu, je možné také
použít zpěněný asfalt či vápenný hydrát. Podle technologie míchacích zařízení je
možno recyklaci v centru dělit do tří kategorií. Stacionární, semimobilní a mobilní
míchací zařízení. Vyrobená směs je nakládána na nákladní automobily nejčastěji
pomocí pásového dopravníku. Pro pokládku směsi jsou používány běžné finišery. Po
dobu zrání zhutněné vrstvy je sledována její vlhkost (především v případě použití
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hydraulických pojiv). Dále je na zhotovené vrstvě kontrolováno množství vody ve
směsi a mezerovitost. Na vyzrálou vrstvu z asfaltového recyklátu bývá pokládána
horká asfaltová směs nebo nátěr, případně jiný typ krytu. Při použití do komunikací
s nízkým dopravním významem je výhodné použít studenou asfaltovou směs pro
podkladní asfaltovou vrstvu, na kterou se kladou další asfaltové vrstvy (ložní
a obrusná). Pro účelové komunikace s velmi nízkým nebo žádným zatížením těžkou
dopravou je možné použít studenou asfaltovou směs do krytu vozovky a je výhodné
tuto krytovou vrstvu opatřit nátěrem, který uzavře povrch krytu a zamezí tak pronikaní
vody do konstrukce vozovky.
Výhody recyklace za studena v míchacím centru:
 využití R-materiálu (již odfrézovaného nebo nadrceného)
 možnost kontroly kvality vstupních surovin
 energeticky nenáročná výroba
 použití běžných mechanizmů pro výrobu a pokládku směsí

Obrázek 1 Recyklace a dávkování pojiva na recyklační lince a mobilní míchací
zařízení [zdroj: Wirtgen-group: online]
3. Technologické použití asfaltového recyklátu do silničních směsí
Nestmelené směsi
R-materiál je možné použít do nestmelených vrstev, kde nahrazují většinou
vrstvy štěrkodrtě. Při provádění nestmelených vrstev z R-materiálu je důležité
správné vlhčení směsi, pro optimální zhutnění. I přes dostatečné zhutnění může
docházet k trvalým deformacím nestmelené vrstvy vlivem pomalu jedoucích nebo
zastavujících těžkých nákladních vozidel. Asfaltové „slepence“ se vlivem vysokého
tlaku nevratně dotvarovávají, především při vyšších teplotách, a proto vznikají trvalé
deformace vozovky. Je vhodné tyto směsi stmelit vhodným pojivem.
Horké asfaltové směsi
Efektivnější je použít R-materiál jako část kameniva do asfaltových směsí. Při
výrobě asfaltových směsí je použití R-materiálu podmíněno selektivním frézováním
vrstev, pečlivým tříděním, aby byl získaný R-materiál co nejvíce homogenní
a kvalitativně srovnatelný. Množství je ovlivněno použitou technologií při výrobě.
V šaržové obalovně asfaltových směsí bez paralelního bubnu je možné použít okolo
20 % hm. R-materiálu v závislosti na typu asfaltové směsi (např. ACO, ACL, ACP).
Výrazně většího dávkování R-materiálu (až 60 % hm.) je množné docílit výrobou
asfaltové směsi v šaržové obalovně s paralelním bubnem pro ohřev R-materiálu,
nebo při výrobě směsi v kontinuální obalovně s předehříváním R-materiálu. Zásadní
vlastnost R-materiálu ovlivňující dávkování do horkých asfaltových směsí je vlhkost.
V šaržových obalovnách bez paralelního bubnu je dávkování R-materiálu nepřímo
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úměrné rostoucí vlhkosti, proto se doporučuje skladovat R-materiál zastřešený ve
dvou frakcích.
Studené asfaltové směsi
Studené asfaltové směsi s R-materiálem jsou používány pro podkladní vrstvy. S tím
souvisí používané technologie recyklace za studena na místě, při kterých vzniká Rmateriál odfrézováním stávajících asfaltových vrstev. Ten je stmelen asfaltovou
emulzí, cementem nebo kombinací těchto dvou pojiv a znovu položen jako podkladní
stmelená vrstva vozovky. Jako pojivo může být též použit zpěněný asfalt.
V následujících odstavcích příspěvku jsou uvedeny právě výsledky získané
zkoušením studené asfaltové směsi s využitím R-materiálu.
Pozn.: Zpěněný asfalt je asfaltové pojivo (silniční asfalt penetrace 50/70, 70/100,
100/150 nebo 160/220), které vzniká řízeným procesem přidáváním malého
množství vody pod tlakem do horkého asfaltu.
4. Návrh studené asfaltové směsi s R-materiálem
Před samotnou výrobou směsí, zkušebních těles a před samotným
laboratorním zkoušením byla navrženo zkušební schéma jednotlivých směsí, podle
kterého byly vlastnosti jednotlivých směsí pomocí průkazních zkoušek ověřeny. Pro
každou směs bylo použito stejné kamenivo, tedy asfaltový recyklát frakce 0/16 mm
(Rajhradice). R-materiál byl míchán s pojivy a přísadami dle receptur, které jsou
uvedeny v následující tabulce 1. Množství asfaltové emulze bylo stanoveno na
základě požadavku Technických podmínek TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev
netuhých vozovek za studena. Pro směsi s asfaltovou emulzí bylo dávkování emulze
1,25 % v množství zbytkového asfaltu v asfaltové emulzi. Asfaltová emulze Paramo
KATEBIT C 65 B 3 obsahuje 65 % asfaltové emulze a 35 % vody. Tudíž bylo
dávkování asfaltové emulze 2 % hm. Stejné dávkování přísad (2 % hm.) bylo použito
u směsí s rejuvenátory. Stejné množství asfaltové emulze (2 % hm.) bylo použito i do
směsí stmelených kombinací asfaltové emulze a cementem.
Použité, vstupní materiály:
Kamenivo: R-materiál frakce 0/16 mm, ČSN EN 13108-8: 22 RA 0/16
Pojivo:
Asfaltová kationaktivní emulze Paramo KATEBIT C 65 B 3
Cement směsný CEM V/A (S-V) 32,5 R
Přísady:
Paramo Reju 553, Paramo Reju 182, Paramo Reju 161
Rejuvenátory („oživovače“ asfaltového pojiva) tvořily náhradu asfaltové emulze, proto
bylo dávkování stanoveno experimentálně a vztaženo k hmotnosti R-materiálu (2 %
hm.) Do horkých asfaltových směsí jsou tyto regenerační přísady dávkovány podle
množství zbytkového pojiva v R-materiálu. Toto dávkování je řádově nižší (např. 5 %
hm. zbytkového pojiva). Přísady jsou míchány do horkého asfaltu, kterým se snadno
obalí jednotlivá zrna ve směsi. Při aplikaci rejuvenátorů do studených asfaltových
směsí, se stejným dávkováním (vztaženému k množství zbytkového pojiva) jako pro
horké asfaltové směsi, by nebylo možné zajistit dostatečné obalení všech zrn Rmateriálu rejuvenátorem.
Zkoušení vstupních materiálů:
 Sítový rozbor R-materiálu (před a po extrakci zbytkového pojiva) dle ČSN EN
933-1;
 Penetrace zbytkového asfaltového pojiva z R-materiálu dle ČSN EN 1426;
 Bod měknutí kroužek-kulička zbytkového asfaltového pojiva, ČSN EN 1427.
84

Tabulka 1

Receptury navržených studených asfaltových směsí s R-materiálem

Zkoušení navržených studených asfaltových směsí:
 Stanovení zhutnitelnosti dle ČSN EN 13286-2;
 Stanovení objemové hmotnosti a mezerovitosti zhutněných směsí;
 Stanovení pevnosti v příčném tahu (Rit) dle ČSN EN 13286-42;
 Stanovení odolnosti proti vodě dle TP 208;
 Stanovení pevnosti v prostém tlaku (Rc) dle ČSN EN 13286-41;
 Stanovení modulu pružnosti (E) dle ČSN EN 13286-7.
5. Výsledky zkoušení studených asfaltových směsí
R-materiál byl navlhčen na optimální vlhkost wopt = 3 % (wopt = 3,5 % pro
směsi stmelené kombinací asfaltové emulze a cementu). Následovalo přesné
dávkování pojiv a přísad. Směs byla promíchána a zhutněna do zkušebních
válcových vzorků průměru 100 mm výšky 100 mm. Jedna část zkušebních vzorků při
teplotě směsi 20°C, druhá část při teplotě 60°C.
Stanovení objemové hmotnosti a mezerovitosti bylo provedeno podle
požadavku TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena –
Příloha B. 2. 8: Výpočet mezerovitosti. Podstatou těchto zkoušek je zjistit maximální
zhutnění s minimální mezerovitostí studených asfaltových směsí. Dle očekávání
měla vyšší objemovou hmotnost tělesa vyrobená při teplotě hutnění 60 °C. Zbytkové
pojivo v R-materiálu (s = 5,4 %) vlivem vyšší teploty „změklo“ a jednotlivá zrna
kameniva v R-materiálu se tak do sebe mohla lépe zaklínit. Tělesa ze směsí
stmelené kombinací asfaltové emulze a cementu byla vyráběna na základě
zhutnitelnosti směsi (AEC2). Maximální objemová hmotnost (ρd,max) směsi AEC2 byla
o 20 kg∙m-3 vyšší než objemová hmotnost (ρd) R-materiálu, podle které byly hutněny
směsi stmelené asfaltovou emulzí a směsi s rejuvenátory. Proto mají směsi
s cementem vyšší objemovou hmotnost než ostatní při teplotě 20 °C. S objemovou
hmotností přímo souvisí mezerovitost, která byla u zkušebních těles vyrobených při
teplotě hutnění 60 °C v rozmezí 10 - 12%, což splňuje požadavek TP208, kde je
uvedena limitní hodnota mezerovitosti 14 %. Tomuto požadavku vyhověla pouze
tělesa vyrobená při teplotě hutnění 60 °C. U směsí stmelených kombinací asfaltové
emulze a cementu se mezerovitost nesleduje. Uvedené hodnoty jsou pouze pro
porovnání rozdílu mezi navrženými směsmi.
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Tabulka 2
směsí

Stanovení objemové hmotnosti zhutněných studených asfaltových

Tabulka 3

Stanovení mezerovitosti studených asfaltových směsí
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Stanovení pevnosti v příčném tahu bylo provedeno podle ČSN EN 13286 – 42
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 42: Zkušební
metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy. Podstatou této zkoušky je vystavit válcové zkušební těleso tlaku, který působí
na dvou protilehlých tlačných páscích na obvodu tělesa, až do jeho porušení (viz
obrázek 2). Ze síly odečtené při porušení tělesa je vypočítána pevnost v příčném
tahu (vztah 1.1). Jelikož jde o směsi z R-materiálu, postup zkoušky byl upraven
podle TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena –
Příloha B. 2. 9: Stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě.

Obrázek 2 Detail zkoušení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles různých
studených asfaltových směsí s využitím R-materiálu
Z naměřených hodnot (maximální síla při porušení tělesa a tomu odpovídající
přetvoření) byla podle následujícího vztahu vypočítána pevnost v příčném tahu (Rit).
Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce a grafu a byly získány průměrem
z 3 hodnot.
Rit = 2.Fmax/π.H.D
Kde

(1.1)

Fmax je maximální zatěžovací síla při porušení zkušebního tělesa [N],
H je výška (délka) zkušebního tělesa [mm];
D je průměr zkušebního tělesa [mm].

Ze získaných výsledků je patrné, že požadavkům na pevnost v příčném tahu podle
TP 208 (Rit ≥ 0,30 MPa) vyhověly pouze 4 navržené směsi. Tělesa vyrobená při
teplotě hutnění 60 °C nevykazují výrazně vyšší pevnosti oproti teplotě 20 °C.
Ohřívání R-materiálu na teplotu 60 °C je tedy neefektivní, další zkoušky budou
provedeny na tělesech hutněných při 20 °C. Stanovení odolnosti proti vodě bylo
provedeno podle TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za
studena – Příloha B. 2. 9: Stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě.
U této zkoušky se zjišťuje vliv vody na vlastnosti studené asfaltové směsi. Princip
zatěžování zkušebních těles je stejný jako u zkoušky pevnosti v příčném tahu, pouze
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jsou před zkouškou tělesa saturována vodou. Výsledkem zkoušky je poměr mezi
pevností v příčném tahu po saturaci k pevnosti v příčném tahu bez saturace.
Tabulka 4

Hodnoty pevnosti v příčném tahu

Stanovení modulu pružnosti bylo provedeno podle ČSN EN 13286 – 7 – Nestmelené
směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 7: Zkouška nestmelených směsí
cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji. Zkušební metoda B – zjednodušený
režim napětí s cyklickým osovým deviátorem napětí a konstantním komorovým
tlakem. Jedná se o tzv. funkční zkoušku, při které je chování konstrukční vrstvy pod
dopravním zatížením ve vozovce simulováno v laboratoři. Cyklická triaxiální zkouška
spočívá v zatěžování válcových těles průměru 100 mm, výšky 200 mm cyklickým
impulzním zatížením, které kopíruje různý rozsah napětí působící na konstrukční
vrstvu vozovky.
Úroveň nízkého napětí simuluje pomalou těžkou nákladní dopravu o nízké intenzitě
(rychlost vozidel do cca 40 km/h jedoucích např. na místních komunikacích). Při
předpokládaném položení těchto směsí do vozovky jako horní podkladní vrstvy (pod
dvě asfaltové vrstvy), můžeme hodnoty z modulů pružnosti odečítat při svislém
napětí σ1 = 450 kPa.
Pozn.: V České republice recyklovaná vrstva, vytvořená při recyklacích vozovek za
studena na místě, obvykle tvoří právě horní podkladní vrstvu vozovku, na kterou jsou
kladeny dvě asfaltové vrstvy. K tabulce 5 - MZK je mechanicky zpevněné kamenivo,
většinou horní podkladní vrstva na silně zatížených komunikacích, ŠD je štěrkodrť,
nejběžnější nestmelená podkladní vrstva v ČR.
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Tabulka 5

