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JAK SI PORADÍ STAVEBNICTVÍ S POŽADAVKEM EU
NA NULOVÉ SKLÁDKOVÁNÍ ODPADNÍCH PLASTŮ
DO ROKU 2020
Ing. František Vörös: Sdružení EPS ČR, kancelář Na Cukrovaru 74, Kralupy nad
Vltavou, email: info@epscr.cz
Česká technologická platforma – plasty, Dělnická 12, 170 00
Praha 7
Abstract:
Construction industry in the EU consumes one-fifth of the applied plastics - more
than 11 million tons / year. They are long-term applications, but the buildings with
applied plastics will be dismantled one day. The Plastics Europe requirement relates
to the zero dumping of plastics by 2020. This requirement is a new challenge for the
solution regarding the construction waste. It will be necessary to find solutions how to
prevent damping of calorically valuable plastics and plastics containing banned
substances.
1) ÚVOD
Na předchozích konferencích Recycling jsem prezentoval [1-3] problematiku recyklací
plastových odpadů ze stavebnictví se zaměřením na izolace z EPS a aplikace PVC.
Letos bych se soustředil na problematiku plastových odpadů ze stavebnictví
z pohledu požadavku EU na nulové skládkování plastových odpadů do roku 2020.
2) PLASTY VE STAVEBNICTVÍ
Výroba, zpracování a spotřeba plastů vykazuje stoupající trend, když v roce 1950 se
na světě vyrobilo 1,5 mil.tun, v roce 2012 to bylo 288 mil.tun, pro rok 2020 se
prognózuje 400 mil.tun a v roce 2050 by se mělo jednat již o 700 mil.tun. Spotřeba
plastů v Evropě se bude v roce 2020 pohybovat okolo 60 mil.tun, v ČR přes 1,2
mil.tun.
Uplatnění plastů ve stavebnictví je druhou nejčastější aplikací – po obalech – viz
obr.č.1. Pro aplikace ve stavebnictví je požadována dlouhodobá životnost, avšak po
skončení aplikace je nutno hledat ekologické využití plastů.

Obr.č.1 – Spotřeba jednotlivých typů plastů v různých aplikačních segmentech – obaly,
stavebnictví, automobily, elektro a ostatní .Zdroj Plastics Europe.
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Plasty pomáhají ke snižování spotřeby energie a emisí CO2 zejména v budovách.
Pro PVC, polyolefiny, EPS a polyuretany jsou vytvářeny podmínky pro zařazení mezi
udržitelné produkty. Současný podíl ve stavebnictví – jedna pětina – se bude
s ohledem na požadavky renovací budov zvyšovat.
3) PLASTOVÉ ODPADY
V EU se v roce 2012 generovalo v průměru 48,8kg post-uživatelských plastů na
hlavu, v ČR pouze 37kg [4] – viz obr.č.2. Přihlédneme-li ke spotřebě plastů v ČR
kolem 100kg/hlavu a průměrné hodnotě výskytu post-uživatelských plastových
odpadů v EU ve výši cca 52% ze spotřebovaných plastů, pak by se mělo v ČR
generovat min. 550 tis.tun, což je o 160 tis.tun odpadních plastů více než je oficiálně
statisticky podchycených 387 tis.tun. – viz tabulka I. Lze předpokládat, že rozdíl je
ukrytý ve směsném komunálním odpadu na skládkách.

Obr.č.2 – Výskyt post-uživatelských odpadních plastů v 29 zemích Evropy v kg/hlavu v roce
2012. Zdroj Plastics Europe
Tabulka I – Post-uživatelské plasty v Evropě a v ČR v tisíci tunách dle aplikací a využití
v roce 2012. Zdroj Plastics Europe.
Aplikace

Generováno
plastových
odpadů v kt

Využití v kt
Mechanická
recyklace

Energetické využití

Evropa

Evropa

Evropa

ČR

Skládkování v kt

ČR

ČR

Evropa

ČR

15 663

244

5 353

116

5 480

54

4 830

74

Stavebnictví

1 400

27

301

4

551

2

548

22

Automobily

1 235

15

184

2

312

1

739

12

Elektronika

1 226

18

191

2

519

2

516

14

876

16

21

0

374

2

482

14

Zemědělství

1 316

17

347

0

374

2

595

15

Ostatní

3 449

51

142

0

1 425

7

1 883

44

Celkem

25 165

387

6 537

124

8 948

69

9 593

194

Obaly

Domácí
spotřebiče
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Za období 2006 – 2012 se v EU vytřídilo v průměru 25 mil.tun odpadních plastů.
Obr.č.3 dokumentuje příznivý trend zvyšování podílu recyklací a energetického
využití.

Obr.č.3 – Způsob využití odpadních plastů skládkováním, energeticky a recyklací v letech
2006 – 2012. Zdroj Plastics Europe.

Pokud by však snižování množství odpadních plastů na skládkách pokračovalo
dosavadním tempem, pak by k nulovému skládkování došlo až k roku 2037 – viz
obr.č.4.

Obr.č.4 – Scénář snižování skládkování odpadních plastů dosavadním tempem (čárkovaně)
a zákazem skládkování k 2020. Zdroj Plastics Europe.

Při zákazu skládkování odpadních plastů do roku 2020 by se ušetřilo 80 mil.tun
plastů, které by jinak skončily na skládkách. To představuje jednu miliardu tun ropy
v hodnotě 78 miliard Eur.
K výměně zkušeností k řešení nulového skládkování plastů pořádala vloni Plastics
Europe již potřetí konferenci Identiplast 2013. Informaci o této a předchozích lze
nalézt v časopisu Odpadní fórum [5]. Řada informací byla publikována autorem i
v časopisu Odpady [6].
6

4) PLASTOVÉ ODPADY ZE STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví generovalo v EU v roce 2012 relativně málo plastových odpadů – 1,4
mil.tun, tj. má 6% podíl. viz obr.č.5 a tabulka II.

Obr.č.5 – Výskyt post-uživatelských odpadních plastů v 29 zemích Evropy podle aplikací –
vyjádřeno v tisíci tunách a procentech v roce 2012. Zdroj Plastics Europe
Tabulka II – Vznik odpadů ze stavebnictví v EU v roce 2012, způsob jejich využití
v členských státech. Zdroj Plastics Europe.

7

Pouze 8 zemí (Rakousko, Belgie , Dánsko, Německo, Nizozemí, Švédsko a
Švýcarsko) se blíží k nulovému skládkování odpadních plastů ze stavebnictví. Česká
republika s 80% podílem skládkování patří k těm, které se musí „snažit“, aby cíl
nulového skládkování do roku 2020 dosáhla. Zejména když bych přístup k této
problematice posuzoval z příspěvku [7]. Jsou v něm popsány principy recyklace,
mechanizace, třídící jednotky a zpětné využití recyklátu pro: betony, sklo, keramiku,
dřevo a asfalty. O plastech ani slovo. Přitom se v EU a zřejmě i v ČR na stavebních
plastových odpadech podílejí tyto aplikace:
Izolace
22,0%
Potrubí
20,5%
Podlahy
19,0%
Profily
9,9%
Folie
8,8%
Okna
7,0%
Ostatní
12,8%
Z hlediska aplikovaných typů plastů ve stavebnictví dominuje PVC. V roce 2012 se
podařilo recyklovat v EU 362 tis.tun PVC, převážně ze stavebnictví. Cíl 800 tis.tun
pro rok 2020 je reálný – viz obr.č.6.

Obr.č.6 – Množství recyklovaného PVC v tunách z iniciativ Vinyl 2010 a VinylPlus v období
2002 –2012. Zdroj VinylPlus.

O přístupu k recyklacím PVC v Německu vypovídá obr.č.7. PVC vytříděné z demolic
je tam možné předat k recyklacím do více než 50-ti zařízení [8]. Obdobnou síť pro
odpadní plasty vytříděné ze stavebních demolic je nutno vytvořit i v ČR.
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Obr.č.7 – Rozmístění recyklačních zařízení
Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt E.U.

pro

odpadní

PVC.

Zdroj

AGPU

–

I v krizi postiženém stavebnictví zaznamenávají rekonstrukce a zateplování budov
nárůst. Dle statistických údajů poklesl výkon stavebnictví ČR v roce 2013 o 8,3%.
Spotřeba EPS však vzrostla o 8,2%, když 88% tohoto množství skončilo ve
stavebnictví.
Čerstvé údaje o využití odpadního pěnového PS byly publikovány počátkem roku
2014 [9]. Ukládání na skládky EPS odpadů ve výši cca 40% v EU nebude o roku 2020
možné, neboť dosud používaný retardér hoření - HBCD – hexabromcyklododekan
byl v květnu 2013 zařazen na příloha č.1 tzv. POP – persistentních organických
polutantů dle Stockholmské konvence. Jeho používání pro aplikace ve stavebnictví je
omezeno do roku 2019. Poté nebude možno odpady EPS s touto látkou skládkovat a
asi ani recyklovat. Jediná možnost využití bude ekologické spalování. Zkoušky
spalování EPS s HBCD již proběhly ve spalovně komunálních odpadů ve Würzburgu
se závěry, že na tyto odpady není nutno pohlížet jako na nebezpečné a při spalování
nevznikají nebezpečné zplodiny jako furany nebo dioxiny [10]. Podrobnější údaje o
využití odpadních plastů dle typů a aplikací lze nalézt [11, 12].
5) ZÁVĚR
Množstevně je zatím podíl odpadních plastů ve stavebních odpadech zanedbatelný,
v budoucnu se však bude výrazně zvyšovat. Již dnes bychom měli připravovat
řešení, která by spočívala v recyklaci nebo energetickém využití použitých plastů ze
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stavebnictví, neboť skládkování odpadních plastů bude v blízké budoucnosti
zakázáno.
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POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA Z
RŮZNÝCH ZDROJŮ
COMPARING OF RECYCLED AGGREGATE PROPERTIES FROM DIFFERENT
SOURCES
Jméno autora: Ing. Tereza Pavlů, Ing. Magdaléna Šefflová
Organizace: České vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta, katedra K124
konstrukcí pozemních staveb, Thákurova 7/2077, 166 29, Praha 6,
tereza.pavlu@fsv.cvut.cz
Abstract
The study deals with the potentional use of modified construction and demolition(C&D) waste
as a partial replacement of natural aggregate in the production of concrete structures. The
aim of investigation was determine recycled aggregates properties originating from C&D
waste. Tested samples were obtained in the different recycling plants and from the
laboratory. These samples were compared with natural aggregate. Results were evaluated
with regard to meet legislative requirements.

1. Úvod
Nalezení vhodného využití stavebního a demoličního (S&D) odpadu se stává cílem
mnoha států po celém světě. Důvodem toho je stále se zvětšující množství S&D odpadu,
která pro Evropskou unii dosahuje úrovně až 31% všech odpadů[1]. Mnoho výzkumných
institucí po světě se věnuje možnosti uplatnění využití tohoto druhu odpadu jako náhradu
kameniva do betonu, jehož produkce stále stoupá [2].Výroba betonu postupně vyčerpává
přírodní zdroje, kterých se může zdát stále dostatek, avšak jejich množství klesá a je mnoho
zemí, které musí z důvodu absence vlastního přírodního kameniva dovážet, což má další
vedlejší dopad na kvalitu životního prostředí v podobě emisí pocházejících z dopravy. Další
z nezanedbatelných nevýhod odpadu je jeho skládkování, které zapříčiňuje zábor mnohdy
kvalitní půdy. Jedním z možných řešení všech zmíněných problémů je vhodné využívání
recyklovaného kameniva s S&D odpadu do konstrukčních betonů. Poznatky vzešlé z
výsledků z mnohaletých zkoušek vlastností kameniva a zároveň betonu vyrobeného z
příměsí recyklátu se pomalu začínají promítat do legislativ jednotlivých zemí. Zároveň z
mnoha publikovaných studií vyplývá, že jednou z nejproblematičtějších vlastností
recyklovaného kameniva je jeho vysoká pórovitost[3], která negativně ovlivňuje další
vlastnosti, jako jsou objemová hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost, odolnost proti drcení
a další. V normách zabývajících se vlastnostmi a zkoušením kameniva do betonu a výrobou
betonu [4; 5] jsou uvedeny požadavky na tyto vlastností a zároveň omezení spojená s
použitím betonu, kde byla část přírodního kameniva nahrazena recyklovaným.

2. Zkoušené vlastnosti recyklovaného kameniva
Jako nejvhodnější náhrada přírodního kameniva se jeví recyklované kamenivo typu 1[5],
které obsahuje více než 90% drceného betonu a jeho vlastnosti nejvíce se blíží vlastnostem
kameniva z přírodních zdrojů. Dle normy platné ve Spolkové republice Německo je možné
použít tento typ recyklovaného kameniva do výše 45% pro určené expoziční třídy betonu[6].
Podobnost vlastností tohoto typu recyklovaného kameniva s přírodním kamenivem a jeho
vhodnost využití do betonu jsou předmětem dlouhodobého zkoumání. Přestože jde o
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nejvhodnější typ recyklovaného kameniva, dochází u některých vlastností k zásadnímu
zhoršení. V normě jsou, stejně jako pro přírodní kamenivo, uvedeny požadavky na vlastnosti
tohoto typu kameniva[4; 5]. Fyzikální vlastností, kde dochází k největším rozdílům, je
nasákavost[7; 8; 9], kterou zapříčiňuje především přítomnosti cementového tmelu na
povrchu kameniva [3; 10]. Nejde však o jedinou příčinu vysoké nasákavosti, tu dále ovlivňují
složení látek, velikost zrna a vlastnosti původního kameniva. Jemné frakce recyklovaného
kameniva mají vyšší nasákavost a proto je výhodnější jím v betonové směsi nahrazovat
hrubší frakce[11]. Vyšší nasákavost recyklovaného kameniva ovlivňuje již samotný návrh
receptury betonu, kdy může dojít ke zkreslení hodnoty vodního součinitele [12; 13] a dále
pak odolnost kameniva proti mrazu. Dalšími fyzikálními vlastnostmi, kde dochází ke zhoršení
vlastností oproti přírodnímu kamenivu, jsou objemová hmotnost, odolnost proti drcení a
oděru [14]a další. Nebylo však prokázáno, že na zmiňované fyzikální vlastnosti má vliv
pevnostní třída původního betonu [10].

2.1 Typy recyklovaného kameniva (RK)
V rámci tohoto článku bude publikováno porovnání několika vzorků recyklovaného
kameniva, které měly rozdílné složení i původ. Zkoušené vzorky recyklovaného kameniva
pocházely z laboratoře (A), z recyklačního střediska v Belgii (B1, B2), kde byly jednotlivé
vzorky brány z jednoho recyklačního střediska ve dvou sériích. Vzorky označené jako C měly
původ ve třech recyklačních střediskách v České republice (C1, C2, C3, C4), kde vzorky C2
a C3 pocházejí ze dvou sad v rámci jednoho recyklačního střediska. Vzorky byly rozděleny
do dvou frakcí 4/8 mm a 8/16 mm, tak, aby bylo možné posoudit rozdíl vlastností v závislosti
na velikosti částic. Všechny zkoušené vzorky byly porovnány se dvěma typy přírodního
kameniva (P1, P2) a vyhodnoceny z hlediska požadavků normy. Pro vzorek recyklovaného
kameniva z laboratoře byly použity tři různé pevnostní třídy betonu, aby bylo zjištěno, zda
nedochází k výrazným rozdílům fyzikálních vlastností v závislosti na mechanických
vlastnostech původního betonu. Vybrané vzorky jsou zobrazeny na (Obr. 1).

Kamenivo A

Kamenivo B1

Kamenivo C1

Kamenivo C2

Obr. 1Ukázky jednotlivých zkoušených vzorků

2.2 Složení zkoušeného recyklovaného kameniva
U všech vzorků zkoušeného kameniva byl proveden identifikační test, při kterém došlo
k oddělení jednotlivých složek dle normy[5] a zvážení. Po provedení tohoto testu byly vzorky
zařazeny do typů recyklovaného kameniva, dle kterých jsou pak posuzovány jejich vlastnosti
a možnost využití do betonových konstrukcí. Z vyhodnocení výsledků (Obr. 2) vyplívá, že
všechny vzorky, kromě C2, splňují dle normy [5]podmínky pro zařazení do typu 1, tj. obsahují
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více než 90% drceného betonu. Pouze kamenivo C2, bylo vyhodnoceno jako RK typu 4směsný recyklát.

Obr. 2 Srovnání složení jednotlivých vzorků
Z výsledků identifikačního testu vyplývají požadavky na jednotlivé typy recyklovaného
kameniva (
Tab. 1).
Tab. 1 Podíl drceného betonu v recyklovaném kamenivu, typ recyklovaného kameniva a
požadavky dle normy

Označení
kameniva

Množství
betonové drti [%]

A
B1
B2
C1
C2
C3
C4

100
98
97
100
75
96
98

Zařazení Požadavky
Nasákavost
[%]
Typ 1
10 ± 2
Typ 1
10 ± 2
Typ 1
10 ± 2
Typ 1
10 ± 2
Typ 4
Typ 1
10 ± 2
Typ 1
10 ± 2

Objemová
hmotnost [kg/m3]
2000
2000
2000
2000
1500
2000
2000

2.3 Objemová hmotnost recyklovaného kameniva
Z průzkumu literatury vyplívá, že pokles objemové hmotnosti recyklovaného kameniva v
suchém stavu je mezi 5 až 10 %[6; 7; 11; 10], i přesto však většina zkoušených vzorků
splňuje požadavek normy, který je 2000 kg/m3[5]. Objemová hmotnost je změřena, jak na
vzorcích laboratorně recyklovaného kameniva, tak na vzorcích recyklovaného kameniva
z recyklačních středisek. Výsledky studií dokazují, že u RK z recyklačních středisek dochází
k většímu snížení objemové hmotnosti, než je tomu u laboratorního RK. Ve vzájemném
porovnání se rozdíl blíží 10 % (Tab. 3). Dále je z výsledných hodnot patrný rozdíl
objemových hmotností v závislosti na frakci.
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Tab. 2 Výsledky objemové hmotnosti (SSD) zkoušeného recyklovaného kameniva z uváděné
literatury[6]
Objemová hmotnost (SSD) [kg/m3]
Původ betonového recyklovaného kameniva
Hrubá frakce
Jemná frakce
Laboratoř, 28 dní, pevnost 39,6 MPa

2450

2165

Laboratoř 25 dní, C30/37

2526

2165

Laboratoř

2490

2340

Recyklační středisko

2225

-

Recyklační středisko

2394

-

Ve vlastním výzkumu byla ke zjištění objemových hmotností použita pyknometrická
metoda dle normy[15], ze které je možné dopočítat objemovou hmotnost plně nasyceného
(SSD) a vysušeného kameniva (RD). Objemová hmotnost byla měřena u všech vzorků
zmíněných v předchozí kapitole.

Obr. 3 Objemová hmotnost (SSD) zkoušených vzorků ve vysušeném stavu
směrodatné odchylky naměřených hodnot
Bylo zjištěno, že pokles objemové hmotnosti recyklovaného kameniva dosahuje
maximálně 15% oproti přírodnímu kamenivu, u laboratorně vyrobeného recyklátu je pokles
méně než 10% (Obr. 3). U výsledných hodnot jednotlivých vzorků recyklovaného kameniva z
recyklačního střediska nedochází k tak velkým rozdílům objemové hmotnosti, jako je tomu u
nasákavosti. Je splněn požadavek normy pro recyklované kamenivo typu 1, jelikož všechny
vzorky dosáhly vyšší objemové hmotnosti než je 2000 kg/m3 a pro typ 4, kde je objemová
hmotnost vyšší než požadavek normy 1500 kg/m3. Jak již bylo zmíněno z výsledků literatury,
došlo k rozdílným výsledkům u objemových hmotností (SSD) mezi laboratorně a průmyslově
vyrobeným recyklátem, ve vzájemném srovnání je maximální pokles 10%.
Tab. 3 Vlastnosti recyklovaného kameniva v závislosti na třídě původního betonu
Označení třídy
C 30/37
C60/75
C20/25
Pevnost v tlaku [MPa]
42,3
70,8
28,5
3
Objemová hmotnost vypočtená [kg/m ]
2285
2580
2630
3
Objemová hmotnost naměřená [kg/m ]
2446
2439
2439
Nasákavost [%]
3,86
3,71
3,47
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2.4 Nasákavost recyklovaného kameniva
Z uvedené literatury vyplívá, že nasákavost recyklovaného kameniva může v závislosti na
typu dosahovat až šestnáctinásobných hodnot oproti přírodnímu kamenivu pro jemné frakce
[7] a pěti až desetinásobných hodnot pro hrubé kamenivo [11]. Rozdíly mezi jemnou a
hrubou frakcí se pohybují okolo pětinásobku [11; 10] (Tab. 4). Publikované výsledky ukazují
na velký rozdíl nasákavosti v závislosti na velikosti zrna. U hrubé frakce dochází ke zvýšení
hodnot okolo šestinásobku. Velká pórovitost a z toho vyplívající vysoká nasákavost
recyklovaného kameniva ovlivňuje návrh receptury. Ten musí počítat z množstvím záměsové
vody, která se nasákne do kameniva předtím, než zreaguje s cementem, a proto je třeba tuto
vodu odečíst od vody započítávané do vodního součinitele, nebo musí být přistoupeno
k před-nasáknutí kameniva potřebným množstvím vody, které se odvozuje z vypočítané
nasákavosti.
Tab. 4 Výsledky nasákavosti zkoušeného recyklovaného kameniva z uváděné literatury[6]
Objemová hmotnost (SSD) [kg/m3]
Původ betonového recyklovaného kameniva
Hrubá frakce
Jemná frakce
Laboratoř, 28 dní, pevnost 39,6 MPa

6,1

13,1

Laboratoř 35 dní, C30/37

8,5

13,1

Laboratoř

5,7 - 7,9

-

Recyklační středisko

6,2 – 7,7

-

Recyklační středisko

5,6

-

Zkoušené vzorky recyklovaného kameniva pocházely z laboratoře a ze dvou recyklačních
středisek v Belgii a v České republice. Ve většině případů šlo o recyklované kamenivo typu 1
(
Tab. 1). Vzorky byly porovnány s kamenivem z horninové směsi (P1) a přírodním
vápencem (P2). Pro měření byla použita pyknometrická metoda [15]. Jednotlivé vzorky byly
v průběhu 24 hodin, kdy byly pomořeny ve vodě, pravidelně váženy, aby bylo možné zjistit
průběh nasákavosti v čase a po 24 hodinách (Obr. 4).

Obr. 4 Nasákavost zkoušených vzorků a směrodatné odchylky naměřených hodnot
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Z měření vyplývá, že nárůst nasákavosti recyklovaného kameniva se oproti přírodnímu
kamenivu pohybuje mezi tří až desetinásobkem. Je však splněn požadavek normy [5], který
je 10%. Požadavek těsně nesplňuje pouze kamenivo C2, které však bylo zařazeno jako typ
4, u kterého požadavek na nasákavost není určen, a to z toho důvodu, že tento typ kameniva
není možné jako kamenivo do betonu. Z grafu je dále patrný rozdíl mezi nasákavostí
recyklovaného kameniva z Belgických a Českých recyklačních středisek, kde vzorky z
recyklačních středisek v Belgii, dosahují hodnot podobných laboratorně vyrobenému
kamenivu a oproti českému recyklátu mají zhruba poloviční nasákavost. V neposlední řadě
je možné z grafu vyčíst předpokládaný rozdíl v nasákavosti mezi jemnou a hrubou frakcí
kameniva, jak bylo zmíněno v Kap. 2.

3. Shrnutí výsledků
Prezentované výsledky dokazují prvotní předpoklad vycházející z uvedené literatury, že
jednou z vlastností recyklovaného kameniva, kde dochází ke znatelnému zhoršení oproti
kamenivu přírodnímu, je nasákavost. V porovnání s přírodním kamenivem dosahuje
pětinásobných až desetinásobných hodnot v závislosti na složení recyklátu a velikosti zrna.
Vysoká nasákavost RK, která úzce souvisí s odolností proti mrazu, značně omezuje jeho
využití do betonových konstrukcí. Nižší nasákavost frakce RK 8/16 ukazuje na vhodnost
náhrady hrubé frakce přírodního kameniva. Výsledky dále ukazují, že i v rámci jednoho
druhu recyklátu pocházejícího z jednoho zdroje, může docházet ke značným rozdílům (C2 a
C3). U objemové hmotnosti nedochází k tak velkým rozdílům mezi přírodním a recyklovaným
kamenivem, pokles je mezi 10 a 25 %. U všech vzorků je splněn legislativní požadavek pro
daný typ recyklovaného kameniva.
Dále byl prokázán rozdíl mezi recyklovaným kamenivem produkovaných v České
republice a v Belgii. Rozdíl v kvalitě je nejspíše způsoben rozdílným způsobem recyklace,
kde v Belgii je třeba využívat takto upravený stavební odpad do nových konstrukčních
betonů z důvodu chybějících zdrojů přírodního kameniva, a proto se více zaměřují na třídění
a zpracovaní stavebního a demoličního odpadu již v průběhu demolice než je tomu v
Čechách, kde je přírodních zdrojů prozatím dostatek.

4. Závěr
Z publikovaných výsledků vyplívá, že předtím než je možné použít stavební a demoliční
odpad jako recyklované kamenivo do betonu, je třeba ověřit jeho vlastnosti, které se oproti
přírodnímu kamenivu v mnohém liší. Jedním z hlavních rozdílů je, kromě mnohokráte
zmíněné nasákavosti, větší rozptyl výsledků v rámci jednoho zdroje. Proto je důležité ověřit
tyto vlastnosti a věnovat jim zvláštní pozornost již před samotným návrhem receptury
betonové směsi, který je některými vlastnostmi značně ovlivňován. Přestože recyklované
kamenivo mnohdy splňuje legislativní požadavky, je třeba uvažovat s jistým omezením jeho
využití do betonových konstrukcí a to s ohledem na jeho vlastnosti a stupeň vlivu prostředí.
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VLIV VLASTNOSTÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA NA
MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONU
INFLUENCE OF PROPERTIES RECYCLED AGGREGATE ON MECHANICAL
PROPERTIES OF CONCRETE
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Abstract
This article deals with mechanical properties of concrete containing recycled concrete
aggregate. Two types of recycled concrete aggregate were used for the production of
the concrete, which originate from the same recycling center. For the testing of
concrete, a total of six compounds were made, one of which was
a
reference compound and in others a coarse fraction of natural aggregate was in
varying ratio replaced by recycled aggregate. The test results showed that using of
recycled aggregate as a partial replacement for natural aggregate in concrete causes
deterioration of its mechanical properties.
1. Úvod
Použití betonového recyklovaného kameniva jako částečné náhrady přírodního
kameniva v betonu je možným řešením problému likvidace betonu po ukončení jeho
životnosti a zároveň problému vyčerpávání přírodních zdrojů kameniva. Důvodem
sporadického využívání betonového recyklátu při výrobě nových betonových prvků
může být poměrně málo poznatků a zkušeností s tímto materiálem. Dalším
problémem je také odlišná kvalita recyklátu a to nejen napříč recyklačními středisky,
ale i v rámci jednoho recyklačního centra. Proto je velice důležité zkoušet vlastnosti
recyklovaného kameniva a jeho odlišnostem přizpůsobit návrh betonové směsi.
2. Zkoušení betonového recyklovaného kameniva
Z předchozích výzkumů je patrné, že u betonového recyklovaného kameniva
dochází ke zhoršení fyzikálních vlastností oproti přírodnímu kamenivu. Recyklované
kamenivo má vyšší nasákavost a zároveň nižší objemovou hmotnost [1, 2]. Důvodem
je vyšší pórovitost betonového recyklovaného kameniva, která je zapříčiněna
přítomností cementového tmelu na povrchu kameniva [3].
2.1 Zkoušené recyklované kamenivo
Pro potřeby experimentu byly použity dva typy betonového recyklátu pocházející
ze stejného recyklačního střediska. Pro snadné odlišení je první recyklát nazýván A
a druhý recyklát B.
Recyklované kamenivo A bylo v recyklačním středisku roztříděno pouze na frakci
0 – 16 mm. Obsahovalo velké množství jemných částic, především hlíny. Vzhledem
k vysoké vlhkosti zůstávala zrna hrubé frakce obalena jemnými částicemi, proto bylo
nutné nejprve recyklát vysušit a dále roztřídit na frakce 4 – 8 mm a 8 – 16 mm. Ze
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130 kg recyklátu tvořila 78 kg (tedy 60% původního vzorku) jemná frakce. Původní
recyklát A před sušením a tříděním je vidět na obrázku 1.
Recyklované kamenivo B bylo již v recyklačním středisku roztříděno na frakce
4 – 8 mm a 8 – 16 mm. I přesto bylo toto kamenivo laboratorně proseto tak, aby
došlo k odstranění jemných částic v hrubé frakci. Původní stav recyklátu B před
prosetím je vidět na obrázku 2.

Obrázek 1 – Betonové recyklované kamenivo A,
stav před sušením a tříděním

Obrázek 2 – Betonové recyklované kamenivo, stav
před prosetím

2.2 Zkoušení recyklovaného kameniva
Geometrické vlastnosti byly zkoušeny prosévací zkouškou. Z výsledků prosévací
zkoušky byly vytvořeny křivky zrnitosti, které byly porovnány s křivkami zrnitosti
přírodního kameniva a dále použity při návrhu betonové směsi. Z výsledků prosévací
zkoušky byl také dopočten modul jemnosti a podíl jemných částic, který u hrubé
frakce kameniva byl nižší než 1,5%, což je limitní hodnota požadovaná normou ČSN
EN 12620 [4].
Fyzikální vlastnosti recyklovaného kameniva byly zjišťovány pyknometrickou
zkouškou. Při zkoušení došlo k potvrzení předpokladu, že recyklované kamenivo má
nižší objemovou hmotnost a vyšší nasákavost než přírodní kamenivo. Nasákavost
frakce 8 – 16 mm byla zhruba sedmkrát vyšší a nasákavost frakce 4 – 8 mm byla
zhruba desetkrát vyšší než nasákavost přírodního drceného kameniva. Maximální
možná nasákavost recyklovaného kameniva je 10% [5]. Pokles objemové hmotnosti
byl zhruba 18% oproti přírodnímu kamenivu. I přes tento pokles recyklované
kamenivo splnilo legislativní požadavek, který předepisuje minimální objemovou
hmotnost 2000 kg/m3 [5]. Z grafu na obrázku 3 je patrná závislost nasákavosti
recyklovaného kameniva na jeho objemové hmotnosti, tedy čím nižší je objemová
hmotnost kameniva, tím vyšší je jeho nasákavost.
Z chemických vlastností bylo zkoušeno pouze složení kameniva identifikačním
testem. Normou [5] je předepsáno minimální množství betonu a maximální přípustné
množství nevhodných hmot v betonovém recyklovaném kamenivu. Recyklované
kamenivo A bylo z výsledků identifikační testu zařazeno do třídy 4, tedy směsný
recyklát, i přestože byl tento recyklát deklarován v recyklačním středisku jako třída 1.
Toto kamenivo není tedy možné použít do betonu. Recyklované kamenivo B bylo
zařazeno do třídy 1, tedy betonový recyklát. Toto kamenivo je tedy vhodné pro
použití do betonu.
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Obrázek 3 – Závislost nasákavosti kameniva na jeho objemové hmotnosti

3. Návrh betonu s recyklovaným kamenivem
Pro potřeby experimentu bylo navrženo šest betonových směsí. První byla
referenční a obsahovala pouze přírodní kamenivo (označena REF), další dvě směsi
obsahovaly různý poměr přírodního a recyklovaného kameniva A, tedy 50% a 63%
(označeny 50A a 63A) a zbylé tři směsi obsahovaly různý poměr přírodního a
recyklovaného kameniva B, tedy 31%, 50% a 62% (označeny 31B, 50B a 63B).
K výrobě betonu bylo použito i recyklované kamenivo A i přes nesplnění
legislativních požadavků. Cílem bylo zjistit, zda a jak toto nesplnění legislativních
požadavků ovlivní vlastnosti betonu.
U všech směsí byla nahrazena pouze hrubá frakce přírodního kameniva, písek byl
vždy použit přírodní. Všechny směsi byly navrženy na expoziční třídu XF1 a pro
snadné porovnání měly stejný vodní součinitel 0,5, stejnou pevnostní třídu C 30/37
a obsahovaly stejné množství cementu 320 kg/m3. Pro směsi, které obsahovaly
recyklované kamenivo, byla vypočtena voda pro přednasáknutí kameniva, jinak by
mohlo dojít vlivem vysoké nasákavosti kameniva k nasáknutí hydratační vody.
Z každé směsi bylo vyrobeno pět krychlí o hraně 150 mm a tři hranoly
100x100x400 mm, které byly dále použity pro zkoušení vlastností betonu.
Přestože nebyly použity žádné přísady a příměsi vykazovaly betonové směsi 63A
a 62B dobrou zpracovatelnost, ta byla pravděpodobně způsobena hlínou, kterou
zůstávala obalena zrna hrubé frakce recyklovaného kameniva. K uvolnění jemných
zrn došlo při jejich zpracování v míchačce a tím došlo ke zlepšení zpracovatelnosti
čerstvého betonu.
4. Vlastnosti ztvrdlého betonu
Byly zkoušeny fyzikální, mechanické a deformační vlastnosti ztvrdlého betonu.
Z předchozích výzkumů vyplynulo, že u betonu obsahujícího recyklované kamenivo
dochází ke zvýšení jeho nasákavosti, snížení objemové hmotnosti a poklesu
mechanických vlastností betonu [1, 6].
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4.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Objemová hmotnost byla zkoušena pro beton ve ztvrdlém stavu a to jak ve stavu
plně nasyceném vodou, tak i v plně vysušeném stavu. Z grafu na obrázku 4 je
patrné, že u betonu obsahujícího recyklované kamenivo došlo k poklesu jeho
objemové hmotnosti oproti referenčnímu betonu. U betonu, který obsahoval 63%
a 62% recyklátu činil pokles zhruba 14%.

