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NÁRŮST SMĚSNÝCH STAVEBNÍCH ODPADŮ VLIVEM 
ZATEPLOVÁNÍ 
 
Alois Palacký, odborný garant a autor izolačních systémů 
FANA, s.r.o., Zašová, alois.palacky@fana.cz 
 
 
Anotace 
 
Šetření energie na vytápění vyžaduje optimální stav vytápěných objektů v zaměření 
na izolace vnějších plášťů stavebních konstrukcí. V současnosti používané 
technologie kontaktního zateplování ETICS již neodpovídají potřebám měnících se 
klimatických podmínek ani stavu dodatečně zateplovaných budov. Hlavním 
nedostatkem jsou vysoká spotřeba izolačního materiálu a krátká životnost. 
Následkem je nepředvídatelný nárůst směsných stavebních, převážně organických 
odpadů. 
 
 
1. Základní problém 

Oddělením tepelné ochrany budov od ostatních izolací došlo k zanedbávání 
přímých vlivů jako jsou vlhkost, difúze a klima v izolačním souvrství. Zatím co 
energetický audit navrhuje řešení energetických potřeb objektu komplexně, zabývá 
se kontaktní zateplování prioritně jen dostatečností tepelného odporu. Z dlouholetých 
zkušeností víme, že samotné kontaktní zateplení bez řádné regenerace stavební 
konstrukce, TUV, regulace UT apod. je nenávratnou investicí a s ohledem na krátkou 
životnost ekologickou zátěží (viz. tabulka č.1). 

Závady se projevují často již po montáži nebo během několika let. S ohledem na 
kondenzaci vodních par v izolačním souvrství a fasádní vrstvě dochází k omezení 
izolační funkce a následně i destrukci s množstvím směsných stavebních odpadů. 
Původně stanovená životnost 50 let vyplynula ze zadání výzkumného a vývojového 
úkolu MPO z roku 1997 „Regenerace panelových domů“. Vlivem nevhodné 
technologie ETICS byla snížena v rámci EÚ respektive předpisu ETAG 004 na 
polovinu, čímž se předpokládané cíle podstatně mění. V oblasti odpadového 
hospodářství se tak výskyt  odpadů zdvojnásobí. Tento předpoklad však není úplný. 
Reálně jde uvažovat o průměrné funkci životnosti jen několik let. Stále častěji se totiž 
objevují závady ETICS, které provází destrukce a následná nutnost likvidace 
odpadů. Na toto téma probíhá celá řada odborných průzkumů, z jejichž výsledků je 
zřejmé, že bez základních změn technického řešení ETICS k nápravě nedojde.  

Ze studie s názvem „Problematika kontaktních zateplovacích systémů“, 
vypracované skupinou odborníků vedenou prof. Ing. Jiřím Witzanym z ČVUT Praha a 
zveřejněné ve Stavební ročence 2004 je zřejmé, že tyto systémy jsou velmi rizikové 
a to v důsledku napětí vyvolaného teplotními změnami. 
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Jedná se o problém vlastního konstrukčního řešení ETICS, který působí hlavně 
v adhezní a kotvicí vrstvě. Jak je mimo jiné dále uvedeno: „vyšší difúzní odpor, 
zejména tenkovrstvé omítky, spolu se vzduchovými dutinami mezi tepelně izolačními 
deskami (místa kondenzace difundující vodní páry) má za následek trvalé změny 
izolační vrstvy. 
 
Porušení kontaktního zateplovacího systému ETICS difúzí vodních par  (Stavební ročenka 2004) 

 
  

Ze závěru je zcela jasné, že u těchto systémů dochází k riziku snížení funkčních 
vlastností a životnosti. Autoři dále upozorňují, že rizika je možno snížit zvýšením 
tloušťky izolantu u EPS nad 60mm a funkčním kotvením. K odstranění rizik pak 
doporučují použít nekontaktní zateplovací systémy. Z uvedeného vyplývá, že nárůst 
tloušťky izolantů není jen záležitostí zvyšování tepelného odporu, ale také 
samotného technického řešení ETICS. Vzhledem k současně doporučované dimenzi 
100-200mm je zřejmé, že nejméně 30% pevného izolantu EPS vyžaduje samotné 
konstrukční řešení ETICS. 