Výsledné hodnoty modulů pružnosti studených asfaltových směsí

MZK

ŠD

6. Závěr
Z naměřených výsledků při průkazních zkouškách studených asfaltových
směsí je patrné, že vhodnou směsí pro podkladní vrstvy běžných vozovek je směs
s obsahem cementu (3% hm.). Receptura této směsi, byla navržena podle
dosavadních zkušeností při provádění technologie recyklace za studena na místě.
Cílem zařazení této směsi do laboratorního měření bylo získání referenčních
výsledků. K těmto výsledkům byly ostatní výsledky dalších směsí vztaženy pro
porovnání. Využití rejuvenátorů pro studené asfaltové směsi s R-materiálem je dle
dosažených výsledků nevhodné.
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Abstract
This paper presents selected experience and results with the utilization of up to 60 %
reclaimed asphalt in variants of warm mix asphalt of ACbin type. The basic mix design
is always the same and comparison of the variants is therefore possible. All
presented asphalt mixtures were paved on an approx. 4 km long trial section in
Pilsen region, which was realized autumn 2016. In total 13 variants of asphalt
mixtures for binder pavement layer and the same amount of mixtures for wearing
course were designed and used, including a reference mixture without any reclaimed
asphalt. All variants were tested using empirical and functional tests applicable to
asphalt mixtures. The overall aim was to identify potential risks for the selected
combined technology of using reclaimed asphalt and warm mix concept.
1. Nízkoteplotní asfaltové směsi
Snižování pracovních teplot při výrobě a zpracování asfaltové směsi je trendem již
řadu let. Motivací je zejména snaha omezit energetickou náročnost výroby
asfaltových směsí, snížit produkci skleníkových plynů a ostatních emisí při výrobě a
zpracování asfaltové směsi, včetně uvolňování výparů a aerosolů z asfaltového
pojiva při jeho zpracování za horka. V důsledku závazných ujednání Kjótského
protokolu z roku 1997 představuje ochrana životního prostředí a aspekty ochrany
zdraví pracovníků stále větší motivaci pro hledání nových technologií výroby a
zpracování asfaltových pojiv. Již několik let patří nízkoteplotní asfaltové směsi a s
nimi související nízkoviskózní asfaltová pojiva k rozvíjejícím se trendům silničního
stavitelství, [1, 2].
V České republice upravují použití nízkoteplotních asfaltových směsí technické
podmínky TP 238 – Nízkoteplotní asfaltové směsi, s účinností od ledna 2012, které
upravují návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení nízkoteplotních
asfaltových směsí.
Na trhu existuje celá řada technologií, které se používají při výrobě NTAS. Zvláště v
posledních 10 letech došlo k výraznému nárůstu nových přísad a technologií. Jednou
z možností je snížení viskozity asfaltového pojiva pomocí organických přísad
(nejčastěji vosků), díky kterému dochází k dostatečnému obalení kameniva a
následně je umožněno zhutnění při nižších teplotách. Další možností jsou různé
chemické přísady, upravující povrchové vlastnosti kameniva, čímž ovlivňují přilnavost
asfaltového pojiva ke kamenivu. Nejvyšší zastoupení v oblasti technologií NTAS však
mají asfaltové pěny. Obecně lze tedy technologie NTAS rozdělit do čtyř kategorií: (a)
organické přísady na bázi vosků, (b) chemické přísady na bázi povrchově aktivních
látek, zpěněné asfalty a minerálními přísady (zeolity).
90

Obr. 1: Různé typy organických (syntetických) vosků

2. Asfaltový R-materiál
V Evropě se ročně ze stávajících konstrukcí vozovek získá přibližně 50 mil. tun
asfaltového recyklátu. Tento materiál je přitom unikátní v tom smyslu, že je 100%
opětovně využitelný (pokud neobsahuje problematické materiály jako dříve
používané černouhelné dehty nebo azbestová výztužná vlákna). V roce 2016 se
přibližně 70 % dostupného materiálu opětovně využilo do asfaltových směsí
(prováděných za horka, za studena či za tepla). Dalších minimálně 20 % se využilo
pro různé formy nestmelených úprav, včetně obsypů či zásypů. Jednou z předností
tohoto materiálu přitom je, že zejména při recyklaci za horka či za tepla, lze docílit
velmi efektivního upcyclingu, kdy se reaktivuje i zestárnuté asfaltové pojivo, čímž je
umožněno redukovat přidávání nového asfaltu do výsledné kompozitní směsi.
Opětovné využití asfaltového recyklátu (znovuzískané asfaltové směsi či Rmateriálu) v asfaltových směsích má své počátky již v sedmdesátých letech
minulého století. Využití v podobě recyklace za studena je dokonce ještě starší. Od
uvedené doby procházejí technologie recyklace u asfaltových směsí kontinuálním
vývojem, jehož cílem je postupné zvyšování podílu recyklátu v nových asfaltových
směsích při dodržení přísných kvalitativních požadavků na výsledný produkt, tzn.
asfaltová směs s obsahem R-materiálu musí splnit stejné mechanické či funkční
požadavky jako asfaltová směs složená výhradně z nových přírodních vstupů.
V České republice je technologie recyklace rozvíjena posledních 20-25 let. Plně
zavedená je technologie recyklace za studena, která se velmi efektivně využívá
zejména u pozemních komunikací nižších kategorií a obdobně pak v případech, kdy
v minulosti byl v konstrukci použit dehet. Recyklace za horka prožívá v posledních
cca 10 letech postupný rozvoj, který je v zásadě limitován pouze investicemi do
potřebného zařízení na obalovně (například obalovna s paralelním bubnem) a jasnou
motivující legislativou. V případě té vedle harmonizované evropské normy pro Rmateriál (ČSN EN 13108-8) vznikala poslední dva roky prováděcí vyhláška k zákonu
o odpadech, která má významným způsobem urychlit efektivnější využívání
znovuzískané asfaltové směsi. Ruku v ruce s tímto jsou upravovány i národní
výrobkové normy, kde je cílem zvyšovat přípustné hranice R-materiálu v konkrétních
typech asfaltových směsí.
3. Praktické ověření asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu
Plzeňský kraj a jím zřízená krajská správa a údržba silnic prostředky na realizaci
zkušebního úseku v rámci programu na podporu ověřování nových technologií
v praxi, který již několik let úspěšně spravuje a financuje Státní fond dopravní
infrastruktury. Smyslem zkušebního úseku bylo ověřit v obrusné a ložní asfaltové
vrstvě kombinovaný účinek zvýšeného podílu R-materiálu a různého typu
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technického přístupu k nízkoteplotní asfaltové směsi. Díky tomu vzniklo celkem 13
zkušebních podúseků a samostatně referenční úsek. Vybrány byly dvě základní
technologie (zpěněný asfalt a aplikace nízkoteplotní přísady), přičemž především
z hlediska aplikace možných přísad bylo zvoleno několik zástupců, tyto přísady se
odlišovaly nejen výrobcem, ale i principem, na kterém je daná přísada chemicky
založena.
Na obalovně Brant společnosti Froněk, s.r.o. bylo pro tento úsek vyrobeno celkem
13 nízkoteplotních asfaltových směsí typu ACO 11+ a ACL 16+. Asfaltové směsi byly
použity při pokládce obrusné a ložní vrstvy zkušebního úseku na silnici III. třídy
(III/23320) mezi obcemi Vejvanov – Biskoupky a (III/23514) Biskoupky – Terešov
v Plzeňském kraji. Samostatně byl realizován průtah obcí Biskoupky, kde se použila
standardní asfaltová směs ACO 11+ a ACL 16+ s pojivem 50/70 a bez aplikace Rmateriálu. Celý tento spojený úsek byl přibližně 4,5 km dlouhý a byl realizován
v období září až listopad 2016. Realizace probíhala v dílčích etapách a to nejen
z hlediska jeho rozdělení podle pozemní komunikace, ale i z hlediska pokládky ložní
a obrusné vrstvy, jakož i doprovodných stavebních prací. V rámci etapy Biskoupky –
Terešov byl navíc uskutečněn i technický den, kdy byla pro pozvané hosty
provedena pokládka několika variant asfaltových směsí s různými typy použitých
nízkoteplotních přísad. Současně je třeba uvést, že některé nákladní automobily
zhotovitele byly vybaveny integrovaným sledováním teploty materiálu v přepravní
korbě, což umožnilo poměrně dobře sledovat skutečnou teplotu asfaltové směsi při
dojezdu na staveniště. V průměru se teplota pohybovala u všech směsí na úrovni
130 °C.
Cílem zkušebního úseku a následného technického monitoringu je dále podporovat
dva technické směry, kterým se má smysl při zkvalitňování silniční infrastruktury
v ČR věnovat. Prvním směrem je ověření a podpora smysluplného využívání
recyklace za horka a za tepla se zvýšeným opětovným použitím asfaltového Rmateriálu, čímž se plně podporují strategické cíle oběhové ekonomiky, k nimž se ČR
zavázala a jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Druhým je ověření a
poukázání na přínosy propojení recyklace a uplatňování nízkoteplotních asfaltových
směsí. V tomto druhém případu je přitom zdůrazněn fakt, že neexistuje pouze jedno
řešení, ale v zásadě lze s obdobnou kvalitou využívat více možností, přičemž je
vhodné sledovat v dlouhodobém horizontu výkonnost každé z takových variant.
Asfaltové směsi se lišily v množství přidávaného R-materiálu 0/11 mm (0 %, 30 % a
50 %) nebo 0/16 mm (0 %, 40 % a 60 %), v gradaci použitého asfaltového pojiva
(50/70, 70/100) a v aplikaci různých přidávaných nízkoteplotních přísad, resp. řešení
tzv. nízkoteplotní asfaltové směsi. Současně byla do všech asfaltových směsí
s uplatněním R-materiálu použita omlazovací přísada (rejuvenátor) Storflux, který
vzniká dle specifikace výrobce ze sekundární rafinace a v zásadě se jedná o
organickou látku na bázi minerálních olejů. Do asfaltové směsi se dále uplatnila
asfaltová pojiva se zvolenými nízkoteplotními přísadami, které měly především funkci
snížení výrobní teploty, případně zlepšení funkční vlastností vyrobené asfaltové
směsi nebo vylepšení přilnavosti (v některých případech) a případně omezení vzniku
charakteristického odéru. Aplikovány byly přísady na bázi chemicky reaktivních
silanů a různé typy syntetických vosků (Sasobit, Deurex E11B, Inodur, Zycotherm,
PrePhalt SK). Z hlediska vosků se jako přínosné jeví porovnání přísad na bázi FT
parafínů či amidů mastných kyselin – amidových vosků – které jsou v ČR již řadu let
známé, společně s polyetylenovými či polypropylenovými vosky. Jednotlivé varianty
asfaltové směsi pro ložní vrstvu (ACL 16+) jsou uvedeny dále v tabulce 1.
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Tabulka 1: Přehled jednotlivých variant asfaltových směsí zkušebního úseku
Asfaltová směs

Asfalt

R-mat

Přísada

#1

70/100

0

pěnoasfalt

#2

70/100

40

pěnoasfalt

#3

70/100

60

pěnoasfalt

#8

70/100

60

Innodur - CIUR

#12

70/100

60

Deurex E11B

#10

50/70

40

pěnoasfalt

#11

50/70

60

pěnoasfalt

#4

50/70

60

Sasobit Redux

#5

50/70

60

Sasobit Redux v pojivu

#6

50/70

60

Storbit

#7

50/70

60

Storelastic

#9

50/70

60

Prephalt SK

#13

50/70

60

Zycotherm

U všech variant asfaltové směsi ACL 16 + byly postupně stanoveny následující
charakteristiky, a to včetně souvisejícího vyhodnocení provedených zkoušek.











Volumetrické vlastnosti (maximální objemová hmotnost dle ČSN EN 12697-5,
objemová hmotnost zhutněného zkušebního tělesa dle ČSN EN 12697-6,
stanovení mezerovitosti zhutněné asfaltové směsi dle ČSN EN 12697-8);
Stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS) dle normy ČSN EN 12697-23 na
válcových zkušebních tělesech;
Stanovení odolnosti asfaltové směsi proti účinkům vody dle ČSN EN 1269712 a proti účinkům mrazu dle americké metody uvedené v normě AASHTO
T283-3;
Stanovení modulu tuhosti dle ČSN EN 12697-26 na válcových zkušebních
tělesech uplatněním nedestruktivní zkoušky opakovaného namáhání v příčném
tahu (IT-CY);
Stanovení odolnosti proti šíření mrazové trhliny dle postupu normy ČSN EN
12697-44 (tříbodová ohybová zkouška na půlválcových učebních tělesech
prováděná při teplotě 0 °C.);
Stanovení odolnosti proti trvalým deformacím dle ČSN EN 12697-22+A1 na
malém zkušebním zařízení ve vzduchové lázni.

Jelikož asfaltové směsi podléhají v důsledku přirozených vlastností asfaltového
pojiva termooxidativnímu stárnutí (degradaci), a tudíž chování ve vozovce je vždy
tímto fenoménem ovlivněno, je vhodné a především nezbytné posuzovat vlastnosti
asfaltové směsi i z hlediska účinků stárnutí. Proto byla pro vybrané výše popsané
zkušební metody zvolena i sada zkušebních těles, která byla vystavena
dlouhodobému laboratornímu simulovanému účinku stárnutí a to v souladu s prEN
12697-52, kdy se zvolil postup simulovaného stárnutí zhutněných zkušebních těles.
Stárnutí bylo prováděno po dobu 5 dní uskladněním zkušebních těles v sušárně
s nucenou cirkulací vzduchu při teplotě 85 °C. Na zestárnutých zkušebních tělesech
byly stanoveny moduly tuhosti a byly provedeny zkoušky odolnosti proti šíření
mrazové trhliny, [4].
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4. Výsledky a diskuse
V rámci realizace výše pospaného zkušebního úseku byly pro každou variantu
odebrané vzorky asfaltové směsi při její pokládce a to v množství minimálně 50 kg. U
těchto směsí byly následně prováděny zkoušky popsané v kapitole 3.
Výsledky zkoumaných volumetrických vlastností lze dobře prezentovat v dále
uvedené tabulce 2, kde jsou navíc vyneseny meze mezerovitosti pro kontrolní
zkoušky u asfaltové směsi ACL 16 + v souladu s požadavky dle ČSN EN 13108-1.
Volba mezí kontrolních zkoušek a nikoli zkoušek typu je dána skutečností, že byly
posuzovány asfaltové směsi z výroby odebrané přímo u finišeru během pokládky.
Tabulka 2: Volumetrické vlastnosti asfaltových směsí
Směs
#1
#2
#3
#8
#12
#10
#11
#4
#5
#6
#7
#9
#13

Asfalt
70/100
70/100
70/100
70/100
70/100
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70

R-mat
0
40
60
60
60
40
60
60
60
60
60
60
60

Přísada
pěnoasfalt
pěnoasfalt
pěnoasfalt
Innodur - CIUR
Deurex E11B
pěnoasfalt
pěnoasfalt
Sasobit Redux
SR v pojivu
Storbit
Storelastic
Prephalt SK
Zycotherm

Objemová
hmotnost

Maximální
obj.hm.