Obrázek 4 – Objemové hmotnosti jednotlivých vzorků (průměrné hodnoty a
směrodatné odchylky)

4.2 Nasákavost
Nasákavost byla zkoušena na krychlích o hraně 150 mm, které byly po odbednění
uloženy na 28 dní do vodní lázně a po vyjmutí byly týden sušeny v sušárně
s cirkulací vzduchu o teplotě 110 ± 5 °C. U vzorků, které obsahovaly 63% a 62%
recyklátu došlo ke zhruba dvojnásobnému zvýšení nasákavosti betonu, zatímco
nasákavost referenčního betonu byla zhruba 5%, nasákavost vzorků 63A a 62B byla
zhruba 10%. Pro zkoušku kapilární nasákavosti byly použity hranoly
100x100x400 mm, které obsahovaly vzdušnou vlhkost a byly zkoušeny po dobu 72
hodin. Z grafu na obrázku 5 je patrné, že k ustálení kapilární nasákavosti došlo
zhruba po 30 hodinách.

21

Obrázek 5 – Průběh kapilární nasákavosti jednotlivých vzorků (průměrné
hodnoty)

4.3 Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku byla zkoušena na krychlích o hraně 150 mm. Průměrné hodnoty
pevnosti v tlaku, které jsou uvedeny v grafu na obrázku 6, jsou pevnosti po 35 dnech,
protože zkušební vzorky byly nejprve použity pro zkoušku nasákavosti. Je patrné, že
došlo k poklesu pevnosti v tlaku u betonu obsahujícího recyklované kamenivo oproti
referenčnímu betonu. Z grafu na obrázku 7 je vidět závislost mezi obsahem recyklátu
v betonu a poklesem jeho pevnosti v tlaku. Čím vyšší byl obsah recyklátu v betonu,
tím vyšší byl pokles jeho pevnosti v tlaku. Pokles pro betony 63A a 62B činil zhruba
45% oproti referenčnímu betonu.

Obrázek 6 - Pevnosti v tlaku (průměrné hodnoty a směrodatné odchylky) jednotlivých
vzorků
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Obrázek 7 – Vztah mezi obsahem recyklátu v betonu a jeho pevností v tlaku

4.4 Pevnost v tahu za ohybu

Pevnost v tahu za ohybu byla zkoušena na hranolech 100x100x400 mm. Z grafu
na obrázku 8 je patrné, že došlo k poměrně velkému rozptylu výsledků. U betonu
62B došlo k poklesu pevnosti v tahu za ohybu zhruba o 13% oproti referenčnímu
betonu, naproti tomu u betonu 63A došlo ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu zhruba
o 22%. Toto zvýšení bylo ale pravděpodobně způsobeno odlišnými podmínkami při
tvrdnutí vzorků (hranoly 63A tvrdly pod vodou, ostatní hranoly tvrdly na vzduchu) a
nebylo spojeno s obsahem recyklátu.

Obrázek 8 – Pevnosti v tahu za ohybu (průměrné hodnoty a směrodatné odchylky)
jednotlivých vzorků
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4.5 Modul pružnosti
Modul pružnosti byl zkoušen ultrazvukovou metodou, jednalo se o dynamický
modul pružnosti, který byl dále přepočten na statický modul pružnosti. U modulu
pružnosti také došlo k poklesu, nižší pokles vykazoval beton obsahující recyklované
kamenivo B, zhruba 39% (u betonu 62B). Pokles u betonu 63A byl zhruba 52%.
Průměrné hodnoty dynamického a statického modulu pružnosti jsou uvedeny v grafu
na obrázku 9.

Obrázek 9 – Moduly pružnosti (průměrné hodnoty a směrodatné odchylky)
jednotlivých vzorků

5. Závěr
Z výsledku experimentu je patrné, že recyklované kamenivo má odlišné vlastnosti
oproti přírodnímu kamenivu. Zároveň, ale bylo prokázáno, že kvalita recyklovaného
kameniva se může lišit i v rámci jednoho recyklačního střediska. Je tedy nutné klást
důraz především na pečlivé třídění recyklátu tak, aby neobsahoval nevhodné hmoty
(asfalt, keramiku, sklo, hlínu a další) a dále je nutné pečlivé třídění recyklátu na
příslušné frakce tak, aby obsahoval co nejmenší množství jemných částic a nebylo
nutné jej dodatečně upravovat.
I přestože u betonu obsahujícího recyklované kamenivo dochází ke zhoršení jeho
fyzikálních, mechanických a deformačních vlastností, je možné ho využít
v konstrukcích pozemních staveb, které nekladou vysoké nároky především na
pevnost a mrazuvzdornost. Jedná se o základy umístěné v nezámrzné hloubce,
výplňové konstrukce, které jsou chráněny proti účinkům mrazů a roznášecí vrstvy
podlah.
Závěrem je tedy možné říci, že problematika použití recyklovaného kameniva do
betonu je aktuální. Je ovšem nutné se dále zabývat optimalizací betonové směsi
s ohledem na zhoršené vlastnosti recyklovaného kameniva. Zhoršené vlastnosti
betonu s recyklovaným kamenivem ovšem nelze kompenzovat přidáním většího
množství cementu, jehož výroba je energeticky náročná.
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RECYKLÁT Z BETONU DO VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Until now, the bound layers have not been much used type of base layers in the
Czech Republic. It gave rise to constant reflective cracks, which develop very fast
upwards into asphalt surfacing. In the present time, crack expansion is extensively
eliminated due to creation and development of modifications and technologies for the
elimination of these cracks unto upper layers. European standards have settled a
proposal and evaluation of bound mixtures with using of various types of binders, that
have diverse bounding „hydraulic power“ of naturally-occuring, manufactured or
recycled building materials. This paper deals with one of possibilities of using
recycled crushed concretes for bound base layers.
Úvod
Snaha uspořit veřejné finance v posledních několika letech doléhá velmi silně na
financování silniční sítě v ČR. Tento fenomén doby se nevyhne ani modernizaci
dálniční sítě ČR započaté v roce 2013 rekonstrukcí D1 mezi Prahou a Brnem.
Moderní konstrukce vozovek využívají nejen běžně používané a zavedené vrstvy
jako jsou krytové vrstvy z asfaltových směsí, nestmelené podkladní vrstvy ze
štěrkodrtí nebo mechanicky zpevněného kameniva, ale můžeme se setkat i s novými
nebo staronovými vrstvami, které se v ČR do vozovek již používaly v minulosti a nyní
se z různých důvodů k nim vracíme. Typickým příkladem souvisejícím s využíváním
různých druhů materiálů jsou vrstvy stmelené hydraulickými pojivy. Stmelené
podkladní vrstvy se u nás používaly již v 60. a 70. letech 20.století v různých formách
a s využitím různých přísad a příměsí. Zejména vlivem velkých smršťovacích sil,
které ve finálních vrstvách vytvářely „divoké“ trhliny, které se velmi rychle kopírovaly
do krytových vrstev. V současnosti s vývojem nových technologií na provádění
stmelených podkladních vrstev, dále pak technologií na opravu a rekonstrukci
stávajících komunikací, zejména technologií recyklace za studena, dochází k oživení
navrhování a používání těchto vrstev v konstrukcích vozovek. Navíc současný trend
využívání recyklovaných vstupních materiálů do směsí pro konstrukční vrstvy
vozovek umožňuje častěji aplikovat různá pojiva a přísady na úpravu vhodnosti
těchto stavebních materiálů.
Samozřejmě je nutné ověřit vlastnosti těchto směsí stmelených hydraulickými
pojivy s recyklátem. Velká část průkazních zkoušek těchto směsí byla součástí
minulého roku řešení výzkumného projektu Technologické agentury ČR pod
označením TA 01020333 Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních
staveb. V současné době je v reálném dopravním a především klimatickém zatížení
nový zkušební úsek vozovky se 4 různými typy konstrukčních stmelených
podkladních vrstev.Pro tento zkušební úsek, další z provedených, realizovaný jako
pokračování příjezdové komunikace do recyklační linky firmy DUFONEV, R.C., a.s.je
hlavním cílem sledování vlivu smršťování, tedy především vertikálních a
horizontálních posunů, vrstev stmelených cementem v závislosti na změny
povětrnostních podmínek.
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Projekt poloprovozního zkušebního úseku2013
Poloprovozní zkušební úsek byl realizován jako účelová komunikace navazující na již
hotovou silnici z roku 2012. Kategorie S 7,5/50 o celkové délce 75 m. Jedná se o
komunikaci v areálu deponie DUFONEV R.C. a.s. navazující na stabilní mostní
váhu, kde jsou všechna vozidla vážena a je možné velmi přesně zaznamenat
intenzitu dopravy.
Pro realizaci stavby byl partnerem projektu VUT Brno zhotoven projekt ve stupni
DSP. Dílčí části projektu jsou znázorněny na schematických obrázcích1 a 2.

Obr.1 Přehledná situace zkušebního polygonu
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Obr.2 Typový vzorový příčný řez
Stavba poloprovozního zkušebního úseku proběhla v listopadu a prosinci 2013,
což umožňuje současný teplotně mírný průběh zimního období. Stavební práce byly
provedeny převážně vlastními kapacitami, chybějící technologie a technika byla
pronajata od specializované stavební firmy.
Postup návrhu konstrukcí zkušebních polí full-scale poloprovozního
zkušebního úseku v Brně - Černovicích
Pro zkušební pole bylo v polovině roku 2013 navrženo na základě výše uvedených
průkazních zkoušek stmelených směsí s využitím recyklátů několik konstrukcí
vozovek. Tyto konstrukce byly navrženy pomocí výpočtového návrhového programu
LAYEPS pro návrh konstrukcí vozovek. Hlavní zřetel návrhu byl brán na konkrétní
možnost využití navržených a ověřených konstrukcí při praktickém využití pro silně
zatížené účelové komunikace. Z tohoto důvodu byly jako konstrukční krytové vrstvy
do zkušebních polí navrženy směsi stmelené hydraulickým pojivem (cementem CEM
II/32,5 R). Ve výsledku byly připraveny čtyři modely konstrukcí vozovek s nosnou
podkladní stmelenou vrstvou z použitím betonových recyklátů. Do navržených směsí
stmelených hydraulickými pojivy byly použity různé frakce betonového recyklátu pro
ověření jejich vhodnosti v „betonu“ v reálném vozovkovém modelu, tedy především
se sledováním stavu se změnou povětrnostních podmínek charakteristických pro
Českou republiku.Konstrukce modelových vozovek vychází ze současných
zkušeností a používání stmelených podkladních vrstev do vozovek s nízkým
dopravním zatížením a jiných dopravních ploch, kde vlivem opakujícího se
mimořádného dopravního zatížení může dojít ke ztrátě únosnosti běžných
konstrukčních typů vozovek. Dále vychází návrh z potřeby ověřit chování stmelené
horní podkladní vrstvy v měnících se povětrnostních podmínkách. S tímto souvisí
návrh zabudování snímačů teploty, svislého a vodorovného posunu zejména na
okrajích a v blízkosti provedených vrypů (spár) jednotlivých zkušebních polí. Délka
každého ze tří zkušebních polí je 15 m. V polovině každého zkušebního pole je
provedena spára pro každé pole jiným způsobem (řezání, vrypem, vložkou). Šířky
zkušebních polí jsou 7,5 m. Schémata modelových konstrukcí vozovek viz níže:
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1 Stmelená směs z betonového recyklátu s uzavřením jednovrstvým nátěrem s
podrcením

Asfaltový nátěr jednovrstvý s podrcením ČSN 73 6129; alternativně vrstva Rmateriálu 0/8, tl. 50 mm
Směs stmelená hydraulickým pojivem SC 0/32; C5/6; 200 mm; ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť s betonovým recyklátem SD-R 0/32 150 mm
Úprava podloží

2 Stmelená směs z betonového recyklátu s uzavřením jednovrstvým nátěrem s
podrcením

Směs stmelená hydraulickým pojivem SC 0/32; C5/6; 200 mm; ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť s betonovým recyklátem SD-R 0/32 150 mm
Úprava podloží

3 Stmelená směs z betonového recyklátu s uzavřením provedených spár

Směs stmelená hydraulickým pojivem SC 0/32; C8/10; 200 mm; ČSN 73 6124-1
Uzavírací asfaltový postřik (0,8 kg/m2) ČSN 73 6129
Štěrkodrť s betonovým recyklátem SD-R 0/32 150 mm
Úprava podloží

4 Směs z betonového recyklátu a staré stabilizace dálnice D1 v poměru 1:1

Asfaltový nátěr jednovrstvý s podrcením ČSN 73 6129; alternativně vrstva Rmateriálu 0/8, tl. 50 mm
Směs Rc a staré stabilizace SC I v poměru 1:1; 200 mm; ČSN 73 6124-1
Úprava podloží
Navržená technologie výstavby zkušebních polí
Výběr lokality provedení zkušebních polí provedl řešitel výzkumného projektu
Dufonev R.C., a.s. Dispozice umístění sleduje v první řadě výše zmíněný cíl
sledování zkušebních polí se změnou povětrnostních podmínek během ročních
období.
Předpokladem byl rovinatý povrch patřičných rozměrů podle návrhu rozměrů
zkušebních polí. Zkušební úseky byly provedeny kontinuálně za sebou. Podloží je
homogenní, podobně jako v případě realizace zkušebního polygonu (2012) – viz
příspěvek ve sborníku RECYCLING 2013. Předpokladem k tomu bylo opětovné
využití sanační vrstvy ze směsného recyklátu 0/16 tloušťky cca 200 mm pro
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zachování stejné únosnosti pro všechny tři zkušební pole. Po zhutnění vrstvy
směsného recyklátu na požadovanou hodnotu bylo provedeno rozprostření a
zhutnění spodní podkladní vrstvy typu štěrkodrť z betonového recyklátu různé
zrnitosti pro daná zkušební pole. Předpokládaná požadovaná míra zhutnění
kontrolovaná statickou zatěžovací zkouškou byla 120 MPa nebo vzhledem ke kvalitě
podloží 180 MPa. Po navezení směsi stmelené hydraulickým pojivem, kde se jako
pojivo použilo cementu v množství, podle zrnitostního typu betonového recyklátu a
očekávané třídě pevnosti v tlaku (návrh 120; 150; 200 a 250 kg/m3 CEM II/32,5 R).
V případě zkušebního pole č. 1 byl ještě navržen krycí jednovrstvý nátěr s podrcením
bez významného uzavření spár stmelené směsi. Uvedené návrhy zkušebních polí
jsou modifikovatelné a závisely na momentálních možnostech účastníků řešení
výzkumného projektu. Důležité pro sledování výstupů v očekávaném dlouhodobém
měření a sledování zkušebních polí bylo umístění vhodných snímačů. V případě již
zmíněného zaměření na sledování klimatických vlivů na navržené konstrukci
vozovek s recyklovaným betonem bylo zabudování snímačů teploty po tloušťce
stmelené vrstvy z důvodů stanovení prostupu tepla tuhou konstrukcí vozovky
z recyklátů. Tyto snímače teploty byly doplněny dvěma snímači vertikálního (příp.
vodorovného) posunu, zejména v blízkosti spáry stmelené vrstvy z recyklátu. Tato
sada snímacího zařízení by měla ověřit pohyby (kroucení) „betonových“ desek
způsobené teplotní změnou během střídání teplot v ročních obdobích. Předpokládá
se pravidelné sledování změn odečítáním hodnot měřících jednotek. Složení
navrženého čtvrtého zkušebního pole supluje možnost využití Rc ve frakci 0/32 jako
příměs (mechanickou úpravu) stávající stabilizace SC I z dálnice D1. Toto nakonec
prakticky nebylo řešeno.
Návrh polohy snímačů teploty a posunu jsou na následujícím schematickém
obrázku3 (řez zkušebním polem). Pro aplikaci bylo nutno provést vývrty v podloží do
hloubky 2500 mm, do kterých se osadil základ pro měřící techniku.
Snímače teploty

Snímače posunu

Obr.3 Návrh polohy snímačů – řez zkušebním polem účelové komunikace
Technologický postup prací –zkušební úsek Brno - Černovice
Aktivní zóna (AZ) konstrukce byla provedena v souladu s vytýčenými směrovými
prvky a vzorovými příčnými řezy podle dokumentace stavby. Aktivní zónou rozumíme
část zemního tělesa mezi zemní plání (zemní pláň = povrch AZ) a úrovní 0,5 m pod
plání. AZ pro potřeby projektu byla sanována do hloubky 200 mm směsným
recyklátem (Rc+ Rb) frakce 0/16 (maximální velikost zrna 16 mm).
Nestmelená vrstva z betonového recyklátu - Rc; 0/32, 150 mm
Rozprostírání nestmelené směsi štěrkodrti z Rcbylo nutné zahájit s ohledem na
zachování optimální vlhkosti neprodleně po jejím promíchání s vodou. Při zhutňování
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směsi se přirozená vlhkost materiálu pohybovala v intervalu – 2 % až + 1 % od
vlhkosti optimální.
Po rozprostření a urovnání povrchu nestmelené vrstvy z recyklátů se začaly
vrstvy ihned zhutňovat vibračním tahačovým válcem (12 t). Měřená průměrná
rychlost pojezdu válce při hutnění byla3,6 km/h. Hutnění probíhalo od nejnižších
okrajů vrstev, na optimální zhutnění bylo třeba 4 pojezdů v každé stopě válce první a
poslední pojezd s nízkou vibrací. Přesahy pojezdových stop válce byly průměrně 200
mm.
Kontrola zhutnění na míru zhutnění D≥97 % PM v celé tloušťce vrstvy byla
prováděna přímou metodou membránovým objemoměrem. Všechny vrstvy byly
zhutněny v souladu s požadavky uvedenými v souvisejících předpisech.
Vrstvy ze směsí stmelených cementem z recyklátů ve zkušebním úseku
Před vlastní realizací zkušebního úseku byly provedeny průkazní zkoušky za účelem
stanovení optimálních vlhkostí, maximálních objemových hmotností zhutněných
směsí a reálných pevností v tlaku:
wopt. = 10,9 %; ρd = 1922 kg/m3 (Rc + 6 % CEM II/R 32,5);

Přirozená vlhkost recyklátu wpř. = 7,8 %
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wopt. = 11,1 %; ρd = 1908 kg/m (Rc + 8 % CEM II/R 32,5)
wopt. = 11,1 %; ρd = 1905 kg/m3 (Rc + 10 % CEM II/R 32,5)
wopt. = 11,3 %; ρd = 1883 kg/m3 (Rc + 13 % CEM II/R 32,5)

Na základě těchto průkazních zkoušek byly navrženy směsi pro zkušební úsek:
ZÚ č.1 stmelená vrstva z Rc, SC 0/32; C5/6; 200 mm (6 % CEM II/R 32,5;
obj. 115 kg/m3)
ZÚ č.2 stmelená vrstva z Rc, SC 0/32; C5/6; 200 mm (8 % CEM II/R 32,5;
obj. 153 kg/m3)
ZÚ č.3 stmelená vrstva z Rc, SC 0/32; C8/10; 200 mm (10 % CEM II/R 32,5;
obj. 191 kg/m3)
ZÚ č.4 stmelená vrstva z Rc (z dálnice D1), SC 0/32; C8/10; 200 mm
(13% CEM II/R 32,5; obj. 245 kg/m3)
Směsi se připravovaly na deponii těsně u zkušebního úseku. Po důkladném
zamíchání zemní frézou byly přehozeny pomocí nakladače na zkušební úsek podle
jednotlivých zkušebních polí. Dávkování pojiva (cement II/R 32,5) bylo provedeno dle
výsledků průkazních zkoušek (viz výše). Vlhkost směsi byla pro optimální zhutnění
dávkována kropicím vozem a sledována stanovením v souladu s ČSN EN 1097-5.
Rozprostírání směsi bylo nutné provádět neprodleně s ohledem na dobu
zpracovatelnosti a zachování optimální vlhkosti. Je nutné sledovat homogenitu směsí
a v případě segregace materiálu vrstvu před hutněním opravit. I přes poruchu grejdru
při rozprostírání jednotlivých směsí byla dodržena požadovaná max. 3 hodinová
prodleva mezi rozprostřením a zhutněním stmelených vrstev z recyklátů.
Se zhutňováním vrstvy bylo započato ihned po rozprostření a urovnání směsi
grejdrem. Každá vrstva se hutnila samostatně. Pro zhutnění byl k dispozici vibrační
válec. Měřená průměrná rychlost pojezdu válce při hutnění byla2,3 km/h. Hutnění
probíhalo od nejnižších okrajů vrstev, na optimální zhutnění bylo třeba 6 pojezdů
v každé stopě válce s nízkou vibrací. Přesahy pojezdových stop válce byly průměrně
200 mm. Kontrola zhutnění na míru zhutnění D≥98 % PM v celé tloušťce vrstvy byla
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prováděna přímou metodou membránovým objemoměrem. Všechny vrstvy byly
zhutněny v souladu s požadavky uvedenými v souvisejících předpisech.
Ošetřování a ochrana povrchu
Vrstva ze směsi stmelené hydraulickým pojivem (SC) byla7 dní udržována vlhká a
nebyla pojížděna vnitrofiremní těžkou dopravou. V první polovině roku 2014 bude
zkušební úsek se 4 testovacími poli zakryta zhutněnou vrstvou asfaltového Rmateriálu v tloušťce 60 mm.
Závěr
Pro praktické využití recyklátů v běžné silničářské stavební praxi je důležité dokázat,
že směsi tohoto materiálu lze použít do konstrukcí vozovek, zejména u vozovek
s nízkým dopravním zatížením nebo specifickým těžkým statickým zatížením. Jedná
se především o vrstvy stmelené hydraulickými pojivy s využitím 100%-ho množství
betonových recyklátů. Tyto směsi z recyklátu splňují všechny příslušné požadavky, a
proto není problém s rozšířením jejich použití v konstrukcích vozovek pozemních
komunikací. Hlavním hodnotícím parametrem těchto směsí je pevnost v prostém
tlaku. Podle zatím dosažených výsledků je možné orientační srovnání s běžně
dosaženými hodnotami pevností u směsí stmelených hydraulickým pojivem
z přírodního kameniva v poměru Rc :0,8 Rc (z recyklátů). Nižší výsledky pevností
v tlaku na směsích z recyklátů lze srovnat, po reálné ekonomické rozvaze, vyšším
množstvím o 1-2% hm. použitého hydraulického pojiva.
Poděkování
Tento příspěvek byl vypracován za pomoci řešení výzkumného projektu TA
01020333 Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb.
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VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ ZE SDO VE VÝROBĚ STAVEBNÍCH
DÍLCŮ A HMOT
USE OF RECYCLED MATERIALS FROM CONSTRUCTION WASTES IN THE
PRODUCTION OF BUILDING COMPONENTS
František Polák
E-mail : polak@novapol-group.cz
Abstract
The paper deals with practical experience in the production of building components
and materials from construction and demolition waste. The author is manufactured
and used for its use and the results achieved while confirming the high quality and
durability.
1. Recyklát jako prakticky využitelný plně hodnotný stavební materiál.
Od roku 1994 se zabývám praktickým využitím zejména cihelných stavebních sutí.
Přizval jsem různé konzultanty a oponenty. Dal jsem se cestou užití těchto sutí v
praxi. To znamená pokus omyl. Je to sice nevědecká cesta, ale co je platný drahý
výzkum, když poté v praxi nefunguje. Samozřejmě jsem nechal orientační zkoušky
provést, ale jen pro vhodnost mého užití. Při tom jsem zjistil ohromné možnosti
tohoto materiálu.
Postavil jsem několik objektů, vyrobil mnoho vzorků a na tyto stavby a vzorky
nechal působit čas, povětrnostní vlivy, různá běžná denní zatížení. Tak jako na
stavby z již běžně užívaných materiálů. Dnes jsou stavby a vzorky staré 10 až 17 let
a jsou stále plně funkční, bez patrných změn a budou funkční ještě mnoho desítek
let. Proto seznamuji s tímto inovativním prvkem až dnes. Na základě těchto
zkušeností vím, že to jde, jak z hlediska výroby, pevnosti, odolnosti, trvanlivosti.
Hmoty jsou poté opět plně recyklovatelné a schopné opětovného užití.
2. Směsi a jejich použití.
Základní materiál je rozdrcený směsný recyklát cihla, omítka, zdící malty, keramické
prvky, střešní tašky. Pro konstrukční prvky obohacený o betonový recyklát nebo
těžené písky, kamenivo. Pro lehčené směsi odpadový polystyren, dřevní piliny
nebo jiné lehčené příměsi běžné na trhu. Pro konstrukční prvky ztužené běžně
používaná armovací a výztuhová stavební ocel. Lze obohatit o běžně používanou
stavební chemii používanou do malt a betonů. Tyto příměsi ještě zkvalitní užití. Já
jsem je ale nepoužíval, jen zkoušel.
Veškerá zpracování SDO, hmot a směsí nepotřebuje speciální zařízení, jen
běžně užívaná zařízení ve stavebnictví a prefabrikaci.
Objemové hmotnosti směsí mnou použitých se pohybovaly dle potřeb aplikací
v rozmezí od 650 kg/m3 do 2150 kg/m3. Pojivo ve směsích od 8 do 12 % kg/m3.
Základní pevnostní hodnoty v tlaku od 5 do 30 MPa, v ohybu od 0,65 do 1,8 MPa
bez výztuže.
Doba základního tuhnutí od 30 minut do 12 hodin, 80% pevnosti za 24 hodin
až 7 dní, a to v závislosti na použitém pojivu a okolní teplotě.
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Směsi lze aplikovat běžným zednickým způsobem nebo odléváním,
vibrováním, lisováním, vibrolisováním, stříkáním.
Granulometricky upravené a zbavené škodlivých látek ( dřevo, plasty, sádra
apod.) lze stavební sutě použít na výrobu: dlaždic, tvárnic, ztraceného bednění,
panelů, zdících bloků, užitných a dekorativních prvků, podkladní podlahové vrstvy,
podkladové vrstvy pod užitkové plechy a komunikace, výplňového zdiva. Stříkané
směsi jako zesilování zdiva, zateplování, statické vyztužování, vyplňování otvorů a
prostorů, stavění budov a objektů, nestandardní části a doplňky staveb.
Stavební sutě se upraví dle potřeb a to jen stavební sut´, stavební sut´ v
kombinaci s jinými materiály, stavební sut´s pískem, kamenivem nebo betonovým
recyklátem, také armovaná nebo ztužená.
3. Ekonomika a ochrana životního prostředí.
Na mnou prováděných stavbách, jsem samozřejmě věnoval velkou pozornost
nákladům na stavbu. I přes veškeré komplikace s novou hmotou při realizaci jsem
ušetřil na nákladech oproti klasickému stavění 30 až 40 %. Tento podíl jde zvýšit po
zapracování a zvládnutí technologií a organizaci sběru recyklátů (vlastní skládka),
přesné dávkování pojiva dle požadavků na jednotlivé části konstrukce stavby.
Ohodnotit ochranu životního prostředí si ale netroufnu vyčíslit. Nejenže
můžeme zpracovat stávající odpady, ale využít i staré skládky potřebné k
rekultivaci. Mnohá města, obce, stavebníky, investory, developery čeká demolice
rozsáhlých částí starých domů. Na jejich místě lze z těchto recyklátů postavit domy
nové. Neukládat odpad z těchto demolic na skládkách. Dle mých odhadů lze
opětovně využít 85% z demolované stavby, stavěné z takzvaných tvrdých (cihla,
kámen, beton) materiálů.
Nezanedbatelná je i využitelnost na poli zaměstnanosti, těžce umístitelných
pracovníků., protože tato technologie není náročná na odbornost. V podstatě na
jednoho kvalifikovaného pracovníka postačí šest nekvalifikovaných, jen
zaškolených fyzicky zdatných.
Energetická náročnost na výrobky je také příznivá. Je srovnatelná s výrobou
a výrobky z betonových směsí.
4. Schvalování a normování nových hmot ze SDO.
Já jsem protokolární zkoušky nedělal. Prováděl jsem jen zkoušky průkazní. Tyto
zkoušky prováděla akreditovaná zkušebna, ale bez závěrečných protokolů.To jen
proto, že finanční a administrativní náročnost je pro mne nedostupná.
Tyto zkoušky jsem nahrazoval realizací a užíváním hmot v praxi. Nejen při
výrobě, ale užíváním staveb a výrobků po dobu téměř 20 let. Tam se osvědčily
velmi dobře. Nijak jsem je nešetřil, ba naopak vzorky a stavby zatěžoval snad až
neúměrně.
Loňského roku jsem se informativně obrátil na TaZÚS Praha, pracoviště Brno.
Představil jsem jim moji technologii a předvedl fota staveb a několik vzorků. Poté
zkonstatovali, že představené vzory je překvapily a jistě lze zahájit schvalovací
proces, který samozřejmě bude náročný. Zejména dle rozsahu použitelnosti ve
stavbách a stavebních prvcích. Schvalovací proces musí proběhnout dle norem
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ČSN a EN. Doporučili mně se obrátit na dotační možnosti v rámci ČR a EU, protože
tato problematika je aktuální v celé Evropě.
5. Inovativní prvek ve stavebnictví
Po celou dobu mého bádání sleduji, co se u nás a v Evropě okolo SDO děje. Je
pravda, že mnoho organizací se výzkumem využitelnosti zabývalo a zabývá.
Většinou ale toto zkoumání končí u betonového recyklátu, který se využívá. U
cihelných a směsných využití končí jen pro zásypy nebo výplně, jinak je nelze
využít. Já jsem došel k jinému výsledku. Přicházím také ke stále novým
možnostem. Konstatuji proto, že jsem na začátku nového inovativního oboru. Je
třeba na něm dále pracovat a rozvíjet ho. Hledat opravdovou podporu ve státních a
Evropských institucích. Hledat cesty jak to má jít. Zatím se mně zdá, že se hledají
více cesty, aby to nešlo.
Vím zcela určitě, ze stavebních sutí lze stavět, rekonstruovat úplně stejně jako
z klasických stavebních materiálů , ve stavbách je téměř zcela nahradit.
Samozřejmě v rámci množství SDO nenahradí to stavební výrobu., ale odlehčí od
skládek, těžby nerostů a peněz stavebníků. Hlavní zaměření vidím pro malé a
střední stavebníky a nebo kombinaci s velkými stavbami.
6. Zhodnocení a výhled pro pokračování ve využití SDO z mé strany.
Na počátku záměru jsem chtěl pomoci své stavební společnosti. Měli jsme vlastní
stavební odpad. Náklady na jeho likvidaci nás zatěžovaly, proto jsem hledal cesty
na jeho využití a eventuálně připravit nový podnikatelský záměr. Náklady, složitost
problému se protáhly až dodnes. Bez dalších pokračovatelů to zřejmě dále nepůjde.
Proto hledám nástupce a pokračovatele. Abych prokázal kvalitu a vhodnost
tohoto know-how tak jsem zrekonstruoval vlastní dům ve kterém bydlím. Proto také
mohu zhodnotit užitelnost a vhodnost tohoto stavění.
Na vývoji se mnou spolupracovalo mnoho oponentů, spolupracovníku a firem.
Bez nich a do budoucna dalších se to neobejde. Mohu ale konstatovat, pro
všechny to byla a je výzva, na které je třeba pracovat. Proto potvrzení, že jsem
nepracoval jen nekvalifikovaně, ale s odborným dohledem dále uvádím.
-

Doc. Ing. Otakar Gártner, CSc. VUT stavební fakulta, katedra betonů.
Pomáhal mně s vývojem hmot, míchání hmot a stříkání hmot.

-

Ing. Bezdíček Pavel, Gualiform a.s Brno, akreditovaný orgán, pomáhal mně s
kontrolními zkouškami hmot, ošetřováním hmot, sestavováním receptůr,
mícháním.

-

Novapol spol. s.r.o, NOVAPOL GROUP, a.s, Zdeněk Nováček, poskytli
některé stroje a zařízení pro aplikace a stavění. Prováděli vlastní stavby,
výrobu vzorků.

-

Doc. Ing. Šauman, CSc, VUT stavebni fakulta, Ing. Jan Tichý,CSc., výrobce
cementových hmot. Konzultovali a oponovali pro příměsi v sestavovaných
hmotách.

-

Vývojaři a technologové Maloměřická cementárna Brno, Cementárna CEVA
Prachovice, spolupráce na vhodnosti druhů Cementů a pojiv ve hmotě z
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recyklátů.
-

SAPOL s.r.o., Heřmanův Městec, výrobci speciálních malt a přísad do malt a
betonů. Spolupracovali se mnou na regulaci a době tuhnutí malt a směsí.
Vývoj vhodnosti granulometrie ve hmotách. Spolumajitel společnosti Ing.
Poláček dříve pracoval na vývoji speciálních cementů v CEVA Prachovice.

-

Průmyslová Keramika spol s.r.o, Rájec Jestřebí, Ing. Břoušek Jiří,
spolumajitel společnosti, spolupracovali se mnou na způsobu míchání hmot
vodními součiniteli a změnách při zrání hmot., systému a vhodnosti drcení
stavebně demoličních odpadů.

-

TaZÚS Praha, výzkum, vývoj, inovace, pracoviště Brno, Doc. Ing. Jaromír
Klouda, CSc, konzultace pro certifikaci a schvalování.

Tento příspěvek vznikl za vstřícné pomoci a spolupráce
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, ARSM
shromáždění členů asociace. na čele s jeho prezidentem Doc. Ing. Miroslavem
Škopánem, Csc., kteří umožnili prezentaci této inovace v rámci programů ARSM.
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PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY V ČR
REGULATION CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT IN THE CZECH
REPUBLIC
Milena Veverková
Univerza-SoP, s.r.o., Střekovská 1345, 182 00 Praha 8, e-mail:
univerza@univerza.cz
Abstract
Management of construction waste is regulated by the Waste Act, including its
implementing regulations. Apart from this Act, specific legislation, like the Building Act
and the Act on Protection of Public Health, deals with the management of
construction waste. The management of construction and demolition waste is
regulated in detail by the Guidelines of the Ministry of Environment of the Czech
Republic.
1. Úvod
Nakládání se stavebními odpady upravuje zákon o odpadech včetně jeho
prováděcích předpisů a kromě něho se dotýkají nakládání se stavebními odpady
zvláštní právní předpisy, jako např. stavební zákon [2], zákon o ochraně veřejného
zdraví [5].
V rámci plnění usnesení vlády ČR č. 18/2005, opatření č. 1.3, k provedení
nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a
o spoluúčasti jednotlivých ministerstvech, vydal odbor odpadů Ministerstva životního
prostředí v roce 2008 Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi [15] (dále jen „Metodický návod“).
Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu
a provádění staveb podle stavebního zákona [2] je ochrana životního prostředí a
zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání
s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících s uskutečňováním
nových staveb a zejména se změnami dokončených staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování
staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů [1.2]
jako „stavební a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a
stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.
Předmětem Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou
při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami
(projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím,
stavebním dozorem apod.) [2] dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví
lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního
prostředí. Je zaměřen zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn
dokončených staveb a odstraňování staveb budov a staveb dopravní infrastruktury
provedených zejména z cihelného zdiva, betonových a železobetonových konstrukcí,
živičných materiálů (bez příměsí dehtu), kamene, štěrkopísků a dalších obdobných
materiálů.
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Metodický návod je určen osobám, které řídí a vykonávají činnosti při přípravě a
provádění stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.) [2] a
odpovídají za soulad těchto činností s požadavky obecně závazných právních
předpisů včetně zákona o odpadech [1]. Metodický návod je určen rovněž
pracovníkům orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, osobám pověřeným
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu [1, 1.1] a všem osobám, kterým při
jejich činnostech vznikají stavební a demoliční odpady.
Využití návodu je doporučeno zejména pro:
•

přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění
jejich údržby (oprav), změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a
nástaveb) a odstraňování (bourání, demolice) [2.3],

•

vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí pro potřeby
stavebních úřadů [1],

•

hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních
pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu) [1.1],

•

dalších činnostech spojených se vznikem stavebních a demoličních odpadů a
nakládáním s nimi.

odpadů

2. Řízení předcházení vzniku, vzniku, využívání stavebních a demoličních
odpadů a nakládání s nimi - doporučené postupy stanovené v Metodickém
návodu
2.1 Příprava stavby
Odstranění
Vlastník stavby (§ 128 odst. 4 stavebního zákona [2]) odpovídá za to, že
odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která
k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí,
pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest,
zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění
stavby podle zvláštního právního předpisu [2.4].
U všech druhů staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci
bouracích prací k jejich odstranění (§ 128 odst. 1 stavebního zákona [2]) se
doporučuje provést důkladnou prohlídku všech prostor dotčeného objektu a jeho
okolí. Doporučuje se, aby prohlídku stavby provedla skupina osob tvořená
stavebníkem, projektantem a osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů. Jako účelné je doporučeno doplnit skupinu o zástupce dodavatele
stavby (např. budoucího stavbyvedoucího). V případě odstraňování stavby, která
k uskutečnění záměru vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. f)-p) stavebního zákona [2] nebo stavby, která k uskutečnění záměru
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení §
103 stavebního zákona [2] se doporučuje provést prohlídku přiměřeně, tzn., že
prohlídku uskuteční osoba, která bude provádět při odstranění stavby stavební
dozor.
Účelem prohlídky stavby je určení vymezených částí stavby, které se stanou po
odnětí ze stavby nebezpečnými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku
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nebezpečných odpadů. Vymezené části stavby, pokud je to z důvodu statické
bezpečnosti stavby možné, budou v dokumentaci určeny k odstranění ze stavby
odděleně. Tím se zabrání míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie nebezpečný.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat určení vymezených částí stavby obsahujících
azbest. U těchto vymezených částí stavby je doporučeno, aby v dokumentaci
odstranění stavby byly stanoveny podmínky a postupy nakládání s odpady
s azbestem, konkrétně v souladu se zvláštními právními předpisy [5].
V případě pochybností se doporučuje odebrat při prohlídce nebo následně před
zahájením stavebních prací vzorky stavebních materiálů (budoucích odpadů)
z vymezených částí stavby. Odběr vzorků stavebních materiálů metodou vzorkování
s úsudkem (tendenční vzorkování) [10] z vymezených částí stavby, u nichž se
předpokládá, že se stanou odpady, musí být dokumentován a proveden v souladu
s požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb. [1.1]. Výsledky zkoušek odebraných vzorků
z vymezených částí stavby jsou jedním z podkladů pro zpracování dokumentace
odstranění stavby a jedním z podkladů pro zařazení případně vzniklých odpadů do
příslušné kategorie (ostatní odpad nebo nebezpečný odpad) a zpracování
základního popisu odpadu [11].
Prohlídku stavby se doporučuje dokumentovat zápisem (protokolem), který je
jedním z podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby [2.3]. Zápis
(protokol) z prohlídky stavby je doporučeno doprovodit fotodokumentací. Vymezené
části stavby se doporučuje před zahájením stavebních prací zřetelně označit.
Změna dokončené stavby, údržba stavby
Při přípravě prací, které v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby
vyžadují odstranění některých částí stavby, se prohlídka stavby a zápis (protokol) o
ní provádějí obdobně jako v případě přípravy odstranění stavby jako celku. Prohlídka
stavby by měla být zaměřena zejména na identifikaci přítomnosti stavebních
materiálů s nebezpečnými látkami a materiálů s obsahem azbestu ve stavbě.
Stavby dopravní infrastruktury
Při přípravě odstraňování stavby, změny dokončené stavby nebo její údržby
staveb dopravní infrastruktury se doporučuje při odběrech vzorků ze stavby využívat
mimo metody vzorkování s úsudkem též metodu systematického vzorkování. Pro
ověření průměrné kvality budoucího odpadu vzniklého odstraňováním liniových
staveb je považován krok 1000 m pro odběr jednoho reprezentativního vzorku ze
stavby [14]. Tento postup je doporučen v případě, že provozováním stavby nedošlo v
určeném úseku k mimořádnému bodovému znečištění, např. v důsledku havárie. Je
doporučeno odebírat dílčí vzorky (náběry) k vytvoření reprezentativního vzorku
rovnoměrně (systematicky) po celém dotčeném úseku stavby.
Shrnutí
V souladu s § 128 odst.1 stavebního zákona [2] ohlašuje odstranění stavby její
vlastník stavebnímu úřadu podáním na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny
příloze č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. [2.1]. Mezi přílohy, které se připojují k tomuto
ohlášení, náleží mimo jiné u vybraných staveb dokumentace bouracích prací, popř.
nezbytné výkresy úprav pozemku po odstranění stavby a závazná stanoviska
dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována viz bod 2. a 6. části B přílohy č. 7 k vyhlášce [2.1]. I v případě změn dokončených
staveb podává stavebník žádost o stavební povolení stavebnímu úřadu na formuláři,
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jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce [2.1] a mezi přílohy, které
se připojují k této žádosti, náleží mimo jiné projektová dokumentace stavby
zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. [2.3] a
závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována.
Rovněž pro ohlášení staveb dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního
zákona [2] včetně jejich změn, je pro jejich ohlášení předepsán formulář, a to
v příloze č. 1 k vyhlášce [2.1]. Pokud mohou být ohlašovanou stavbou dotčeny
veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy, tak stavebník k ohlášení dokládá
závazná stanoviska dotčených orgánů s provedením stavby. Zákon o odpadech [1],
v postavení zvláštního zákona ke stavebnímu zákonu [2], stanovuje obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 písm. b) povinnost vydávat vyjádření
zejména v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady. Doporučuje
se obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, v rámci vydávání vyjádření podle
§ 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech [14], požadovat od žadatelů záznam
(protokol) o prohlídce stavby a na základě tohoto záznamu (protokolu) stanovit
podmínky k nakládání se vzniklými stavebními a demoličními odpady. Tyto podmínky
pro nakládání s odpady stanovovat vždy pro každou stavbu včetně podmínek
nakládání s odpadní výkopovou zeminou. Doporučené obsahové náležitosti
záznamu (protokolu) o prohlídce stavby jsou stanoveny v metodickém návodu [14].
V případě, že příslušný záznam (protokol) o prohlídce stavby nebude součástí
dokumentace stavby, je možné se oprávněně domnívat, že v průběhu stavebních
činností při údržbě, změně dokončené stavby nebo odstranění stavby nebudou
naplněny povinnosti původce odpadů podle § 12 odst. 5 („míšení nebezpečných
odpadů navzájem nebo s ostatními je zakázáno“) a podle § 16 odst. 1 písm. e)
zákona o odpadech (shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií) [1].
2.2 Provádění odstranění stavby nebo jejich částí
Při odstraňování stavby nebo jejich částí v rámci změny dokončené stavby nebo
údržby stavby je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby a ty části
stavby, které je v rámci základního materiálu stavby možno považovat za příměsi
komplikující recyklaci stavební suti a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné
(např. výplně otvorů, kovové a dřevěné střešní konstrukce, podlahové krytiny a
konstrukce z kovu, plastů nebo dřeva, klempířské doplňky, rozvody médií,
technologické zázemí staveb – rozvaděče, transformátory, výměníky,
vzduchotechnická zařízení, výtahy apod.). S těmito věcmi je nutné nakládat
samostatně jako se specifickými druhy stavebních odpadů.
Je doporučeno zvažovat a hledat možnosti využití použitých stavebních výrobků
vznikajících při odstraňování stavby nebo jejich částí v rámci změny dokončené
stavby nebo údržby stavby přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby). Podmínkou
je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití v místě stavby bezpečné –
např. nejsou znečištěny škodlivinami. Tento postup je vyloučen u použitých
stavebních výrobků obsahujících azbest.
Stavební výrobky, které byly použity při stavbě se nestávají odpadem v případě,
že jsou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity
opět jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky)
- nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech [1]. V takovém
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případě nejsou podřízeny zákonu o odpadech a jejich užívání je řízeno zvláštními
právními předpisy [3, 7].
Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové
a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není
možné využít jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky
apod.), využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních
k tomu určených (recyklačních linkách).
Pokud u dřevěných částí staveb není možné jejich materiálové využití (např.
opětovné využití trámů, dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek),
doporučuje se jejich energetické využití (např. v podobě paliva) v souladu se
zákonem o odpadech [1] a zákonem o ochraně ovzduší [12] nebo odstranění
spálením v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Palivem se nemohou stát
dřevěné prvky stavby, které jsou povrchově upraveny nátěrem (např. rámy oken)
nebo upraveny chemickými přípravky (např. železniční pražce, krovy). Odstraňování
odpadů organického původu ukládáním na skládky je právní úpravou významně
omezeno [1].
2.3 Předcházení vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady
Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně
k původnímu účelu, doporučuje se (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 –
Zemina vytěžená, kategorie „O“ [1.2]) odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na
recyklát a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními
právními předpisy [3, 3.1], nebo materiálově využít jako upravený stavební odpad
v místě k tomu určenému, např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení
vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám,
rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků v
souladu s požadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. [1.4].
Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie ostatní odpad je možné
v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 294/2005 Sb. [1.4], pouze ukládat na
skládky jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na
skládky kategorie S – OO3.
Odpad podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie ostatní odpad [1.2] lze
mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených,
např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů,
lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu
lidskou činností postižených pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č.
294/2005 Sb. [1.4]. Vhodnou výkopovou zeminu lze též využívat na povrchu terénu
v zařízeních provozovaných v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o
odpadech [1] a to pouze v případě, že její využití v tomto zařízení (např. terénní
úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu [2], ve kterém
bude stanovena podmínka pro možnost využití vhodné výkopové zeminy, odpadu
stanoveného katalogového čísla, v souladu s požadavky zákona o odpadech [1] a
jeho prováděcích právních předpisů [1.1, 1.2, 1.4].
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3. Závěr
Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na
povrchu terénu (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená,
kategorie „O“ [1.2]), protože u neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze
obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a tedy je nelze
neupravené využívat na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. [1.4].
V Metodickém návodu jsou stanovena doporučení pro nakládání s odpadem
azbestu v souladu se zákonem o odpadech [1], hygienickými předpisy [4, 5, 6] a
dalšími souvisejícími právními předpisy.
Přehled stavebních výrobků s obsahem asbestu, které byly v ČR vyráběny, je
uveden v příloze Metodického návodu.
Literatura
[1] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.
[1.1] Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve
znění pozdějších předpisů.
[1.2] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
[1.3] Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů.
[1.4] Vyhláška č. 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, ve znění pozdějších předpisů.
[1.5] Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[1.6] Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.
[2] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
[2.1] Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu.
[2.2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
[2.3] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
[2.4] Zákon č. 360/1992 Sb., výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
[2.5] Zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
[3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[3.1] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů.
[5] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů.
42

[5.1] Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších
předpisů.
[5.2] Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.
[6] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
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RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY – STAV A CESTY K
DALŠÍMU ROZVOJI
RECYCLED BUILDING MATERIALS - STATE AND WAY TO THE FURTHER
DEVELOPMENT
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR
Abstract
The paper deals with the forecast development of recycling of construction and
demolition waste. It is made the analysis for the years 2003-2012 with regard to the
production of construction. From this it is evident that even with a significant
decrease in the production of construction output in the years 2009-2012 there was a
relative increase in the use of recycled mineral construction materials. It is pointed
out in support of increasing the quality of recycled materials in the form of the
possibility of obtaining a European quality mark.
Úvod
Recyklované stavební a demoliční odpady (SDO) se staly v uplynulých dvaceti letech takřka
nedílnou součástí značného množství stavebních děl. Tento vývoj byl a stále je provázen
řadou dílčích úspěchů i řadou problémů. Bylo jednoznačně prokázáno, že využití
recyklovaných inertních minerálních stavebních materiálů má svá specifika, která je nutno při
zabudovávání do stavby důsledně respektovat – dodržení technologického postupu zde
výrazně více ovlivňuje celkový výsledek než při použití přírodního kameniva.
S ohledem na uplatnění recyklátů (recyklovaného kameniva) hraje velmi významnou
roli i certifikace výsledného produktu V současnosti vystupuje do popředí nejenom certifikace
samotného produktu, ale celého systému, vedoucímu k jeho produkci. To zahrnuje nejenom
vlastní výrobu, ale i technologické postupy při demolicích, dopravě apod., ale také systému
personálního zajištění.

Vztah mezi produkcí stavebnictví a nakládáním se stavebními demoličními
odpady
V posledních několika letech je odvětví recyklace inertních stavebních materiálů postiženo
stagnací, která souvisí s hlubokou krizí stavební výroby v ČR. Velmi zřetelně to dokumentují
statistická data Českého statistického úřadu za posledních 10 let [1]. Z tabulky 1 je zřejmé,
že růst stavební výroby skončil na konci roku 2007, V letech 2008 až 2009 došlo ke stagnaci
celkové stavební výroby, kterou nezastavil ani další růst v oblasti inženýrského stavitelství
v tomto období. Od roku 2010 dochází k velmi prudkému poklesu stavební výroby o cca 8 %
ročně, u inženýrského stavitelství to činí cca 10 % ročně. Přitom i v roce 2014 lze, zejména
s ohledem na plánovací lhůty financování a průběhy stavebních řízení, očekávat obdobný
výrazný pokles. Tato skutečnost je také jasně patrná z přiloženého grafu – obr. 1.
Tento stav by měl z hlediska logiky věci přirozeně ovlivňovat i produkované objemy
stavebních a demoličních odpadů a další způsoby nakládání s nimi. Proto byla provedena
analýza produkce a způsobu nakládání se stavebními a demoličními odpady – zaměřená
zejména na ty, které lze po recyklaci využít jako recyklované kamenivo (beton, cihelné zdivo,
asfalt, a jejich směsi). Produkce i nakládání s vybranými stavebními odpady byla sledována
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za roky 2003 až 2012, ale s ohledem na velikost tabulek 2 a 3 jsou v nich prezentovány
pouze hodnoty z posledních pěti dostupných let
Tab. 1 Index stavební produkce ve stálých cenách roku 2005
celkem
Meziroční
index

průměr
roku
2005=100

pozemní stavitelství
Meziroční
průměr
index
roku
2005=100

inženýrské stavitelství
Meziroční
průměr
index
roku
2005=100

2003

109,3

87,4

105,5

88,7

121,6

83,7

2004

108,8

95,1

107,4

95,3

112,9

94,5

2005

105,2

100,0

104,9

100,0

105,8

100,0

2006

106,0

106,0

105,0

105,0

108,8

108,8

2007

107,1

113,5

110,7

116,2

97,9

106,5

2008

100,0

113,5

96,5

112,1

109,9

117,1

2009

99,1

112,4

93,1

104,4

114,1

133,6

2010

92,6

104,4

92,4

97,0

92,8

124,0

2011

96,4

100,8

99,6

96,6

90,3

111,9

2012

92,4

93,1

93,5

90,3

90,0

100,8

90,6

84,4

91,3

82,5

89,0

89,7

2013

x)

x

) předběžná data spočtená autorem jako průměr prvních 11 měsíců roku 2013
Zdroj – ČSÚ – [1]
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Obr. 1 Index stavební produkce v letech 2005 až 2013 ve stálých cenách roku 2005
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Tab. 2. Produkce vybraných SDO v ČR v letech 2008 – 2012 [2]
skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

rok
2008
[kt]

odpad
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi neuvedené pod č. 17 01 06

17 03
Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu
17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01
17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05

rok
2009
[kt]

rok
2010
[kt]

rok
2011
[kt]

rok
2012
[kt]

2 934
1 224
861
13
793

2 998
1 132
919
15
886

3 167
1 163
834
18
1 130

3 033
1 127
776
11
1092

3 445
1 385
735
14
1250

445
437

516
513

466
456

443
439

531
526

11 396 10 708 10 845

9 053

8908

10 026
707

9 116
1 003

8 825
1 687

8420
306

7832
622

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
číslem 17 05 07

175

54

47

60

64

17 06
17 08
17 09
17 09 04

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

86
6
497
449

74
7
580
485

111
7
614
555

71
8
630
585

59
7
496
473

15 365 14 883 15 210 13 239

13447

CELKEM
z toho 1701 + 170302 + 170904
což z celkového SDO činí [%]

3 778
25%

3 949
27%

4 156
27%

4 030
30%

4383
33%

Zdroj - databáze CENIA

Z tab. 2 – „Produkce vybraných (z hlediska množství nejdůležitějších) stavebních a
demoličních odpadů v letech 2008 až 2012“, je patrné, že celková produkce SDO
v uvedených letech vykazovala mírný pokles – zejména zřetelné je to mezi roky 2010 a
2011, kdy došlo k poklesu o ca 2 mil. tun. Tato hodnota je způsobena zejména poklesem ve
skupině odpadů 170506 – „Vytěžená hlušina ...“ (bez nebezpečných vlastností).
V oboru recyklaci stavebních materiálů je typická recyklace těch složek SDO, které
vznikají při rekonstrukcích a demolicích staveb (ať již pozemních, dopravních nebo
inženýrských sítí). Jedná se o tyto materiály:
- 1701
- 170302
- 170904

„Beton, cihly, tašky a keramika“
„Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01 (bez nebezpečných vlastností)
„Směsi stavebního a demoličního odpadu neuvedené pod skupinami
170901, 02, 03 (bez nebezpečných vlastností)

Do této skupiny není záměrně zahrnutá skupina 170504 „Zemina a kamení ...“ (bez
nebezpečných vlastností). Je to dáno skutečností, že tento materiál je velmi často využíván
přímo bez dalšího zpracování na terénní úpravy, rekultivace apod. (dle kódu nakládání N1
dle Vyhlášky 383/2001 Sb.). V součtu produkce tří výše uvedených skupin (předposlední
řádek v tab. 2) je znát v letech 2008 až 2012 mírný nárůst – oproti roku 2008 je produkce
uvedených odpadů vyšší o cca 16%.
Produkce recyklovaných stavebních materiálů (recyklovaného kameniva) v letech 2008
až 2012 je v tabulce 3 [2].
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Tab. 3. Produkce recyklátů v letech 2007 – 2011 dle databáze ISOH (CENIA) (způsob využití
odpadů R5)
skupina
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

rok
2008
[kt]

odpad
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi neuvedené pod č. 17 01 06

17 03
Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu
17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01
17 05

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

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05

rok
2009
[kt]

rok
2010
[kt]

rok
2011
[kt]

rok
2012
[kt]

1 630
805
425
4
396

1 347
583
439
4
320

1 389
643
357
3
386

1 349
635
334
4
376

1 645

370
368

261
261

285
285

301
301

359
359

832

797

618

708

1055

745
1

791
3

607
2

674
1

1005
14

884
296
3

462

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
číslem 17 05 07

83

3

7

32

36

17 06
17 08
17 09
17 09 04

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

0
1
99
93

0
0
98
98

0
1
182
182

0
1
288
288

0
0
241
241

2 932

2 503

2 475

2 647

3300

CELKEM
míra recyklace (R5) celková

z toho recyklace skupin 1701+170302+170904 [kt]
míra recyklace (R5) skupin 1701+170302+170904

19,1% 16,8% 16,3% 20,0% 24,5%
2 091 1 703 1 857 1 938
2245
55,4% 43,1% 44,7% 48,1% 51,2%

Zdroj - databáze CENIA

Dle poznatků Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v letech 2000 až
2008 bylo jednoznačně prokázáno [4, 5], že produkce recyklátů ze stavebních a demoličních
odpadů je v uvedené databázi zastoupena pouze ca 50% (podle jednotlivých skupin
odpadů), zbývajících 50% jde mimo tuto databázi. Není to dáno nespolehlivostí uvedené
databáze, ale skutečností, vyplývající z definice odpadu uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění (§3, odst 1 „Odpad je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“).
Skutečné hodnoty produkce recyklovaných stavebních materiálů jako zdroje
druhotných surovin však nejsou dosud nikde podrobněji sledovány v žádné databázi (ČSÚ
sleduje „spotřebu odpadů jako druhotných surovin“ od roku 2003, ale hodnoty uváděné ve
skupině „stavební odpady“ jsou opět deformovány výše uvedenou definicí odpadů). Proto
bude v následném stanovení prognózy recyklace stavebních materiálů vycházeno z dat
databáze CENIA s následným předpokladem, že obdobný vývoj produkce probíhá i v oblasti
výroby recyklátů ze stavebních materiálů, které se před procesem recyklace nestaly
odpadem, neboť nenaplnily definici dle zákona o odpadech (původce nemá úmysl nebo
povinnost se jich zbavit a po úpravě je využije pro svoji potřebu).
K co nejobjektivnějšímu vyjádření vývoje a současného stavu recyklace stavebních a
demoličních odpadů bylo provedeno porovnáním produkce tohoto odvětví (dle databáze
CENIA) vůči produkci ve stavebnictví ve shodných obdobích..
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V tab. 4 je uveden index produkce celkového množství stavebních a demoličních
odpadů v období let 2003 až 2012, přičemž hodnota produkce v roce 2005 je stanovena
srovnávacím číslem 100 [%]. Obdobně je uveden i index produkce recyklovaných materiálů
ze SDO (kód nakládání R5). Dále jsou v analogické obdobě i hodnoty produkovaných
stavebních a demoličních odpadů ve skupinách 1701+170302+170904 a index jejich
recyklace.
Tab. 4 Index produkce SDO a recyklace v letech 2003 až 2012 – index roku 2005 = 100%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100

114

145

147

142

145

127

129

100

143

164

153

131

129

138

172

100

129

192

128

134

141

137

148

100

152

184

150

122

133

139

161

index produkce SDO
93
123
celkem [%]
index recyklace R5 [%]
103
102
skupiny odpadů 1701+170302+170904
index produkce SDO
102
132
ve skupině [%]
index recyklace R5
112
112
ve skupině [%]

Grafické vyjádření tabulky 4 včetně indexu produkce stavební výroby (tab. 1) je na obr.
2 a 3. Z obou výše uvedených grafů je jednoznačně patrné, že v letech 2010 až 2012
produkce recyklovaných stavebních materiálů oproti výkonnosti stavební výroby vykazovala
rostoucí tendenci. Maxima jak recyklace, tak i produkce (zejména recyklovatelných) SDO
jsou patrná v roce 2007, tedy v období dosažení maxima produkce stavební výroby. Pokles
produkce recyklovaných stavebních materiálů v letech 2008 a 2009 je dán jak stagnací ve
stavební výrobě, tak také skutečností důslednějšího vyžadování certifikace produkovaných
recyklovaných materiálů.

Index produkce a recyklace SDO vůči indexu produkce ve stavebnictví
(rok 2005 = 100)
180
relativní hodnota (rok 2005 = 100)

170

produkce
SDO
celkem %
recyklace
R5 %

160
150

index
stavební
produkce

140
130
120
110
100
90
80
70
2003

2004

2005

2006

2007

2008
rok

2009

2010

2011

2012

Obr. 2 Index celkové produkce SDO a recyklace SDO ve srovnání s indexem produkce
stavební výroby (ve stálých cenách) – hodnota roku 2005 = 100
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Nakládání se SDO skupin 1701+170302+170904 vůči
indexu produkce ve stavebnictví (rok 2005 = 100)
200

relativní hodnota (rok 2005 = 100)

190

produkce
SDO
celkem %
recyklace
R5 %

180
170
160
150

index
stavební
produkce

140
130
120
110
100
90
80
70
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

rok

Obr. 3 Index produkce SDO ve skupinách odpadů 1701+170302+170904 a jejich recyklace
ve srovnání s indexem produkce stavební výroby (ve stálých cenách) – hodnota roku 2005 =
100
Po těchto dvou letech se odvětví recyklace SDO dokázalo přizpůsobit novým
požadavkům prokazování kvality a od roku 2010 je patrný jednoznačný růst výroby recyklátů
i přes setrvalý pokles stavební výroby. Tuto skutečnost potvrzuje i další ukazatel,
prezentovaný v grafech na obr. 4 (data viz tab. 5). Jsou zde uvedeny hodnoty množství
produkovaných stavebních a demoličních odpadů a množství recyklovaných materiálů a
materiálů uložených na povrch terénu (N1) vždy na jeden tisíc Kč vynaložených ve stavební
výrobě (ve stálých cenách roku 2005).
Tab. 5 Způsoby nakládání se SDO vztažený na produkci ve stavebnictví ve stálých cenách
roku 2005
Produkce ve stavebnictví
(v ČR)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

běžné ceny [mld Kč]

350

397

425

463

507

536

508

478

452

414

374

409

425

449

473

479

449

425

405

378

25,9

31,4

24,6

26,5

32,0

32,1

33,1

35,8

32,7

35,6

recyklace R5
[kg/1000 Kč stálých cen]

5,3

4,8

4,5

6,1

6,7

6,1

5,6

5,8

6,5

8,7

využití na terénu N1
[kg/1000 Kč stálých cen]

13,8

20,2

16,5

16,0

14,4

16,6

18,3

13,1

12,9

14,0

stálé ceny 2005

x)

[mld Kč]

z toho

produkce SDO
[kg/1000 Kč stálých cen]

x

) ..produkce ve stavebnictví ve stálých cenách roku 2005 byla vypočtena z cen běžných
pomocí porovnání indexů stavební produkce ve stálých a běžných cenách
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Nakládání se SDO ve vztahu ke stavebním pracem
ve stálých cenách roku 2005
40,0

množství [kg/tis. Kč]

35,0
produkce
SDO kg/tis
Kč
recyklace
R5

30,0
25,0
20,0

využití na
terénu N1

15,0
10,0
5,0
0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008
rok

2009

2010

2011

2012

Obr. 4 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem na 1000 Kč vynaložených ve
stavebnictví (ve stálých cenách roku 2005)

Z grafu je patrná skutečnost, že na každých tisíc Kč, které byly vynaloženy ve stavební
výrobě, bylo v letech 2003 až 2012 produkováno 25 až 35 kg SDO, z čehož bylo využito na
povrchu terénu (kód nakládání N11) množství 13 až 20 kg ročně a recyklováno 4,5 až 9 kg.
Přitom průběh grafu recyklovaných množství v letech 2010 až 2012 vykazuje stabilní růst a
v roce 2012 dosáhl za sledované období maxima 8,74 kg vyprodukovaného recyklátu na
jeden tisíc Kč stavební produkce (ve stálých cenách roku 2005).
Příčin vedoucích k relativnímu zlepšení v oblasti recyklace stavebních materiálů
v období let 2010 až 2012 je několik. Za zásadní lze považovat mimo jiné velmi výrazný
pozitivní posun v oblast vnímání stavebních a demoličních odpadů, který je dán zejména
novým přístupem ke vstupní surovině či produktu recyklace. Kromě toho, že se u vstupní
suroviny v řadě případů jedná ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpad, zároveň se zde
může jednat i o druhotnou surovinu.

Směry dalšího rozvoje recyklace SDO
V letech 2010 až 2012 zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s celou
řadou vědeckých a odborných institucí ČR včetně profesních svazů dokument Politika
druhotných surovin České republiky [3]. Jedná se o první ucelený dokument České
republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Zabývá
se celkem jedenácti skupinami druhotných surovin. Stavební hmoty (stavební a demoliční
odpady) v oblasti druhotných surovin přitom představují velmi významnou komoditu zejména z hlediska vznikajícího množství.
Politiku druhotných surovin ČR vzala vláda ČR na vědomí v říjnu 2013 a uložila její
předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).
Jedním z konkrétních opatření uvedených v tomto dokumentu, které podporují další
rozvoj recyklace stavebních materiálů je i deklarovaná „podpora na úrovni státní správy pro
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možnost stanovení kvót pro využívání druhotných surovin pro stavební projekty financované
ze státních prostředků“.
Při naplňování tohoto dokumentu by při rozhodování o stavbách hrazených z veřejných
zdrojů měla být zohledňována i tato skutečnost – tedy využít pokud možno recyklované
stavební materiály místo přírodních nerostných surovin tam, kde je to možné a ekonomicky
výhodné. Tento způsob podpory využívání recyklovaných stavebních materiálů je již řadu let
realizován např. ve Švýcarsku, kde v některých lokalitách předepisuje podíl recyklovaných
materiálů vůči přírodním na hodnotu 20% i výše.

Evropská značka kvality recyklovaných materiálů
I přes zmiňovanou legislativní podporu recyklace SDO je stále více věnována pozornost
oblasti řízení jakosti vyráběných recyklátů (recyklovaného kameniva). Kromě dnes již
běžných certifikátů na vyrobené recykláty vystupují i celé systémy řízení jakosti výroby.
Jedním z dalších podpůrných prostředků je iniciativa
Evropské asociace kvality pro recyklaci e. V. (European Quality
Association for Recycling e.V. - EQAR). V roce 2013 byla vydána
„Směrnice pro udělování značky kvality recyklovaných stavebních
materiálů [4]“, podle které bude možno udělovat tuto evropskou
značku i v ČR. Jedná se o oborovou certifikaci, kterou bude
z pověření EQAR v ČR zajišťovat v ČR pro své členy Asociace
pro rozvoj recyklace stavebních materiálů. Tento certifikát bude
udělován výhradně recyklovanému kamenivu dle platných norem:
- ČSN EN 13242 „Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi
stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní
komunikace“,
- ČSN EN 13043 „Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové
vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních
ploch“,
- ČSN EN 12620 „Kamenivo do betonu.
Systém řízení jakosti obsahuje zejména pravidla pro vlastní
(interní) a vnější (externí) kontroly, včetně odpovědnosti. Systém
udělování certifikátů je určen pouze pro členy sdružené v EQAR,
což je i ARSM, která v této organizaci vystupuje jako
Obr. 5 Příklad značky kvality
národní člen, sdružující členy v ČR, kteří jsou producenti
EQAR s testování
recyklátů. ARSM při udělování značek jakosti bude vůči
environmentálních parametrů
svým členům, kteří o tuto značku projeví zájem, vystupovat
jako zástupce EQAR. Je reálný předpoklad, že by tento systém měl být zaveden již
v průběhu roku 2014.