Mezerovitost

[g/cm 3]
2,346

[g/cm 3]
2,596

[%]
9,6%

2,393
2,419
2,432
2,391
2,384
2,420
2,453
2,419
2,328
2,348
2,397
2,352

2,584
2,627
2,590
2,584
2,607
2,583
2,592
2,609
2,544
2,561
2,587
2,581

7,4%
7,9%
6,1%
7,5%
8,5%
6,3%
5,4%
7,3%
8,5%
8,3%
7,3%
8,9%

Z grafu je zřejmé, že směs #1, která jako jediná neobsahuje žádný podíl R-materiálu,
vychází z hlediska mezerovitosti nejhůře, což do jisté míry dokládá přínos obsahu Rmateriálu v asfaltové směsi. Důvodem může být výskyt slepencových zrn s výskytem
jemnozrnných částic, jež se rozpadají při výrobní teplotě a také přítomnost pojiva v
R-materiálu v kombinaci s jeho změkčením při použití rejuvenátoru, kdy zejména při
použití technologie zpěněného asfaltu zjevně dochází k lepšímu vzájemnému
stmelení a vyplnění prostoru mezi většími zrny asfaltovou maltou

Obrázek 2: Odolnost vůči vodě a mrazu
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Na obrázku 2 je zvlášť zobrazena odolnost zkušebních těles vůči působení vody a
mrazu, vyjádřená v %. Tato charakteristika se používá pro zdokumentování
trvanlivosti asfaltové směsi. Pokud bychom zvolili jako mezní hodnotu 70 %,
udávanou pro asfaltové směsi typu ACL 16+ v normě ČSN EN 13108-1, pět
posuzovaných variant asfaltové směsi (#8, #12, #11, #7 a #13) nevyhoví. Pokud
bychom posuzovali odolnost proti účinkům vody dle amerického přístupu, potom se v
řadě posuzovaných variant potvrzuje obecně sledovaný trend snížení ukazatele
ITSR oproti evropskému postupu. Pouze u směsí #11, #7 a #13 je výsledek opačný,
což jsou zrovna směsi, u kterých dle české normy není splněna mezní hodnota 70%.
Jednu ze základních deformačních charakteristik asfaltové směsi, která se
standardně bere v potaz při dimenzování asfaltových vozovek, představuje modul
tuhosti. Jedná se o charakteristiku, která je přímo porovnatelná s pevností v příčném
tahu a do značné míry ji lze porovnávat i s charakteristikami odolnosti proti trvalým
deformacím, neboť do jisté míry popisuje obdobné chování.
Moduly tuhosti byly stanoveny na válcových zkušebních tělesech hutněných 2×50
údery nedestruktivní metodou opakovaného namáhání v příčném tahu dle normy
ČSN EN 12697-26 [53], příloha C (IT-CY). Tato zkouška probíhá ve zkušebním
zařízení a funguje na principu opakovaného namáhání v příčném tahu, přičemž se
měří příčné horizontální deformace vyvolané zatěžovacím pulzem síly na těleso.
Tělesa byla zkoušena při teplotách 0, 15 a 27 °C.
Tabulka 3: Souhrn výsledků modulů tuhosti
Modul tuhosti [MPa]
Směs

Asfalt

R-mat

Přísada

0 °C

15 °C

27 °C

#1
#2
#3
#8
#12
#10
#11
#4
#5
#6
#7
#9
#13

70/100
70/100
70/100
70/100
70/100
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70
50/70

0
40
60
60
60
40
60
60
60
60
60
60
60

pěnoasfalt
pěnoasfalt
pěnoasfalt
Innodur - CIUR
Deurex E11B
pěnoasfalt
pěnoasfalt
Sasobit Redux
SR v pojivu
Storbit
Storelastic
Prephalt SK
Zycotherm

17 838
16 920
17 455
18 107
18 095
16 155
16 512
17 678
16 997
16 584
13 014
18 327
14 826

7 070
7 698
6 509
8 451
8 698
6 991
7 146
7 359
8 123
8 059
6 658
9 359
7 360

2 183
2 811
2 438
3 452
3 268
2 761
2 884
3 025
3 200
3 483
3 044
3 861
2 878

Teplotní
citlivost
8,2
6,0
7,2
5,2
5,5
5,9
5,7
5,8
5,3
4,8
4,3
4,7
5,2

V tabulce 3 je souhrn hodnot modulu tuhosti všech 13 porovnávaných variant
asfaltové směsi ACL 16 +, včetně teplotní citlivosti. Výsledek je vždy průměrem z 6
zkušebních těles. Důležitou roli v rozdílech tuhosti mezi jednotlivými asfaltovými
směsmi hraje jednak typ vstupního asfaltového pojiva, dále obsah R-materiálu a
v neposlední řadě i různé nízkoteplotní přísady. Z výsledků je patrné, že asfaltové
směsi obsahující zpěněný asfalt (#1, #2, #3, #10, #11) dosahovaly v průměru nižších
modulů tuhosti, zejména při teplotě 27 °C, čímž zároveň vykázaly vyšší teplotní
citlivost. Při porovnání použitého asfaltového pojiva těchto pěti směsí vidíme, že
směsi s asfaltovým pojivem měkčí gradace (#1, #2, #3) dosahovaly vyšších modulů
tuhosti při nižších teplotách a naopak nižších modulů tuhosti při teplotě 27 °C, než
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směsi obsahující pojivo tvrdší gradace (#10, #11), tudíž je vidět výrazný rozdíl
v teplotní citlivosti. Jasně patrné je také zvýšení tuhosti i snížení teplotní citlivosti
přidáním nízkoteplotních přísad, zejména u směsí #8, #12 a #9. U přísady Innodur
jde v zásadě o očekávaný jev s ohledem ke skutečnosti, že využívá amidový vosk.
Směsi #6 a #7 obsahovaly různé druhy rejuvenátorů, které svým chemickým
složením výrazně přispívají k obnovení některých vlastností zestárlého pojiva, čímž
však dochází ke změkčení asfaltové směsi. Tento vliv je nejvíce patrný u směsi #7,
která dosahovala v průměru nejnižších modulů tuhosti, zejména při teplotě 0 °C.
Jelikož kombinované použití asfaltového R-materiálu a konceptu nízkoteplotní
asfaltové směsi především při aplikaci syntetických vosků mže zvyšovat náchylnost
ke stárnutí, které pozitivně zvyšuje tuhost, ale současně s tím i křehkost kompozitu,
bylo provedeno simulované laboratorní stárnutí, jak je uvedeno v kapitole 3.
Následně byl na zkušebních tělesech opět ověřen modul tuhosti i později
prezentovaná odolnost proti vzniku a šíření mrazové trhliny.
Tabulka 4: Porovnání výsledků modulů tuhosti zestárlých a nezestárlých těles
Modul tuhosti [MPa]
Index
Směs
Asfalt
R-mat
Přísada
nezestárlá zestárlá
stárnutí
#1
70/100
0
pěnoasfalt
7 070
9 643
1,36
#2
70/100
40
pěnoasfalt
7 698
9 930
1,29
#3
70/100
60
pěnoasfalt
6 509
9 236
1,42
#8
70/100
60
Innodur - CIUR
8 451
11 232
1,33
8 698
11 730
1,35
#12
70/100
60
Deurex E11B
#10
50/70
40
pěnoasfalt
6 991
9 154
1,31
#11
50/70
60
pěnoasfalt
7 146
9 116
1,28
#4
50/70
60
Sasobit Redux
7 359
10 086
1,37
#5
50/70
60
SR v pojivu
8 123
10 703
1,32
#6
50/70
60
Storbit
8 059
10 555
1,31
6 658
8 866
1,33
#7
50/70
60
Storelastic
9 359
12 266
1,31
#9
50/70
60
Prephalt SK
7
360
9
980
1,36
#13
50/70
60
Zycotherm

Při zkoušce odolnosti asfaltové směsi proti šíření trhliny je principem zatěžování
tělesa tvaru půlválce s nadefinovanou naříznutou drážkou v příčné ose podstavy
ohybem ve třech bodech tak, že střed spodního líce zkušebního tělesa je vystaven
napětí v tahu. Vlivem zatížení se propaguje trhlina, kdy odolnost proti jejímu vzniku
se dá sledovat kumulovaným napětím, lomovou houževnatostí i charakteristikou
lomové energie.
Zaměříme-li se na vlastnost, která nás v rámci této zkoušky zajímá nejvíce, tedy na
lomovou houževnatost, je na první pohled zřejmé, že téměř u všech variant došlo ke
zvýšení lomové houževnatosti v důsledku simulovaného stárnutí, v průměru o 15 %,
přičemž k největšímu nárůstu lomové houževnatosti vlivem stárnutí došlo u směsí #4
a #5, obsahující přísadu Sasobit REDUX a u směsi #8 s přísadou Innodur. Když
mezi sebou porovnáme směsi obsahující zpěněný asfalt (#1, #2, #3) a (#10, #11),
lze pozorovat mírný nárůst lomové houževnatosti se zvyšujícím se obsahem Rmateriálu. Poměrně nízké lomové houževnatosti dosáhly směsi obsahující
rejuvenátory (#6, #7, #9).
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Obrázek 3: Lomová houževnatost KIc [N/mm3/2]

5. Závěr
Ze zjištěných výsledků je patrné, že přítomnost R-materiálu v asfaltové směsi nijak
nezhoršuje její kvalitu, naopak může mít pozitivní vliv na některé charakteristiky.
Jako velmi vhodné se ukázalo zkombinování R-materiálu a nízkoteplotních přísad,
zejména amidového vosku Innodur a PE vosku Deurex. Varianty se zpěněným
asfaltem dosahovaly také velmi příznivých výsledků, zejména z hlediska odolnosti
asfaltové směsi vůči účinkům vody. Při porovnání dvou variant, obsahujících přísadu
Sasobit Redux, se při porovnání všech provedených zkoušek jeví jako mírně
efektivnější uplatnění přímo do asfaltové směsi. Očekávání zcela nenaplnila varianta
#13 s přísadou Zycotherm, která dosahovala podprůměrných výsledků téměř u
všech provedených zkoušek.
Obecně je zřejmé, že trend snižování teploty při výrobě i pokládce asfaltových směsí
má velkou budoucnost, stejně jako využívání vyššího množství R-materiálu. Při
kombinaci těchto dvou technologií je s ohledem na sledované parametry možné
dodržet požadovanou kvalitu, srovnatelnou s běžnými za horka prováděnými
asfaltovými směsmi, a to vše při energetické i ekonomické úspoře, včetně
významného snížení dopadů na životní prostředí.
Tento příspěvek vznikl v rámci činnosti centra kompetence CESTI, projekt
TE01020168, za podpory Technologické agentury ČR.
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Abstract
The contribution is focused on the experimental chemical analysis of different
carbonation intensity on selected surfaces of concretes with aggregates and concrete
recyclate without and with polymer and steel fibres. By thermal analysis and infrared
spectrometry test was carried out the test of carbonation intensity on scratched
samples from internal surface of cracks and on samples from the depth of concrete.
The measured values for all samples indicate higher quantities of calcium carbonate
on the surface of crack in comparison with the internal concrete.
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.
Cílem práce je posoudit vliv makrotrhlin na intenzitu karbonatace v zatížených
strukturách vláknobetonů. Makrotrhlinami rozumíme trhliny o šířce 0,1mm a více, které
jsou již okem viditelné. Práce usiluje o zodpovězení otázky, zda při zatěžovaní
vláknobetonu s ocelovými či polymerními vlákny akcelerují vzniklé makrotrhliny proces
karbonatace v hloubce betonu či nikoliv. Práce porovnává vláknobeton s hutným
přírodním kamenivem a vláknobeton s variantním nahrazením hrubé frakce kameniva
betonovým recyklátem.
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2. Experimentální část
Práce se zabývá studiem karbonatace vláknobetonů s hutným přírodním
kamenivem a s variantním nahrazením hrubé frakce kameniva betonovým recyklátem.
Stejně tak studuje kombinace ocelových a polymerních vláken přidávaných do betonů.
Ohybovými trhlinami předem poškozené trámce byly uloženy v karbonatační
komoře s 98% obsahem CO2 po dobu 9 měsíců.
Pro experimentální účely byly vybrány tři vzorky s označením B2/2 (1 %
polymerních vláken), C2/1 (1 % polymerních vláken + betonový recyklát) a DA3/2
(0,15 % ocelových vláken). Pomocí metod termické analýzy a infračervené
spektrometrie s Fourierovou transformací byly u výše zmíněných tří vzorků provedeny
zkoušky intenzity karbonatace. Pro analýzu byl u všech studovaných vzorků odebrán
materiál seškrabáním povrchové vrstvy A) z ploch trhlin; B) na plochách odštípnutých
z vnitřku betonu.
2.1 Proces karbonatace
Karbonatace betonu je chemický proces způsobený reakcí oxidu uhličitého
se složkami cementového tmele v betonu. Portlandit přítomný v cementovém tmelu
reaguje s oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého (pozn. ve formě kalcitu
či aragonitu).
Rovnice procesu karbonatace betonu:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
Se snižujícím se množstvím portlanditu se snižuje pH krycí vrstvy betonu. Pokud
pH klesne pod 9, dochází k tzv. depasivaci výztuže a startuje její koroze. Poškození
betonu karbonatací lze zjistit 1% roztokem fenolftaleinu. Pokud pH klesne pod hodnotu
9,4, nedojde k typickému fialovému zbarvení. Ta část betonu, která po aplikaci roztoku
zůstává beze změny barvy, vykazuje známky karbonatace [2].
3. Receptury betonu
Pro výrobu testovaných vzorků byly použity následující tři receptury: 1. receptura
označení „B“ – hutné kamenivo s 1 % PP vláken; 2. receptura označení „C“ – betonový
recyklát 0-16 mm s 1 % PP vláken; 3. receptura označení „DA“ – hutné kamenivo
s 0,15 % ocelových vláken. 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.

99

Tab. 1 Receptury betonů

označení
betonu

množství
cementu

kamenivo
0-4
mm

4-8
mm

PP +
vodní
plastifikátor ocel.
8-16 mm součinitel
vlákna

[kg/m3]

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3]

-

[%] z mc

B

490

890

100

745

0,36

1

C
(recyklát)

490

890

100

633
0,43
(recyklát)

1

DA

490

890

100

745

1

0,36

[kg/m3]
9,1 (1%)
PP
9,1 (1%)
PP
11,7
(0,15%)
ocel

4. Popis zkušebních metod
4.1 Termická analýza (TG/DTG)
Termická analýza v sobě zahrnuje experimentální metody, při kterých analyzujeme
změny složení a vlastností studovaných látek či směsí při tepelném zatížení.
Termogravimetrie (TG) je pak základní metodou termické analýzy, která studuje
probíhající změny hmotnosti v závislosti na teplotě. Z výsledné termogravimetrické
křivky lze odečíst teploty hmotnostních změn.
Odvozenou metodou je derivační termogravimetrie (DTG), kde výsledná křivka
uvádí rychlost hmotnostní změny na teplotě. Tato metoda je vhodná k odlišení těsně
po sobě jdoucích efektů [3], [4].
4.2 Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)
Infračervená spektrometrie je analytickou technikou sloužící pro identifikaci
a strukturní charakterizaci organických sloučenin a stanovení anorganických látek.
Principem infračervené spektrometrie je absorpce infračerveného záření 1
při průchodu vzorkem. Při průchodu záření látkou dochází k rotačně-vibračním
přechodům molekul. Pokud je změna daných rotačních či vibračních stavů spojena
se změnou dipólového momentu, dochází k absorpci záření charakteristického
pro specifickou vazbu v molekule. Každá organická sloučenina má svoji oblast, tedy
neexistují dvě různé organické sloučeniny se stejným spektrálních projevem.
Nejpoužívanějším pásmem infračervené spektrometrie je tzv. střední oblast určená
rozmezím vlnových délek 4000 – 400 cm-1. V pásmu 4000 – 2500 cm-1 se pak nachází
valenční vibrace vazeb vodíku. Volná vazba O-H se absorbuje při vlnových délkách
kolem 3600 cm-1 [5], [6], [7].

1

Infračervené záření zahrnuje oblast vlnových čísel 12 500 – 10 cm-1.
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5. Naměřené výsledky a diskuze
Výsledky TG/DTG
Vzorky byly měřeny na přístroji STA504 (TA Instruments) v rozmezí teplot
50 – 1050°C. Na analýzu bylo navažováno 15 – 20 mg rozetřeného vzorku
do keramických kelímků, spalování probíhalo v N2 atmosféře rychlostí ohřevu 20°C
za 1 minutu. V Tab. 2 je uvedeno zastoupení portlanditu a kalcitu v jednotlivých
vzorcích.
Naměřené hodnoty u všech vzorků poukazují na vyšší množství uhličitanu
vápenatého na povrchu trhliny (A) ve srovnání s vnitřkem betonu (B). Vyšší množství
uhličitanu vápenatého značí vyšší míru karbonatace betonu v oblasti trhliny.

Tab. 2 Výsledky termické analýzy vzorků (A – trhlina, B – vnitřní část).

Obr. 1 Vzorek B2/2 – Záznam termické analýzy povrchu trhliny (A).
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Výsledky FTIR
Pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací byla zjišťována
přítomnost portlanditu ve vzorcích. Porovnávaly se vždy dva vzorky od každé
receptury: vzorek (A) z povrchu trhliny, vzorek (B) z vnitřní části. 1mg rozetřeného
vzorku byl homogenizován se 150 mg KBr2 a z něj připravená tableta byla měřena
na vedlejším modulu iZ10 FTIR mikroskopu Nicolet iN10 (Thermo Scientific)
transmisní technikou ve spektrálním rozsahu 4000 až 400 cm-1, za použití rozlišení
4 cm-1. Pozornost byla věnována především pásu 3643 cm-1, který odpovídá vibraci
OH vazby portlanditu. Porovnání měřených vzorků uvádí následující grafy na Obr. 2-4.

Obr. 2a Vzorek B2/2: Infračervené spektrum (A – povrch trhliny, B – vnitřní část).

Obr. 2b Detail grafu na vlnočtu vibrace OH vazby portlanditu. Vzorek B2/2:
Infračervené spektrum (A – povrch trhliny, B – vnitřní část).

2

Infračervená spektrometrie umožňuje měřit vzorky všech skupenských stavů. Jedna ze základních
technik měření v pevné fázi využívá tablet bromidu draselného, který propouští širokou oblast
infračerveného spektra. Malé množství (1 – 10 mg) rozdrceného vzorku se homogenizuje s 300 – 400
mg KBr. Následně se z něj vylisuje tableta, přičemž se vytvoří tzv. sklovitá modifikace KBr, u níž při
průchodu infračerveného záření dochází k jen malým ztrátám intenzity záření způsobené odrazem [9].
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Obr. 4. Vzorek DA3/2: Infračervené
spektrum (A – povrch trhliny, B –
vnitřní část).

Obr. 3. Vzorek C2/1: Infračervené
spektrum (A – povrch trhliny,
B – vnitřní část)

Ve vzorku B2/2 byla naměřena vyšší intenzita pásu 3643 cm-1 v části odebraného
z vnitřní části (B) než v oblasti povrchu trhliny (A). U vzorku C2/1 se vyskytuje portlandit
pouze ve vnitřní části (B), a to ve velmi nízké koncentraci. Vzorek DA3/2 byl plně
zkarbonatovaný v obou sledovaných částech (A i B) a uhličitan vápenatý se zde
nevyskytuje pouze ve formě kalcitu, ale i ve formě aragonitu, a to především
na povrchu trhliny.
Hodnoty získané termickou analýzou udávají větší množství uhličitanu vápenatého
přítomného ve vláknobetonu v oblasti povrchu trhlin oproti vnitřku betonu, a to ve všech
třech testovaných vzorcích.
Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) ukázala, že vzorek
B2/2 s adicí 1 % PP vláken dopadl nejlépe, co se týče nejmenší míry karbonatace.
Vzorek C2/1 s betonovým recyklátem a 1 % adicí PP vláken prokázal lepší výsledky
než vzorek DA 3/2 s hrubým kamenivem a adicí 0,15 % ocelových vláken. Vzorek
vláknobetonu s ocelovými vlákny (DA 3/2) byl plně zkarbonatovaný na povrchu trhliny
i uvnitř betonu. Příčinou této vyšší náchylnosti ke karbonataci je pravděpodobně výskyt
větší míry mikrotrhlinek vzniklých při hydratačním smršťování betonu. Vzhledem
k rozdílným modulům pružnosti polymerních a ocelových vláken může v pevné
drátkovláknité kostře dojít při smrštění betonu v počáteční fázi tuhnutí ke vzniku
tahových mikrotrhlin [8]. Ocelová vlákna se v tomto případě jeví jako méně výhodná
pro svoji malou poddajnost v porovnání s vlákny polymerními. Vláknobeton vyrobený
z betonového recyklátu s adicí polymerních vláken odolal hloubkové karbonataci
v experimentu lépe než drátkobeton s hutným kamenivem, u kterého proběhla
karbonatace ve vyšší míře a intenzitě.
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6. Závěr
Na základě provedených testů TG/DTG a FTIR vzorků tří receptur vláknobetonů lze
přijmout tyto závěry:
a) Ohybové makrotrhliny (nad 0,1 mm šířky) výrazně nezrychlují proces
karbonatace v hloubce betonu z důvodu nízké ventilace vzduchu s přirozeným
obsahem CO2. Karbonatace probíhá na vnitřním povrchu trhliny přibližně stejně
intenzivně jako na volném povrchu betonu otevřené konstrukce.
b) Hodnotíme-li úzce trvanlivost vláknobetonů pouze náchylností ke karbonataci,
pak vláknobetony s betonovým recyklátem jsou pro konstrukční účely
výhodnější v porovnání s drátkobetony s hutným kamenivem. Nositelem vyšší
trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem však není samotný betonový
recyklát, ale vyšší poddajnost polymerních vláken ve srovnání s ocelovými.
c) I když makrotrhliny samy o sobě výrazně nezrychlují proces karbonatace
v hloubce betonu, přivádí CO2, vodu a jiné látky do betonu a v případě křížení
ocelové výztuže a trhliny nastává urychlená koroze.
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Abstract
The paper reflects the current topic, processing of energy coal combustion products
(CCP). This paper focuses on the use of CCPs from fluidized bed combustion for road
construction, especially for treatment of pavement subgrade. The paper deals with the
usage of untreated fluidized fly ashes, and it also focuses on possible processing of
these ashes by high-speed milling technology and their potential use as hydraulic
binders for soils treatment in base and subbase layers of a pavement structure.
1. Úvod
Problematika využití odpadních produktů z fluidního spalování, je nejenom v
České republice předmětem výzkumných záměrů po mnoho let [1,2]. Společně se
zvyšujícími se emisními limity jsou energetická zařízení nucena modernizovat stávající
technologie. Jednou z možností je i spalování ve speciálních kotlích, na takzvané
fluidní vrstvě. Specifika této technologie spatřujeme: V samotném spalování, které
probíhá za nižších teplot. Ve způsobu odsíření spalin pomocí sorbentu, nejčastěji
vápna (zbytkové vápno se nachází v popelu ve formě měkce páleného vápna, které je
schopno dále hydratovat). A nelze ani pominout možnost spalování více druhů paliv
současně, tedy potenciální nebezpečí spojené s kvalitou a homogenitou VEP z
fluidního spalování.
Příspěvek se zabývá, jak využitím neupravených fluidních popílků, tak možností
dalšího zpracování fluidních popílků pomocí technologie vysokorychlostního mletí a
jejich následného využití jako náhrady současných hydraulických pojiv. Technologie
vysokorychlostního mletí byla v minulosti prověřena na celé řadě materiálů a byl
ověřen její přínos z hlediska úpravy zrnitosti a mechano-chemické aktivace matriálu.
Samotný proces iniciuje fázové změny a schopnost zpracovávaného materiálu dále
hydratovat. Této vlastnosti se snažíme využít ve stavebnictví, kdy aktivovaný fluidní
popílek má potenciál substituovat současná hydraulická pojiva.
2. Fluidní spalování
Fluidní spalování (FBC) je založeno na spalování směsi uhlí a sorbentu, nejčastěji
vápence, ve fluidní vrstvě, tedy vrstvě, která vlivem proudění vháněného vzduchu
nabývá vlastnosti kapaliny. Oproti klasickému spalování v pevném loži [3, 4, 7, 9] uvádí
jako hlavní výhody fluidního spalování nižší teploty spalování (teplota se pohybuje v
rozmezí 800 - 900 °C), možnost efektivně regulovat výkon, vyšší účinnost kotlů a
možnost kombinace paliva z různých zdrojů a různé kvality, kdy je podmínkou pouze
shodná zrnitost. Nižší teplota spalování spolu s přidávaným odsiřovacím činidlem vede
ke snížení emisí škodlivých látek vypouštěných do ovzduší a k redukci ekologicky
nevhodných látek obsažených v popílku. Nevýhodou je rychlost najíždění na provozní
stav, která činní více jak 15 hodin, složitost celého zařízení a vysoká pořizovací cena
této technologie. Technologii FBC lze rozdělit na dva základní typy, na spalování při
atmosférickém tlaku a na spalování při zvýšeném tlaku, které je v současné době
předmětem zájmu odborné veřejnosti, zejména v souvislosti s problematickým spolu
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spalováním biomasy. Atmosférické spalování lze dále rozdělit na spalování na
stacionární vrstvě BFBC - Bubblig Fluidized Bed Combustion a spalování na cirkulující
fluidní vrstvě CFBC - Circulation Fluidized Bed Combustion [3, 4]. Technologie BFBC
a CFBC se liší v rychlosti proudícího vzduchu skrz fluidní lože, ve velikosti zrn inertního
materiálu tvořícího fluidní vrstvu a ve způsobu samotného hoření paliva. U BFBC
dochází k hoření paliva ve spodní části kotle, fluidní vrstva je ukončena hladinou a
nedochází tak k úletu částic. CFBC využívá vyšších rychlostí vstupujícího vzduchu,
kdy není patrná hladina fluidní vrstvy. Vlivem turbulencí a cirkulace dochází k lepšímu
spalování a homogenitě lože. Při CFBC dochází k unášení lehkých částic, které jsou
následně odloučeny v cyklónech a vráceny zpět do fluidní vrstvy [3, 8]. CFBC se tak
vyznačuje velmi vysokou účinností vyhoření paliva dle [4] 98 až 99,5 %. BFBC nachází
uplatnění u zařízení s nižším výkonem do 20 MW, CFBC naopak u technologií s
instalovaným výkonem vyšším než 30 MW, tedy zejména v energetice. Tato práce se
zabývá zpracováním fluidních popílků z elektráren Ledvice a Tisová, tedy je zaměřen
na využití CCP´s from CFBC. Vedlejší produkty BFB nejsou předmětem zájmu této
práce. Kromě neupravené zeminy je jako referenční vzorek uveden i popílek z
vysokoteplotního spalování na pevném roštu z elektrárny Mělník.
3. Technické provedení a pokyny
Při CFBC je palivo (černé uhlí, hnědé uhlí, biomasa a další) předrceno na velikost
zrna cca 20 mm a společně s vápencem vháněno do kotle proudem vzduchu 5 - 10
mm/s, kdy dochází k turbulentnímu proudění této směsi, a tím k účinnému vyhoření
paliva. Samotné spalování paliva probíhá na fluidní vrstvě, která je tvořena inertním
materiálem, nejčastěji křemičitým pískem o zrnitosti 0.2 až 0.4 mm. Přidaný sorbent,
vápenec (CaCO3), případně dolomit, za vhodných teplotních a aerodynamických
podmínek reaguje přímo v kotli s oxidem siřičitým (SO2), a výsledný tuhý produkt
(CaSO4) je součástí popela viz. chemické vyjádření Eq. (1 and 2) (Wang et al., 2009).
Vzniklý produkt pak představuje směs popela z původního paliva, nezreagovaného
odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), síranu vápenatého, produktů
reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. Zbytkové vápno je přítomno v popelu
ve formě měkce páleného vápna [6], které vykazuje schopnost dále hydratovat.
Typické množství měkce páleného vápna v popílku se pohybuje okolo 15 %, se
zpřísňujícími limity na odsíření lze do budoucna očekávat nárůst podílu až na 30 %.
CaCO3→CaO+CO2 (Decomposition)

(1)

CaO+SO2+1/2O2→CaSO4 (Sulfation)

(2)

4. Mechano chemicky aktivované materiály
Vysokorychlostní mletí [11, 14] je jedním z typů vysokoenergetického mletí, které se
vyznačuje velkým množství předané energie na jednotku upravovaného materiálu.
Pojem vysokoenergetického ani vysokorychlostního mletí není nikde v literatuře
přesně definován. S mletím v klasickém pojetí má společné všechny základní
vlastnosti, tedy zjemnění zrnitosti, zvětšení měrného povrchu, otevření zrn atd. Na
rozdíl od klasického mletí dochází při vysokorychlostním mletí k určitým jevům
(efektům), které nebyly pozorovány u běžného mletí. A právě na tyto efekty je
přeměněna určitá část vynaložené energie, která se u běžného mletí bez užitku
přemění na teplo. Tyto jevy jsou u anorganických materiálů například:
- mechano-chemická (mechanická) aktivace,
- tvorba vyšších podílů mikronových částic a nanočástic,
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- v některých případech vyšší efektivita využití spotřebované energie na tvorbu
nových povrchů.
Efekt mechano-chemické aktivace využívaný vysokorychlostním mletím umožňuje
významně lepší využití energie vynaložené na mletí látky. To je dáno díky akumulaci
její části v podobě zvýšené entalpie upravované látky. Uvedený efekt dále umožňuje
ve vysokorychlostních mlecích zařízeních (desintegrátorech):
- vyvolat chemické reakce v pevném stavu materiálu při mletí (např. oxidace či
výměnné reakce),
- iniciovat fázové změny (nejen amorfizaci) v různých látkách,
- vytvořit mechanické slitiny kovových materiálů v procesu mletí,
- iniciovat katalytické reakce v organických i anorganických systémech v procesu
mletí.