Závěr
Výše uvedené skutečnosti tak vytvářejí vcelku reálný předpoklad dalšího postupného
zvyšování produkce a využívání recyklovaných stavebních materiálů i v letech 2014 a 2015 a
to i přesto, že v tomto období není ještě očekáván růst produkce stavební výroby. Jako
rozhodující se v tomto odvětví jeví zcela jednoznačně prokazatelné zajišťování kvality
výsledného produktu tak, aby koncový odběratel měl vždy jistotu (garantovanou i příslušnými
certifikáty), že v případě využití recyklovaných stavebních materiálů (recyklovaného
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kameniva) při dodržení předepsané stavební technologie budou splněny veškeré
projektované stavebně technické i environmentální požadavky.
Prognóza dalšího vývoje v oblasti recyklace stavebních a demoličních vychází ze
současných ukazatelů ve stavebnictví (zdroj ČSÚ) a v nakládání se stavebními a
demoličními odpady (zdroj CENIA). Zohledňuje přitom vliv platné a připravované legislativy
vztahující se jak k nakládání se SDO, tak také ke kvalitativním požadavkům na výsledné
produkty – recykláty (recyklované kamenivo).
Z kvantitativního hlediska lze v oblasti produkce recyklovaných stavebních materiálů
odhadnout její hmotnostní růst obdobně jako v letech 2010 až 2012 - tedy ca o 5 až 10 %
ročně. Vůči stále klesajícímu indexu stavební produkce ve stálých cenách to bude růst ještě
výraznější. S očekávaným oživením stavební výroby (snad v roce 2016 ??) lze také očekávat
další výraznější růst produkce.
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Abstract
Construction and demolition waste can be considered as the waste stream whose
recovery is possible without considerable problems given the relatively easy method
of treatment and the availability of such waste. Still, is it always management of
waste? Are the rules required for waste/material recovery just if able?
Úvod
Materiálové využití odpadů je na stupnici hierarchie způsobů nakládání na druhém
místě po předcházení vzniku. Stavebně demoliční odpady (SDO) jsou tím tokem
odpadu, který vzhledem k relativně jednoduchému způsobu úpravy a dostupnosti
může být využíván bez větších problémů. Ale, je toto konstatování oprávněné?
Pokud se začneme seznamovat s dostupnými právními předpisy a požadavky na
nakládání s předmětným odpadem zjistíme, že realita je poněkud odlišná. S jakými
otázkami, či okruhy problémů se setkáváme? Nakládáme vždy s odpadem?, jaké
klademe požadavky na odpad (materiál) pro různé způsoby využití?, jsou v souladu
požadavky technologické a požadavky ochrany zdraví a životního prostředí?, jaké
jsou výsledky konfrontace přírodních materiálů a materiálů získaných z odpadu?,
jaké ukazatele používat pro hodnocení?. To jsou pouze některé z otázek, na které
bychom si měli odpovědět při tvorbě strategií a plánů. U zpracování těchto
dokumentů je ale vždy nutné na první stupeň úvah klást udržitelné využívání
přírodních zdrojů, tj. co nejvyšší možné využívání vhodných, upravených odpadů.
Odpad
Pro nakládání s odpadem je základním evropským právním předpisem Směrnice o
odpadech [1] transponovaná do zákona o odpadech [2]. K provedení jednotlivých
částí zákona jsou vydány příslušné prováděcí předpisy, v případě stavebně
demoličních odpadů jsou to zejména Katalog odpadů [3], vyhláška o podrobnostech
nakládání s odpady [4], vyhláška o skládkách a využití na povrchu terénu [5]. Z
evropských dokumentů je dále důležité nařízení EU o uvádění stavebních výrobků na
trh [6].
Zákon o odpadech obsahuje kromě jiného základní pojmy a povinnosti. Důležitým
pojmem pro rozhodování je odpad. Dle zákona:Odpad je každá movitá věc, které se
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Od této věty se odvíjí
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další činnost. Pokud vzniklý materiál splňuje definici, je nutno se při nakládání řídit
všemi požadavky zákona, např. nakládat s odpadem pouze v zařízeních
provozovaných dle §14, odst.1.,vést průběžnou evidenci, podávat roční hlášení.
Povinností je i přiřazení příslušného katalogového čísla a případné ověření
nebezpečných vlastností. Pro rozhodnutí jak se vzniklým odpadem nakládat je nutná
znalost kvality odpadu, od které se odvíjí další proces. Vyhláška č. 294/2008 Sb.,
kromě části věnující se ukládání odpadů na skládky obsahuje i část obsahující
požadavky na využití odpadů na povrch terénu. Novelou vyhlášky č. 61/2010 Sb. byl
do § 2 doplněn pojem recyklát - v) recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních
odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním
odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v
zařízeních k tomu určených. Stejnou novelou byl doplněn §12- na konci odstavce 1
doplňují věty "Odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných
k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1, nesmí obsahovat vyšší koncentrace
škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný
výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této
vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené
zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a
demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny
nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám." Z uvedených
doplňujících ustanovení je patrno, že nakládání s recyklátem jako odpadem pro účely
využití na povrchu terénu je legislativně ošetřeno, ovšem se všemi povinnostmi
vyplývající pro nakládání s odpady.

Odpad/movitá věc/vedlejší produkt/neodpad
Kromě pojmu odpad současný zákon o odpadech uvádí v § 3 další důležité pojmy a
to odst. (5) vedlejší produkt a odst. (6) tzv. neodpad.
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba
nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud
a) vzniká jako nedílná součást výroby,
b) její další využití je zajištěno,
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná
výrobní praxe, a
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k
nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad
předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,
b) pro věc existuje trh nebo poptávka,
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními
právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k
nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a
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e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo
použitelným předpisem Evropské unie.
K uvedeným citacím § 3 jsou důležité další dva odstavce:
(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a
výrobků z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů,
pokud jsou stanovena.
(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský
úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.
K jednotlivým odstavcům je řada výkladů, jak pojmy chápat. Nevyjasněnou otázkou
je rozsah použití požadavků nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 [7]. Jak rozhodují
krajské úřady v jednotlivých případech není pravděpodobně centrálně nikde
uvedeno. Předpis Evropské unie, který by pro stavebně demoliční odpady, podobně
jako pro šrot či sklo, stanovil jednotná kritéria není k dispozici.
Výrobek z odpadu
Jaké předpisy je možné použít pro hodnocení výrobků z odpadu? Bylo vydáno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011,
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a
kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS[6]. Toto nařízení je závazné v celém
rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Jinou možností je vydání
vlastního předpisu členského státu ve smyslu článku 6 Směrnice o odpadech [1].
Výzkum
Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) v rámci výzkumných prací připravilo
návrh postupu pro přechod odpad/neodpad pro stavebně demoliční odpady. Návrh
vychází jednak z obsáhlých rešeršních poznatků, jednak z výsledků vlastního
výzkumu. Výzkum se zabýval zjišťováním kvality různých typů odpadů i postupem
úpravy vzorků před analytickým zpracováním. Vzorem pro obsah a formu konečného
návrhu bylo, v té době již vydané, nařízení Rady (EU) č. 333/2011 [8].

Návrh hodnocení
kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy stavebního a demoličního
odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a
Rady2008/98/ES, zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice
(1) Z vyhodnoceni některých toků odpadu vyplývá, že pro recyklační trhy se
stavebníma demoličním odpadem by bylo přínosem, kdyby byla vypracována
zvláštní kritéria stanovující, kdy stavební a demoliční odpad přestává být
odpadem. Tato kritéria by měla zajistit vysokou úroveň ochrany životního
prostředí.
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(2) Podle zpráv Společného výzkumného střediska Evropské komise existuje trh a
poptávka po stavebním a demoličním odpadu, kterého lze použít ve stavebnictví
jako suroviny pro výrobu stavebních materiálů nebo jako přímou náhradu
primárních surovin. Stavební a demoliční odpad by proto měl být dostatečně čistý
a měl by splňovat příslušné normy a specifikace odpovídající požadavkům
stavebního průmyslu.
(3) Kritéria stanovující, kdy stavební a demoliční odpad přestává být odpadem, by
měla zajistit, aby stavební a demoliční odpad získaný procesem využití odpadů,
splňoval technické požadavky stavebního průmyslu, byl v souladu s platnými
právními předpisy a normami pro výrobky a neměl celkově nepříznivé dopady na
životní prostředí a lidské zdraví. Navržená kritéria týkající se odpadů používaných
jako vstupní materiál pro proces využití, postupů a technik zpracování, jakož i
recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu získaného procesem využití
odpadů tyto cíle splňují, protože by měla vést k produkci recyklátu ze stavebního a
demoličního odpadu, který nebude mít nebezpečné vlastnosti a nebude obsahovat
nežádoucí příměsi.
(4) Za účelem zajištění souladu s těmito kritérii je vhodné stanovit vydání informací o
stavebním a demoličním odpadu, který přestal být odpadem, a aby byl zaveden
systém řízení kvality.
(5) Budou-li na základě sledování vývoje situace na trhu se stavebním a demoličním
odpadem zaznamenány nepříznivé účinky na recyklační trhy se stavebním a
demoličním odpadem, zejména pokud jde o dostupnost tohoto odpadu a přístup k
němu, může dojít k tomu, že tato kritéria bude nutno přezkoumat.
(6) Provozovatelé by se mohli přizpůsobit těmto kritériím, která stanoví, kdy stavební
a demoliční odpad přestává být odpadem, je vhodné stanovit, aby se tento návrh
hodnocení použil až po uplynutí přiměřeně dlouhého období.
Článek 1
Předmět
Tento návrh hodnocení stanoví kritéria vymezující, kdy stavební a demoliční odpad,
přestává být odpadem.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto návrhu hodnocení se použijí definice uvedené ve směrnici č.
2008/98/ES.
Kromě toho se rozumí:
a) „stavebním a demoličním odpadem“ se rozumí odpad vznikající při zřizování,
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. V příloze č. I oddílu 1 tohoto návrhu
hodnocení je uveden výběr druhů odpadů z Katalogu odpadů, které jsou
považovány za dotčené odpady;
b) „recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu“ – materiálový výstup ze
zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní
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odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve
změně zrnitosti, jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených;
a splňující kritéria uvedená v příloze I oddílu 4;
c) „materiálovým využitím“ se rozumí jakýkoliv způsob využití, s výjimkou
energetického využití a opětovného zpracování na materiály, které se použijí jako
palivo;
d) „zasypáváním“ se rozumí způsob využití, při němž je vhodný odpad použit jako
zásyp ve vytěžených oblastech či pro technické účely v krajinných úpravách a
odpad je náhradou za neodpadní materiály.
e) „držitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem stavebního a
demoličního odpadu;
f) „výrobcem“ držitel, který jako první předává recyklát ze stavebního a demoličního
odpadu jinému držiteli ve stavu, kdy odpad ze stavebního a demoličního odpadu
přestal být odpadem a stal se recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu;
g) „dovozcem“ jakákoliv fyzická či právnická osoba usazená v Unii, která dováží
stavební a demoliční odpad, který přestal být odpadem, na celní území Unie;
h) „kvalifikovanými zaměstnanci“ zaměstnanci, kteří jsou na základě svých
zkušeností či odborné přípravy kvalifikováni k monitorování a posuzování
vlastností stavebního a demoličního odpadu;
i) „vizuální prohlídkou“ prohlídka všech částí dodávky recyklátu ze stavebního a
demoličního odpadu pomocí lidských smyslů nebo jakéhokoli nespecializovaného
vybavení;
j) „dodávkou“ určité množství recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu
určeného k přepravě od výrobce k dalšímu držiteli, které může být uloženo v jedné
nebo více přepravních jednotkách, například v kontejnerech.
Článek 3
Kritéria pro recyklát ze stavebního a demoličního odpadu
Stavební a demoliční odpad přestává být odpadem a stává se recyklátem ze
stavebního a demoličního odpadu, jsou-li při jeho předání od výrobce k dalšímu
držiteli splněny všechny tyto podmínky:
a) stavební a demoliční odpad používaný jako vstupní materiál pro proces využiti
splňuje kritéria uvedená v příloze I; oddíl 1 a 2.
b) stavební a demoliční odpad, kterýpřestal být odpadem splňuje kritéria uvedená v
příloze I, oddíl 4;
c) výrobce vyhověl požadavkům uvedeným v příloze I.
Článek 4
Prohlášení o shodě
1. Výrobce nebo dovozce vydají ke každé dodávce recyklátu ze stavebního a
demoličního odpadu prohlášení o shodě podle vzoru uvedeného v příloze III.
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2. Výrobce nebo dovozce předají toto prohlášení o shodě dalšímu držiteli dodávky
recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu. Ponechají si kopii tohoto prohlášení
o shodě nejméně jeden rok od data jeho vystavení a na požádání ji předloží
příslušným organům.
3. Prohlášení o shodě může být v elektronické podobě.
Článek 5
Řízení kvality
1. Výrobce zavede systém řízení kvality umožňující prokázání shody s kritérii, na něž
se odkazuje v článku 3.
2. Systém řízeni kvality zahrnuje řadu dokumentovaných postupů, které se týkají
všech těchto aspektů:
a) vstupní kontrola odpadu používaného jako vstupní materiál pro proces využití
podle oddílu 2 přílohy I;
b) monitorování postupů a technik používaných při zpracování stavebního a
demoličního odpadu, které jsou popsány v oddílu 3 přílohy I;
c) monitorování kvality recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu získaného
procesem využití, podle ustanovení uvedených v oddílu 5 přílohy I (včetně
odebírání a rozboru vzorků);
d) zpětná vazba od zákazníků, pokud jde o dodržení požadavků na kvalitu
recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu;
e) vedení záznamů o výsledcích monitorování prováděného podle písmen a) až c);
f) hodnocení a zlepšování systému řízení kvality;
g) odborná příprava zaměstnanců.
3. Systém řízení kvality předepisuje pro každé z kritérií zvláštní požadavky na
sledování kvality, které jsou uvedeny v příloze I.
4. Subjekt posuzování shody ověří, že systém řízení kvality je ve shodě s požadavky
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů v platném znění včetně souvisejících prováděcích
předpisů. Toto ověření bude provedeno vždy jednou za tři roky.
5. Výrobce svůj systém řízení kvality na požádání zpřístupní příslušným organům.
Článek 6
Vstup v platnost
Tento návrh hodnocení vstupuje v platnost nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
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Příloha I
Kritéria platná pro stavební a demoliční odpad
1. Seznam odpadů – stavební a demoliční odpady
2. Přejímka stavebních a demoličních odpadů
3.Postupy a techniky zpracování
4. Postupy hodnocení – předúprava
5. Kvalita stavebního a demoličního odpadu, který přestal být odpadem
Příloha II
Postup hodnocení výrobku ze stavebních a demoličních odpadů
Příloha III
Prohlášení o shodě s kritérii pro stanovení toho, kdy stavební a demoliční
odpad přestává být odpadem, na které odkazuje čl.5 odst.1
Závěr
Předložený materiál je pouze návrhem. V případě, že by bylo možné jeho přijetí,
bude nutné upravit část předúpravy, bude potřebné zapracovat připomínky zejména
provozovatelů zařízení pro úpravu a přepracování stavebně demoličního odpadu
zejména v části “monitorování postupů a technik používaných při zpracování
odpadu“.
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THE DIFFERENT RESULTS TESTS OF ONE SAMPLE CDW
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Abstract
Testing of samples of waste is an important step in deciding on the future of waste
management. Following the verification of the most suitable sampling procedures for
construction and demolition waste working group including the authors of this paper it
was found that the sample preparation procedures in the laboratory significantly
affect the test results. This fact was confirmed when determining the concentration of
PAHs in three laboratories.
1. Úvod
Ověřování různých postupů vzorkování a hodnocení jejich robustnosti při
analytickém zpracování vzorků si dala za cíl skupina tvořená kolegy z firem Forsapi
s.r.o., UNIVERZA-SoP, s.r.o. a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Ve
spolupráci se vzorkaři ze širokého spektra společností zabývajících se nakládáním
s odpady, vzorkováním odpadů apod. provádí v rámci doškolovacích seminářů pro
manažery vzorkování odpadů ověřování různých postupů vzorkování a jejich vlivu na
výsledky zkoušek vzorkovaných odpadů.
Uvedenou činností se skupina zabývá od roku 2009. Postupy vzorkování byly
dosud ověřovány na odpadech ze železničního svršku, odpadech stabilizovaných
solidifikací, odpadech upravovaných biodegradací, odpadech s obsahem azbestu,
zbytků po spalování komunálních odpadů a také stavebních a demoličních odpadů
(dále jen „SDO“).
Překvapivým výsledkem semináře zaměřeného na testování různých postupů
odběru SDO bylo zjištění, že základní prioritou není sjednocení postupů odběru
vzorků této matrice, ale vyřešení analytické koncovky – laboratorní zpracování
vzorku a jeho analýzy.
2. Vzorkování stavebních a demoličních odpadů
Vzorkování heterogenních materiálů, zejména odpadů, mezi něž patří i SDO,
představuje poměrně komplikovaný proces. Tento proces není často jednorázovou
aktivitou, ale je tvořen několika fázemi vzorkování a zkoušení směřujícími
k postupnému upřesňování popisu vlastností (kvality) zájmové matrice.
Velmi častou úlohou zadanou pro vzorkování a následné zkoušky SDO je získání
podkladů a důkazů pro rozhodnutí, zda je možné dotčený odpad využít na povrchu
terénu, resp. zda je nutné odpad odstranit na příslušné skládce odpadů (v souladu
s technickými podmínkami vyhlášky č. 294/2005 Sb. .[1]). Jedním z kritérií, s nímž
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musí být takové rozhodnutí v souladu, je zjištění přítomnosti polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU) v sušině odpadu (limity stanoveny v tabulce 10.1
přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. .[1]). Nejvýše přípustná koncentrace PAU
v sušině odpadu využívaného na povrchu terénu je stanovena na 6 mg/kg suš.
3. Činnosti vzorkařů terénu
Objektem, který byl zvolen k ověření vhodnosti různých postupů odběru vzorků
SDO ve vztahu k získání reprezentativního vzorku odpadu, byla hromada stavebního
odpadu (suti). Hromada (celek) o rozměrech 12m x 5m x 1,3m, tj. celkem cca 78m3.
SDO pocházel z odstraněné stavby historického průmyslového objektu, která byla
před odstraněním upravena (byly z ní samostatně odstraněny okna a dřevěné prvky,
elektroinstalace, vodoinstalace, odpadní potrubí atd.). Základním stavebním
materiálem použitým ve stavbě byly cihly pojené vápennou maltou, dalšími materiály
zastiženými v SDO byly keramické obklady, betonové prvky, izolace proti vlhkosti,
lícové cihly (šamotové). K ověření bylo navrženo 6 různých postupů odběru vzorku
SDO. Cílem bylo získání odpovědi na otázku, zda i z takto problematického a
heterogenní materiálu je možné získat vzorky ke zkouškám, které by s přijatelnou
spolehlivostí reprezentovaly celek.
Celkem bylo podle stanovených plánů odběru vzorků odebráno 8 vzorků. Těchto 8
terénních vzorků bylo na místě upraveno v ručním zařízení na úpravu pevného
vzorku (odebrané věci byly rozdrceny) a poté z nich byly připraveny laboratorní
vzorky. V tabulce 1 je uvedena specifikace jednotlivých vzorků.
Úpravě terénních vzorkú byla věnována zvláštní pozornost. Veškerý materiál
terénního vzorku byl podrcen na velikost pod 10 mm. Kvalita podrcení byla následně
u každého laboratorního vzorku ověřena sítovou analýzou (tabulka 2).
Tabulka 1: Specifikace vzorků (informace z protokolů o odběru)
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Tabulka 2: Kvalita úpravy vzorků – sítová analýza

Jak je patrné z tabulky 2, podařilo se vzorkovacím týmům v terénu upravit
odebrané vzorky kusového odpadu SDO tak, že zastoupení frakce nad 10 mm
nepřekračovala, s výjimkou vzorku C3 a C2/B, 10% hmotnostních z celé hmotnosti
terénního vzorku. (Dle autorů příspěvku byla přípravě laboratorních vzorků věnována
nadstandardní péče).
4. Laboratorní zpracování vzorků
Hmotnost laboratorních vzorků (část terénních vzorků) předaných do laboratoře se
pohybovala mezi 1,4 kg až 3,7 kg. Všechny vzorky byly doručeny do zkušební
laboratoře č.1 a byla vyžádána zkouška ke zjištění koncentrace ukazatele PAU
v sušině každého vzorku.
Po provedení zkoušek byly laboratorní vzorky (část nepoužitá pro zkoušky)
vyžádány zpět. Každý vzorek byl před předáním laboratoři i po jeho převzetí
z laboratoře zvážen (k orientačnímu ověření použité velikosti navážky ke zkoušce v
dotčené laboratoří) a předán do zkušební laboratoře č. 2. Postup se opakoval –
vzorek byl z laboratoře č. 2 vyžádán, zvážen a předán do zkušební laboratoře č. 3 a
celý postup se znovu opakoval. V tabulce 3 jsou uvedeny pravděpodobné navážky
(rozdíly) vzorků pro analýzy v jednotlivých zkušebních laboratořích.
Navážky z laboratorních vzorků (rozdíly) byly 10g až 400g. Jakým způsobem
jednotlivé laboratoře zkušební a zkoušené vzorky z laboratorních vzorků připravily,
nebylo zjišťováno.
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Tabulka 3: Navážky vzorků jednotlivých laboratoří (rozdíl) pro stanovení PAU

5. Výsledky zkoušek
Jak již bylo uvedeno bylo u všech vzorků zadáno laboratořím zjištění hodnoty
ukazatele PAU v sušině vzorku.
Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce 4.
Získané laboratorní výsledky byly hodnoceny ze dvou pohledů:
1. Zda je na jejich základě možné stanovit vhodnost různých postupů vzorkování
SDO.
2. Využitelnost výsledků k objektivnímu rozhodnutí o dalším nakládání
s odpadem v souladu s platnou právní úpravou.
Tabulka 4: Výsledky laboratorních zkoušek

Stanovisko k Ad 1.
Rozdíly ve výsledcích identických vzorků poskytnutých laboratořemi neumožnily
vyhodnotit vhodnost či nevhodnost odlišných postupů odběru vorků a hodnotit jejich
vhodnost pro zkoušení SDO.
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Stanovisko k Ad 2.
Limit stanovený v tabulce 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.[1] je
absolutní. Není standardní praxí hodnotit výsledky s uvážením nejistoty zkoušek.
Není ani běžnou praxí a předpisy to ani nevyžadují, hodnotit odpady na základě
většího počtu vzorků (statistické hodnocení výsledků zkoušek). Ve vztahu
k uvedeným skutečnostem je možné konstatovat, že výsledky získané třemi
laboratořemi neposkytují oporu pro spolehlivé rozhodnutí o dalším nakládání
s odpadem, aniž by nehrozilo riziko ekonomického poškození vlastníka odpadu
respektive poškození životního prostředí.
Poznámka: Z předchozích aktivit realizovaných naší skupinou považujeme za
prokázané, že na jemnou frakci pevného materiálu (<10 mm) jsou vázány organické
polutanty (ropné uhlovodíky C10-C40, polycyklické aromatické uhlovodíky – PAU) a
koncentrace těchto polutantů jsou v této frakci až řádově vyšší než ve frakci >10 mm.
Rovněž výsledky analýz vzorků „Jemná frakce“ (<10 mm) a „Hrubá frakce“ ( >10
mm) tyto závěry potvrdily.
Jako zásadní doporučení je možné vyslovit požadavek, že analytický vzorek by
měl zohlednit granulometrické vlastnosti odpadu, respektive terénního a
laboratorního vzorku.
6. Diskuse
Pokud by k hodnocení dotčeného SDO byl použit výpočet s využitím výsledků
zkoušek pro „Jemnou“ a „Hrubou“ frakci (viz tabulka 4) a zrnitostní složení
jednotlivých vzorků získané sítovou analýzou, byly by výsledky získané pro
rozhodování o dalším nakládání s odpadem jiné (tabulka 5).
Tabulka 5: Výsledky stanovené výpočtem podle zastoupení jemné a hrubé frakce ve
vzorku

Aby bylo možné ověřit, zda je příčinou vzájemně odlišných výsledků mezi
zkušebními laboratořemi případné nerespektování zrnitostního složení laboratorního
vzorku, byly vzorky, ve kterých byly zjištěny největší rozdíly ve zjištěných
koncentracích PAU (tj. vzorky A2 a C3) nadále zkoušeny. V laboratoři byly vzorky
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drcením upraveny (veškerý zbylý laboratorní vzorek, A2 2340 g, C3 1580 g) na
velikost zrna <1 mm a od každého vzorku byly připraveny tři dvojice dělených vzorků.
Každá ze zkušebních laboratoří, které již vzorky zkoušely, obdržela dělené vzorky ke
zkouškám – čtyři vzorky. Že se jedná o dvojice dělených vzorků nebylo laboratořím
sděleno. Výsledky zkoušek takto upravených vzorků jsou uvedeny v porovnání
s původními výsledky v tabulce 6.
Tabulka 6: Výsledky analýz dělených vzorků upravených z původních laboratorních
vzorků podrcením na velikost <1mm