Obr.1. Vysokorychlostní mlýn (vlevo rozevřené mezikruží rotorů pro osazení mlecích
elementů)
5. Materiály
Pro potřeby projektu byla použita lokální zemina získaná z rekonstrukce dálnice D1 a
fluidní popílky z několika zdrojů (LL, TL, TÚ, KÚ). Dále byly posuzovány I mechanochenicky aktivované materiály na bázi fluidních popílků, kdy pojivo AM-D je založené
nap rincipech vysokoryhcostního mletí a je dnes již komerčně vyráběno a používáno.
Pojivo AM-S1 je první variantou pojiva vyvíjeného v rámci CTU in Prague, pojivo AMS2 je druhou generací tohoto pojiva. A pojivo AM-K je mechano-chemicky aktivovaný
popílek, který byl rovněž použit v neupravené formě označen jako KÚ. Jako referenční
pojivo byl zvolen portlandský cement CEM II / B-M (S-LL) 32.5, dle ČSN EN 197-1 ed.
2.
5.1.AM-D
AM-D je v souladu s platným českým národním patentem suché anorganické
hydraulické pojivo, vyrobené pomocí mechano-chemické aktivace popílku z fluidního
spalování a dalších přísad v závislosti na požadavcích pro výsledné použití takového
pojiva. Pomocí technologie vysokorychlostního mletí se dosahuje zvýšení hodnoty
vnitřní energie materiálu, vytvoření aktivních povrchů na zrnech materiálů při
současném zvýšení velkosti měrného povrchu (zjemnění zrnitosti) materiálů tak, že se
jeho chemická reaktivita výrazně zvyšuje. Ze vstupních surovin tak vznikne
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alternativní hydraulické pojivo, použitelné samostatně nebo spolu s plnivem (např.
různými druhy kameniva) pro aplikace v pozemním či dopravním stavitelství (např. pro
zlepšování zemin, při výrobě vibrolisovaných stavebních prvků, pro kamenivo
stmelené hydraulickým pojivem, pro stabilizaci kalů apod.). Základní fyzikální
parametry suchého hydraulického pojiva AM-D obvykle nabývají hodnot v rozmezí:
sypná hmotnost cca. 680 - 860 kg/m3, objemová hmotnost cca. 2100 - 2200 kg/m3,
měrný povrch cca. 800 - 900 m2/kg.
V článku je prezentováno pojivo AM-D typ AX2, které bylo připraveno z úletového
popela FBC elektrárny Poříčí (ČR). Jemný granulační popel byl odebrán z elektrofiltrů
elektrárny Mělník III (ČR).
5.2. AM-S
Ternární pojivo na bázi fluidních popílků je tvořeno kombinací fluidních popílků,
křemičitých popílků, vody a hydratovaného vápna. Pojivo je zaregistrováno na
patentovém úřadě a v současné době prochází další fází vývoje. Vzorek byl získán v
rámci výzkumného záměru ČVUT v Praze, kdy hlavním cílem je recyklace odpadního
materiálu a jeho přeměna na druhotný materiál, v tomto případě hydraulické pojivo,
které nalezne uplatnění v aplikacích pozemních staveb, případně v podloží nebo v
podkladních vrstvách vozovek.
Článek reflektuje 2 vývojová stadia tohoto pojiva AM-S1 a AM-S2.
5.3. AM-K
Suché anorganické pojivo na bázi fluidního popílku z tepelné elektrárny v blízkosti
Prahy (KÚ), upravené pomocí technologie mechano-chemické aktivace. Pojivo v
současné podobě je předmětem výzkumných aktivit v rámci CTU Prague. Popílek KÚ
z fluidního spalování byl použit i v neupravené formě.
6. Metodika posouzení
Metodika posouzení upravených zemin určených pro podloží vozovky bylo použito
zkoušky CBR, která je jednou z nejpoužívanějších nepřímých metod pro predikci
únosnosti podloží navrhované vozovky. Poměr únosnosti CBR zeminy v podloží je
stanoven na vzorku zhutněném, při optimální vlhkosti, pomocí proctorova zařízení, kdy
je zvolena metoda proctor standard. Zkušební těleso se dále sytí ve vodě po dobu 96
hodin. V případě zemin upravených hydraulickými pojivy, předchází saturaci zrání
vzorku po dobu 72 hodin při teplotě 20±2 °C, během které nesmí nastat vysušení
vzorku. Hodnota CBR je stanovena dle EN 13286-47 s přitížením 4.5±0.2 kg.
Případné objemové změny byly sledovány během saturace těles před zkouškou CBR,
kdy bylo zaznamenáváno takzvané lineární bobtnání.
7. Diskuze nad výsledky
Prezentovaná data, založená na posouzení pomocí CBR, indikují možnosti substituce
standardních hydraulických pojiv alternativami na bázi fluidních popílků. Mechanickochemicky aktivované materiály (AM) vykazují v mnoha ohledech obdobné parametry
jako dnes běžně používaná hydraulická pojiva. Návrh jednotlivých variant vychází z
předpokladu výsledné ceny produktu. Předpokládaná cena alternativních pojiv by se
měla pohybovat zhruba na 50% úrovni běžné ceny portlandského cementu použitého
I v tomto článku pro porovnání mechanických účinků upravené směsi. Porovnání bylo
provedeno ve 3 variantách, které odpovídají běžnému dávkování pojiv pro úpravu
podloží (1-3 %). V případě vyššího dávkování standardních hydraulických pojiv je
úprava již neekonomická a z praktického hlediska dochází nejčastěji k výměně
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materiálu, nebo úpravě zrnitosti materiálu. Na základě dlouhodobých zkušeností s
alternativními pojivy je voleno vyšší dávkování, které reflektuje i jejich předpokládanou
cenu, která by měla být zhruba poloviční oproti standardním hydraulickým pojivům.
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29,39%
25,00%

27,20%

31,67%

27,95%
22,50%

19,65%

0,00%
Neupravená
zemina

1%

1%

2%

2%

2%
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AM-S2

AM-S1

AM-D

AM-K

Obr.2. CBR pro aktivované materiály varianta 1
Hodnoty prezentované na Obr. 1. a Obr. 2. deklarují možnost využití alternativních
pojiv, kdy únosnost zemin upravených alternativními pojivy AM-C1, AM-C2 a AM-D,
vykazují obdobné, případně lepší výsledky než referenční směs stmelená
portlandským cementem. Pouze při vyšším dávkování Obr. 3. vykazují alternativní
pojiva mírně nižší únosnost. To ovšem může být způsobeno příliš vysokým
dávkováním pojiv, kdy únosnost CBR nabývá hodnot typických spíše pro podkladní
vrstvy. Je otázkou, nakolik je posuzování těchto vrstev pomocí CBR vhodné a zda by
nebylo lepší přistoupit k provádění zkoušky pevnosti v tlaku a k ověřování odolnosti
vůči mrazu a vody. Z naměřených dat lze za předpokladu důkladného laboratorního
posouzení a dodržení technologické kázně alternativní hydraulická pojiva AM-C1, AMC2 a AM-D doporučit jako náhradu standardních hydraulických pojiv. Pouze v případě
pojiva AM-K byla naměřená únosnost výrazně nižší, kdy se určité zlepšení zeminy
projevovalo až při vyšším dávkování. Úprava zeminy pomocí AM-K je sice možná a
lze I zde spatřovat určitý přínos ve zpracování vedlejších energetických produktů, v
této podobě je ovšem ekonomicky příliš nákladná. Pro praktické použití je tak nutné
dále upravit postup mechano-chemické aktivace pojiva AM-K, přičemž
pravděpodobným důvodem omezené účinnosti tohoto alternativního pojiva je nižší
obsah volného CaO v popílku.
Z hlediska lineárního bobtnání, nevykazovaly navrhované směsi jakékoliv objemové
změny. Do budoucna bude vhodné zkoumané varianty podrobit dlouhodobému
sledování, tak aby byly vyloučeny objemové změny, které se mohou projevit v delším
časovém horizontu.
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Obr.3. CBR pro aktivované materiály varianta 2
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Obr.4. CBR pro aktivované materiály varianta 3
Z hlediska posouzení zemin částečně substituovaných fluidními popílky, bylo
přistoupeno k substituci 25 % a 50 % zeminy v kombinaci s 1 % cementu. Data
prezentovaná na Obr. 4. ukazují vysoký potenciál této substituce, kdy přidáním
vedlejších energetických produktů z fluidního spalování došlo k výraznému navýšení
únosnosti upravované zeminy. Kromě variant s ložovým popílkem TL, kde sice je
substituce možná, ale z hlediska přidané hodnoty je zde velmi malý potenciál. I v tomto
případě se při saturaci vzorků neprojevovaly objemové změny. Do budoucna bude
vhodné prověřit i variant s nižším dávkováním fluidních popílků a rovněž se zaměřit na
dlouhodobé sledování objemových změn.
150,00%
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Neupravená zemina

100,00%

TL + 1 % cement

75,00%

TÚ +1 % cement

50,00%

KÚ + 1 % cement

25,00%

LL + 1% cement

0,00%
0%

25%

50%

Obr.5. CBR pro zeminy substituované fluidnímy popílky
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8. Závěr
Prezentované výsledky poukazují na možné využití vedlejších produktů fluidního
spalování pro úpravu místních zemin v podloží vozovky a ukazují na možnou cestu
zpracování a smysluplného využití těchto materiálů v praxi. Aplikace vedlejších
produktů z fluidního spalování je ovšem podmíněna pečlivým návrhem a laboratorním
posouzením výsledné směsi za účelem minimalizace možných negativních vlastností
těchto materiálů, zejména objemových změn. Důležitým aspektem z hlediska použití
je i sledování homogenity fluidních popílků, kdy jednotlivé elektrárny mají odlišné
vstupní zdroje s kolísající kvalitou (uhlí, vápenec, biomasa a další). Současně ani
samotná technologie fluidního spalování není jednotná. V praxi tak nelze globalizovat
chování FBCA a je potřeba pečlivě rozlišovat popílky z jednotlivých elektráren a
zároveň zohledňovat kvalitu vstupních materiálů. I přes tato rizika má využívání
některých fluidních popílků v silničním stavitelství smysl. Přidanou hodnotu lze
spatřovat nejenom ve využití materiálu, který by jinak bylo nutné skladovat bez dalšího
využití, ale i ve schopnosti vybraných materiálů dále hydratovat a tím substituovat
současná hydraulická pojiva, jejichž výroba je poměrně nákladná a nese s sebou i
určitou ekologickou zátěž (například zvýšenou uhlíkovou stopu).
Článek prezentuje část širšího výzkumu těchto materiálů a jejich uplatnění v silničním
stavitelství. V tomto případě se zaměřuje na možné využití těchto materiálů pro úpravu
podloží vozovky, kdy je zpracovávána lokální zemina. Článek prezentuje možné využití
neupravených fluidních popílků a popílků, které jsou dále zpracovávány na alternativní
hydraulická pojiva. Jednotlivé varianty jsou posouzeny pomocí Kalifornského poměru
únosnosti CBR a v průběhu saturace vzorků je sledován i parametr lineárního
bobtnání.
Naměřené hodnoty prokazují smysluplnost využití neupravených fluidních popílků, kdy
několikanásobně vzrostly hodnoty CBR u varianty s TÚ, KÚ a LL. U těchto variant v
rámci optimalizace dojde k dalšímu snížení přidávaného fluidního popela, kdy hodnoty
CBR dosahují příliš vysokých hodnot a nejsou zcela vypovídající pro použití v podloží
vozovky. Směsi s CBR vyšším než 100 % by spíše našly uplatnění v podkladních
vrstvách vozovky, kde je ovšem vhodnější zeminy upravené hydraulickými pojivy
posuzovat pomocí pevnosti v tlaku a z hlediska zrání provést tuto zkoušku i na tělesech
zatížených zmrazovacími cykly.
V případě alternativních pojiv se nám podařilo prokázat smysluplnost úpravy místních
zemin, kdy vybrané směsi s fluidními popílky zpracované pomocí technologie
vysokorychlostního mletí vykazovaly obdobné parametry jako směsi upravené pomocí
standardních hydraulických pojiv. Zejména varianta AM-S2 vykazovala srovnatelné
hodnoty při stejném dávkování jako v případě standardních hydraulických pojiv. Další
dvě varianty AM-S1 a AM-D potvrdily dlouhodobý trend, kdy je potřeba zvýšit
dávkování těchto alternativních pojiv. Z ekonomického hlediska je ovšem toto navýšení
srovnatelné s použitím cementu a lze tak spatřovat přínos ve zpracování vedlejších
produktů, které by jinak bylo nutné ukládat na skládky. Článek prezentuje i variantu
AM-K, která nevykazovala dostatečnou únosnost upravené zeminy, resp. v tomto
ohledu by bylo použití alternativního pojiva AM-K neekonomické. Na druhou stranu lze
i u tohoto pojiva pozorovat zlepšení zpracovávané zeminy a do budoucna je zde určitý
potenciál s návrhem tohoto pojiva dále pracovat. Vybrané varianty je tak možné pro
úpravu lokálních zemin doporučit, ale realizaci musí předcházet pečlivý návrh a
laboratorní posouzení.
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Abstract
This paper is focused on the mechanical properties of fine recycled aggregate
concrete. The use of coarse fraction of recycled aggreagate is accepted but with
specific restrictions. The problém is with the use of fine recycled aggregate. A total
seven concrete mixtures are designed with varying replacement ratio (maximal
replacement ratio 60 %). There were tested workability of fresh concrete mixture and
mechanical properties of hardened concrete at the age 7, 14 and 28 days.
1. Úvod
Neustálé vzrůstající množsví odpadu je jedním z negativních přidružených jevů
moderní společnosti. S vyprodukovaným množstvím odpadu se pojí i zvýšená
environmentální a ekologická zátěž. Zhruba 1/3 z celkového množství odpadu tvoří
stavební a demoliční odpad. V rámci oběhového hospodářství, ale stavební a
demoliční nepředstavuje nežádoucí materiál, nýbrž významnou surovinu.
Vláda České republiky se v Plánu odpadového hospodářství [1] zavázala, že do
roku 2024 nebudou skládkovány žádné recyklovatelné a znovuvyužitelné materiály,
mezi ně patří i zmiňovaný stavební a demoliční odpad. Aby bylo možné toto nařízení
dodržet, je potřeba hledat nové cesty jeho využití. Jednou z možných cest je i
využívání stavebního a demoličního odpadu jako částečné náhrady přírodního
kameniva v betonu.
Recyklované kamenivo je dle normy ČSN EN 12620 [2] definováno jako kamenivo
anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci. Využití hrubé frakce
recyklovaného kameniva, je již českou legislativou umožněno i když s určitými
omezeními [3]. Problém je ovšem s využitím drobné frakce recyklovaného kameniva.
2. Materiál
Recyklované kamenivo, které bylo použito pro potřeby experimentu, pocházelo
z recyklačního střediska. Jednalo se o větší betonové kusy, které byly pomocí
laboratorního čelisťového drtiče rozdrceny na frakci 0/16 mm a dále rotříděny pomocí
vakuové prosévačky na frakci 0/4 mm.
Byly zjišťovány geometrické a fyzikální vlastosti kameniva. Drobné recyklované
kamenivo, které bylo použito v experimentu je označeno jako REC A. Jeho výsledky
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byly porovnány s přírodním pískem (označeno REF), laboratorně vyrobeným drobným
recyklovaným kamenivem (označeno LAB) a dvěma vzorky drobného recyklovaného
kameniva, pocházející z recyklačního střediska a které nebyly upravovány v laboratoři
(označeno REC B, REC C). Výsledky fyzikálních vlastností jsou uvedeny v Tab. 1 a
výsledky geometrických vlastností jsou uvedeny v grafu na Obr. 1.
Tab. 1 – Výsledky fyzikálních vlastností
Druh kameniva
Označení
Přírodní kamenivo
REF
Laboratorně vyrobené
LAB
kamenivo
REC A
Recyklované kamenivo
REC B
REC C

Nasákavost [%]
2,00
7,25
8,29
11,31
12,43

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
REF

60,00%

LAB
50,00%

REC A

40,00%

REC B
REC C

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,0625 0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

32

Obr. 1 – Výsledky geometrických vlastností
3. Návrh betonových směsí
Bylo navrženo celkem sedm betonových směsí. První směs byla navržena jako
referenční a obsahovala pouze přírodní písek. V dalších směsích byl přírodní písek
v různém poměru nahrazen drobným recyklovaným kamenivem (až do výše 60 %).
Pro snadné porovnání všechny směsi obsahovaly stejné množství portlandského
cementu CEM I 42,5 R a měly stejný vodní součinitel. Navržené směsi jsou uvedeny
v Tab. 2.
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Označení
cement
[kg/m3]
voda
[kg/m3]
písek
[kg/m3]
REC A

REF

Tab. 2 – Navržené betonové směsi
REC10 REC20 REC30 REC40

REC50

REC60

486

486

486

486

486

486

486

243

243

243

243

243

243

243

1458

1312

1050

1021

875

729

583

0

146

408

437

583

729

875

3. Zjišťování vlastností betonu
Pro každou betonovou směs byly vyrobeny hranoly o rozměrech 40x40x160 mm.
Byla zjiš’tována zpracovatelnost čerstvé betonové směsi, pevnost v tlaku a pevnost v
tahu ztvrdlého betonu.
3.1

Zpracovatelnost

Zpracovatelnost byla zjišťována dle ČSN EN 1015-3 [4] pomocí střásacího stolku.
Výsledky zpracovatelnosti, včetně efektivního vodního součinitele pro jednotlivé
směsi, jsou uvedeny v Tab. 3.
Tab. 3 – Výsledky zpracovatelnosti pro jednotlivé betonové směsi
Název

REF

REC10

REC20

REC30

REC40

REC50

REC60

Rozlití
[mm]

132

130

125

110

105

102

102

v/ceff

0,5

0,494

0,491

0,487

0,484

0,481

0,478

Obr. 2 – Porovnání zpracovatelnosti jednotlivých betonových směsí
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3.2

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku byla zkoušena dle normy ČSN EN 12390-3 [5] na zlomcích hranolů
ve stáří 7, 14 a 28 dní. Výsledky jsou uvedeny v grafech na Obr. 3 a Obr. 4.
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Obr. 3 – Vývoj pevnosti v tlaku pro vzorky s nižší náhradou přírodního písku
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Obr. 4 – Vývoj pevnosti v tlaku pro vzorky s vyšší náhradou přírodního písku
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3.2

Pevnost v tahu za ohybu

Pevnost v tahu za ohybu byla zkoušena dle normy ČSN EN 12390-5 [6] na
hranolech ve stáří 7, 14 a 28 dní. Výsledky jsou uvedeny v grafech na Obr. 5 a Obr. 6.
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Obr. 4 – Vývoj pevnosti v tahu za ohybu pro vzorky s nižší náhradou přírodního písku
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Obr. 6 – Vývoj pevnosti v tahu za ohybu pro vzorky s vyšší náhradou přírodního
písku
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4. Diskuze
Z výsledků je patrné, že se zvyšující se náhradou přírodního písku drobným
recyklovaným kamenivem, dochází ke zhoršení zpracovatelnosti betonu. Tento fakt
souvisí s vyšší nasákavostí drobného recyklovaného kameniva. Vzhledem k tomu, že
nebyla použita žádná voda na přednasáknutí kameniva, došlo k vyčerpání části vody
potřebné pro hydrataci cementu a tak došlo k poklesu vodního součinitele. Proto byly
v tabulce uvedeny efektivní vodní součinitele. Z výsledků pevnosti v tlaku je patrné, že
došlo ke zvýšení pevnosti v tlaku pro vzorky obsahující drobné recyklované kamenivo.
Pevnost v tlaku referenčního betonu ve stáří 28 dní byla 24,5 MPa, pevnost v tlaku
betonu s 10% náhradou byla 33 MPa, s 30% náhradou 25 MPa a s 60% náhradou
34,5 MPa. Zvýšení bylo způsobeno pravděpodobně dvěma fakty. Za prvé mírně
odlišnou křivkou zrnitosti drobného recyklovaného kameniva. Společně s přírodním
kamenivem se více blíží optimální křivce zrnitosti. Druhým fakt je spojen s vyšší
nasákavosti drobného recyklovaného kameniva. Zlepšení bylo pravděpodobně
způsobono, nepříliš efektivním návrhem referenčního betonu, kterou by bylo potřeba
optimalizovat. Pro další výzkum by bylo lepší porovnávat jednotlivé směsi na základě
stejné zpracovatelnosti.
5. Závěr
Zjištěné výsledky se z hlediska využití drobného recyklovaného kameniva v betonu
jako částečné náhrady přírodního písku jeví, jako velice uspokojivé. Mechanické
vlastnosti jsou velmi dobré a při dobré kvalitě drobného recyklovaného kameniva se
jeví velký potenciál pro jeho využití v betonu.
6. Poděkování
Zjištěné výsledky byly zjištěny na základě finanční podpory MŠMT v rámci
programu NPU I č. LO1605, TH02030649 Environmentálně efektivní stavební a
demoliční odpad do konstrukcí a SGS18/108/OHK1/2T/11 Environmentální aspekty
vysokohodnotných cementových kompozitů a betonů s recyklovaným kamenivem se
zohledněním jejich trvanlivosti a životnosti.
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Kunststoff-Abfälle wie Körnung in hellem Beton
Plastic waste such as the graining into light concrete
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Abstract:
The aim of the research is to look for possibilities of re-use of plastic waste as one of
the options of filler in light concretes. Used plastic waste obtained by recycling the
plastics from the packaging of electrical cables, EVA and waste from expanded
polypropylene, in various proportions. All are included among the plastics medium
recyclable according to the degree of their recycling. The experimental part of the
thesis is devoted to the verification of the impact of the dose of filler on the monitored
physical and mechanical properties.
1. Einteilung
Derzeit ist es üblich Materialien wie Stahl, Aluminium, Kunststoff, Stein …
recyclieren. Mit der wachsenden Bevölkerung die Nachfrage nach Baumaterialien ist
größer und es ist notwendig zu prüfen, wie am besten, um die Verwendung bereits
vorhandener Materialien, vorzugsweise Materialien, die unnötig sind, aber diese
kann man verwendet werden und wird Teil des Gebäudes.
Derzeit ist in der Slowakei Recycling nur etwa 1,2 % der kommunalen Abfälle. [1]
große Aufmerksamkeit auf die Verwendung von Recycling-Kunststoffabfälle [4,5,6,7] z.B. Recycling-Polystyrol, Polyurethan-Schaum, PET-Flaschen, Abfälle aus
elektrischen und elektronischen Geräten, PVC-Rohre und etc. Eine der Möglichkeiten
ist die Einbeziehung der Recyklatmaterialien von Kunststoffen in Licht Betons und
der Auswahl der entsprechenden Kombination von Füller und Binder gebildete
Baustoff verwendet, nicht nur in den nächsten Bau (Umbau, Sanierung, neue
Materialien und etc.).
Kunststoffe bilden, die ein Gewicht von weniger als 8 % der Abfälle, aber die
Lautstärke ist viel mehr, das ist besonders wichtig in Deponien, wo ist Volumen
wichtiger als Gewicht. Kunststoffe sind meist aus nichtreproduzierbar Öl, dessen
Bestände sind auf 40 Jahre geschätzt. Nur, wenn der Transport freigegeben wird
jährlich in Oberflächengewässer zu 3,5 Millionen Tonnen. Die biologische Zersetzung
von Kunststoffen in der Natur, ob in Deponien ist langfristige, dauert es mehrere
zehn Jahre. Bei der Verbrennung von bestimmten Arten von Kunststoffen Flucht in
die Luft von schädlichen Substanzen. SR recycelt, 16% der Kunststoffe. [1]
Kunststoffe sind als einige der häufigsten Verpackung verwendet, und damit ist unter
die häufigste Art der Abfälle, die in der heutigen Zeit produziert sind. Kunststoffe
sollten als Ersatz für natürliches Material, Wolle, Natur-Harz oder Glasfaser sein.
Jetzt sind Sie als eine besondere Gruppe von Materialien mit einzigartigen
Eigenschaften. Heute sind sie als Hochmolekulare organische Verbindungen
verwendet. Ursprünglich waren dies vor allem Natürliche Materialien, wie Zellulose,
Proteine, Gummi und Harz. Kunststoffe sind produziert durch den Prozess, der so
genannten Polymerisation, in den kleinen kurzen Molekülen zusammen in eine lange
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Vielzahl von verknüpften Ketten verknüpft sind. Daher gibt es mehrere hundert
verschiedene Polymere mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. [2]

2. Benutzte Baustoffe und Verfahren
Für experimentelle Prüfung bei der Forschung wurden als Füllmittel der Werkstoff
das wiederverwertete Abfallpolypropylen (Tab. 1,c) Ethylenvinylazetat (EVA) (Tab. 1,
b) und wiederverwerteter Stoff aus Kabeln (Tab. 1, c) benutzt.

a

b

c

Abb. 1 Afallplaststoff Fraktiongröße:
a) Polypropylen - 4/8 mm b) Ethylen-Vinylacetat (EVA) - 4/8 mm, c)PVC Kabel - 0/4
mm.
Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist das Elastomerpolymer mit hoher Elastizität, beim
Entstehen vom poorenartigen Ethylen-Vinylacetat (EVA) [3]. Der wiederverwertete
Stoff aus Kabeln ist gehackte Verpackungsfolie vom Kabelkern, die vor allem durch
Polyvinylchlorid (PVC) gebildet ist [8]. Polypropylen ist ein sehr leichter und fester
Stoff sein. Polypropylen ist ein Thermoplastisches polymer aus der Gruppe von
polyolefin, verwendet in vielen Branchen des Wirtschaft. Polypropylen verfügt es
über sehr gute Chemische und mechanische Beständigkeit. Für die Forschung
wurde das wiederverwertete Polystyrol benutzt.
Das Polypropylen und EVA wurden zerkleinert und zur Fraktion 4/8 mm aussortiert;
Kabel zur Fraktion 0/4 mm, wobei die Schüttdichte von Polypropylen 17,52 kg/m3
war, EVA 104,41 kg/m3 und Kabel 359,33 kg/m3. LB wurden mit Benutzung nur von
einem Füllmittel hergestellt, bzw. als Kombination von zwei Werkstoffen nach dem
prozentual Anteil 100%, 50:50 % (Tabelle 1,2).
Als Verbindungsmittel wurde Eisenportlandzement STN EN 197-1 (2016)
CEM II/B-S 32,5 R von dem Hersteller Cemmac a.s. Horné Srnie mit den von dem
Hersteller deklarierten Eigenschaften [9] benutzt und unverdünnt ein-KomponentenPolyurethan-Klebstoff Conipur 360. Dieser Klebstoff verwendet wird, in die
Umsetzung der Polyurethan-Oberflächen. Hat eine straffende Wirkung, es ist
abriebfest und sehr leicht zu verarbeiten.
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Die Zementmenge in jedem Mischgut (8l) war konstant – 1,4kg und die Abfühlende
war in alle Mischguten konstant 0,8l. Als Anmachwasser wurde Trinkwasser aus der
öffentlichen Wasserleitung benutzt. Die Wassermenge war bei jedem Mischgut, mit
Verbindungsmaterial Zement, konstant (V/C=0,5). Das gewählte Mischgut wurde
durch den Zuschlag, der die Oberflächenwasserspannung mit 2% vom Wasserinhalt
modifiziert. Die Mischungsbestandsteile wurden als Gewichtsbeimengung (Zement,
Kleber) und Volumenbeimengung (Anmachwasser, Zuschlag und wiederverwendete
Stoffe) beigemischt und ihre Mischung wurde mit der Hand durchgeführt. 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 (Proben mit Zement Binder) und
das Beispiel, wo die Haftkleber wurden im Labor gelagert Umgebung (20 °C,
φ= 50%). An diesen Proben wurde die Spannung bei den definierten
Formänderungen 2,5; 5; 7,5 und 10 % gemessen [10].