Jak je z tabulky 6 patrné, žádná z laboratoří nedosáhla při opakovaných
zkouškách shodu s původním výsledkem. Analýzy dvojic vzorků připravených
podrcením celého laboratorního vzorku vyhovují deklarovaným nejistotám metod
(20%, resp. 30%) přesto shoda mezi laboratořemi není ve všech výsledcích
optimální.
7. Závěr
V rámci doškolovacích seminářů určených pro manažery vzorkování odpadů,
hodnotitele nebezpečných vlastností odpadů a další zájemce, usilujeme o identifikaci
a pojmenování kritických míst při posuzování kvality odpadů pro rozhodování o
dalším nakládání s nimi.
Hodnocení shody vlastností odpadů s požadavky předpisů na základě zkoušek
představuje velice důležitý krok. Na jeho základě je rozhodováno o dalším nakládání
s odpady, které sebou přináší rozdílné ekonomické náklady a různý stupeň rizika pro
životní prostředí.
SDO patří k jedné z nejběžnějších komodit využívajících odběr vzorků a analytické
zkoušky pro jeho podřízení právním požadavkům. Výsledky naší aktivity odhalily
vážné disproporce mezi závěry získanými ze zkoušek zúčastněných laboratoří, které
považujeme za nutné v zájmu ochrany životného prostředí, vlastníků odpadů i
kontrolních a dohlížecích orgánů řešit na širší úrovni. Ať již se jedná o změny v
přípravě vzorků v laboratořích, o pokyny pro vzorkaře nebo o změny v právních
požadavcích na posuzování odpadů podle výsledků laboratorních zkoušek.
Použitá literatura:
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KONTROLNÍ ČINNOST ČIŽP V OBLASTI PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
K ÚPRAVĚ STAVEBNÍCH ODPADŮ
ENFORCEMENT ACTIVITIES OF CZECH ENVIRONMENTAL INSPECTORATE
RELATED TO OPERATION OF FACILITIES INTENDED FOR CONSTRUCTION
WASTE
Ing. Lukáš Kůs
Česká inspekce životního prostředí (kus_lukas@cizp.cz)
Abstract
The aim of the article by Czech Environmental Inspectorate (CEI) is a summary of
the most surveyed violation of environmental legislation in force in the field of waste
management concerning an operation of facilities intended for construction waste
treatment. In order to illustrate an issue, specific cases investigated by CEI are
mentioned in the article.
1. Úvod
Níže uvedený příspěvek do sborníku mezinárodní konference RECYCLING
2014 má za cíl shrnout zjištění ČIŽP v oblasti recyklace stavebních odpadů v ČR.Pro
názornost jsou v příspěvku uvedeny konkrétní případy, které ČIŽP v rámci své
činnosti šetřila
2. Zjišťované nedostatky při provozování zařízení určených k úpravě
stavebních odpadů
Nakládání se stavebními a demoličními odpady je Českou inspekcí životního
prostředí řešeno poměrně často, a to zejména na základě přijatých podnětů. Ve
většině případů se ovšem jedná o provádění terénních úprav stavebními odpady,
které nebyly žádným způsobem upraveny, tzn. že se jedná o směs cihel, betonu,
omítky, stavebních izolací, dřeva, plastů atd.
Přestože lze konstatovat, že počet podnětů ke kontrole týkající se terénních
úprav prováděných recykláty z upravených odpadů je podstatně menší, provádí ČIŽP
kontrolní činnost i u provozovatelů zařízení k úpravě stavebních odpadů.
V letech 2012 až do konce ledna 2014 byly inspekcí v problematice recyklace
stavebních odpadů provedeny řádově desítky kontrol.Za tuto dobu nabyly právní
moci pokuty v celkové výši 2 707 000 Kč.
Nejčastějším správním deliktem, se kterým se ČIŽP při svých kontrolách
zaměřených na recyklaci stavebních odpadů setkala, bylo provozování zařízení
v rozporu s podmínkami rozhodnutí krajského úřadu a schváleným provozním
řádem. Následuje nakládání s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady nebylo
zákonem o odpadech určeno a dále neplnění předepsaných evidenčních povinností
o nakládání s odpady a provozu zařízení(průběžná evidence, roční hlášení, provozní
deníky).
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Provozování zařízení v rozporu s podmínkami rozhodnutí KÚ a schváleným
provozním řádem
Nakládat s odpady je dle zákona o odpadech možné pouze v zařízeních, která
jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. V případě zařízení určených
k recyklaci stavebních odpadů se jedná o zařízení, k jejichž provozu je potřeba mít
vydáno rozhodnutí dle § 14 odst. 1 zákona, kterým je udělen souhlas s provozem
zařízení a s jeho provozním řádem. Krajský úřad může udělení souhlasu vázat na
podmínky.Tímto je dána možnost státním orgánům v oblasti odpadového
hospodářství zabezpečit ochranu životního prostředí v závislosti na konkrétní situaci,
tj. může při svém rozhodování vzít v potaz podmínky konkrétní lokality, dosavadní
zkušenosti s provozováním obdobných zařízení v daném místě apod.
ČIŽP se při své kontrolní činnosti ovšem setkává ze strany provozovatelů
zařízení k recyklaci stavebních odpadů k podceňování podmínek stanovených ve
vydaných rozhodnutí o udělení souhlasu a povinností daných provozními řády. Mezi
nejčastěji zjišťované porušení podmínek rozhodnutí krajského úřadu a schváleného
provozního řádu patří překračování maximálních kapacit zařízení, neprovádění (resp.
nepožadování po dodavatelích odpadů) kvalitativních analýz ve stanovené četnosti a
rozsahu, provozování schválených zařízení mimo místa určená rozhodnutím
krajského úřadu, případně provozním řádem.
Překračování maximální povolené kapacity zařízení
Jako příklad překročení stanovené kapacity lze uvést situaci, kdy provozovatel
zařízení měl rozhodnutím krajského úřadu schválenou maximální roční kapacitu
zařízení 6000 tun odpadů, ovšem tuto kapacitu překročil více než 18x, jelikož
kontrolou bylo zjištěno, že do zařízení bylo v jednom roce přijato více než 111 000
tun stavebních odpadů.
Dalším příkladem je situace, kdy do stacionárního zařízení (sběr, skladování)
je umístěno další mobilní zařízení k úpravě odpadů. Pak odpady přijímané k úpravě
do mobilního zařízení od dalších původců navyšují kapacitu stacionárního
povoleného zařízení a může tím dojít k překročení povolené kapacity, jak tomu bylo
v jednom konkrétním případě, šetřeném inspekcí. Mobilní zařízení nemá nikdy
povolenou skladovací kapacitu a nemůže vykazovat odpady na skladu.
Nedodržování podmínek týkající se sledování kvalitativních parametrů na
vstupu i výstupu ze zařízení
V problematice kvalitativních parametrů při příjmu do zařízení lze konstatovat,
že většina provozních řádů obsahuje požadavek, aby provozovatel při příjmu odpadů
požadoval předložení analýz v rozsahu limitů daných vyhláškou 294/2005 Sb.
Zároveň některé provozní řády požadují, aby také i vystupující recyklát byl
analyzován v rozsahu vyhlášky 294/2005 Sb. V této souvislosti je vhodné uvést, že i
pokud by provozní řád zařízení žádným způsobem neupravoval kvalitativní limity na
výstupu ze zařízení, musí být stejně tyto analýzy provedeny, a to buď v souvislosti
s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. při samotném využití odpadů, nebo
v souvislosti s požadavky § 3 odst. 6 a 7 zákona o odpadech (tj. pokud by měl být
považován výstup zařízení za „neodpad“).
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Konkrétním příkladem nesplnění požadavků schváleného provozního řádu na
ověřování kvality u výstupu ze zařízení odpadů, byl případ, kdy provozní řád zařízení
požadoval, aby „ … Provozovatel zajistí z každého certifikovaného výrobku a z každé
zakázky – místa stavby podrobnou kvalitativní charakteristiku v rozsahu tabulky č.
10.1 a 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.“ Tento požadavek provozního
řádu ze strany provozovatele zařízení však nebyl dodržován,podrobné kvalitativní
charakteristiky betonového a živičného recyklátu v požadovaném rozsahu nebyly
zjišťovány a nebylo tak možné vyhodnotit environmentálních charakteristiky výstupu
pro další využití.
Provozování zařízení mimo místa určená rozhodnutím, resp. provozním řádem
V případě zařízení upravujících stavební odpady se ve většině případů jedná o
tzv. mobilní zařízení. Tato zařízení jsou v závislosti na schválených podmínkách
provozována buď na jednotlivých stavbách, nebo mohou být provozována pouze
v konkrétní povolené provozovně. Pokud jsou zařízení provozována v rámci
jednotlivých staveb, bývají pro tyto případy v rozhodnutí krajských úřadů stanoveny
specifické podmínky.
Jak ovšem ČIŽP zjistila, nejsou vždy podmínky související s místem
provozování zařízení dodržovány. ČIŽP například řešila případ, kdy jednou
z podmínek rozhodnutí krajského úřadu byla mj. stanovena minimální vzdálenost
prováděných prací 750 m od chráněných venkovních prostorů a chráněných
venkovních prostorů staveb. Kontrolou inspekce bylo ovšem zjištěno, že zařízení
bylo provozováno v místě, v jehož blízkosti (tj. ve vzdálenosti do stanovených 750 m)
se nacházela celá řada chráněných venkovních prostorů staveb (jednalo se o
chráněné venkovní prostory cca 20 staveb). Dle ustanovení § 30 odst. 3 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se chráněným venkovním prostorem rozumí
nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 metrů okolo bytových domů,
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Navíc byla ze strany provozovatele porušena další podmínka, která stanovila,
že před umístěním a zahájením provozu zařízení je nutno oznámit tuto skutečnost na
místně příslušném obecním úřadu a o úmyslu využití zařízení v konkrétním místě
měl účastník řízení povinnost informovat krajský úřad.V odůvodnění rozhodnutí KÚ
bylo mj. k těmto závazným podmínkám provozu uvedeno, cit.: „Podmínky uvedené
ve výroku tohoto rozhodnutí jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví
lidí a životního prostředí.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínky rozhodnutí
krajského úřadu mají svůj účel (v tomto případě především ochrana zdraví lidí) a tyto
podmínky je třeba dodržovat. Pokud budou podmínky řádně dodržovány, může se
tak předejít případným konfliktům ze strany obyvatel. Právě v daném případě byl
případ šetřen na základě podnětu. Podatel podnětu si stěžoval na skutečnost, že o
nakládání se stavebními odpady (soustřeďování, úprava) nebyl nikdo informován,
provozování zařízení je v blízkosti obytných domů a obyvatelé jsou obtěžováni
hlukem a prachem.
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Dalším případem provozování zařízení mimo místa určená rozhodnutím byl
případ, kdy podmínka příslušného krajského úřadu stanovila, že mobilní recyklace
bude provozována na území města, a to pouze v zařízeních určených k nakládání s
odpady nebo jako součást zařízení staveniště. V průběhu kontroly ovšem bylo
zjištěno, že předmětné zařízení bylo provozováno na území města na místech, které
nebylo staveništěm ani povoleným zařízením a navíc bylo provozováno v zátopovém
území, které bylo při povodních pravidelně zaplavováno.Taktéž v tomto případě se
jednalo o podnět občanů na neoprávněné nakládání s odpady v místech k tomu
neurčených.
Nakládání s odpady v zařízeních, která nejsou k nakládání s odpady dle zákona
o odpadech určena
V podstatě obdobnou situací, jaká byla popsána v předchozí kapitole, je
nakládání s odpady v zařízeních (místech), která nejsou k nakládání s odpady dle
zákona č. 185/2001 Sb. určena. Tento skutek se od předchozí situace (kdy je
zařízení provozováno mimo místa stanovená rozhodnutím krajského úřadu) liší tím,
že protiprávním jednáním provozovatele dojde k zamezení možnosti krajského úřadu
stanovit podmínky za účelem ochrany životního prostředí. Tím, že provozovatel
nepodá žádost o udělení souhlasu s provozováním zařízení, nemůžou být ze strany
státu nastaveny konkrétní podmínky zajišťující ochranu životního prostředí. Zákon
v daném případě stanovuje pro tento skutek maximální výši sankce 50 000 000 Kč.
V případě stavebních odpadů se nejčastěji jedná o situaci, kdy podnikatelský subjekt
na pozemcích, které nejsou k nakládání s odpady určeny, skladuje a soustřeďuje jak
odpady z vlastní stavební činnosti, tak ale i odpady, které přijímá od jiných
společností. Následně jsou tyto odpady podrobeny v daném místě úpravě. Je ovšem
nezbytné si uvědomit, že dle zákona o odpadech se zařízením myslí i místo. Tudíž
pozemky, kde jsou stavební odpady soustřeďovány před jejich další úpravou,je nutné
považovat za zařízení ve smyslu zákona a pro tato zařízení je třeba mít taktéž vydán
souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Jako běžný příklad z praxe, který demonstruje výše popsané jednání, lze
uvést kontrolu, při které bylo inspekcí zjištěno nakládání (sběr, výkupu a skladování)
s poměrně značným množstvím stavebních odpadů na pozemcích, které k tomuto
nakládání s odpady nebyly určeny souhlasem krajského úřadu. Subjekt po delší
dobu prováděl shromažďování těchto odpadů od různých dodavatelů na
nepovoleném místě, následně po shromáždění řádově tisíce tun nejrůznějších druhů
stavebních odpadů (beton, cihly, asfaltové směsi) na tomto pozemku byla subjektem
provedena jejich mechanická úprava. Při tomto nakládání tak byla porušena základní
pravidla pro nakládání se stavebními odpady.
Neplnění evidenčních povinností
Mezi základní a obecné povinnosti při nakládání s odpady lze zařadit vedení
průběžné evidence o způsobech nakládání s odpady a zpracování ročního hlášení o
produkci a nakládání s odpady a. Ačkoli tato problematika je již odborné odpadářské
veřejnosti známá, je často plnění těchto povinností porušováno nebo zanedbáváno.
Nejedná se přitom o nejasné situace (např. zda vést evidenci, pokud jsou
upravovány odpady jako služba), ale mnohdy je inspekcí zjišťováno, že evidence
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není vedena vůbec a roční hlášení není vypracováno a následně řádně podáno
(ohlášeno do ISPOP).
Podnikatelské subjekty v řadě případů nerozlišují vypracovávání ročních
hlášení dle jednotlivých ORP, tedy podle místa, kde provádějí úpravu odpadů v
mobilním zařízení, případně podle místa stavby, kde nakládají se stavebními odpady.
Rovněž bývají značné rozdíly v údajích o převzatém množství odpadů do
zařízení a údaji, který vykáže původce odpadu, že zpracovateli předal. Chybí údaje o
odpadech skladovaných na konci roku a jejich převedení do dalšího roku. Často se
inspekce setkává i s nerespektováním povolených katalogových čísel, která byla
stanovena rozhodnutím a s jejich svévolným zaměňováním za jiná - podobná, ale
nepovolená katalogová čísla.
3. Problematika výkladu některých pojmů
Ačkoli ČIŽP nemůže vykládat zákon o odpadech, setkává se při své kontrolní
činnosti s řadou situací, kdy subjekty z nejrůznějších důvodů používají „nové“ pojmy
zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů nevhodným způsobem. Níže
uvedená část příspěvku nemá za cíl zcela objasnit problematiku vyvedení recyklátů
z odpadového režimu, ale spíše si na názorných příkladech ukázat, s čím nemůže
ČIŽP jako kontrolní orgán v oblasti odpadového hospodářství souhlasit.
Odpad versus neodpad
Situaci, kdy jakýkoliv odpad (v našem případě stavební odpad) přestal být
odpadem (tj. stal se např. výrobkem) upravuje zákon o odpadech v § 3 odst. 6.
Již samotný začátek ustanovení zákona říká, že pouze některé druhy odpadu
přestávají být odpadem. Předpokládáme tedy, že pokud zákonodárce uvedl, že
pouze některé druhy odpadu přestávají být odpadem, tak je zřejmé, že některé druhy
odpad přestat být odpadem nemohou. Příkladem takových odpadů mohou být
vybrané druhy odpadů dle hlavy II zákona o odpadech (např. kaly z ČOV).
Pokud má odpad přestat být odpadem, musí být předmětem některého ze způsobů
využití, tzn. musí projít zařízením k úpravě odpadů (drtičkou, třídičkou atd.). Nelze
tedy akceptovat situaci, kdy jsou neupravené stavební odpady skladovány v místech
k tomu neurčených s tím, že se již nejedná o odpady, neboť někdy v budoucnu
budou upraveny a využity na zatím neznámé stavbě.
Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o odpadech následně stanovuje pod 5 písmeny
další podmínky (kritéria), které je nutné splnit k vyvedení odpadu do „neodpadového“
režimu.
Písmeno a) ustanovení § 3 odst. 6 zákona o odpadech říká, že věc přestane
být odpadem, pokud se běžně využívá ke konkrétním účelům. V případě upravených
stavebních odpadů je zřejmé, že recykláty jsou skutečně běžně používány jako
podsypy, podklady pod různé druhy liniových staveb atd., nicméně je nezbytné, aby
bylo zcela jasným způsobem určeno konkrétní použití. Nelze pouze konstatovat, že
věc se k něčemu použije, ale ještě není zřejmé k čemu.
Písmeno b) ustanovení § 3 odst. 6 zákona o odpadech předpokládá, že pro
věc existuje trh nebo poptávka. ČIŽP eviduje případy, kdy „neodpady“ jsou
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předávány na skládky, ale v daném případě za tento „neodpad“ provozovatel skládky
neposkytuje dodavateli úhradu, ale naopak dodavatel tohoto „neodpadu“ naopak
platí provozovateli skládky za odběr. V daném případě se tak zcela jistě nejedná o
trh a poptávku, ale o klasické odstraňování odpadů jejich uložením.
Písmeno c) § 3 odst. 6 zákona o odpadech uvádí, že věc musí splňovat
požadavky týkající se technických norem a právních předpisů, které upravují
požadavky na jednotlivé výrobky (např. mechanické vlastnosti apod.).
Písm. d) předmětného ustanovení dále řeší již vlastní využití z pohledu
ochrany životního prostředí a lidského zdraví, tzv. že využití věci je v souladu se
zvláštními právními předpisy. Jako příklad je uveden zákon o ochraně ovzduší,
ochraně přírody a krajiny a dále např. zákon o vodách. Není tedy možné
z odpadového režimu odpad, který by měl být využíván k terénním úpravám, ačkoli
by představoval riziko pro jakost povrchových a podzemních vod.
Posledním písmenem § 3 odst. 6 zákona o odpadech je písm. e), které řeší
problematiku požadavků kladených evropskými předpisy. Je nezbytné uvést, že mezi
tyto předpisy patří i např. požadavky nařízení Rady (EU) č. 333/2011 (pro železný a
hliníkový šrot), a další.
Z pohledu ochrany životního prostředí je důležitým ustanovením zákona o
odpadech § 3 odst. 7 tohoto zákona, který říká, že pro konkrétní způsoby použití
výrobků z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů,
pokud jsou stanovena. Tato kritéria musí dodržet následný uživatel výrobku
z odpadu. Proto i výrobky z odpadů podléhají v této rovině kontrole ČIŽP – následný
uživatel výrobku z odpadu není zbaven zodpovědnosti za použití výrobku ve smyslu
dodržení environmentálních kritérií pro jeho aplikaci do životního prostředí. Mezi tato
kritéria je možné zařadit i požadavky vyhlášky 294/2005 Sb. pro případy využití např.
recyklátů na povrchu terénu. Tato vyhláška zcela jasným způsobem uvádí, že pokud
jsou využívány odpady na povrchu terénu, je nezbytné, aby tyto odpady splňovaly
tabulky limity dané tabulkou 10.1 přílohy č. 10, tj. nejvyšší přípustné koncentrace
škodlivin v sušině odpadů a tabulkou 10.2 přílohy č. 10, tj. výsledky
ekotoxikologických testů.
4. Závěr
Praxe nejen v problematice nakládání se stavebními odpady, ale v celém
odpadovém hospodářství, přináší celou řadu situací a variant, které není možné
obsáhnout v jednom příspěvku. Zároveň dochází poměrně často k legislativním
změnám, což do značné míry ztěžuje orientaci v platných právních předpisech.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby podnikatelské subjekty v případě
pochybností o správnosti svého postupu komunikovali s orgány státní správy
zabývající se odpadovým hospodářstvím, aby následně nedošlo k případným
nedorozuměním při prováděných kontrolách.
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VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT V ČR V ROCE 2013
A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY PLASTOVÉHO ODPADU
V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V EU
Ing. Pavel Malinský
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odboru surovinové a energetické bezpečnosti

1. PRODUKCE PRŮMYSLOVÉ VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT
V ROCE 2013
Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2013 proti předchozímu
roku 2012 byl nižší o 1,4 procenta (resp. – 836 mil. Kč) (tab. 1). Nárůst byl
zaznamenán jen u 4 oborů, z toho největší ve výrobě pálených zdících materiálů (11
%, resp. +265 mil. Kč).
U 8 zbývajících oborů byl zaznamenán pokles, z toho největší ve výrobě
cementu (cca 8,6 %, resp. – 564 mil. Kč).
Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot za rok 2013 je potřeba
mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví.
Propad stavební výroby se v roce 2013 zatím nezastavil.
Tab. 1 Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci
leden - prosinec 2013
NACE

Podíl
na celkové
produkci

Obor

0800

ostatní těžba a dobývání

2320

výroba žáruvzdorných výrobků

17,8
7,9

2331

výroba keramických obkladaček a dlaždic

2332

výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic podobných výrobků

*

2351

výroba cementu

2352

výroba vápna a sádry

2361

výroba betonových výrobků pro stavební účely

2363

výroba betonu připraveného k lití

2364

výroba malt

2369

výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

2370

řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

2399

výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.

Celkem
za organizace s 50 a více zaměstnanci Zdroj: ČSÚ
* pro nedostatečný počet respondentů údaje neuváděny

4,5
10,1
4,5
15,4
12,2
10,7
2,5
0,3
13,9
100

Objem tržeb
v b.c./ v mil.Kč/
2013

2012

%

10552

10654

99,0

4721

4379

107,8

*

*

2687

2422

111,0

*

6007

6571

91,4

2692

2727

98,7

9135

9540

95,8

7194

7655

94,0

6321

6461

97,8

1508

1341

112,4

154

207

74,2

8218

8068

101,9

59189

60025

98,6

Stavební produkce klesla meziročně reálně o 8,3 %. Produkce pozemního
stavitelství meziročně klesla o 8,1 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční
pokles stavební produkce o 8,8 %. Stavební produkce za rok 2013 klesla ve srovnání
s konjunkturním rokem 2008 o 25,1 %.
Počet vydaných stavebních povolení v roce 2013 meziročně klesl o 13,2 %,
stavební úřady jich vydaly 84 864. Orientační hodnota těchto staveb činila 257,7
mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 19,1 %.
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Počet zahájených bytů v roce 2013 se meziročně snížil o 7,3 % a činil 22 108
bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 20,8 %, v rodinných
domech nastal pokles o 13,3 %.
Počet dokončených bytů v roce 2013 meziročně klesl o 14,3 % a činil 25 246
bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 14,7 %, v domech
rodinných klesl o 11,3 %.
Zatím proto nelze s určitostí tvrdit, že stavebnictví a průmysl stavebních hmot
mají již krizi plně za s sebou.
Projevy a příčiny krize ve stavebnictví
V loňském roce ve stavebnictví již pátým rokem klesala poptávka po jeho produkci,
rentabilita podnikání se snižovala, zvyšoval se převis nabídky nad poptávkou.
Pokračoval tak trend, kdy stavební firmy ztrácely zásobu práce v důsledku poklesu
zakázek.
Spotřeba stavebních hmot není ale závislá jen na finančních objemech
stavebních prací, nýbrž také především na věcné náplni prací, fyzických objemech
staveb a použité technologii. Nejmarkantněji je tato závislost zřejmá u spotřeby
cementu, která je takovým nepsaným barometrem o vývoji stavebnictví a investiční
výstavby. Z nejnovějších údajů Svazu výrobců cementu ČR vyplývá, že pokles ve
výrobě cementu se v roce 2013 nezastavil a že zatím významně zaostává za
nejúspěšnějšími roky 2007 a 2008.
Tab. 2 Výroba cementu v ČR v letech 2007 až 2013
Rok

Výroba v mil. tun

2007

4,767

2008

4,710

2009

3,637

2010

3,345

2011

3,830

2012

3,433

2013

3,211

Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR

Vývoj stavebního průmyslu v r. 2014
Dosažené hospodářské výsledky nejsou dobré a výrobci stavebních materiálů v ČR
musí reagovat nejen na zpomalení ekonomického růstu, ale zároveň reagovat i na
další rizika. Mezi ně patří zvyšující se cena lidské práce, vysoká energetická
náročnost, často absence silné značky a slabá vyjednávací pozice vůči odběratelům,
když propad stavebnictví zatím stále pokračuje.
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Stavební firmy přestaly investovat do svého vybavení, kvůli udržení co
nejnižších nabídkových cen při malé poptávce a nedostatku zakázek omezují
využívání nejmodernějších, ale také dražších technologií.
Problematickým může být i další propad výkonů inženýrského stavitelství,
zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky, tj.
státní rozpočet, (financování či spolufinancování soukromým sektorem formou PPP
projektů se zatím stále nedaří ve větším rozsahu realizovat).
V nejbližší době se nedá očekávat ani růst poptávky soukromého sektoru
a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství.
Stavební firmy by se měly kvůli útlumu nové výstavby také více zaměřit na
provádění rekonstrukcí, oprav a modernizací (na míru obvyklou ve „starých“ zemích
EU). K tomu by ale bylo zapotřebí mít dostatek kvalifikovaných řemeslníků a nabízet
akceptovatelné ceny prováděných rekonstrukcí.
Jen na Jižním Městě - Praze 11 byla provedena privatizace cca 3 000
panelových bytů, které čeká modernizace a přestavby bytových jader sociálního
zařízení a kuchyní. Také i v jiných městech ČR začaly dobíhat privatizace bytových
objektů, zatím stále ale bez většího zájmů stavebních firem.
Úpadek stavebnictví má velmi nepříznivé důsledky pro ekonomiku státu.
Oživení investic by prokazatelně mělo bezprostřední vliv na příjmovou stránku
státního rozpočtu a samozřejmě i na celkové zlepšení ukazatele zaměstnanosti.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY RECYKLACE PLASTŮ V EU
/Stanovisko Výboru regionů Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky
plastového odpadu v životním prostředí/
Úřední věstník Evropské unie 5. 12. 2013
VÝBOR REGIONŮ mimo jiné
•

vyzývá Evropskou komisi, aby přijala zákaz ukládání plastů a vysoce hořlavého
odpadu na skládky do roku 2020 a zavedla specifické a ambiciózní cíle v oblasti
předcházení vzniku odpadu, přípravy na opětovné použití a recyklace plastového
odpadu, které by byly harmonizovány ve všech příslušných směrnicích s
ohledem na environmentální koeficienty materiálů; s členskými státy by mohly být
dohodnuty a sjednány střednědobé cíle a přechodná období;

•

žádá Evropskou komisi, aby zvážila financování budoucí infrastruktury, která
bude recyklovat plasty efektivně, a přestala financovat skládkování a spalování;
financování EU by mělo být určeno pouze pro zařízení k rekuperaci energie, jež
patří do soudržného celku opatření pro nakládání s odpady, jehož součástí je
dostatečná infrastruktura pro dřívější fáze postupu;

•

vyzývá k plnému uplatnění zásady „znečišťovatel platí“ a požaduje, aby Evropská
komise prostudovala, jak lze v EU nejlépe uplatnit rozšířenou odpovědnost
výrobců. Placení zálohy a povinný sběr výrobků po uplynutí jejich životnosti jsou
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způsoby, jež by pro určité plastové výrobky a výrobky obsahující plasty měly být
zavedeny na úrovni Evropské unie. Režimy platby podle množství u objemného
odpadu by měly být podpořeny se způsoby sběru stanovenými místními a
regionálními orgány. Kromě podnětů k opětovnému používání by se měl zvážit
zákaz bezplatného poskytování plastových tašek;
•

zastává mínění, že je důležité v konstrukci využívat omezený počet jednotlivých
plastů a nespojovat je s jinými materiály. Jasné označení typu plastu na obalech
a výrobcích je důležité k usnadnění opětovného použití a recyklaci; prosazuje,
aby se v budoucích konstrukcích povinně využíval určitý objem recyklátu;

POLITICKÁ DOPORUČENÍ týkající se zejména recyklace plastů
VÝBOR REGIONŮ mimo jiné
•

je přesvědčen, že nové cíle zaměřené na plast by měly řešit otázku tonáže, která
není vhodným měřicím nástrojem zejména u velmi lehké plastové fólie. V cílech
by se měly odrážet environmentální koeficienty materiálů tak, aby bylo možné
zvýšit důležitost plastů, které mají tendenci být přehlíženy ve prospěch těžších
recyklovatelných materiálů;

•

navíc je přesvědčen, že vzhledem k tomu, že plasty poskytují palivo vysoké
výhřevnosti, by cíle pro recyklaci plastů měly být stanoveny zvlášť pro jednotlivé
materiály na základě zpracovatelské kapacity, aby poptávka po palivech neměla
za následek spalování cenných zdrojů;

•

vedle toho se domnívá, že je třeba stimulovat vysoce kvalitní recyklaci aktivní
podporou trhu s recyklovanými plasty a podporovat výrobu materiálů šetrných k
životnímu prostředí, aby se snížil objem plastového odpadu v přírodě;

•

je přesvědčen, že tato opatření posunou plastový odpad v hierarchii odpadů a
podporuje požadavek Evropského parlamentu na zavedení zákazu skládkování
veškerého recyklovatelného odpadu a bioodpadu do roku 2020, avšak varuje
před rizikem nárůstu vývozu plastového odpadu mimo Evropu, pokud nedojde k
dalšímu rozvoji recyklace plastů v EU;

•

volá po vyšší podpoře recyklace plastů ve všech fázích pro stimulaci oběhového
hospodářství. Při počátečním dimenzování by se měla zohlednit nejen recyklace
po ukončení životnosti, ale i racionalizace polymerů použitých při výrobě a
používání omezeného množství stejnorodých plastů nespojovaných s žádnými
dalšími materiály, aby se usnadnilo třídění pro recyklování;

•

uznává, že recyklace materiálů umožňuje Evropské unii dosáhnout vyššího
stupně soběstačnosti v oblasti základních surovin, a že rekuperace energie musí
zůstat pomocnou metodou v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady,
aby byl plně využit potenciál odpadu neukládaného na skládkách a aby nedošlo
k vysávání ve prospěch rekuperace energie z odpadu, jak ostatně doporučuje
zelená kniha;

•

domnívá se, že je třeba stimulovat vysoce kvalitní recyklaci aktivní podporou trhu
s recyklovanými plasty a podporovat výrobu materiálů šetrných k životnímu
prostředí, aby se snížil objem plastového odpadu v přírodě;
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•

věří, že EU má dobrou pozici, aby mohla ukázat, že je světovou jedničkou v
odstraňování plastů ze skládek, a měla by se podělit o osvědčené postupy
nakládání s odpady na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. EU by
měla podporovat udržitelné iniciativy a zajistit, aby subjekty provádějící recyklaci
zasílaly odpad pouze do recyklačních zařízení se stejnými povinnostmi v oblasti
nakládání s odpadem, jaká platí pro zařízení v EU. Obchodníci nejsou subjekty
provádějící recyklaci a VR vyzývá k přísnějšímu sledování aplikace nařízení o
přepravě odpadů;

•

v této souvislosti znovu opakuje, že podporuje vytvoření evropské informační
platformy, jež by MRO /Mezinárodní námořní organizace - agentura OSN
s odpovědností za bezpečnost a zabezpečení lodní dopravy a prevenci
znečišťování z lodí/ umožnila výměnu informací o předcházení vzniku odpadů a
nakládání s nimi v EU i mimo ni;

•

konstatuje, že plasty mají globální určení, proto budou osvědčené postupy v
koncepční fázi v oblasti oprav pro opětovné použití a konstrukce umožňující
recyklovatelnost účinné i za hranicemi EU a pomohou zabránit tomu, aby
plastové předměty končily jako odpadky v moři;

•

požaduje, aby Evropská komise prostudovala, jak lze napříč EU lépe uplatnit
rozšířenou odpovědnost výrobců a dovozců, a to zvláště pokud se týká
plastových odpadů, neboť nakládání s nimi mají příliš často na starosti místní a
regionální orgány.

•

souhlasí s tvrzením zelené knihy, že „většinu odpadů nalézajících se v našich
mořích a oceánech tvoří plasty“ a že to představuje vážný globální problém. Je
přesvědčen, že snížení množství plastů vstupujících do mořského prostředí musí
být prioritou všech subjektů aktivních v průběhu životního cyklu plastů;

•

Domnívá se, že konkrétní cíl pro snížení mořského odpadu lze stanovit jedině
tehdy, budou-li k dispozici přesné údaje o současném objemu odpadu v mořích;

•

konstatuje, že rámcová směrnice EU o strategii pro mořské prostředí nastavuje
cílové hodnoty pro mořský odpad a veškeré nové cíle by měly být v souladu s
platnými cíli EU v oblasti odpadu. Mohlo by se uvažovat o specifických cílech pro
plast, avšak každý cíl by měl být INTELIGENTNÍ a nikoli jen výzvou ke snížení
dané hodnoty. Platné předpisy v oblasti odpadu a zdrojů podle MARPOL
/Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí/ se v současnosti musejí
lépe vymáhat;

Závěrečné poznámky
VÝBOR REGIONŮ vyzývá všechny aktéry v rámci odvětví nakládání s odpady, aby
spolupracovali na snižování výskytu plastů v životním prostředí a jejich dopadu na
něj i na využívání surovin a uznali jejich potenciál coby cenného zdroje energie. Jde
o výzvu, neboť plast je levný a univerzálně stále více využitelný v mnoha aplikacích,
ovšem jeho trvanlivost vytváří dlouhodobý problém. Ač je stále rostoucí množství
nahromaděného plastového odpadu v mořích varovným signálem, obecně se
uznává, že většina tohoto nekontrolovaného odpadu pochází z pevniny. Plastový
odpad je nepřijatelný v jakémkoli prostředí!
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NOVÉ TRENDY MAGNETICKÉ SEPARACE V RECYKLACI
NEW TRENDS OF MAGNETIC SEPARATION IN RECYCLING
Ing. Jan Kolář
WAMAG, spol. s r.o., 252 10 Mníšek pod Brdy, Pražská 270, jan.kolar@wamag.cz
Abstract
The paper deals with innovated magnetic separators from WAMAG, spol. s r.o. There
are permanent overbelt magnets, drum separators, permanent magnetic head rollers,
non-ferrous separators and I-Sens separators. New trends are result of development
with use of industrial design, software PC OPERA and feedback from professional
experience. Applications bring considerable improvement of use value and new
application areas of such equipment.
1. Úvod
Společnost WAMAG je tradičním výrobcem a dodavatelem magnetických
separátorů. Společně s mateřskou firmou Goudsmit Magnetic Systems B.V.
z Nizozemska nejenom inovovala standardní produkty, ale také vyvinula stroje nové.
Situace na domácím i zahraničním trhu klade na výrobce vysoké nároky. Důležitou
úlohu hraje nejen cena, ale také kvalita, použité technologie a vzhled. Především
firmy, které obchodují na zahraničních trzích, pociťují nutnost dodávat unikátní
a rozpoznatelné výrobky. Tento článek představí nové výrobky pro recyklaci.
2. Závěsné separátory s pásem, nový design a vývoj
Firma WAMAG, spol. s r.o. se před třemi lety rozhodla inovovat řadu závěsných
magnetických separátorů. Z důvodů zvýšených nároků na trhu průmyslových výrobků
využila služeb designéra pro zlepšení několika typů magnetických separátorů. [1]
Zákazník potřebuje vědět, že nám na něm záleží. Lepší design našich strojů
v jeho technologii mu umožní nejen vizuální odlišení od konkurence, ale také
zlepšení užitných hodnot. Firemní identita hraje důležitou roli také v oblasti vnějšího
vzhledu, kde se projevuje jako firemní image. Komunikuje hodnoty, které daný
podnik upřednostňuje. Dokáže zákazníka přesvědčit o pečlivém a komplexním
přístupu výrobce k danému produktu. Výše uvedené zadání přineslo zlepšení
následujících parametrů:
-

Odlehčení separátoru s využitím optimalizace magnetického obvodu (výpočty
FEA). Tento parametr je důležitý zejména pro mobilní recyklační linky.

-

Zlepšení magnetického systému zdokonalením vynášecího pólu. Při inovaci
magnetického systému jsme maximálně zúročili všechny novinky v oblasti
magnetických materiálů. Jedná se především o kombinaci feritových magnetů
a magnetů na bázi vzácných zemin NdFeB. Tyto úpravy přinesly komfortnější
separaci a úsporu drahého materiálu.

-

Úprava krytů vedla k pohledově i technicky ucelenému řešení. Kryty jsou nutnou
součástí stroje z hlediska bezpečnosti a jejich uspořádání plní důležitou
estetickou roli. Rozdíl vnějšího vzhledu lze porovnat na obr. 1 a obr. 2.
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-

Zjednodušení požadavků na další údržbu spočívá v unifikaci komponent (např.
stejné válce a ložiskové jednotky). Dále je také možná integrace centrálního
mazání.

Obr. 1 Závěsný magnetický separátor

Obr. 2 Závěsný magnetický separátor nové řady

Obr. 3 Nový design magnetického separátoru
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Závěsné magnetické separátory slouží k separaci železných předmětů
ze stavebních a demoličních odpadů, elektrických kabelů, automobilových
pneumatik, skla, dřeva, plastů, plechovek od barev, pro recyklaci papíru a pro čištění
strusky ze spaloven. Zachycení a odstranění kusů železa z dopravníkových pásů
a skluzů pomáhá ochránit následná zařízení, např. drtiče či mlýny. Uplatnění
nalezneme také v oblasti získávání cenného železa jako materiálu pro další prodej.
Zajištění homogenního výstupu zbaveného železných částí představuje důležitou
výhodu i v oblasti kompostování organické hmoty. Dle zadání je doporučen systém z
permanentních magnetů (ferit, Neoflux®) či elektromagnetů.
3. Bubnové separátory a magnetické válce
Bubnové separátory se uplatňují při třídění částic v rozsahu od několika
centimetrů do mikrometrů. Jsou vyráběny typy pro suchý nebo mokrý proces. Tento
referát zmíní pouze nový vývoj z posledních let. Pro oblasti zpracování strusky
a kovového šrotu je určen bubnový elektromagnetický separátor o průměru 1000mm
s délkou od 1000mm. Bubnový typ s pláštěm z manganové oceli je vhodný pro ostré
a abrazivní částice (problém pro gumové pásy).
Základem bubnového separátoru je magnetický segment, který je uložen uvnitř
nemagnetického rotačního bubnu. Buben je poháněn elektromotorem. Magnetický
segment je stacionární. Železné předměty jsou přitahovány k povrchu pláště bubnu
a odpadají po dosažení konce magnetu. Bubnový separátor může mít magnetický
systém sestaven z kombinace elektromagnetu a trvalých magnetů (NdFeB a ferit).
Magnetické válce jsou tvořeny permanentními magnety, které vyplňují celý obvod
válce a mají radiálně vystřídané póly. Nejčastěji bývají instalovány na koncích
pásového dopravníku a integrovány do dopravy jako hnací bubny. Magnety
si přitahují železné předměty, které jsou dále odděleny oddálením od magnetu
pásem. Velkou výhodou tohoto řešení je, že magnetické pole se dostává do přímého
styku s produktem. Nové válce využívají unifikované magnetické systémy. Průměry
válců od 220mm jsou dodávány s výměnnými hřídeli.
4. Separátory neželezných kovů (EC separátory)
Znečišťující částice recyklovaných materiálů nejsou tvořeny pouze
feromagnetickými předměty. Pokud chceme separovat také ostatní kovy, je možné
využít separátor neželezných kovů, který pracuje na bázi vířivých proudů, dále EC
separátor.
Třídění na tomto typu separátoru je založeno na principu, že každý vodivý
předmět, který vstoupí do proměnného magnetického pole, se zmagnetuje.
Magnetický systém separátoru neželezných kovů tvoří vysoce výkonný magnetický
válec z NdFeB magnetů rotující vysokou rychlostí. Všechny vodivé částice, které
projdou takto vytvořeným magnetickým polem, jsou na krátký čas zmagnetovány.
Jejich magnetická polarita je opačná než polarita původního magnetického pole, a
tak jsou působením odpudivých sil odhozeny od proudu podávaného materiálu. [2]
Tento proces je dobře patrný na obr. 4.
Nově jsou naše EC separátory dodávány v modulárním uspořádání (obr. 5),
s excentrickým magnetickým rotorem a s otáčkami rotoru až 4500 ot/min. Modulární
sestavu tvoří EC separátor doplněný bubnovým separátorem (na povrchu válce
až 9000 Gauss, 0,9T) a vibračním podavačem. Vibrační podavač zajišťuje optimální
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rozložení produktu na pásu dopravníku s cílem vylepšit kontakt mezi magnetickým
polem a kovem.

Obr. 4 Separační válec EC separátoru

Obr. 5 EC separátor nové řady

Typickými oblastmi použití tohoto separátoru jsou odstraňování hliníkových zátek
při recyklaci skla, bronzových úchytů a závěsů při recyklaci dřevěných rámů oken
a odstraňování neželezných kovů ze strusky v zařízeních pro spalování odpadu.
Další aplikací je zpracování domácího odpadu před spalováním nebo po spalování,
zpracování zbytků automobilů či elektronického odpadu.
5. I-Sens separátory
Novým výrobkem je separátor I-Sens, který je založen na spolupráci senzorů
vodivosti a vzduchového nože. Tento systém dokonale doplňuje proces separace
před EC separátory nebo po nich. Separátor se skládá z dopravního pásu, ve kterém
je snímací deska namontována těsně před vratným válcem. Tato snímací deska
detekuje přítomnost částice kovu a současně její místo na pásu. Speciální software
vypočítá reakci vzduchových trysek na polohu a velikost kovové částice. Ta je
následně odstraněna z proudu ostatního materiálu pulsem vzduchu během volného
pádu. Detekované kovové materiály tak padají až za přepážkou (obr. 6).
80

I-Sens separátor pomáhá separovat materiály, jako jsou nerezová ocel a drátky.
I-Sens je dodáván se šíří pásu od 400 do 2000mm. Je vhodný zejména
pro konečnou kontrolu finálního produktu – např. namletý domovní odpad, struska
ze spaloven komunálního odpadu, dokončovací separace u recyklace elektrického
a elektronického odpadu (W.E.E.E.), recyklace nerezové oceli.

Obr. 6 Princip I-Sens separátoru

Obr. 7 Separátor I-Sens

Obr. 8 Detail separace I-Sens
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6. Závěr
Představte si vaše technologie doplněné o moderní a kvalitní magnetické
separátory. Partnerství s firmou WAMAG, která má vlastní výrobu a klade důraz
na inovace, pomáhá zvýšit prodej českým i zahraničním firmám nejen v recyklačním
průmyslu. Firma WAMAG je ve spojení se zákazníkem od návrhu až po péči
i po záruce. V oblasti magnetických systémů představuje pochopení unikátní situace
zákazníka důležitý faktor úspěchu a inspirace vývoje nových strojů. Inovované řady
všech typů magnetických separátorů splňují současné požadavky na stále vyšší
čistotu výstupního produktu recyklace.
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI SMĚSÍ S DRCENÝMI PRAŽCI A
POLYMEROVÝMI VLÁKNY
MECHANICAL PROPERTIES OF MIXTURES MADE FROM CRUSHED
CONCRETE SLEEPERS AND SYNTHETIC FIBRES
Ing. Karel Šeps, Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, karel.seps@fsv.cvut.cz
Abstract
In paper is presented utilization of crushed railway concrete sleepers and synthetic
fibres in mixture. The main goal of contribution is designation of mechanical-physical
properties of this mixture. As a representative characteristic was chosen compressive
strength.
1. Úvod
Recyklace stavebního odpadu je jednou z priorit celého evropského společenství
a spadá do kategorie udržitelného rozvoje do projektu Evropa 2020 [1]. Pozitivní
dopady recyklace je možné nalézt v několika hlediscích. Recyklace přispívá ke
snižování spotřeby primárních, neobnovitelných zdrojů a navíc ke snížení objemu
odpadu ukládaného na skládku.
Hlavní myšlenka, která je představena v článku je využití betonové drti z železničních
pražců ve směsi společně s polymerovými vlákny. Betonová drť je použita netříděná
v široké frakci 0/16 a frakce 0/1. Frakce 0/16 slouží jako plnivo a frakce 0/1 má funkci
pojiva. Latentně hydraulické vlastnosti jemně mletého betonového recyklátu z
železničních pražců jsou popsány v [2]. Směs složená z betonového recyklátu a
polymerových vláken může být použita jako zlepšená vrstva charakteru zlepšené
zeminy nebo jako stabilizační vrstva pražcového podloží železniční trati.
U směsi byly zjišťovány základní mechanicko-fyzikální vlastnosti jako pevnost v
prostém tlaku, objemová hmotnost a vlhkost ztvrdlé směsi. Vlastnosti byly stanoveny
pro směsi různého složení po sedmi dnech zrání.
2. Výroba betonové drti
Pro výrobu pražcové drti byly použity železniční pražce typů PB 2 a SB 8. Pražce
byly získány ze zrušené vlečky panelárny, která se nacházela vedle areálu recyklační
základny firmy Envistone. Vlastní drcení pražců probíhalo pomocí čelisťového drtiče
Metso Nordberg LT 105. Před vložením na násypku s roštovým předtřídičem, byly
pražce zbaveny výztuže a upevňovadel podrcením vydrcovacími nůžkami Atlas
Copco PB 2100, s rozvorem 795 mm. Po separaci výztuže zůstala pouze hrubozrnná
sypanina bez většího podílu kovové složky. Sypanina byla následně nadrcena
čelisťovým drtičem Metso Nordberg LT 105 s elektromagnetickým separátorem pro
odstranění zbytkové kovové složky a pomocí pásového dopravníku vsypána do
třídičky Powerscreen 600, pro vyseparování nadsítných zbytků větších než frakce
0/32 [3]. Celkem bylo vyrobeno cca 3000 kg betonové drti. Vzhledem k plánovaným
rozměrům zkušebních těles byla pro další laboratorní zkoušky použita pouze frakce
0/16.
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3. Výroba pojiva z betonové drti
Na základě výsledků předchozího výzkumu [2] autoři článku přijali hypotézu o
možnosti využití betonové drti z železničních pražců o velikosti 0-125 µm jako pojiva.
Pro tento účel byla frakce 0/16 upravena na laboratorním drtiči na frakci 0/1. U této
frakce bylo sítovým rozborem zjištěno zastoupení frakce 0/0,125 v rozsahu 10-15%.
Tímto postupem vzniklo pojivo dále v článku označované jako BR 0/1.
4. Složení směsí a výsledky zkoumaných parametrů
Pro ověření pevnosti směsí z betonového recyklátu s pojivem a syntetickou
výztuží byly vyrobeny vzorky čtyř receptur. V recepturách bylo použito betonového
recyklátu široké frakce 0/16 v množství odpovídající sypné hmotnosti recyklátu v
setřeseném stavu. Polymerová vlákna BeneSteel, vyrobena ze speciální směsi
polypropylenu a polyetylénu nazývané také polymerní ocel [4]. Vlákna byla použita
dvou délek (55 mm a 27,5 mm) dohromady v množství 0,5% objemového ztužení
vlákny. Jako pojivo byl použit směsný cement CEM II/B-M(S-LL) 32,5R v množství
130 a 260 kg/m3 (vzorky označené jako R3 a R4), pojivo z betonové drti BR frakce
0/1 v množství 260 kg/m3 (vzorky označené jako R2) a směs bez pojiva (vzorky
označené jako R1). Množství vody bylo dávkováno pro vhodnou konzistenci směsi
pro hutnění pěchováním. Jednotlivé složky receptur jsou shrnuty v Tab. 1. Směs byla
po zamíchání v laboratorní míchačce s nuceným oběhem (typ FILAMOS M 80)
nahutněna do válcových forem (průměr 150 mm a výška 120 mm). Hutnění bylo
realizováno pomocí Proctorova laboratorního přístroje, a to metodou hutnění podle
Proctorovy standardní zkoušky (Obr. 1). Formy byly po zhutnění uloženy v laboratoři
a povrchově zvlhčeny. Po sedmi dnech zrání byly vzorky vyjmuty z forem a byla
provedena zkouška pevnosti v prostém tlaku (Obr. 1). Poté byly odebrány vzorky ke
stanovení vlhkosti zralé směsi.
Tab. 1 – Složení směsí
Označení
receptury

Betonová drť
frakce 0/16

Vlákna
(55mm+27,5 mm)

Pojivo

Voda

[kg/m3]

[kg/m3]

[kg/m3]

[kg/m ]

R1

1650

2,73+1,82

-
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R2

1650

2,73+1,82

260 (BR 0/1)

113

R3

1650

2,73+1,82

130 (CEM II)

93

R4

1650

2,73+1,82

260(CEM II)

113

3
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Obr. 1 – Míchání, výroba a zkoušení vzorku
Z každé receptury byla vyrobena tři tělesa, která byla po sedmi dnech zrání
vyjmuta z forem, změřena a zvážena, a poté na nich byla provedena zkouška
pevnosti v prostém tlaku. V průběhu zkoušky byl kontinuálně sledován průběh
deformace zkušebních těles v závislosti na zatěžovací síle. Příklad výsledků u
receptury R2 je na Obr. 2. Dosažené výsledky pevností v prostém tlaku jednotlivých
těles jsou uvedeny v Tab. 2. Pro každou recepturu byla vypočtena průměrná pevnost
v prostém tlaku (Obr. 3). Z každého vzorku byly po zkoušce pevnosti odebrány dva
vzorky a na nich stanovena vlhkost zralé směsi, průměry z těchto hodnot jsou na
Obr. 4. Z rozměrů a hmotností jednotlivých těles byla spočítána jejich objemová
hmotnost. Průměrnou hodnotu objemové hmotnosti pro jednotlivé receptury lze najít
v Obr. 5.

Obr. 2 – Graf závislosti síly na svislé deformaci pro vzorky receptury R2
Tab. 2 – Pevnost v tlaku vzorků po sedmi dnech zrání
Vzorek
Pevnost v tlaku

[MPa]

Průměrná pevnost

[MPa]

Vzorek
Pevnost v tlaku

[MPa]

Průměrná pevnost

[MPa]

R1/1

R1/2

R1/3

R2/1

R2/2

R2/3

0,90

1,03

0,50

1,52

0,92

1,20

0,81

1,22

R3/1

R3/2

R3/3

R4/1

R4/2

R4/3

6,21

5,75

4,01

14,18

8,74

6,81

5,33
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9,91

Obr. 3 – Graf porovnání průměrných hodnot pevností v prostém tlaku

Obr. 4 – Graf porovnání průměrné vlhkosti vzorků vzorků
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Obr. 5 – Graf porovnání průměrných hodnot objemové hmotnosti jednotlivých
receptur
5. Závěr
Příspěvek byl zaměřen na první sérii zkoušek, kde byly stanoveny pouze základní
mechanicko-fyzikální vlastnosti. V další fázi výzkumu se bude stanovovat pevnost
v příčném tahu a případně v tahu za ohybu a bude vytvořen laboratorní model
v měřítku 1:1, na kterém budou měřeny účinky dynamického zatížení směsi, která se
skládá z drti z betonových železničních pražců a polymerových vláken.
Poděkování
Příspěvek byl vypracován za finanční podpory projektu TE01020168 Centrum pro
efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).
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TEXTIL INAK: SYNTETICKÝ TEXTILNÝ MATERIÁL IZOLUJE HLUK A
TEPLO V AUTOMOBILE, OBJAV JEHO VLASTNOSTI PRE NOVÉ
VYUŽITIE
TEXTILE MATERIALS OTHERWISE: SYNTHETIC TEXTILE MATERIAL
INSULATES NOISE AND HEAT IN CARS, DISCOVER ITS PROPERTIES FOR
NEW USES
Ing. Plesník Juraj ,
STERED PR Krajné,s.r.o.
Krajné č.874, 916 16 Krajné, Slovensko
info@stered.sk, www.stered.sk
Abstract
STERED®– new construction material for noise and heat insulation.
STERED®– production is based on mechanical recycling of synthetic textiles from
automotive industry. Input material – textile rests, technological cut-offs and residuals
which are created during the car manufacturing process as well as textile parts from
carpeting of interiors, upholstery and technological textiles. Further are used textiles
taken off from the cars disassembled during recycling of vehicles and tires.
Characteristics of input material based on their qualities and technology limitations
for further usage. Processing of raw material – waste to new product – specification
of production process. New construction material as noise and heat insulation
STERED® – its attributes and fields of deployment. Samples of STERED® usage in
various products.
ÚVOD
Na trh je uvádzaný nový konštrukčný zvukovo a tepelnoizolačný materiál STERED®.
Vznikol mechanickou recykláciou textilných dielov z automobilového priemyslu.
Konkrétne recykláciou auto kobercov, čalúnení, či iných textilných dielov
vyseparovaných z áut po skončení životnosti, ako aj technologických zvyškov z
výroby týchto dielov do nových áut a využitím textilnej drviny z recyklácie pneumatík.
Impulzom pre vznik STERED® -u boli dve základné Smernice Európskej únie
- Smernica 2000/53/ES o likvidácii vozidel po skončení životnosti a Smernica
2008/98/Es o opade. Nielen povinnosť využiť materiál z konštrukcie automobilu na
materiálové zhodnotenie, ale inajmä fakt, že Slovensko , ako automobilová veľmoc
v počte vyrobených vozidiel na jedného obyvateľa, sa čoraz viac zahlcovalo
zmiešaným textilným odpadom z technických textílií automobilového sektoru.
Vráťme sa k základom – čo to vlastne STERED® je . KDE MÁ STERED®
SVOJE KORENE?
Rodný list STEREDu® napísali vlastne už pri zrode pôvodného výrobku –
textilných dielov pre nové autá. Materiál na ich výrobu technické textílie, bol osobitne
vyvíjaný pre náročné potreby automobilového priemyslu, najmä na izoláciu zvuku,
tepla a vibrácií, na odolnosť proti vlhkosti, plesniam, na zníženú horľavosť,
mechanickú odolnosť a v prvom rade na hygienickú nezávadnosť a priateľskosť k
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ľudskému organizmu. Na uvedené vlastnosti je materiál textilných dielov aj
certifikovaný. Stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti sú v textilných dieloch
dosiahnuté použitím syntetických vlákien, najmä polypropylénu (PP), polyamidu
(PA), polyestra (PET) a doplnkových materiálov, ako polyetylén (PE) a polyuretánové
ľahké a tuhé peny (PUR).
Z týchto textilných materiálov sú vyrábané diely v automobile ako autokoberce,
poťahy sedadiel, akustické a tepelné izolácie interiéru. Materiály porovnateľnej kvality
doposiaľ neboli využívané v iných priemyselných odvetviach. (1),(2)
Majme na pamäti, že v konštrukcii vozidla strednej triedy sa nachádza až 25 kg
výrobkov z technických textílií a pri výrobe nového dielu vznikné od 2 do 4 kg
čistého, technologického odpadu, vlastne čistej suroviny.
RODÍ SA STERED®
Produkt STERED®, ktorého značka je medzinárodne registrovanou ochrannou
známkou, je vyrábany na báze patentovo chránenej mechanickej recyklácie
technických sytetických textílií používaných v automobilovom priemysle.
Technológia výroby vstupný materiál neznehodnocuje, preto možno povedať,
že špecifické
vlastnosti pôvodného materiálu sú dané do vienka i novému
konštrukčnému materiálu STERED®.
Dovezený materiál je po starostlivom vytriedení delený na menšie časti a v
špeciálnom zariadení rozvláknený . Tým, že na vstupe sa stretajú odpady
z likvidácie starých vozidiel , materiály čiastočne použité a technoplogické odpady
z výroby nových textilných dielov do konštrukcie automobilu, surovina úplne čistá, je
veľkou devízou nielen pre kvalitu finálneho produkty. Už dnes vieme pri
spracovávaní kráčať spolu s vývojom technických textílií, keď na linke spracovávame
nové materiály, ktoré budú pri likvidácii vozidiel o 5-10 rokov opäť tovriť vstup.
Následne sú rôzne druhy rozvlákneného textilného recyklátu zmiešavané –
homogenizované. Podielovú zložku neraz tvorí aj textilná drvina z recyklácie
pneumatík. Vytvára sa tak zmes textilných častí a vlákien s vlastnosťami pôvodného
vstupného materiálu. Na pojenie do dosiek je používané stabilizované spojivo na
báze polyuretanov.
Komplexná linka spracovania STERED® sa vyznačuje nízkou energetickou
náročnosťopu, keď na jeden kg nového produktu nie je potebných viac ako 1 kwh
elektrickej energie. Prínosom, je, že pri spracovaní sa netvorí viac ako do 5 %
nového odpadu zo vstupných surovín.
Celá technológia, ktorá je výsledkom vlastného vývoja a výroby je prvá svpojho
druhu nielen v kajinách EÚ. Nie sú známe iné technologické postupy, ktoré by
uvedené technické textílie z automobilového priemyslu zhodnocovali v takom stupni,
ako táto linka.
ČÍM JE CHARAKTERIZOVANÝ STERED®?
-

Nový izolačný a konštrukčný materiál STERED® sa vyznačuje:
viac ako 90 % tvoria syntetické látky
materiál má stabilné fyzikálne a mechanické vlastnosti
dlhá životnosť
je chemicky a mechanicky odolný i pre zaťaženejšie prostredie (zásadité,
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-

kyslé, minerálne oleje)
je vode odolný
je mrazu odolný
netoxický, odolnosť voči plesniam a hlodavcom
má zníženú horľavosť
priateľský k ľudskému organizmu
opätovne recyklovateľný
zhodnocuje materiál, ktorého vlastnosti (tepelno izolačné, zvukovo izolačné,
mechanická pevnosť, stálosť) sa ani po ukončení životnosti v pôvodnom
výrobku nemenia

Produkt STERED® vykazuje v porovnaní s bežne dostupnými a používanými
izolačnými materiálmi nadštandardné vlastnosti v oblasti zvukovej pohltivosti,
nepriezvučnosti a tlmenia vibrácii a štandardné tepelnoizolačné vlastnosti.
Frekvenčná charakteristika zvukovej pohltivosti STERED®u aplikovaná na
spektrum dopravného hluku podľa STN EN 1793 3 potvrdzuje, že tento materiál je
vhodný na výstavbu
protihlukových bariér ako zariadení na znižovanie hluku z dopravy s vysokou
pohltivosťou (kategória A4).
Tepelná vodivosť STEREDu®s polyuretanovým pojivom ako STERED® ID v
rozmedzí 150 250 kg/m3 vykazuje kompaktné vlastnosti súdržnosti materiálu i pri
dynamickom zaťažení, priemerná hodnota tepelnej vodivosti λ= 0,0470 - 0,0585
W/mK.
Materiál Stered prešiel skúškami mrazuodolnosti 300 cyklov bez straty svojich
deklarovaných vlastnosti, čím potvrdil svoju extrémnu odolnosť v externom použití.
STERED® sa vyznačuje tým, že zmes, ktorá ho tvorí, sa voľne nerozsýpa, a už i
bez pridania ďalšieho pojiva je schopný držať tvar vyplňovaného priestoru. STERED®
tak môže byť použitý aj bez pridávania ďalších pojív ( ukladanie do uzavretej formy).

Pridaním pojiva na báze polyuretánu môže byť STERED® tvarovaný do plošnej
formy na konečný tvar výrobku.
3

Pri vyšších objemových hustotách ( cca 250 kg/m3 až 300 kg/m ) má
®
STERED výborné vibračné útlmové vlastnosti, keď i pod vysokým zaťažením si
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®

zachováva nízku dynamickú tuhosť a tvarovú pamäť. Výrobky STERED
naviac vhodne kombinujú tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti.
Materiál (typ)
Doska STERED ID 90/30
Doska STERED ID 90/50

Hrúbka ( mm)
30
50

v sebe
3

Dyn. tuhosť s´(MN/m )
18,3
12,5

KDE VŠADE MÔŽE BYŤ STERED® UŽITOČNÝ
Uvedené vlastnosti STERED® predurčujú na viaceré možnosti použitia.Svojimi
zvukopohltivými vlastnosťami STERED® umožnil predstaviť nové technické riešenia
pre znižovanie hlukovej záťaže, a to aj v bezprostrednom styku s intravilánom obce.
Nízke protihlukové clony neobmedzujú výhľad z vlaku, nemajú nepriaznivý
vplyv na okolité pozemky a nespôsobujú ich zatienenie.

Izolačné dosky STERED® je možné použiť aj ako hlukové absorbéry na
bežných stenách. Prekrytie materiálu STERED® zvuko priepustnými omietkami ,
obkladmi tak umožňuje znižovanie hlukovej záťaže i tam, kde klasické protihlukové
steny, alebo akustické obklady stien nie sú možné, alebo vítané.

So zvukopohltivou vložkou STERED® môžu gabionové konštrukcie tvoriť
plnohodnotné zvukopohlitvé a vzduchonepriezvučné steny pri podstatne subtílnejšej
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konštrukcii.

BUDE STEREDU® DOSTATOK?
Aj keď základ STERED®u tvorí syntetický textilný materiál, vyrábaný z neobnoviteľnej
prírodnej suroviny ropy, STERED® nevzniká ako ďalšie drancovnie tohto
vyčerpateľného zdroja. Len vtipne využíva základnú vlastnosť syntetiky
jej
dlhodobú stálosť a stabilitu. Zmysluplne využíva to, čo pri výrobe automobilu ostáva
nespracované, alebo by bolo po skončení jeho užívania vyhodené, opomínajúc fakt ,
že ide o vynikajúci materiál, ďalej využiteľný.
Trend rozvoja automobilového priemyslu bude práve podiel technických textílií
v konštrukcii automobilu zvyšovať. Do konca tohto desaťročia je zámer zvýšiť podiel
z terajších cca 25 kg až na 35 kg v konštrukcii automobilu. To samozrejme znamená
i nárast technologických odpadov. (3)
Preto pokiaľ bude ľudstvo žiadať stále nové a nové automobily, je našou
povinnosťou takúto hodnotnú surovinu vracať späť do ďalšieho života...
V tomto prípade hovoriť o recyklovaní odpadu nie je adekvátne, lebo odpadom
by malo byť až to, čo už nevieme ďalej využiť, zhodnotiť, spracovať.
Cesta STERED®u do nových riešení je otvorená. Naša spoločnosť PR Krajné,
s.r.o. verí, že partneri pre riešenia výstavby a architektúry objavia svet STERED®u.
Nielen pre zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, ale najmä pre ponuku novej
kvality ich užívateľom. Takejto spolupráci je STERED® otvorený.
Literatura
[1] Technische Textilien Borgers mit Vorteilen bei Gewicht, Funktion und Design,
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PRVNÍ TESTY S NOVÝM IZOLAČNÍM MATERIÁLEM STERED® PŘI
JEHO UŽITÍ DO BETONU
®

THE FIRST TESTS OF CONCRETE WITH INSULATION MATERIAL STERED
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Josef Fládr, Ing. Karel Šeps
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, jan.vodicka@fsv.cvut.cz

Abstract
In the article are presented first tests of use of new insulation material STERED® in
concrete structures. There are two sorts of STERED® and each of them has its own
utilization in concrete structures. Utilize of this material made from waste may
contribute to sustainable development of society.
1. Úvod
Podnětem k využití nového izolačního materiálu STERED®, firmy PR Krajné, s.r.o.
v betonovém stavitelství, byl článek „Produkty materiálového zhodnotenia - ich cesta
k spotrebiteĺovi: podmienky, formy, nástroje“ a následná diskuze s jeho autorem [1]
na konferenci Technika ochrany prostredia TOP 2013 v Bratislavě.
Firma PR Krajné, s.r.o., produkuje tento izolační materiál mimo jiné i ve dvou
formách, tj. klasické drti a izolačních deskách různých rozměrů. Obě tyto formy
produkce se ukázaly jako zajímavé pro využití a to s přímým vlivem na vlastnosti
betonu nebo betonové konstrukce podle způsobu využití.
Beton, jakožto kompozitní materiál s cementovou matricí, je schopen přijmout do
své struktury příměsi (složky) různého původu, samozřejmě s dopadem na jeho
charakteristiky. Příkladem mohou být např. vlákna kovová nebo syntetická, která
ztužují cementovou strukturu kompozitu v případě výroby tzv. vláknobetonů.
V případě užití izolačního materiálu ve formě drti, tj. jako náhrada např. hrubého
kameniva nebo jeho části, si každý dovede přestavit, jaké charakteristiky vyrobený
kompozit bude mít. Rovněž si každý dovede představit i oblasti betonového
stavitelství pro využití kompozitu.
Oblasti využití tohoto izolačního materiálu, produkovaného ve formě desek,
mohou být jistě daleko širší a dali by se rozšířit na celou stavební výrobu.
V příspěvku jsou ukázány obě formy izolačního materiálu s uvedením konkrétních
oblastí, zatím v betonovém stavitelství, které byly vytipovány pro první testování
vhodnosti tohoto nového izolačního materiálu.
2. Formy produkce nového izolačního materiálu
Formy produkce, ve kterých výrobce může dodat tento materiál, jsou patrné
z následujících obrázků (obr. 1 a 2).
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Obr. 1 – Možný způsob dodání drti STERED®

Obr. 2 – Detailní pohled na složení drti STERED®
3. Možnosti využití drti
Jak již bylo uvedeno, je reálné drť zapracovat při výrobě betonu přímo do jeho
struktury. Využití v tomto případě je jednoznačné, tj. jako částečná náhrada hrubé
frakce kameniva nebo její náhrada úplná. Podle informace výrobce si může každý
objednatel upřesnit velikost zrn hrubé frakce podle svého záměru na použití
vyrobeného kompozitu. Na základě této skutečnosti tak lze při návrhu složení
kompozitu postupovat obdobně jako při návrhu složení běžného betonu pro konkrétní
betonovou konstrukci.
V praktickém případě návrhu lze složením kompozitu řídit charakteristiky ztvrdlého
kompozitu, jako jsou např. objemová hmotnost, pevnost v tlaku a do jisté míry i
velikost tahové pevnosti s dopadem na přetvořitelnost (duktilitu) kompozitu. Struktura
drti může mít tak obdobný vliv, v konečném produktu, jako mají syntetická vlákna ve
vláknobetonech. Vše bude vždy záležet na navrhovateli kompozitu a skloubení jeho
zkušeností, získaných z návrhu vláknobetonových směsí a zkušeností z technologie
jejich výroby, což je základem pro případ průmyslového využití tohoto vyvíjeného
kompozitu.
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Autorům uvedeného příspěvku se v prvním návrhu složení cementového
kompozitu s dodanou drtí (viz obr. 1) podařilo laboratorně vyrobit betonovou směs,
zatím s plnou náhradou hrubé frakce kameniva a následně vyrobit i několik
zkušebních vzorků (obr. 3 a 4).

Obr. 3 – Plnění forem čerstvým kompozitem

Obr. 4 – Krychle vyrobené z kompozitu s užitím drti, označené číslem 11
Hodnocení výsledků, v tomto případě orientačních zkoušek u jediného zvoleného
návrhu složení kompozitu při plné náhradě hrubé frakce kameniva, můžeme
považovat za perspektivní. Pevnost zjištěná na krychli o velikosti hrany 150 mm
a dobrá požární odolnost destičky jsou pro pokračování výzkumu perspektivní.
4. Izolační desky
Uvedený izolační materiál ve formě produkovaných izolačních desek může sloužit
jako izolační vrstva zvyšující odolnost konstrukce nejen tepelnou a akustickou, ale
i odolnost proti nárazům a výbuchům u všech typů objektů stavební výroby. Využití
desek může být též perspektivní v betonových konstrukcích, a to zejména budou-li
desky chráněny vrstvami betonu, buď ve formě předem zhotovených betonových
desek nebo betonem při přímém vložení izolačních desek do konstrukčního prvku při
jeho betonáži.
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V rámci prvních zkoušek (obr. 5) využili autoři článku izolační desky k vytvoření
sendviče, který byl následně vystaven účinku výbuchu.

Obr. 5 – Pohled na sendvič před zkouškou
(foto Katedra ženijních technologií, Univerzita Obrany)

Obr. 6 – Pohled na fragmenty sendviče po zkoušce
(foto Katedra ženijních technologií, Univerzita Obrany)
Pozitivní vliv desky z nového izolačního materiálu na poškození betonových desek
sendviče i samotnou izolační desku (obr. 6) se ukázal též pozitivní, obdobně jako
v případě prvních zkoušek s kompozitem s užitou drtí. Výzkum v oblasti využití těchto
izolačních desek bude i nadále pokračovat.
5. Závěr
V článku naznačené způsoby využití nového izolačního materiálu STERED®, firmy
PR Krajné, s.r.o. ve spojitosti s cementovým kompozitem a betonovými prvky se
ukazují již podle výsledků orientačních zkoušek, jako velmi perspektivní pro budoucí
využití. O této skutečnosti rozhodly nejen vlastnosti samotného izolačního materiálu,
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ale a to především, že tento izolační materiál je získán z odpadového textilního
materiálu vyjmutého z vyřazených aut.
V současnosti zpracovávání jakýchkoliv odpadových látek, v tomto případě textilií
z již dosloužilých aut, k novému smysluplnému využití je a vždy bude správným
krokem ke zlepšení životního prostředí pro současnou i budoucí generace.
Nápady jak na zpracování textilií z vyřazených aut v reálný výrobek (drť, desky),
tak nápad na způsob využití výrobků ve stavební výrobě, lze považovat za příspěvek
do databáze dobrých nápadů vznikajících v naší společnosti.
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Abstract
Determining the susceptibility of concretes to carbonation by testing the permeability
of their surface layer using the TORRENT, ISAT, or GWT methods is relatively
lengthy and requires expensive instrumentation. The first estimate of durability or
susceptibility of concretes to carbonation can be easily made on the basis of
standard physical-mechanical tests. It seems that the values of volume masses and
tensile splitting strengths of concretes could be a good basis for the estimate of their
durability.
1. Úvod
Trvanlivost často používaných silikátových staviv bývá do značné míry
determinována fyzikálně-mechanickými vlastnostmi jejich povrchových vrstev [1],
tvořících jakousi „vstupní bránu“ pro různé škodlivé látky [2,3]. Povrch betonu může
být atakován slunečním zářením, změnami teploty, zmrazováním, působením
agresivních a atmosférických plynů. Dalšími faktory trvanlivosti mohou být např.
použití nevhodného materiálu, nesprávné složení čerstvého betonu, nedostatečné
krytí výztuže, špatné ošetřovaní betonu, nedokonalé zhutnění, atd [4].
V práci jsou variantní receptury betonů podrobeny trvanlivostnímu urychlenému testu
na hloubku karbonatace v 98% CO2 [5,6] a po ukončení testu jsou stanoveny
hodnoty vybraných vlastností [7]. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti
(resp. vztaženě hloubky karbonatací) jsou vyneseny do společných grafů s cílem
nalezení možných korelačních závislostí.
2. Prováděné práce a složení betonové směsi
Práce jsou primárně zaměřeny na posouzení vlivu fyzikálně-mechanických
vlastností různých druhů betonů na hloubku jejich karbonatace. Původní hutné
hrubé kamenivo určené do referenčního betonu je u dalších receptur nahrazeno
neupraveným betonovým recyklátem alternativně s příměsí popílku, strusky a
mikrosiliky [8,9,10].
Obecně vždy na šesti betonových vzorcích (krychle 150x150x150 mm) stejného typu
uložení (I. typ uložení – 4 měsíce v 0,03% CO2, II. typ uložení – 1 měsíc v 0,03%
CO2 + 3 měsíce v 98% CO2) jsou prováděny samostatně dva fyzikálně-mechanické
testy, a to stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v příčném tahu. Pouze pevnost
betonu v tlaku je testována jen u vzorků uložených 1 měsíc v laboratorním prostředí
s 0,03% obsahem CO2. Po provedení pevnosti v příčném tahu jsou lomové plochy
krychlí nastříkány 1% fenolftaleinovým roztokem a dle ČSN EN 14630 „Stanovení
hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody“ je
určena hloubka karbonatace. Zkušební krychle rozměru 150x150x150 mm jsou
vyráběny dle celkem 5 rozdílných receptur BS. Krychle první receptury R1 jsou
vyrobeny z referenčního betonu z hrubého kameniva (CEMII 32,5/B-S R, 450 kg/m3;
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0-4 jemné kamenivo, 760 kg/m3; 4-8 střední kamenivo, 228 kg/m3; 8-16 hrubé
kamenivo, 912 kg/m3; voda, 191 kg/m3). U druhé receptury R2 je nahrazeno 8-16
hrubé kamenivo betonovým recyklátem frakce 0-16 mm. Receptury R3-R5 jsou
založeny také na náhradě hrubého kameniva za recyklát s přídavkem příměsí, kde
receptura R3 obsahuje 30 % vysokoteplotního popílku z hmotnosti cementu, R4
30 % mleté vysopecní strusky, R5 10 % průmyslové mikrosiliky [8,11].
3. Naměřené hodnoty, diskuze výsledků
Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena dle požadavků ČSN EN 12390-3.
Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles.