Tabelle 1 Rezeptur der einzelnen Mischungen

Tabelle 2 Rezeptur der einzelnen Mischungen
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Folglich wurde die Wärmeleitfähigkeit λ und die Auswirkung der Feuchtigkeit auf die
wärmeitechnischen Eigenschaften vom Leichtbeton festgestellt.
3. Die erreichten Ergebnisse

Abb. 2 Ein Vergleich des spezifischen Gewichts von der Art des Bindemittels

Abb. 3 Verhältnis zwischen Wärmeleitfähigkeit und Schüttdichte von Leichtbeton mit
Zementbinder.
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Abb. 4

Verhältnis zwischen Wärmeleitfähigkeit und Schüttdichte von Leichtbeton
mit einem Bindemittel auf Basis von Polyurethan-Klebstoff.

4. Zusammenfassung
Auf Grund der erreichten Ergebnisse kann man feststellen, dass die Probemuster LB
mit dem gegebenen Füllmittel günstige Wärme-technische Eigenschaften hat. Die
besten wärmetechnischen Eigenschaften erreichten, wie vorausgesetzt die Proben
mit 100 % Polypropylen die auch die niedrigste Rohdichte hatten. Ihre Dichte wird
durch Zugabe von EVA erhöht und war auch ein Anstieg der Wärmeleifähigkeit vom
Leichtbeton. Durch die Änderung der Binder waren auch technische Parametern für
diese Materialien geändert. Die meisten Unterschiede waren deutlich in der
Kombination von Materialien EVA und Polypropylen. Die den Kabelabfall enthaltenen
Proben hatten die höchste Rohdichte und das zeigte sich auch an der
Wärmeleitfähigkeit – die niedrigste. Wenn 100% der Dosis den Kabelabfall wurde
kein Unterschied in der Dichte in der Art der verwendeten Bindemittel.
In Zusammenfassung kann man sagen, dass der SAS auf der Basis von RecyclingAbfällen, hat eine Zukunft, und das nur in der Modifikation der Anzahl der Abfall-und
auch mit einem geeigneten Bindemittel. Aus der Sicht Ihrer Verwendung in der
Praxis, sollten entsprechende Überwachung und Verifikation von die akustischen
Parameter, z.B. bestreut mit Dämmung in den Fußböden etc.
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Abstract
Waste concrete originating from building demolition can be described as an inert
material, that has recently been landfilled or reused at the form of backfills and
embankments as a less-valuable material within new constructions. Recently, it has
been shown that the waste concrete can be considered as a material combining
favorable mechanical properties and low cost. Concretely, the high speed milling of the
waste concrete seems to be a potential technology to use up all of its valuable
properties. This work aims to present a possibility of the milled concrete re-utilization
and to answer the question how this material apply effectively in the production of new
building materials.
1. Úvod
Některé zdroje uvádí, že v se v EU ročně zdemoluje až 50 milionů tun betonových
konstrukcí [1]. O stavu v České republice informuje aplikace VISOH (Veřejné
informace o produkci a nakládání s odpady) jakožto součást systému ISOH
(Informační systém oběhového hospodářství), kterou provozuje Ministerstvo životního
prostředí [2]. V této aplikaci lze nalézt, že v roce 2016 (novější data zatím nejsou
uvedena) bylo na území České republiky vyprodukováno celkem přes 18 milionů tun
stavebního a demoličního odpadu (dále jen „SDO“). Aplikace již bohužel neumožňuje
dále třídit odpady podrobněji a zjistit tak, jakou část SDO tvoří beton spadající do
skupiny 1701 (beton, cihly, taška a keramika). Jeho podíl tak lze jen odhadovat
z trendů předchozích let. Například v roce 2015 zmíněná skupina 1701 tvořila přibližně
25 % z celkového množství SDO [3]. Systém je skoupý i na informace o recyklaci SDO.
Posloužit musí opět odhad inspirovaný minulými lety; zhruba 30 % SDO a přes 60 %
odpadního betonu je recyklováno. Jednoduchou matematikou tak lze dospět k závěru,
že přes 1 milion tun betonu v roce 2016 nebylo recyklováno, ale jinak využito.
V zájmech oběhového hospodářství je maximalizovat množství recyklace odpadů,
tudíž se vytvářejí různé motivační systémy, které mají k tomuto vytyčenému cíli
dopomoci. Mimo jiné jsou nabízeny různé grantové projekty, které mají zefektivnit
základní i aplikovaný výzkum v této oblasti. Fakulta stavební ČVUT v Praze se stala
příjemcem několika takových grantů, na kterých ve spolupráci s průmyslovými partnery
pracuje.
Jedním z nich je grant zabývající se vývojem lehčených zdicích prvků na cementové
bázi, které obsahují vysoký podíl recyklovaných surovin. Poskytovatelem dotace je
v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu (program MPO Trio). Fakulta
stavební ČVUT s průmyslovým partnerem Lavaris, s. r. o. tak stojí před úkolem, jak
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v co největší míře využít recyklovaný beton (či jiné anorganické suroviny) ve formě
jemně mleté moučky při výrobě lehčeného zdicího betonového systému. Připomeňme,
že možnosti recyklace betonu se v praxi omezují na znovu-aplikace kameniva.
Prachový odpad nebo nevyhovující frakce kameniva však zůstávají nevyužity. Tento
„zbytek“ je značně heterogenní svými geometrickými (nahodilá frakce a tvar)
a objemovými vlastnostmi (kombinace materiálů). Pokud by byl ovšem namletý na
velmi jemné částice, řada zmíněných problémů by odpadla. Takto upravený materiál
by mohl být využit ve formě tzv. mikro-plniva či dokonce aktivního mikro-plniva. Jak
uvedl J. Topič ve své práci [4], hydratované pojivo v betonu obsahuje ještě zhruba
10 % cementových zrn, které hydratace nepostihla. Jemné mletí tato zrna odhalí
a umožní vyčerpat jejich pojivový potenciál, tedy uspořit množství nového přidávaného
pojiva. Řešitelé zmíněného výzkumu si jsou uvedených skutečností vědomi, proto
pracují na automatizaci procesu mletí odpadního betonu a následné výroby kusového
staviva, jehož vlastnosti nebudou vlivem recyklátu nikterak zhoršeny [5, 6].
2. Mlecí recyklační linka Lavaris
Firma Lavaris, s. r. o. navrhuje a realizuje recyklační mlecí linky na betonové (i jiné)
odprašky. Celý proces je založen na principu mechano-chemie. Aktivním členem linky
je vysoko-rychlostní mlýn, který je osazen speciálními patentovanými břity zaručující
jejich velkou účinnost a životnost. Celé zařízení pracuje za standardních
atmosférických podmínek. Jeho produktivita je 0,25–7 tun za hodinu v závislosti na
výkonu mlýnu. Mlety mohou být jak betonové odprašky tak i hrubé frakce (kamenivo).
Výsledkem procesu je moučka, jejíž zrna jsou tvarově jednotná (velikost do 0,25 mm).
Celou linku znázorňuje schéma uvedené níže (Obrázek 1). Vstupní surovinou může
být libovolný odpadní beton, který je nejprve rozdrcen na velmi hrubou frakci.

Obrázek 1: Recyklační linka Lavaris.
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3. Použité materiály
Jako surovina pro výrobu jemně mletého betonového recyklátu posloužily
železobetonové sloupy z demolované budovy. Původní složení betonu nebylo známo.
Rozdrceny byly hydraulickými demoličními nůžkami na frakci max. 100 mm
(Obrázek 2, část a, b). Takto vzniklá hrubá drť byla pomleta na recyklační lince Lavaris
na frakci 0,025–0,25 mm (Obrázek 2, část 3); křivka zrnitosti kopíruje frakci běžného
cementu. Z uvedeného vyplývá, že se recyklát skládal jak z kameniva tak i pojiva
původních sloupů. Nebylo tedy nutné separovat hrubé (kamenivo) a jemné frakce.

a) Bet. Konstrukce.

b) Hrubé drcení.

c) Mletý produkt.

Obrázek 2: Systém zpracování betonového odpadu.

Připomeňme, že cílem řešitelů zde popisovaného aplikovaného výzkumu je
vyvinout a realizovat zdicí systém, který obsahuje velké množství recyklovaného
materiálu. Konkrétně je cíleno na výrobu lehkých pěno-betonových tvárnic, které svými
vlastnostmi kopírují známý a rozšířený pórobeton. Celý systém může být použit pro
stavbu nejen příček a vnitřních nosných stěn pozemních staveb, ale i při realizaci
obvodových jednovrstvých stěn. Jemně mletá směs byla použita jako aktivní mikroplnivo pro výrobu zkušebních těles, která byla požita pro experimentální účely,
především pro stanovení základních mechanických a tepelně-fyzikálních vlastností.
Směs se skládala z portlandského cementu CEM I 32,5 R, z již zmíněného recyklátu,
vody a pěnotvorné přísady Mapei. Navrženy byly dva typy, které se liší množstvích
jednotlivých komponent. Směs A byla navržena za účelem výroby lehkých porézních
tepelně-izolačních tvárnic. Jejich únosnost v tomto případě hrála až druhořadou roli.
Zatímco směs B cílí na vytvoření tvárnic, jejichž únosnost bude relativně vysoká,
zatímco tepelně-izolační vlastnosti alespoň přijatelné. Složení jednotlivých směsí je
uvedeno v tabulce níže (Tabulka 1).
Tabulka 1: hmotnostní složení použitých směsí pro výrobu zkušebních těles.
Směs

Cement

Recyklát

Voda

Pěnotvorná přísada

[g / hm. %]

A

487,5 / 46,3

262,5 / 24,9

300 / 28,5

3,75 / 0,4

B

650 / 48,1

350 / 25,9

350 / 25,9

2,5 / 0,2
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Z obou typů směsí byla vyrobena zkušební tělesa o rozměrech 40 × 40 × 160 mm
(Obrázek 3). Směsi zrály 28 dnů v běžných laboratorních podmínkách, tj. při teplotě
cca 22 °C a vzdušné vlhkosti cca 50-60 %. Nejprve byla vyrobena pěna. Pro tento účel
byla část záměsové vody smíchána s pěnotvornou přísadou Mapei, přičemž tato směs
byla aktivována pomocí speciální metly na vrtačce. Pěna byla posléze smíchána
s ostatními složkami směsi.

Obrázek 3: Rozlomená zkušební tělesa vyrobená ze zkoumaných směsí.
V rámci experimentální části bylo cíleno na stanovení základních fyzikálních
vlastností, které jsou v případě lehčených betonových tvárnic nejsledovanější:
objemová hmotnost, tlaková únosnost a součinitel tepelné vodivosti. Všechny
vyrobené vzorky byly po 28 dnech zváženy a změřeny v suchém stavu. Objemová
hmotnost ρ [kg/m3] pak byla vypočtena z takto získaných parametrů. Tlaková pevnost
R [MPa] byla stanovena pomocí destruktivních testů; konkrétně jednoosou tlakovou
zkouškou. Použit byl lis Web Tiv Ravestein FP100. Zatěžována byla část vzorků přes
styčnou plochu 40 × 40 mm. Experiment byl řízený posunem o konstantní rychlosti
0,5 mm/min. Každou směs zastupovalo 10 těles. Získané výsledky jsou aritmetickým
průměrem jednotlivých hodnot. Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] byl stanoven
pomocí přístroje Isomet 2104 (Applied precision, Slovensko) s příložnou měřicí
sondou. Vzorky byl měřeny opět při běžných laboratorních podmínkách. Měření bylo
provedeno na trojici těles od každého typu směsi. Výsledkem je aritmetický průměr
tepelné vodivosti.
4. Výsledky a diskuze
Tabulka níže (Tabulka 2) shrnuje výsledky ze všech provedených experimentů. Pro
přehled a porovnání velikosti experimentálně získaných hodnot byla přidána do
hodnocení navíc pomyslná směs C, která reprezentuje fyzikální parametry
pórobetonových tvárnic běžně dostupných na trhu se stavebními materiály. Objemová
hmotnost vzorků A byla 900 kg/m3. Jedná se o hodnotu, která je velmi blízká „těžším“
zástupcům běžně dostupných pórobetonů (C). Oproti tomu směs B měla objemovou
hmotnost bezmála 1400 kg/m3. Velký nárůst oproti verzi A je jistě způsoben menším
množstvím použité pěnotvorné přísady, tedy výrazně menší porozitou. I přesto je ale
tato hodnota výrazně nižší, než jaká je typická pro prostý beton (2200–2300 kg/m3).
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Tlaková pevnost vzorků ze směsi A byla 1,69 MPa. Jedná se o velmi nízkou hodnotu
na to, aby z dané směsi mohly být vyráběny tvárnice pro nosné zdivo. Běžné dostupný
konkurenční produkt nabízí tlakovou pevnost až 4× vyšší. Nicméně pro realizaci
výplňového či dělícího zdiva tato pevnost s rezervou vystačí. Pro ilustraci uveďme, že
stěna realizovaná z této směsi by mohla být teoreticky vysoká až cca 100 metrů, aby
se unesla1. Oproti tomu tlaková pevnost směsi B je velmi blízká parametrům prostého
betonu. Velké směrodatné odchylky v obou případech poukazují na experimentální
nedostatky, které jsou pro předběžné testy běžné.
Součinitel teplotní vodivosti vzorků ze směsi A byl 0,16 W/mK. Jedná se hodnotu,
která je běžná pro konkurenční pórobeton. Pro informaci dodejme, že pokud by
z daného materiálu byla realizována obvodová stěna standardního rodinného domu,
její tloušťka by musela být cca 500 mm, aby byly splněny požadavky příslušné
technické normy (součinitel prostupu tepla U ≤ 0,3 W/m2K) [7]. Takto tlustá stěna
nikterak nevybočuje z dnešních standardů. Tepelně-izolační vlastnosti směsi B byly již
výrazně horší, což je přisuzováno snížené porozitě (zvýšené objemové hmotnosti).
Tabulka 2: Experimentálně zjištěné fyzikální vlastnosti zkušebních těles.
Směs