Obr. 1: Pevnost betonu v tlaku, stáří vzorků 28 dní
Tlakové pevnosti betonu z přírodního kameniva (referenční) a betonu převážně z
betonového recyklátu (recyklát) jsou v poměru 1/0,75 – viz Obr. 1. Tento poměr je již
dlouho znám a fakticky omezuje použití recyklovaného betonu jako kameniva do
konstrukčních betonů. Navíc lze konstatovat, že vyšší dávka cementu (450 kg/m3 a
více) je neefektivní a nevede ke zvýšení výsledné pevnosti v tlaku betonu
z recyklovaného betonu. Nepatrné zvýšení pevnosti v tlaku přidáním příměsí
(popílek, struska, mikrosilika) lze vysvětlit fyzikálně i chemicky. Tyto příměsi jednak
zaplňují póry v cementovém kameni a tím zvyšují jeho hutnost, jednak jako latentně
hydraulické přísady reagují s hydratujícími složkami cementového tmele.
Stanovení objemové hmotnosti u všech vzorků betonu je provedeno po 1 měsíci
zrání ve vlhkém uložení, dále u první poloviny vzorků po dalších 3 měsících
v prostředí 0,03 % CO2 a u druhé poloviny vzorků po dalších třech měsících
uložení v prostředí
98 % CO2. Všechny hmotnosti tvrdnoucího betonu byly stanoveny po 48 hod. sušení
těles v sušárně při 105 °C.
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Obr. 2: Korelační závislost hloubka karbonatace a objemová hmotnost betonu
Objemové hmotnosti betonů pěti receptur po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení (0,03
% CO2) a po 3 dalších měsících v prostředí 0,03 % CO2 se od sebe příliš neliší,
v některých případech jsou dokonce totožné. To ale neplatí u těles uložených 1
měsíc ve vlhkém uložení (také 0,03 % CO2) + 3 měsíce v 98 % CO2 – viz Obr. 2. Zde
objemová hmotnost narostla u všech receptur v rozmezí od 10 – 40 kg/m3 oproti
tělesům uložených souhrnně 4 měsíce v přirozené atmosféře s 0,03 % CO2. Nárůst
objemové hmotnosti lze vysvětlit reakcí CO2 s Ca(OH)2 za vzniku CaCO3, který má
větší molární hmotnost, konkrétně CaCO3 = 100,1 g/mol a Ca(OH)2=74,1 g/mol.
Rovnice vzniku:
(1)
Zkouška v příčném tahu je provedena dle požadavků ČSN EN 12390-6 „ Zkoušení
ztvrdlého betonu – Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles“.
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Obr. 3: Korelační závislost hloubka karbonatace a pevnost betonu v příčném tahu
Obdobně pevnostem v tlaku i pevnosti v příčném tahu betonu z přírodního kameniva
(referenční) a betonu převážně z betonového recyklátu (recyklát) vychází v poměru
1/0,75. Důvodem je větší pórovitost betonového recyklátu ve srovnání s přírodním
kamenivem, což znamená, že i pevnost (jak v tlaku, tak v příčném tahu) samotného
recyklátu je poměrně nižší ve srovnání s přírodním kamenivem.
Zajímavé je, že pevnosti v příčném tahu vychází vyšší u těles, které byly uloženy v
98 % CO2 (1 měsíc ve vlhkém uložení + 3 měsíce v prostředí 98 % CO2) než u těles,
uložených 4 měsíce v prostředí 0,03 % CO2 – viz Obr. 3. Tento výsledek je
důsledkem zkarbonatování povrchové vrstvy betonu, která má vyšší tvrdost oproti
vrstvě nezkarbonatované. Karbonatace probíhá dle reakce typické pro I. etapu, viz.
rovnice (1), kdy vzniká z portlanditu uhličitan vápenatý a voda. Efekt zvýšení
povrchové tvrdosti je typický pro všechny záměsi kromě záměsi s mikrosilikou, kde
pevnost v příčném tahu zkarbonatovaného betonu vychází nižší než pevnost betonu
nezkarbonatovaného. Důvodem je vznik mikrotrhlinek které snižují pevnost v tahu za
ohybu. Vznik mikrotrhlinek lze odůvodnit hydratací cementu s mikrosilikou za vzniku
gelu C-S-H, který velmi rychle karbonatuje na CaCO3+SiO2 v gelové formě,
obsahující H2O. Během sušení se tento zkarbonatovaný produkt smrští ztrátou H2O
s efektem vzniku mikrotrhlinek.
Rovnice reakce:
(2)
(3)
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Po provedení zkoušky pevnosti v příčném tahu vzniknou z každé krychle 2 díly, na
jejichž vnitřní čerstvě odlomené plochy je aplikován jemným rozprášením 1% roztok
indikátoru fenolftaleinu v denaturovaném lihu. U těles s čerstvě naneseným roztokem
fenoftaleinu se provede dle ČSN EN 14630 měření hloubky nezbarvené části, a to ze
všech čtyř stran. Hloubka karbonatace hkarb je průměrem těchto hodnot, viz Obr. 4,
Obr. 5 a Obr. 6.

Obr. 4 Hloubka karbonatace
betonu z bet. recyklátu + 30 %
popílku, hkarb = 19 mm

Obr. 5 Hloubka karbonatace
betonu z bet. recyklátu
+ 30 % strusky, hkarb = 10 mm

Obr. 6 Hloubka karbonatace
betonu z bet. recyklátu +
10 % mikrosiliky, hkarb = 18
mm

Lze konstatovat, že adice 30 % strusky velmi dobře zabraňuje karbonataci,
v podstatě odolnost betonu difuzi CO2 je obdobná betonu z přírodního kameniva.
Naopak adice 30 % popílku a 10 % mikrosiliky difuzi CO2 spíše podporují. Je to
pravděpodobně způsobeno vznikem mikrotrhlinek během smršťování křemičitého
gelu vzniklého dle rovnic (2) a (3).
Korelační závislost pevnost v příčném tahu – hloubka karbonatace (viz Obr. 3) u
všech pěti receptur dokladuje velmi těsnou nepřímou závislost mezi pevností
v příčném tahu a poškozením betonů karbonatací. Obdobně korelační závislost
hloubka karbonatace – objemová hmotost (viz Obr. 2) dokladuje opět očekávanou
relativně těsnou nepřímou závislost mezi poškozením betonů karbonatací a
objemovou hmotností.
Závěr
Silně zkarbonatovaný beton v prostředí 98% CO2 vykazuje oproti stejně starému
karbonatací mírně poškozenému betonu v 0,03% CO2 vyšší objemovou hmotnost a
vyšší pevnost v příčném tahu. Tyto závěry jsou jistě platné pro většinu druhů betonů.
Výjimkou je beton s příměsí mikrosiliky, a to z důvodu vzniku hydratačních
mikrotrhlinek vedoucích ke zhoršení sledovaných fyzikálně-mechanických vlastností.
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Z korelačních porovnání jednotlivých grafů pro 98% CO2 na Obr. 2 a Obr. 3
jednoznačně vyplývá, že čím hlubší poškození betonu karbonatací, tím nižší
objemová hmotnost a pevnost betonu v příčném tahu. Trvanlivost betonu závisí
výrazně na složení betonu a použití jednotlivých surovin. Jak je patrno ze závislostí
na Obr. 2 a Obr. 3, kvalitní beton z přírodního kameniva je nejméně poškozen
karbonatací a současně má nejvyšší objemovou hmotnost a pevnost v příčném tahu
a naopak beton z betonového recyklátu s příměsi popílku a mikrosiliky je nejvíce
poškozen karbonatací a současně vykazuje nižší hodnoty objemových hmotností a
pevností v příčném tahu. Přesto i na základě triviálních znalostí vybraných fyzikálněmechanických vlastností nových betonů různých receptur lze spolehlivě odhadnout
jejich trvanlivost.
Poděkování
Tento příspěvek vznikl za podpory
trvanlivosti povrchové vrstvy betonu“.

GAČR 13-18870S „Hodnocení a predikce
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Abstract
The aim of this study was to examine the effectiveness of different types of waste
on the technical characteristics of the brick body. The main objective was to find an
additive in the form of waste, which would primarily reduce the thermal conductivity of
brick body. The results have shown that the best additive for influencing of thermal
conductivity is a sugar molasses.
1.Úvod
Šetrenie energie a vstupných surovín pri výrobe stavebných materiálov
predstavuje vo vyspelých krajinách dôležité smerovanie pre nasledujúce roky.
V priemysle vzniká napriek neustále sa zdokonaľovaným technológiám veľké
množstvo druhotných surovín. Tieto suroviny sú brané ako odpady, ak sa pre ne
nenájde žiadne ďalšie uplatnenie. Len v Európe sa vyprodukuje približne 1,3 bilióna
ton rôzneho druhu odpadu [1]. Stavebníctvo a osobitne priemysel výroby stavebných
materiálov patrí už mnoho rokov medzi odvetvia, ktoré významnou mierou
zužitkováva druhotné suroviny, kde je možné integrovať veľké množstvo odpadu
[2,3]. Keramický priemysel je jedným zo sektorov výroby stavebných materiálov,
ktorý je schopný „neutralizovať“ veľké množstvá odpadov bez toho, aby sa proces
výroby musel radikálne zmeniť [4,5,6]. Hlavná pozornosť by mala byť venovaná
odpadom, ktoré na jednej strane znížia spotrebu základnej nosnej suroviny a na
druhej strane zlepšia technické vlastnosti tehliarskeho črepu. Medzi najdôležitejšie
technické vlastnosti, na ktoré sa sústreďuje pozornosť už aj z dôvodu zníženia emisii
CO2, patrí tepelná vodivosť [7,8,9].
Cieľom tejto práce je posúdenie vplyvu rôznych druhov priemyselných odpadov na
vybrané vlastnosti tehliarskeho črepu. Tieto odpady prevažne pochádzajú
z potravinárskeho, papierenského a chemického priemyslu. Hlavný cieľ je sústredený
na zlepšenie tepelnej vodivosti tehliarskeho črepu a na vytypovanie tiež vhodnej
náhrady na báze odpadu namiesto komerčnej chemickej prísady Vuppor [10,11].

2. Experimentálna časť
2.1 Vstupné suroviny
Základná tehliarska surovina bola použitá z lokality Hevlín, ktorá pozostáva
z neogénnych jemných piesčitých vápenatých ílov z Viedenskej panvy. Surovina bola
odobratá z odležiarne v závode Hevlín (HELUZ), ktorá už obsahovala vyhorievajúce
ľahčivá vo forme drevených pilín a celulózových kalov.
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2.2 Výroba skúšobných vzoriek
Na výrobu skúšobných vzoriek sa použila zhomogenizovaná surovina s vlhkosťou
30 %. K tejto surovine sa pridávali vybrané prísady v hmotnostných percentách 0; 1;
2; 4 a 6 % sušiny (resp. 0,25; 0,5; 1 % v prípade chemickej prísady VUPPOR1) na
hmotnosť vysušenej tehliarskej suroviny (pozri tab. 1). Vo všetkých prípadoch malo
tehliarske cesto konštantnú plasticitu podľa STN 72 1074 (Pfefferkorn= 32 ± 0,5 mm).
Pripravené cestá sa nechali odležať 24 hodín vo vlhkom prostredí. Po odležaní sa
z cesta vyrobili skúšobné vzorky rozmerov 100x50x20 mm, pozri obr. 1 a 2. Z každej
zámesi sa vyrobili tri skúšobné vzorky. Na ich povrchu sa pomocou etalónu urobil
odtlačok pre stanovenie dĺžkových zmien počas vysušovania a po výpale.
Tabuľka 1 Spôsob označenia, názov a charakteristika vstupných prísad
Ozn.

Názov a charakteristika

SI

Sirup - zmes cukrov, slabožltej farby a tekutej konzistencie. Používa sa ako
základná surovina pri výrobe ochutených sirupov. Sušina 33,3 % a hustota
1390 kg/m3.

DP01

Lignosulfonáty - vedľajší produkt pri výrobe celulózy v papierenskom
priemysle. Látka hustej konzistencie, tmavohnedej farby na báze
lignosulfonátu horečnatého. V stavebníctve sa už používa dlhšiu dobu ako
plastifikátor do betónu. Sušina 53,5 % , hustota 1290 kg/m3.

DP02

Lignosulfonáty - vedľajší produkt pri výrobe celulózy v papierenskom
priemysle. Práškový produkt, tmavohnedej farby na báze lignosulfonátu
vápenatého. Hustota 550 kg/m3.

PESI

PE-sirup - odpadový produkt pri výrobe pentaerytritolu v závode Chemko,
a.s. Strážské. Červenohnedá kvapalina, karamelového zápachu. Obsah
sušiny 50 % a hustota 1180 kg/m3.

POL

POLYKON - je vedľajší produkt pri výrobe polyolov, vzniká polykondenzáciou
formaldehydu s aldehydmi. Tmavohnedá látka málo tekutej konzistencie,
ktorá je ľahko rozpustná vo vode. Obsah sušiny 80 % a hustota 1250 kg/m3.

ME

Melasa - vedľajší produkt, ktorý vzniká pri spracovaní cukrovej repy, z ktorej
sa získava krištáľový cukor. Vzniká odstreďovaním zadinovej cukroviny. Táto
látka málo tekutej konzistencie je tmavohnedej farby s obsahom cukru viac
ako 50 %. Podiel melasy z objemu spracovanej cukrovej repy je takmer 2%,
čo predstavuje ročnú produkciu v jednom Slovenskom cukrovare približne
10 tis. ton. Melasa sa v dnešnej dobe používa ako kŕmna alebo kvasná
zmes pri výrobe alkoholu, pomocná látka pre výrobu droždia a kyseliny
mliečnej. Ročná produkcia melasy nie je úplne využitá. Sušinu tvorí z 5-8%
popolovina a z 8-12% bielkoviny. Obsah sušiny 41,7 % a hustota 1370
kg/m3.

VUP1 VUPPOR1 – komerčný výrobok. Emulzia bielej farby, vyrobená na báze
kondenzátov aldehydov. Sušina 40,2 % a hustota 1140 kg/m3.
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Obr. 1 Forma na výrobu skúšobných
vzoriek rozmerov 100x50x20 mm

Obr. 2 Skúšobné vzorky uložené na
perforovanom rošte

Skúšobné vzorky sa uložili na perforované rošty vzdialené od seba minimálne 20
mm a počas 48 hodín sa sledovali hodnoty úbytku hmotnosti a dĺžkovej zmeny na
stanovenie Bigotovej krivky, pozri obr. 2.
Následne boli vzorky vysušené do ustálenia hmotnosti pri teplote 110 ± 2 °C. Výpal
sa uskutočnil v elektrickej laboratórnej peci značky Bukotherm s regulovaným
režimom pálenia. V peci bolo stabilné oxidačné prostredie. Páliaca krivka bola
zhodná s krivkou realizovateľnou v tehelni Hevlín. Maximálna teplota výpalu bola
915 °C pri izotermickej výdrži 30 minút.
3.Metodika skúšania
Stanovenie vybraných vlastností tehliarskeho cesta a črepu sa vykonávalo podľa
príslušných noriem a skúšobných postupov, uvedených v tabuľke 2.
Tab. 2 Zoznam použitých noriem, skúšobných postupov a prístrojov pre stanovenie
jednotlivých vlastností tehliarskeho cesta a črepu
Vlastnosť

Norma – pracovný postup - prístroj

Strata pálením, %

STN 72 1565, časť 6

Nasiakavosť varom, %

STN 72 1565, časť 6, čl. 8

Zdanlivá pórovitosť, %

STN 72 1565, časť 6
3

Objemová hmotnosť, kg/m

STN 72 1565, časť 6

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, W/m.K

prístroj ISOMET

4. Dosiahnuté výsledky
Dosiahnuté výsledky s prísadami, sú uvedené v tabuľke 3 a zobrazené na obr. 3
až 7. Chemická prísada VUPPOR1 sa k základnej surovine dávkovala v iných
percentuálnych pomeroch z dôvodu, že už pri dávke 1 % vykazovalo cesto znaky
nesúdržnosti. To isté môžeme konštatovať pri ostatných prísadách, kde dochádzalo
pri dávkach vyšších ako 6 % tiež k podobnému úkazu. Z tohto dôvodu sa vyššie
dávky už nerealizovali.
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Tabuľka 3. Vlastnosti tehliarskeho črepu ovplyvneného prísadami, pri rôznych
dávkach
Prísada
P
SI

DP01

DP02

PESI

POL

ME

VUP1

Dávka
%
0
1
2
4
6
1
2
4
6
1
2
4
6
1
2
4
6
1
2
4
6
1
2
4
6
0,25
0,5
1

SP
%
16,39
17,46
18,50
21,68
24,05
17,26
17,79
18,82
20,12
17,02
17,61
18,67
19,83
16,82
17,37
18,53
19,63
17,20
17,85
19,07
20,27
17,46
18,50
20,69
22,98
16,44
16,55
16,80

NV
%
30,55
30,98
31,79
32,90
33,63
31,36
32,03
33,16
34,23
31,15
31,85
32,96
33,81
31,61
32,40
33,75
34,99
31,01
31,67
32,70
33,21
32,62
34,39
36,39
38,52
35,67
37,09
40,54

PZ
%
44,46
44,94
45,71
46,78
47,65
45,35
46,12
47,35
48,61
45,11
45,96
47,23
48,15
45,65
46,40
47,92
49,40
44,75
45,25
46,31
46,73
46,52
48,29
50,25
51,92
49,12
50,44
52,98

Ρv
Kg/m3
1452
1445
1438
1422
1417
1446
1440
1428
1420
1448
1443
1433
1424
1444
1432
1420
1412
1443
1429
1416
1407
1426
1404
1381
1348
1377
1364
1307

λ
W/m.K
0,457
0,446
0,433
0,411
0,401
0,442
0,428
0,407
0,394
0,444
0,430
0,409
0,396
0,440
0,425
0,405
0,389
0,448
0,437
0,423
0,412
0,416
0,385
0,358
0,344
0,401
0,390
0,353

Legenda:

SP
NV
PZ

- strata pálením
- nasiakavosť varom
- zdanlivá pórovitosť

ρv
λ

- objemová hmotnosť stanovená
hydrostatickou metódou
- súčiniteľ tepelnej vodivosti

Zvyšovanie dávky jednotlivých prísad spôsobilo nárast straty pálením, zdanlivej
pórovitosti, nasiakavosti varom a pokles objemovej hmotnosti a súčiniteľa tepelnej
vodivosti, pozri obr. 3 až 7. Pri strate pálením najvyššia hodnota sa dosiahla
prísadou SI pri dávke 6 % a najnižšia s prísadou VUP1 pri dávke 0,25 %. Pri
sledovaní nasiakavosti varom a zdanlivej pórovitosti sa najvyššia hodnota dosiahla
s prísadou VUP1 pri dávke 1 % a najnižšia s prísadou POL pri dávke 1 %. Pri
objemových hmotnostiach najväčší pokles bol zaznamenaný s prísadou VUP1
a naopak najmenší pokles s prísadou DP02. Pri stanovení tepelnej vodivosti bol
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zaznamenaný najväčší pokles s prísadami ME a VUP1. Naopak, najmenej došlo
k poklesu s prísadou POL.

Strata pálením, %

26
SI
DP01
DP02
PESI
POL
ME
VUP1

24
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16
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6

Dávka prísady, %

Nasiakavoť varom, %

Obr. 3 Vplyv dávky prísady na stratu pálením
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Obr. 4 Vplyv prísady na nasiakavosť varom
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Zdanlivá pórovitosť, %
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Obr. 5 Vplyv prísady na zdanlivú pórovitosť
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Obr. 6 Vplyv prísady na objemovú hmotnosť
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Obr. 6 Vplyv prísady na tepelnú vodivosť
5. Záver
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že ako najvhodnejšia
prísada na báze odpadov pri aplikácii do tehliarskej suroviny predovšetkým
z hľadiska zlepšenia tepelnoizolačných vlastností tehliarskeho črepu sa ukázala
cukrová melasa (ME). Pri porovnaní s komerčne vyrábanou prísadou Vuppor1
(VUP1) sa dosiahli porovnateľné výsledky.
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VYŠŠÍ VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN V OPERAČNÍM
PROGRAMU MPO „PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST“ (OPPIK)
Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
1. Výchozí dokumenty
Stěžejním strategickým materiálem pro hospodářskou politiku EU je strategie Evropa
2020. Stanovuje vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století a
zdůrazňuje (mimo jiné) nutnost vybudování hospodářství méně náročného na zdroje.
Strategie Evropa 2020 je dále rozpracována v sedmi tzv. vlajkových iniciativách,
z nichž pro podporu využívání zdrojů (včetně druhotných surovin) jsou klíčové:
• Evropa účinněji využívající zdroje,
• Inovační unie,
• Průmyslová politika pro éru globalizace
Na úrovni národních dokumentů ČR pak tuto problematiku zahrnují následující
strategické dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategický rámec udržitelného rozvoje
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací
Národní inovační strategie
Národní program reforem
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
Bezpečnostní strategie
Státní politika životního prostředí
Surovinová politika

2. Podpora projektů k využívání druhotných surovin
v programovacím období 2006 – 2013
Některé operační programy v současném programovacím období (2007 – 2013) bylo
možné využít pro podporu využívání druhotných surovin. V rámci žádného
z uvedených dotačních titulů však nebyla problematika druhotných surovin explicitně
zmíněna a předmětné projekty bylo možné přihlásit jen do „nadstavbových“
tematických oblastí (např. obecná podpora podnikání apod.). V kompetenci MPO šlo
zejména o programy Rozvoj, Inovace a Potenciál.
Podpora tak byla nejednoznačná a značně roztříštěná.
3. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) 2014 – 2020
Globální cíl:
Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech
a inovacích.
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Strategické cíle významné pro druhotné suroviny:
1. Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou
hranici ve svém oboru. Při naplňování tohoto cíle bude kladen důraz na rozvoj
podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit.
2. Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství představuje
podporu snížení materiálové a energetické náročnosti a vývoj nových
technologií.
Předpokládaná struktura OP PIK
Prioritní osa 1:
Prioritní osa 2:
Prioritní osa 3:
Prioritní osa 4:
Prioritní osa 5:

Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Podpora malého a středního podnikání, služeb ve znalostní
ekonomice a internacionalizace
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
informačních a komunikačních technologií
Technická pomoc

Podporovány budou především projekty výzkumného charakteru, experimentálního
vývoje, projekty inovačního zaměření a technologické pilotní projekty.
Příklady: projekty, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním
postupem cenné druhotné suroviny, inovativní nízkouhlíkaté technologie na
získávání a zpracování druhotných surovin a technologie na výrobu inovativních
výrobků z druhotných surovin v zájmu podpory exportu.
Cílovou skupinou budou podnikatelé z oblasti především malých a středních podniků
(možnost podpory velkých podniků zatím není vyjasněná, i když o ni MPO usiluje).
Předpokládáme, že podpořené projekty prohloubí spolupráci podnikatelských
subjektů a výzkumných organizací a vysokých škol a budou mít pozitivní vliv i na
zaměstnanost.
Podpora bude poskytována podnikatelům se sídlem ve všech regionech České
republiky, kromě hl. m. Prahy.
4. Závěr
Vyšší a technologicky vysoce inovativní využívání druhotných surovin může přispět k
řešení:
• nižší energetické a materiálové náročnosti výroby,
• snižování závislosti na dovozech surovin,
• snižování čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů,
• snižování emisí apod.
Existence programu na vyšší využívání druhotných surovin v rámci připravovaného
OP PIK poskytne významnou pobídku pro realizaci inovativních projektů a napomůže
k naplňování národních cílů odvozených z připravené Politiky druhotných surovin.
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VYUŽITIE ODPADOV NA BÁZE MINERÁLNYCH PRÍMESÍ A ICH
VPLYV NA VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV
USE OF WASTE MINERAL-BASED INGREDIENTS AND THEIR INFLUENCE ON
THE PROPERTIES OF CEMENT COMPOSITES
Ledererová, Miriam, Ing., PhD., Peter Rentka, Ing.
STU Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Radlinského 11,
813 68 Bratislava, e-mail:miriam.ledererova@svf.sk
Úvod.
Recyklácia a zhodnocovanie odpadu sú kľúčovými nástrojmi nie len na ochranu
životného prostredia a účinné využívanie prírodných zdrojov ale aj na zvýšenie
zamestnanosti v sektore odpadového hospodárstva. Stavebné odpady, ako produkt
s ukončeným životným cyklom, predstavujú pre svoje materiálové zloženie významný
zdroj druhotných surovín. Ich recykláciou sa šetria vyčerpateľné surovinové zdroje
a produkujú sa nové hodnoty. Výstupy z recyklácie, recykláty sú pri dodržiavaní
všetkých stanovených podmienok a požiadaviek a pri využití moderných technológií
vhodnou kompenzáciou a zároveň konkurenciou prírodným materiálom. Takýto
prístup k problematike odstraňovania odpadov funguje, ak je založený na
legislatívnych, ekologických, ekonomických a technických princípoch a stimuloch.
Z ekonomického a ekologického hľadiska je najvhodnejšou možnosťou pri
výrobe cementových kompozitov využitie rôznych odpadov z priemyselnej výroby.
Tie okrem materiálových úspor zaznamenávajú aj posun v zužitkovávaní druhotných
surovín, ktoré majú veľmi nízky potenciál pre ďalšie využitie. Patria medzi ne aj
minerálne prímesy. Témou príspevku je využitie minerálnych prímesí v cementových
kompozitoch.
Ekológia.
Priemysel svojimi technológiami produkuje množstvo priemyselných odpadov.
Materiálové zhodnotenie odpadov je najvýznamnejšia forma ich využitia. Vzniknuté
druhotné suroviny sa vracajú priamo do výrobného procesu, väčšinou ako
plnohodnotné materiálové vstupy. Tento spôsob zhodnotenia – recyklácia odpadov
má prednosť pred zhodnocovaním energetickým. Recyklácia predstavuje rozsiahle
opätovné navrátenie tuhých, tekutých a plynných odpadových látok do obehu a
opätovné využívanie odpadovej energie a tepla. Aj konečne výrobky, predmety
dlhodobej spotreby po spoločenskom využití, ak nie sú recyklované, stávajú sa
odpadom. Recyklácia teda predstavuje postupy, pri ktorých sa vracajú vzniknuté
odpady do výroby, kde slúžia ako surovina pri výrobe nových výrobkov alebo ako
zdroj energie.
Podľa všeobecne platnej definície predstavuje recyklácia rozsiahle opätovné
navrátenie tuhých, tekutých a plynných odpadových látok do obehu a opätovné
využívanie odpadovej energie a tepla. Objektom recyklácie sú zvyšky, t.j. to, čo
zostane z výroby alebo spotreby výrobkov. Zo zvyškov, ktoré nie sú recyklovateľné,
stáva sa odpad, ktorý sa dostáva do prírodného prostredia. Aj konečne výrobky,
predmety dlhodobej spotreby po spoločenskom využití, ak nie sú recyklovateľné,
stávajú sa odpadom. Recyklácia teda predstavuje postupy, pri ktorých sa vracajú
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vzniknuté odpady znova do výroby, kde slúžia ako surovina pri získavaní nových
výrobkov alebo ako zdroj energie.
Pri recyklácii možno rozlíšiť niekoľko stupňov podľa toho, čí ide o znovu využitie
výrobkov alebo surovín, alebo len o získanie tepelnej energie z odpadu. Za
najúčinnejšie uplatnenie možno považovať prípady, keď dochádza k znovu využitiu
výrobku po minimálnych úpravách. Nižšia efektívnosť recyklácie sa dosahuje pri
výrobkoch, z ktorých sa po ich spoločenskom využití použijú látky, z ktorých je tento
odpad zložený. Najnižší stupeň účinnosti recyklácie sa dosahuje v prípadoch, keď
zmes odpadových látok sa rozloží na jednoduchšie zlúčeniny, alebo sa odpad využije
aspoň na získanie tepelnej energie.
Problém znečisťovania životného prostredia odpadmi je predovšetkým v
racionálnejšom využívaní surovín, materiálov a energie, v znižovaní odpadov a strát
vo výrobe, recirkulácii odpadov alebo v ich využívaní ako druhotných surovín v iných
výrobách, vo zvýšení úžitkových vlastností a predlžení životnosti výrobkov, vo
využívaní spotrebiteľského odpadu, v komplexnom spracovaní surovín a v zavádzaní
máloodpadových a bezodpadových technológií.
V stavebníctve sa druhotné suroviny používajú najmä v dvoch formách, ako :
•

plnivá – lietajúci popolček z filtrov elektrární a teplární, popol a škvara zo
spaľovania komunálnych odpadov, odpady z recyklácie stavebných
materiálov, odpadný papier, celulóza, plasty, atd.,

•

spojivá a prímesi– vysokopecná granulovaná troska, odprašky z cementární,
ťažby kameniva, vápeniek a pod.

Prímesi.
Prímesi sú väčšinou jemné práškovité látky pridávané do betónu za účelom
zlepšenia niektorých vlastností alebo k dosiahnutiu špeciálnych vlastností. Prímesi
delíme na : málo reaktívne, spojivové, puzolánové. Ďalej môžeme k prímesiam
priradiť aj farebné pigmenty a organické polyméry pridávané do polymercementových
betónov. Pridávajú sa v takom množstve, ktoré nepriaznivo neovplyvnia vlastnosti
čerstvého alebo zatvrdnutého betónu, hlavne jeho trvanlivosť a koróziu ocele.
Minerálne prímesi.
S používaním minerálnych prímesí je v modernej technológií betónu sa stretávame
pomerne často. Sú dôležitou zložkou hlavne v samozhutniteľných betónoch (SCC –
self-compacting concrete), pri betónoch vyrábaných z kameniva s nízkym obsahom
jemných častí alebo s malou dávkou cementu. Tieto materiály zlepšujú
spracovateľnosť, znižijú segregáciu a napomáhajú stabilizácií čerstvého betónu,
čiastočne sa využívajú ako náhrada za cement. Keďže je cement najdrahšou zložkou
betónu ich používanie je ekonomicky výhodné. Okrem ekonomických výhod má ich
použitie v SZB priaznivý dopad na znečistenie životného prostredia.
Kremičitý úlet, vysokopecná troska, vápencový prach sú vo väčšine prípadov
vedľajšie produkty priemyselnej výroby alebo odpadové materiály. Bazaltový
odprašok (basalt powder-BP) vzniká ako druhotná surovina z drvičov kameňa v
čadičových lomoch. Pri vysokej produkcii odpraškov nastávajú problémy s ich
likvidáciou, dopadom na životné prostredie a v neposlednom rade vplyvom na
zdravie ľudí. Preto ich využitie v cementových kompozitoch je potrebné pobrobne
preskúmať aby sa množstvo tohto druhu odpadu eliminovalo.
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Odprašky.
V bazaltových a vápencových lomoch vznikajú bazaltový odprašok a vápencová
múčka ako vedľajší produkt pri drvení kameniva. Veľké množstvo tohto druhu
odpadu vzniká pri opracovaní, rezaní a leštení mramoru. Ročne je produkované
veľké množstvo odraškov ,ktoré sú nahromadené na skládky. Minerálne prímesi sú
dôležitou zložkou hlavne v samozhutniteľných betónoch, pri betónoch vyrábaných z
kameniva s nízkym obsahom jemných častí alebo s malou dávkou cementu. Tieto
materiály zlepšujú spracovateľnosť, znižijú segregáciu a napomáhajú stabilizácií
čerstvého betónu, čiastočne sa využívajú ako náhrada za cement. Pri ich využití v
betónoch je potrebné použiť aj plastifikačné prísady, ktoré znižujú vodný súčiniteľ
alebo zlepšujú spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi pri nezmenenom vodnom
súčiniteli.
Železitý odprašok je priemyslový odpad, ktorý vzniká zachytením tuhých
častíc obsiahnutých v plynoch z vysokých pecí pri výrobe železa a ich následnej
kondenzácii a zachytení v elektrostatických odlučovačoch [6] .
Kamenné odprašky
Podľa STN EN 206-1 ich zaraďujeme do druhu takmer inertných prímesí (druh I). V
bazaltových a vápencových lomoch vznikajú bazaltový odprašok a vápencová múčka
ako vedľajší produkt pri drvení kameniva. Veľké množstvo tohto druhu odpadu vzniká
pri opracovaní, rezaní a leštení mramoru. Ročne je produkované veľké množstvo
odraškov, ktoré sú nahromadené na skládky.
Tab. 1 Chemické zloženie odprašku
Chemické zloženie - odprašok
Sološnica
Fe2O3

8,87%

Cl

0.02%

CaO

10.89%

Na2O

4.11%

MnO

0.26%

MgO

4.31%

SiO2

44.59%

K2O

1.39%

Al2O3

15.05%

TiO2

1.03%

P2O5

0.60%

CO2

8.84%

SO3

0.02%

Zvyšky na sitách 63µm: 3,45%; 90µm: 1,55% a 200µm: 0,30%.
Táto forma odpadu nepriaznivo vplýva na životné prostredie a ich vhodné
využitie v samozhutniteľných betónoch by premenilo kamenné odprašky na žiaduci
materiál. Plnia najmä úlohu ,,fillera“ v štruktúre zatvrdnutého betónu, priaznivo
ovplyvňujú spracovateľnosť a v konečnom dôsledku aj hustotu betónu. Použitie
minerálnych prímesi môže redukovať aj množstvo použitého superplastifikátora,
nevyhnutného na dosiahnutie požadovanej konzistencie. Hoci tieto materiály nie sú
úplne inertné je možné zvýšenie pevností, avšak je eliminované zvýšením dávky
vody, ktoré vyplýva z ich použitia. Pri čiastočnom nahradení cementu bazaltovým
odpraškom sa zistil mierny nárast zmrašťovania cementových mált ako aj mierne
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zvýšenie úbytku hmotnosti počas tvrdnutia. Pri skúmaní vlastností čerstvého betónu
s pridaním rôznych kamenných odpraškov ako sú vápencová múčka, bazaltový
odprašok a mramorový odprašok do SZB sa ako najvhodnejší javí mramorový
odprašok. Vykazuje najlepšie výsledky pri meraní konzistencie rozliatím, skúške Lbox test, obsahu vzduchu a objemovej hmotnosti. Najvyššiu pevnosť v tlaku taktiež
dosahovali zámesi s odpraškom z mramoru, hoci všeobecne použitie kamenných
odpraškov znižuje statický aj dynamický modul pružnosti SZB. [3,4] R. Ilangovana
uvádza: nahradením riečneho jemného kameniva 100 % kamenným odpraškom z
lomov môžu byť výsledky pevností v tlaku a v ohybe rovnaké, v niektorých prípadoch
aj lepšie ako pri referenčnom betóne. Ďalej uvádza, že nahradením jemného
kameniva 50% mramorovým odpraškom a 50% kamenným odpraškom sú
dosahované vynikajúce pevnosti v ťahu [2] .
Železité odprašky
Železitý odprašok je priemyslový odpad vznikajúci pri výrobe surového železa vo
vysokých peciach (tab.č.2). Jedná sa o suchý, sypký materiál s guľovitým tvarom zŕn
do veľkosti maximálneho zrna cca 0,1 mm. Podľa katalógu odpadov je zaradený ako
odpad nebezpečný. Do betónu sa odprašky používajú za účelom zlepšenia jeho
určitých vlastností nebo k dosiahnutiu špeciálnych vlastností betónov. Železité
odprašky je možné používať v konštrukčných betónoch triery C 16/20 a viac,
vyrobených z portlandských cementov CEM I. Hmotnostné dávky železitých
odpraškov na hmotnosť cementu na 1 m3 hotového betónu by nemali prekročiť 25
%.
Tab. 2 Chemické zloženie železitých odpraškov
Chemické zloženie – železitých
odpraškov
železo

51

% sušiny

mangán

5,29

% sušiny

zinok

4,96

% sušiny

olovo

6 680

mg/kg

chróm

2 590

mg/kg

meď

1 550

mg/kg

Nikel

297

mg/kg

Vanad

145

mg/kg

Antimon

77

mg/kg

Arsen

60

mg/kg

Kadmium

42

mg/kg

Kobalt

17

mg/kg

Ortuť

4,65

mg/kg

Selén

2,2

mg/kg

Thalium

2,0

mg/kg

Berilium

0,5

mg/kg
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Záver
Minerálne prímesi sú dôležitou zložkou hlavne v samozhutniteľných betónoch , pri
betónoch vyrábaných z kameniva s nízkym obsahom jemných častí alebo s malou
dávkou cementu. Tieto materiály zlepšujú spracovateľnosť, znižujú segregáciu a
napomáhajú stabilizácií čerstvého betónu, čiastočne sa využívajú ako náhrada za
cement. Pri ich využití v betónoch je potrebné použiť aj plastifikačné prísady, ktoré
znižujú vodný súčiniteľ alebo zlepšujú spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi pri
nezmenenom vodnom súčiniteli. Bazaltový odprašok má tendenciu znižovať statický
modul pružnosti, čo je pri použití kamenných odpraškov bežné. Bazaltový odprašok
vznikajúci ako odpadový materiál pri drvení kameniva v lomoch je vhodný ako
minerálna prímes pri výrobe betónu za účelom zlepšenia jeho vlastností.
Prítomnosť železitých odpraškov v cementových pastách spôsobuje retardáciu
tvrdnutí, a to predovšetkým v čase do 24 hodín, kedy čerstvá cementová zmes v
podstate netvrdne. Vplyv retardácie odpraškov v cementových maltách je možné
odstrániť pomocou použitia urýchľovacích prísad.
Môžeme konštatovať, že prítomnosť železitých odpraškov má pozitívni vplyv na
výsledné vlastností cementových pást. Využití železitých odpraškov pri výrobu
betónu môže mať pozitívni nielen ekonomické, ale i ekologické dopady.
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[5] Omar M. Omar, Ghada D. Abd Elhameed, Mohamed A. Sherif : Influence of
limestone waste as partial replacement material for sand and marle powder in
concrete properties. Housing and Building National Research Center,2012
[6] Jana Maršálková, Vliv pŕidvaku železitých odprašků na reologické vlastnosti
cementových mált. 2003, Grantový projektu GA ČR 103/01/0814 a výzkumného
záměru VV CEZ MSM 26110008, DT5
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NOVÉ CESTY V OBLASTI TŘÍDĚNÍ A SEPARACE
A NEW WAY OF SCREENING AND SEPARATION
Ing. Tomáš Novák,
FINLAY CZ spol. s r.o., Tomická 649/5, Praha 10, finlay.novak@atlas.cz
Je všeobecně a dalo by se dokonce říci notoricky známo, že FINLAY CZ, to
dnes znamená kompletní mobilní technologie zahrnující mobilní vibrační třídiče se
dvěma i třemi sítovými plochami, sprchované třídiče pro mokrou úpravu surovin,
bubnové třídiče pro zpracování například zemin, nebo kompostů, dehydrátory a to
jak korečkové, tak i na bázi hydrocyklonů, odvodňovací síta, hrubotřídiče v čele s
„Králem třídičů“ FINLAY 883 RECLAIMER, ale dnes také ucelená řada mobilních
drtičů a to jak čelisťových, odrazových i kuželových…
ČELISŤOVÉ DRTIČE
Největším v nabídce čelisťových drtičů je typ s označením FINLAY J – 1480. Jak
napovídá označení, jedná se o „vlajkovou loď“ našich čelisťových drtičů s tlamou cca
1400 x 800 mm ! To již samo o sobě naznačuje, že schopnosti tohoto stroje
posouvají zaběhnuté hranice výkonů mobilních čelisťáků zase o kousek dál, protože
výkon tohoto stroje se může pohybovat až v oblasti 700 t/hod! Nicméně nejde jen o
velikost drtící komory, protože tento stroj přináší řadu vylepšení a inovací, které se
postupně rozšíří i na ostatní naše drtiče. Samozřejmostí je hydrostatický pohon, který
umožňuje měnit rychlost pohyblivé čelisti a také směr jejího
pohybu.
V praxi to znamená minimální prostoje z důvodů
zablokované tlamy, možnost zpracovávat lepivý
materiál jako zahliněný vápenec, opuku, nebo
recykláty s obsahem hlíny a jílů, protože
opačný pohyb čelisti eliminuje
ucpávání tlamy.
Samozřejmostí
je

hydraulické
nastavení
štěrbiny pomocí dvou
a bez použití

tlačítek, což je otázka vteřin
jakýchkoliv podložek, nutnosti
dotahování pružin atd. systém pracuje
rychle, spolehlivě a pro obsluhu absolutně
jednoduše. Zcela nový je také hydraulický systém
klínování bočnic a zadního čela násypky, což ještě dále
posouvá komfort obsluhy. Zcela nový je také řídící systém motoru,
který reaguje na zatížení drtiče a pomáhá snižovat spotřebu paliva
v reálných podmínkách až o 10 %! Další novinkou je možnost volby typu
pohonu. Dnes si můžete vybrat, zda chcete tento drtič s diesel/hydraulickým
pohonem, elektro hydraulickým pohonem anebo dokonce v kombinaci obou typů
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pohonu, což Vám umožní použít diesel na jedné lokalitě a elektro na jiné, kde máte
k dispozici externí zdroj … Výkonu stroje a jeho robustnosti odpovídají jak násypka
s objemem až 10 m3, šíře vynášecího pasu 1400 mm a také jeho výsypná výška ,
která je standardně 4,5 m. Hmotnost tohoto stroje se pohybuje kolem 70 tun.
Kromě této novinky jsou Vám k dispozici osvědčené, výkonné a spolehlivé
čelisťové drtiče FINLAY J – 1175 s tlamou 1100 x 760 mm, Finlay J - 1170 s tlamou
1100 x 700 mm ve dvou provedeních včetně verze s automatickým uvolněním tlamy
při vstupu nedrtitelných předmětů a také zatím nejmenší zástupce značky FINLAY J
– 1160 s tlamou 1000 x 630 mm a hmotností cca 37 t. Posledně jmenovaný
„benjamínek“ Vám nabízí )mimochodem i jako jeho větší bráškové) v této kategorii
nevídaný standard komfortu obsluhy, výkonu a špičkové technologie. Který jiný drtič
této kategorie Vám nabídne plně hydrostatický pohon s možností změny rychlosti a
směru otáčení pohyblivé desky? Který jiný drtič Vám nabídne možnost nastavení
výstupní štěrbiny pouhým stiskem tlačítka a ovládací páky ventilu bez nutnosti použít
podložky, nebo upravit předpětí pružiny? Který jiný drtič vám nabídne řídící systém
s využitím sběrnice CAN BUS s použitím jediného pětižilového kabelu namísto
mohutných kabelových svazků a nakonec existuje snad jiný drtič, kde si můžete
vybrat program odpovídající typu zpracovávaného materiálu? Na našich strojích si
můžete vybrat ze tří typů : Demolice, Lomový kámen (měkký) a Lomový kámen
(tvrdý). Podle zvoleného programu se příslušným způsobem upraví nastavení tlaků
jednotlivých okruhů za účelem optimalizace drtícího procesu. Umí tohle všechno Váš
drtič ?
ODRAZOVÉ DRTIČE
Největším naším zástupcem na tomto poli je zcela nový odrazový drtič s označením
FINLAY I – 130. Základní parametry rotoru jsou 1270 mm průměr a 1220 mm šíře
rotoru. Je tedy zcela zřejmé, že se jedná a vysoce výkonný odrazový drtič, který
využívá drticí komoru od společnosti CEDARAPIDS IP 313, přímý pohon drtiče
s hydraulickou spojkou, možnost volby počtu kladiv rotoru 4, nebo 3 kladiva,
variabilní rychlost rotoru s elektronickou regulací a kontrolou, dvě odrazové desky
s elektro/hydraulickou asistencí nastavení štěrbiny, násypkou 9 m3 s podavačem a
integrovaným předtříděním, které může mít samostatný pohon a v neposlední řadě
vynášecím pase 1000 mm s výsypnou výškou zvýšenou na 3,7 m. Velmi důležitým
faktorem je také skutečnost, že na našem drtiči lze kladiva otáčet
až 4x !!! Tato vlastnost není vůbec samozřejmá a při
rozumném přístupu Vám umožní lepší využití
všech kladiv, což přispívá
k výraznému snížení
provozních nákladů. Na
výstupu
z drtiče
může být
umístěn
vibrační
podavač, který
eliminuje opotřebení vynášecího
pasu a to zejména při
recyklacích, kde největší opotřebení
způsobuje armatura a další příměsi. Nicméně máte možnost volby mezi vibračním
podavačem a klasickým provedením s pasem i pod drtičem . Výkon tohoto drtiče
v reálných podmínkách může atakovat 300 t/hod. Samozřejmostí je široký sortiment
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volitelného vybavení. Samozřejmostí je varianta FINLAY I – 130RS se zavěšeným
třídičem a vratkou, kde lze právě zavěšený třídič naprosto jednoduše odpojit
v případě, že není používán…
Řada odrazových drtičů pokračuje menším typem s rotorem 1000 x 1000 mm
(FINLAY I – 110) a to včetně provedení s integrovaným třídičem a vratnou větví
s označení FINLAY I – 110 RS. Tyto menší odrazové drtiče se mohou pochlubit opět
hydrostatickým pohonem, umožňujícím jednoduchou změnu rychlosti rotoru a to bez
nutnosti měnit otáčky motoru, nebo dokonce řemenice a samozřejmě zcela odpadá
použití jakékoliv vypínatelné spojky, která může být potenciálním zdrojem
problémů… Obsluhu usnadňuje vyspělý a osvědčený elektronický řídící systém.
Kromě toho jsou oba drtiče standardně vybaveny vibračním podavačem na výstupu
z drtiče, což velmi výrazně omezuje opotřebení drahého vynášecího pasu a
samozřejmě prostoje, spojené s jeho případnou výměnou … Varianta FINLAY I –
110 RS vybavená dvousítným vibračním třídičem umožňuje v případě potřeby
produkovat až tři výsledné frakce. Posledním zástupcem mezi odrazovými drtiči je
benjamínek FINLAY I – 100 s rotorem 860 x 860 mm, který se vyznačuje mimořádně
kompaktními rozměry a hmotností pouhých 23 tun. Nicméně tento drtič nabízí
excelentní výkon v této kategorii, což navíc ještě podtrhuje vynikajícími provozními
náklady. To z něj činí ideální stroj pro menší recyklační firmy. V letošním roce je také
navíc k dispozici i provedení se zavěšeným třídičem a vratkou FINLAY I – 100RS. O
jednoduchou obsluhu se stará vyspělý řídící systém, který je nejen hračka
obsluhovat, ale který nabízí širokou škálu nastavení podle aktuálních provozních
podmínek.
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE
Kompaktní stroje FINLAY řady 6 jsou vybaveny vestavěnými, hydraulicky sklopnými
haldovacími pasy, dvou nebo tříplošinovým třídičem velikosti od 3,0 x 1,25 m až po 6
x 1,5 m, vlastní pohonnou jednotkou a samozřejmě podvozkem, a to jak kolovým, tak
především pásovým s možností rádiového ovládání pojezdu. Právě tato kategorie je
nejrozšířenější v oblasti recyklací, jelikož právě zde jsou na stroje kladeny největší
nároky na snadnost přesunu, jednoduchost obsluhy, spolehlivost a robustní
konstrukci. Novinkou v této oblasti je zcela nový třídič FINLAY 684 v provedení se
dvěma anebo třemi síty. Největší inovací je kromě konstrukce hlavně zcela nová
třídící skříň s rozměrem 4,3 x 1,7 m. Díky tomu se výkonem tato novinka blíží
třídičům s velikostí síta 6,1 x 1,5 m! Spektrum námi nabízených třídičů pokrývá
výkonové požadavky v oblasti od 40 do 500 t/hod. Velmi zajímavou novinkou v této
oblasti je stroj s označení FINLAY 984 HORIZONTAL
SCREENER. Jak
napovídá
již jeho
označení,
jedná se o
horizontální
třídič se třemi
sítovými plochami
6,1 m x 1,95 m
(všechny sítové
plochy jsou stejné!).
Zásadní
odlišnost oproti
klasickým
třídičům je sklon,
který je max. 5°. Díky tříhřídelovému uspořádání pohonu lze u tohoto třídiče
regulovat jak rozkmit, který může dosahovat až 19 mm !! (není to překlep, jedná se
skutečně o devatenáct mm), tak frekvenci a navíc i úhel odhozu, který se pohybuje
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od 30°do 60°. To v praxi znamená, že rychlost pohybu materiálu po sítové ploše se
dá velmi dobře regulovat a hlavně přizpůsobit zpracovávané surovině, použitým
sítům a také provozním, nebo klimatickým podmínkám. Je zcela zřejmé, že reálný
výsledkem představuje výrazně vyšší výkon ve srovnání se stejně velikým klasickým
třídičem a samozřejmě také lepší ostrost třídění, vyjádřená výslednou kvalitou. Pro
tento stroj skutečně platí rčení : „Naše nové horizontální třídiče Vám otevřou oči i
zcela nové horizonty!“. Tato skutečnost je velmi důležitá pro Ty z Vás, kteří se
pohybují především v oblasti dodavatelského třídění a drcení v kamenolomech, kde
jsou přísnější nároky na kvalitu a pokud se jedná a výrobu drtí i na ostrost třídění
v kombinaci s poměrně vysokým výkonem.
HRUBOTŘÍDIČE
Všichni se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a proto stroje
musí vykazovat velkou míru „blbuvzdornosti“, což je základním předpokladem přežití
těchto strojů v těch nejtěžších podmínkách. Ale jsou aplikace, kde se tento druh tříče
prosazuje velmi těžko. To je především třídění s vysokým podílem velkých a těžkých
kusů materiálu, ať se jedná o demolice, nebo odvaly v lomech.
Zde kusovitost suroviny může dosahovat až 1 m a to je pro jakýkoliv
„kompakt“ povětšinou příliš veliké sousto. Ruku na srdce, on to ten stroj také nějak
zvládne, ale otázkou je jak dlouho a zda to za to stojí… Tyto stroje byly navrženy pro
třídění sypkých materiálů do velikosti 200 – 300 mm. Mohou být samozřejmě
vybaveny vibračním robustním roštem na násypce, ale to není ideální řešení. Takže
jak jsem předeslal, zde se otevírá prostor pro FINLAY 883 RECLAIMER, který se
nazývá hrubotřídiče, ale ve skutečnosti se jedná o neuvěřitelně universální stroj,
schopný třídit materiál až do velikosti 0,6 m a na druhé straně je schopen nahradit
klasický třídič a produkovat jemné frakce až na hranici 4 mm !!!

Díky veliké třídící ploše, mimořádnému rozkmitu až 9 mm a mimořádné světlé výšce
mezí síty více než 0,5 m, je schopen pracovat i ve velmi extrémních podmínkách.
Navíc umožňuje použití jak klasických drátěných sít, tak také děrovaných plechů,
prstových, nebo dokonce i roštnicových sít, což dále posouvá a rozvíjí spektrum jeho
využití.
Největší novinkou mezi hrubotřídiči (myšleno celosvětově) je provedení
FINLAY 883 SPALECK. Třídící skříň od německého specialisty SPALECK posouvá
schopnosti tohoto stroje do dříve naprosto nemyslitelných oblastí. Kombinace
patentovaného 3D roštu na horní sítové ploše a Flip Flow spodní sítové plochy
umožňuje třídit extrémně lepivé a obtížně zpracovatelné materiály, které klasický
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vibrační třídič nemá nejmenší šanci zpracovat. Zeminy, komposty, stavební
kontaminované stavební odpady, uhlí, struska ( a to i ze spalovny), staré skládky
odpadů, komunální odpady, staré haldy odvalu a mnohé další… Dnes jsou již v ČR
dva stroje, které prokazují své mimořádné schopnosti v každodenním provozu.
Skvělá zpráva je, že provozní náklady se prakticky neliší od klasických hrubotřídíčů
stejné velikosti. Tato novinka zcela zásadním způsobem posouvá možnosti
mobilních strojů a znamená skutečnou revoluci v této oblasti. Vždyť třídění na hranici
až 1 mm bylo ještě do nedávna naprostou utopií. Mohu prozradit, že spolupráce
TEREX|FINLAY a SPALECK se dále rozvíjí a již v průběhu roku Vás čekají další
novinky, který budou pokračovat v nastoupené cestě.
BUBNOVÉ TŘÍDIČE
Samostatnou kapitolu třídičů představují bubnové třídiče, určené pro velmi specifické
druhy materiálů, jako jsou zeminy, komposty, dřevěné štěpky, uhelné kaly a další.
Jak je patrno již z názvu, v bubnu je materiál vystaven velice specifickému pohybu,
který zajistí výborné rozdružení materiálu a jeho následné velmi kvalitní odtřídění.
Průchodnost jemného síta je zajištěna pomocí systému nylonových kartáčů.

Tyto stroje již osvědčili svoje mimořádné schopnosti především při třídění
takových materiálů, jako jsou uhelné kaly, uhlí, , dřevěná štěpka a výkopové zeminy
především s ohledem na produkci kvalitní recyklované zeminy, vhodné pro parkové a
sadové úpravy, golfová hřiště a jiná sportoviště, výrobu substrátů atd. Nicméně svoji
užitečnost již dokázaly i při zpracování stavebních odpadů a sutí, výkopových zemin
atd.
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A propos jestlipak víte, že třeba kuželový drtič
FINLAY C-1540 nebo jeho varianta se zavěšeným
třídičem a vratkou FINLAY C – 1540 RS je jako
první na světě vybaven předtříděním před
vstupem do drtiče? Někdo
si řekne pchá,
zase nějaký
výmysl,
jenom,
aby se FINLAY
odlišil,
ale
chyba
lávky,
dotříděním podsítného
ještě před vstupem do drtiče
se zajistí výrazné zvýšení výkonu a
snížení opotřebení drtiče. V některých případech dokonce umožní zcela vyřadit třídič,
který je tam jen proto, aby odseparoval nežádoucí jemné podíly. A to představuje
úsporu jednoho stroje … Toto jsou skutečné důvody. Jenže kouzlo tohoto předtřídění
spočívá také v tom, že když jej nepotřebujete, tak jej jednoduše hydraulicky během
dvou minut odstavíte a pracujete s přímím plněním drtiče… Samozřejmostí je také
detektor kovů s možností AUTOMATICKÉHO „odsypání“ kontaminovaného materiálu
z násypky mimo drtič. Odpadá pracné hledání kusu železa v materiálu, které je
náročné, zdlouhavé a ne zcela spolehlivé… Toto není bytí se v prsa, ale jen ukázka
toho, že TEREX|FINLAY jde svojí vlastní cestou a hledá stále nová, netradiční
řešení
Takhle by se dalo pokračovat, protože příkladů je skutečně mnoho. Jedno je
ovšem nesmírně důležité. Společnost TEREX|FINLAY neusíná na vavřínech a
chystá stále něco nového, aby svůj náskok před konkurencí neustále udržovala.
Která jiná společnost se může porovnávat šíří sortimentu v kombinaci s kvalitou,
odrážející technickou a konstrukční úroveň nabízených výrobků? Kdo Vám může
v takové míře nabídnout nejen tradici, ale také záruku budoucího úspěšného rozvoje,
vývoje nových postupů a technologií v této oblasti? Tato záruka je Vaší jistotou, že
jste zvolili toho správného partnera z dlouhodobého hlediska.
TEREX|FINLAY, to není jen jedna z mnoha firem, které dnes na trhu
presentují mobilní technologie, ale silná, solidní společnost, která se nebojí být
lídrem v této oblasti a ani po prvních 55-ti letech úspěchů necítí únavu. Jsme
společnost, která zcela přesně ví, kam směřuje, co chce a jak toho dosáhnout a to
nejdůležitější, má pro dosažení stanovených cílů veškeré potřebné předpoklady.
Naše víra v úspěšnou budoucnost se opírá o zkušenosti, znalosti, tradici, pevné
základy, silné zázemí a hlavně o Vás, naše spokojené obchodní partnery. Také
v letošním roce se budete moci seznámit s novinkami, které nepochybně posunou
chápání stávajících standardů kupředu.

FINLAY CZ spol. s r.o.
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NOVÁ DIMENZE SUPERMOBILNÍCH DRTIČŮ A TŘÍDIČŮ
NEW DIMENSION OF SUPERMOBILE CRUSHERS AND SCREENERS
Bc. Dan Bureš
HARTL drtiče+třídiče s.r.o., email: dan.bures@hartl.cz
Abstract
New introduction of Hartl bucket crusher, technical specifications, dimensions and
using possibilities of bucket crushers and screeners.
Rakouská společnost HARTL Engineering & Markenting GmbH se specializuje na
vývoj, výrobu a distribuci speciálních strojů a zařízení pro stavebnictví a recyklaci.
Pod jménem „HARTL CRUSHER“ se sjednocují pojmy jako jsou kvalita, inovace a
více než 40 let zkušeností v oblasti vývoje drtičů a třídičů. Technicky unikátní,
nejrobustnější konstrukce drtící jednotky integrované ve lžíci bagru zaručuje vysoký
výkon a spolehlivost nejen v oblasti drcení přírodního kamene, ale i recyklaci
stavebního odpadu. Díky inovativnímu designu, modernímu výrobním technologiím a
použití vyzkoušených kvalitních komponentů, nabízí zboží vysoké kvality, snadnou
údržbu a použití, stejně jako dlouholetou trvanlivost. Výrobky navazují na dlouholetou
osvědčenou technoligii využitou při výrobě klasických mobilní drtičů Hartl.

Dominik a Alexander Hartl

HARTL CRUSHER je plnohodnotný robustní čelisťový drtič, který je integrován do
konstrukce lžíce rýpadla. Tato kompaktní drtící popř. třídící jednotka se na rýpadlo(
nebo podobný stavební stroj) upevňuje a připojuje pomocí rychloupínacího systému.
Pohon je zajištěn hydraulikou rýpadla. Drtiče jsou přesvědčivé, tak jak v minulosti, se
svými osvědčenými drtícími pohyby Hartl „Quattro“, které byly ještě více zdokonaleny
a optimalizovány. Výsledkem je vysoký výkon a konstantní a kubická frakce. Drtič
nabízí flexibilní, mobilní a ekonomicky příznivé zpracování přírodního kamene, ale i
recyklaci stavebního odpadu s minimálním nárokem na místo a čas.
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Quattro inside-jedinečné uložení vzpěry způsobuje unikátní 4-směrný pohyb
drtících čelistí. Pohyb pohyblivé čelisti u HARTL CRUSHER není jako u běžných
drtičů paralelní nýbrž tento pohyb připomíná číslici 8. To způsobuje předdrcení
v horní části drtiče, dodrcení ve spodní části drtící komory a agresivnější vtahování
drceného materiálu. HARTL CRUSHER vás překvapí vyšším výkonem a minimálními
náklady opotřebení při produkci vysoce kubického a konstantního výsledného
materiálu.

Vysoce odolná čelist s „Quattro pohybem“
Široká oblast použití lžicového drtiče HARTL CRUSHER nabízí prostor pro společnosti
zabývající se zpracováním stavební suti jako je beton, železobeton, cihly, asfalt,
keramika, sklo a apod. Dále velmi účinné zpracování vyřazených výrobků jako např.
železničních pražců nebo betonových tvarovek a sloupů. Využití jak v oboru silničních,
pozemních a výkopových prací, demolic a recyklace stavebních odpadů tak při
zpracování přírodního kamene v lomech dolech a štěrkovnách. Čtyři modely lžicových
čelisťových drtičů HARTL CRUSHER řady HBC jsou určeny pro nosiče od 8t.
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Další řadou produktů tohoto výrobce jsou supermobilní lžicové třídiče. HARTL
třídiče jsou používány k flexibilnímu a efektivnímu třídění přírodního kamene a
recyklátu s minimálním nárokem na místo a čas. Materiál je roztříděn na
požadovanou frakci přímo v místě, kde se odebírá nebo ukládá. Tzn. vytříděný
materiál je možné použít znovu a ihned na staveništi. Třídiče se vyznačují kompaktní
a stabilní konstrukcí v kombinaci s konstantním výkonem a nízkými náklady na
údržbu. Ergonomický tvar a inovativní design dávají třídičům moderní a pro Hartl
produkty typický celkový dojem. Využití třídičů HARTL zahrnuje např. roztřídění a
zjemnění recyklovaného materiálu nebo přírodního kamene ve štěrkovnách a
pískovnách. Další využití naleznou tyto třídiče při v silničních, pozemních a
výkopových pracích. Lze je také využít při procesu zkvalitnění ornice, třídění štěpky a
písku za účelem čištění pláži. Široké spektrum čtyř modelů třídičů HARTL HBS
zaručuje více než dostatečné uspokojení zákazníků s rypadly od 8t hmotnosti.

Součástí široké nabídky příslušenství produktů HART CRUSHER je přídavný
elektromagnet. Tento magnet je jednoduše a rychle namontovatelný a slouží
k efektivnímu vytřídění všech magnetických kovů. Síla výkonu a bezpečnost jsou
nejdůležitější požadavky na moderní technologie magnetů. Magnety používané
společností HARTL se vyznačují tím, že jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů.
Jsou montované v oblasti výstupu z drtiče jsou ovládány obsluhou rypadla.
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Systém rychlospojek HARTL Vám nabízí nejvyšší komfort a maximální rychlost při
výměně. Od jednoduchých mechanismů po plně hydraulické High-Tech rychlospojky
– u veškerých produktů nabízíme vysoce účinné systémy. Veškeré nabízené
systémy splňují předepsané bezpečnostní a kvalitativní standardy.

Další součást příslušenství je skrápění. Skrápění zaručuje bezprašnou práci, což je
zvláště vyžadováno právě při práci uvnitř aglomerací. Jako doplněk k standardně
integrovanému systému potrubí nabízí HARTL jako volitelné příslušenství výkonné
čerpadlo a dálkové ovládání.

Crush control – drcení pod neustálou kontrolou. Crush control byla vyvinuta
speciálně pro produkty HARTL. Tento systém umožňuje pohled dovnitř drtiče
případně třídícího koše, čímž je proces drcení a třídění stále pod kontrolou a můžete
optimalizovat výrobní proces. Dochází k časové úspoře a provozovatel profituje na
přímém zvýšení výkonu a účinnosti. Sada Crush Control se skládá z monitoru,
kamery, která je odolná proti nárazu, vibracím i povětrnostním vlivům, držáku
magnetu a z odpovídajícího kabelového propojení.
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Produkty HARTL CRUSHER je možné volitelně vybavit zuby. Kvalitní lopata z vysoce
odolného materiálu proti opotřebení byla ergonomicky zkonstruována pro maximální
obsah. Inovativní a hospodárný systém zubů zajišťuje vysokou přesnost třídění.
Skládá se díky novému integrovanému zabezpečení pouze ze dvou dílů.

Spolu s osvědčenou technikou, moderní výrobní technologií spojenou s dlouholetou
zkušeností v oblasti drcení a třídění, redukují produkty HARTL CRUSHER nákladové
faktory. Jedním z významných faktorů redukující náklady je velmi jednoduchá
doprava spolu s rypadlem na místo určení. Dále to jsou náklady na obsluhu( drtič je
ovládán obsluhou rypadla). Díky velmi rychlé výměně tohoto zařízení a připojení
dalších zařízení jako je klasická lžíce bagru, není nutné mít na staveništi více
rypadel.
Více informací se dozvíte na letošním mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně
IBF Brno 23. – 26. dubna 2013 volná plocha P
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VÁHY A VÁŽÍCÍ SYSTÉMY
SCALES AND WEIGHING SYSTEMS
Petr Jurča
RVS Chodov, s.r.o., Chodov u Karlových Varů
Průmyslové vážící systémy RVS Chodov - vlastnosti , použití
Firma Regulace-Váhy-Systémy, spol. s r.o. Chodov se zabývá vývojem , výrobou
a instalací měřících a řídících systémů v průmyslu-zejména v oblasti vážení, měření
velikosti materiálových toků,dávkování sypkých materiálů a měření průtoků kapalin.
V této oblasti může nabídnout:
− Kontinuální vážení - pásové váhy
− Diskontinuální vážení- zásobníkové váhy
Pásové váhy
Systém pásové váhy je tvořen jednopražcovou vážící stolicí s tenzometrickým
snímačem,měřičem rychlosti pásu a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Vážící
stolice je montována do stávajících pásových dopravníku. Přesnost vah u nových
pásových dopravníků je 0,5% z rozsahu vážení.Dosahovaná přesnost vážení je
v tomto případě závislá na stavu dopravníku a na způsobu napínání pásu. V praxi je
zpravidla dosahováno přesnosti do 2% z rozsahu vážení.Měření rychlosti pásu je
prováděno pomocí snímacího kolečka a rotačního inkrementálního čidla.
Pásové váhy jsou dodávány ve dvou variantách . První je varianta autonomní
váha s možností snímat a vyhodnocovat vedle výstupu z vážící stolice i některé
další parametry technologie s vážením související –např. výstupy čidel signalizující
naplnění nebo vyprázdnění zásobníků váženého materiálu ap.Pásové váhy jsou
dodávány v modifikacích technologická, regulační a pásový podavač.
Druhá varianta využívá sestavy pásové váhy jako inteligentního senzoru
velikosti materiálového toku . Umožňuje připojení až šestnácti řídících jednotek vah
pomocí průmyslové sběrnice k řídícímu počítači PC.
Zásobníkové váhy
Diskontinuální vážící systémy dodávané RVS tvoří váhové zásobníky,váhy pod
skipovými dopravníky ,váhy pro navažování přísad (např. do betonových směsí ).
Jsou určeny pro šaržovité navažování sypkých materiálů v betonárkách , kaolínkách,
výrobnách krmných směsí a pod.
Vážní systémy RVS určené pro betonárny umožňují řízení navažovaní
komponentů betonové směsi. Pro vážení písku , štěrku a kameniva je zpravidla
používáno vážení celého pásového dopravníku, který je umístěn pod zásobníky.
Váhy na vodu, cement, plastifikátory a barvy jsou konstruovány s využitím moderních
typů snímačů zatížení, které umožňují zjednodušit mechanickou část vah.K řídící
jednotce, spolu s dvěma analogovými signáli lze připojit dva impulsní signály od
průtokoměrů.
Kontakt : tel. : 00420602278444,

e-mail : rvs@rvs.cz ,
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www. rvs.cz

SEZNAM INZERENTŮ :
výrobky, služby:
BETONSERVER, AUREA INVEST a.s., Praha
FINLAY CZ, spol. s r.o., Praha
RESTA, s.r.o., Přerov
SSAB Swedish Steel s.r.o.,
WAMAG, spol. s r.o. , Mníšek pod Brdy
výstavy, konference:
ABF a.s., Praha – FOR WASTE & WATER
CEMC, Praha - symposium APROCHEM
Těžební unie, Brno – Expo Mokrá 2014
časopisy:
Economia, a.s. – Odpady, Praha
Lomy a těžba, Pyšely
M.I.A s.r.o. - Magazín stavebné stroje a
mechanizácia, Bratislava
Vega, s.r.o. – Stavební technika, Hradec
Králové
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WAMAG

®

VÝVOJ A VÝROBA MAGNETICKÝCH SYSTÉMŮ
PRO RECYKLACI ODPADŮ NABÍZÍME:
ZÁVĚSNÉ SEPARÁTORY, BUBNOVÉ SEPARÁTORY A MAGNETICKÉ VÁLCE
EC A I-SENS SEPARÁTORY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
BŘEMENOVÉ A NADPÁSOVÉ ELEKTROMAGNETY
KONZULTACE A TECHNOLOGICKÉ TESTY
NÁVRH A KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ
DODÁVKU S MOŽNOSTÍ DOHLEDU a MONTÁŽE
POZÁRUČNÍ SERVIS

WAMAG, spol. s r.o., PRAŽSKÁ 270, 252 10 MNÍŠEK POD BRDY
TEL.: +420 318 599 550, Fax: +420 318 599 522,
E-MAIL: info@wamag.cz
www.wamag.cz
MEMBER OF THE GOUDSMIT MAGNETICS GROUP
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