ρ [kg/m3]

R [MPa]

λ [W/mK]

A

900±35

1,69±0,67

0,160±0,03

B

1390±10

18,95±2,00

0,527±0,01

C*

400–700

2,5–7

0,10–0,19

*Směs C slouží pouze pro porovnání vlastností směsí A a B, hodnoty byly nalezeny
v katalozích běžně prodávaných pórobetonových zdicích prvků.
5. Závěr
Tento příspěvek se zabývá výzkumem a vývojem zdicího systému na cementové
bázi s vysokým obsahem recyklovaného betonu. Cíleno je na vývoj takového
kusového staviva, které dokáže svými fyzikálními vlastnostmi konkurovat standardním
pórobetonovým zdicím systémům. Navrženy byly dvě směsi; každá z nich obsahovala
cca 25 hm. % recyklovaného jemně mletého betonu. Z nich byla následně vyrobena
zkušební tělesa. Recyklát pochází z konstrukčních železobetonových prvků
demolované budovy. Odpadní beton byl nejprve hrubě rozdrcen pomocí hydraulických
demoličních nůžek. Drť byla následně zpracována patentovanou technologií
vysokorychlostního mletí firmou Lavaris, s. r. o., přičemž maximální velikost zrna byla
0,25 mm a křivka zrnitosti kopírovala frakční rozložení standardního cementu. Mletý
recyklát byl posléze použit jako aktivní mikro-plnivo při výrobě pěnobetonových zdicích
tvárnic. Navrženy byly dva typy směsí; jedna pro účely lehčených nosných tvárnic,
druhá pro účely obvodového samonosného zdiva rodinných domů. Sledovány byly
jejich základní fyzikální parametry, tedy objemová hmotnost, tlaková pevnost
a součinitel tepelné vodivosti. Ukázalo se, že obě směsi vykázaly parametry, na které
1

Jedná se o orientační teoretický výpočet. Výpočetním modelem byla mechanika dokonale pružného kontinua.
Všechny součinitelé spolehlivosti byly 1,0. Do výpočtu byly zahrnuty nejnepříznivější získané parametry, tj.
největší objemová hmotnost (přičtena směrodatná odchylka) a nejmenší tlaková pevnost (odečtena směrodatná
odchylka).
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bylo cíleno. Konkrétně směs určena pro realizaci obvodového zdiva svými parametry
zdatně konkurovala běžně dostupným pórobetonovým systémům; její objemová
hmotnost byla cca 900 kg/m3, pevnost v tlaku cca 1,69 MPa, součinitel tepelné
vodivosti cca 0,16 W/mK. Oproti tomu druhá směs vykázala 1390 kg/m3, 18,95 MPa,
0,527 W/mK. Tyto experimentálně získané parametry poukazují na značný aplikační
potenciál vyvíjeného materiálu na poli pozemních staveb a také na
konkurenceschopnost zavedeným stavebním materiálům. V dalších krocích bude
optimalizována geometrie jednotlivých zdicích prvků a jejich sériová výroba.
6. Poděkování
Autoři textu děkují Ministerstvu průmyslu a obchodu za finanční podporu tohoto
výzkumu v rámci programu MPO Trio, číslo projektu FV20503, dále Českému
vysokému učení technickému v Praze za podporu v rámci projektu
SGS16/201/OHK1/3T/11. Rovněž děkují firmě LAVARIS s. r. o. za technickou podporu
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Abstract
This article deals with using waste marble powder as partial replacement for Portland
cement. In particular, we focus on mechanical properties of the cement pastes,
namely the dynamic modulus of elasticity, flexural strength and compressive strength
for 28 day old samples. Tested mixtures were composed of portland cement and 0,
5, 10, 15, 20, 25 and 50 wt. % of micronized marble powder. The six samples from
each mixtures with dimension 40 × 40 × 160 mm was tested. The results obtained
from these materials were compared with reference material.
1. Úvod
V cementářském průmyslu se běžně využívá odpad nebo sekundární materiály
vzniklé z výroby a těžby. Podle množství a druhu použité suroviny se výsledný směsný
cement zatřiďuje [1]. Nejčastěji se do směsných cementů používá popílek (křemičitý
zbytkový produkt uhelné elektrárny), vápenec (surovina získaná z lomů), vysokopecní
struska (zbytkový produkt metalurgie). V závislosti na druhu, také norma ČSN EN 1971 udává maximální množství příměsi a to pro popílek od 0 do 35 %, pro vápenec od 0
do 20 % a pro strusku od 0 do 95 % [1]. Existují další možnosti příměsí, které norma
ČSN EN 206-1 shledává jako inertní, protože neobsahující jak hydraulické tak i
pucolánové složky [2]. Podle některých prací tomu tak není, protože i tyto inertní
částice mohou mít vliv na průběh hydratace [3] a to tak, že v průběhu hydratace inertní
složky vytvářejí nukleační centra pro růst portlanditu a urychlují hydrataci silikátových
a aluminátových fází. Díky tomu mohou ovlivnit počáteční nárůst pevností v betonu a
celkový stupeň hydratace. Důležitým faktorem je velikost zrn (granulometrie), jemnost
mletí a tedy i technologie mletí.
Firma LAVARIS technologii mletí modernizuje a stále vyvíjí modernější způsoby
mletí od použití vysokorychlostního mlýnu až po použití patentovaných břitů. Díky
těmto technologickým pokrokům je možné využít odpad a druhotné suroviny, které
v minulosti byly využívány minimálně. Mezi tyto suroviny patří například beton nebo
mramor. S příměsemi ve formě mikromletého starého betonu firma LAVARIS udělala
natolik velký pokrok a to že v průběhu vysokorychlostního mletí dojde nejenom ke
zmenšení zrn natolik, že mohou tvořit nukleační centra, ale také v průběhu mikromletí
dojde k odhalení nezhydratovaných slínků [4]. Nevýhodou použití betonu je jeho
tvrdost, protože v průběhu mikromletí dochází k rychlému opotřebení patentovaných
břitů. Odpovědí na to by mohlo být využití mramorového kalu, protože se jedná o
odpad z procesu řezání a broušení mramoru, jsou jeho zrna celkově malá (od 0 do
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500 mikronů) a díky tomu nedochází k tak rychlému opotřebení břitů. Existuje několik
prací zabývající se možností využití mramorového kalu jako náhrady za běžně
využívané pojivo ve směsích malt a betonů. [5, 6, 7]. Výsledkem těchto prací bylo
zjištění že nahrazením od 10 až 15 procent dochází ke zvýšení tlakových pevností
výsledného kompozitu.
Firma LAVARIS se ve spolupráci s ČVUT v Praze snaží vyvinout pojivo, které bude
z 50 hm. % tvořeno těmito druhotnými surovinami a odpady a bude vykazovat obdobné
mechanické vlastnosti jako referenční materiál. Toto pojivo bude dále v rámci projektu
MPO TRIO FV20503 využito pro výrobu lehčených tvárnic s vysokým obsahem
odpadních materiálů, s nízkou cenou a vysokými tepelně izolačními vlastnostmi.

2. Materiály a vzorky
Testované cementové pasty byly tvořeny kompozitem složeným z Portlandského
cementu a jeho procentuální náhrady mikromletou mramorovou moučkou v množství
od 0 hm. % (referenční směs) až do 50 hm. %. Každá sada obsahovala šest vzorků o
velikosti 40 × 40 × 160 mm. Vodní součinitel, tedy hmotnost vody k celkové hmotnosti
pojiva tedy i celé suché směsi, byl nastaven na hodnotu 0,35. Druhý den po výrobě
byla tělesa od formována a uložena volně v laboratorním prostředí při teplotě 22 ±
1 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 ± 2 % po dobu 28 dní. Složení jednotlivých směsí
i se zpracovatelností čerstvé směsi je zobrazeno v tabulce 1. Zpracovatelnost čerstvé
směsi byla měřena pomocí metody sednutí kužele, kde byla měřená vzdálenost ve
dvou kolmých směrech po 15 rázech.
Jako referenční materiál, který budeme nahrazovat, byl zvolen Portlandský cement
CEM I 42.5 R od firmy Českomoravský beton, a.s. se závodem umístěním v Radotínu.
Jedná se o cement, kde hlavní složku tvoří Portlandský slínek se zastoupením od
95 do 100 hm. %. Zbylé množství tvoří doplňující složky. Portlandský cement měl
měrný povrch 380 kg/m3 a frakci od 0 do 250 mikronů.
Jako částečná náhrada za Portlandský cement byla zvolena mikromletá
mechanicky aktivovaná mramorová moučka. Tato moučka vznikla pomletím
mramorového kalu, který pochází z průmyslové oblasti umístěné na západním břehu
Jordánu a který vznikl během řezání, broušení a leštění mramoru. Mramorový kal byl
hrudkovitý a obsahoval shluky zrn. Ve spolupráci s firmou LAVARIS byl tento
mramorový kal pomlet na vysokorychlostních mlýnech z důvodu lepší
zpracovatelnosti, zlepšení vlastností mramorového kalu a zvýšení měrného povrchu.
Pro tento účel byl použit vysokorychlostní mlýn typu SBD 600 s výkonem 2x30kW
vybavený patentovanými břity. Použity byly dva režimy mletí s volbou dvou typů
upravených rotorů s variantami osazených mlecích elementů. V prvním případě se
jednalo o element ve formě patentovaných pinů o průměru 400 mm a v druhém případě
se jednalo o patentované zuby o průměru 150 mm. V obou případech rychlost mletí
byla nastavena na hodnotu 300 m/s. Výsledkem vysokorychlostního mletí byla
mikromletá mramorová moučka. Mikromletá mramorová moučka měla měrný povrch
390 kg/m3 a frakce byla od 0 do 280 mikronů.
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Tabulka 1: Složení testovaných směsí.
Směs

Procentuální
náhrada

Cement
(CEM I
42.5 R) [g]

Mikromletá
mramorová
moučka [g]

Voda
[g]

Zpracovatelnost
[mm]

Objemová
hmotnost
[kg/m3]

M0

0 hm. %

1500

0

525

25,4 × 25,5

1964 ± 9

M5

5 hm. %

1425

75

525

26,3 × 26,3

1909 ± 12

M10

10 hm. %

1350

150

525

26,3 × 26,3

1898 ± 6

M15

15 hm. %

1275

225

525

26,3 × 26,4

1875 ±12

M20

20 hm. %

1200

300

525

26,3 × 26,4

1838 ± 13

M25

25 hm. %

1125

375

525

26,3 × 26,5

1824 ± 16

M50

50 hm. %

750

750

525

26,9 × 27,0

1698 ± 5

3. Experimentální metody
Pro měření dynamických modulů byla použita nedestruktivní ultrazvuková metoda.
Ultrazvuková impulsní metoda je založena na principu měření rychlosti šíření
ultrazvukového impulsu materiálem. Tato metoda spočívá na vysílání opakujících se
ultrazvukových impulsů přes zkoušený vzorek (materiál). Zaznamenává se rychlost
(časový úsek), za který projde ultrazvukový impuls skrz zkoumaný vzorek. Výpočet
dynamického modulu pružnosti byl stanoven dle normy ČSN 73 1371 [8] a ČSN EN
12505-4 [9].
Pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku byly stanoveny za použití zařízení (hydraulického
lisu) Heckert, model FP100. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena čtyřbodovou
ohybovou zkouškou a pevnost v tlaku jednoosou tlakovou zkouškou. Testování bylo
řízeno posunem při konstantní rychlosti 0,1 mm/s v případě čtyřbodového ohybu a 0,3
mm/s pro jednoosý tlak. Vzdálenost mezi podpěrami během čtyřbodové ohybové
zkoušky byla rovna 100 mm. Jednoosá zkouška v tlaku byla provedena na
přelomených polovinách. Pevnost v tahu za ohybu byla měřena vždy na šesti vzorcích
a pevnost v tlaku na 12 vzorcích.
4. Výsledky a diskuze
Mechanické vlastnosti 28 dní starých cementových past jsou zobrazeny na obrázku
1-3. Z výsledků je patrný vliv příměsi v podobně mikromleté mramorové moučky, která
má negativní vliv na dynamický modul pružnosti, kde při nahrazení 50 hm. % cementu
dojde k poklesu dynamického modulu pružnosti o 10 GPa. Obdobný trend jako u
dynamického modulu pružnosti, lze vidět u pevnosti v tlaku kde při nahrazeni 50 hm.
% cementu dojde k poklesu pevnosti o 50 MPa. U pevnosti v tahu je vidět pozitivní vliv
mikromleté mramorové moučky způsobený jejími plnivovými vlastnostmi. Plnivo ve
formě mikromleté mramorové moučky vytváří kostru, která lépe přenáší tlak a navíc
snížením množství cementu dojde k menšímu uvolněnému teplu v průběhu hydratace,
a tedy dojde ke vzniku menšího množství mikrotrhlinek, které mají zásadní vliv na
pevnost v tahu za ohybu.
Z výsledků je patrné, že náhrada ve formě 5 až 10 hm. % nemá zásadní vliv na
mechanické vlastnosti (dynamický modul pružnosti, pevnost v tahu za ohybu). Došlo
ke snížení pevnosti v tlaku, ale pokud přihlédneme ke zpracovatelnosti čerstvé směsi,
133

tak je patrný plastifikační vliv mikromleté mramorové moučky a tedy i množství volné
vody a k tomu množství vzniklých pórů ve finálním kompozitu. Z těchto výsledků lze
usoudit, že pokud by byl sjednocujícím faktorem zpracovatelnost směsi, tak by
výsledná pevnost v tlaku mohla dosahovat lepších hodnot.

Obrázek 1: Hodnoty dynamického
modulu pružnosti testovaných sad

Obrázek 2: Hodnoty pevnosti v tahu za
ohybu testovaných sad

Obrázek 3: Hodnoty pevnosti v tlaku testovaných sad
4. Závěr
V této práci je zkoumán vliv odpadní mikromleté mramorové moučky jako náhrady
za portlandský cement. Výsledky ukazují negativní vliv mikromleté mramorové moučky
na některé mechanické vlastnosti, kde při extrémním nahrazení 50 hm. %
portlandského cementu dojde ke snížení pevnosti v tlaku o víc jak polovinu. V
budoucnosti se výzkum zaměří na možnost zapojení mikromleté mramorové moučky
v procesu hydratace.
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