Rostoucí spotřeba pevných izolantů a ostatní stavební chemie v kontaktních 
systémech má za následek růst směsných organických stavebních odpadů, jejichž 
využití je s ohledem na objem a obtížnou separaci velmi problematické. Vysoce 
nákladná a ekologicky nevhodná, je i jejich likvidace.  

Situaci zhoršuje, kromě vlastního technického řešení, také nedodržování 
certifikovaných technologií přímo montážními firmami a benevolence držitelů 
certifikátů, jejichž snahou je udržet co nejdéle kontaktní systémy na trhu. 
 
 
Destrukce kontaktních zateplovacích systémů – vznik směsného stavebního odpadu 
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Tabulka č. 1.  – Výsledky a návratnost v současnosti prováděných regenerací podle Stavební ročenky 
2003 SČMBD, Ing. Hejda - celkové náklady modernizace panelového bytového fondu – v mil. Kč 

Náklady 
I 

Úspory 
provozních 

nákladů 
Náklady 

II 
Úspory 

provozních 
nákladů 

Náklady 
celkem I + II 

Úspory 
provozních 

nákladů 
Modernizační 

opatření 
mil. Kč mil. Kč/rok mil. Kč mil. Kč/rok mil. Kč mil. Kč/rok 

a) opr.zákl., sp.st., 
nos.st. str., schod. 6 284 - 7 077 - 13 362 - 
b) oprava obv. 
pláště pod 
zateplení 

13 384 - 25 238 - 38 622 - 

c) oprava lodžie 
pod zateplení 5 425 - 13 643 - 19 068 - 
d) výměna 
balkonu 837 - 0 - 837 - 
e) náhrada 
balkonu lodžií 4 002 - 0 - 4 002 - 
f) otopná 
souprava 
(modernizace) 

5 425 452 10 232 853 15 658 1 305 

g) modernizace 
rozvodu TUV 1 447 230 2 728 434 4 175 664 
ha) modernizace 
BJ  3 889 125 7 333 263 11 221 361 
hb) náhrada a 
moder. BJ 5 900 97 11 127 183 17 027 280 
hc) kompletní 
přestavba BJ  3 640 32 6 863 61 10 503 93 
i) náhrada 
plynového vaření 
elektrickým 

995 - 1 876 - 2 871 - 

j) úplná 
modernizace el. 
Rozvodů 

17 362 - 16 371 - 33 733 - 

k) zateplení 
obvodového 
pláště 

22 427 763 42 291 1 325 64 718 2 088 

i) zateplení 
střechy 4 273 214 8 083 403 12 356 617 
m) těsnění oken 923 93 2 610 305 3 532 398 
n) výměna oken 
za plastová 5 064 52 7 162 91 12 226 143 
p) zasklení lodžií 904 20 1 706 38 2 610 58 
q) výměna výtahu 13 022 - 24 556 - 37 578 - 
r) výměna podlah 1 356 - 2 558 - 3 914 - 

Celkem mil. Kč 308 013 6 007 
Na 1 průměrný byt panelového bytového fondu v Kč 264 389 5 156 
Zateplení pláště celkem 103 340 2 088 
Návratnost nákladů na zateplení pláště 49,5 let 

 
 
 
2. Jak omezit výskyt směsných odpadů z kontaktně zateplených domů 
 
Pokud nemáme možnost zvolit vhodnou technologii již v projektu dodatečného 
zateplování budov, pak je nezbytné dodržování následujících zásad. 
 

1) Projektovou dokumentaci zadat ve dvou etapách: 
a) Nejdříve z hlediska stavebního. To znamená sanace statických vad, 

výplní stavebních otvorů, technického a technologického vybavení 
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(TUV, regulace ÚT a pod.) , hydroizolací střech, drenáží. vč. posouzení 
životnosti původní i sanované stavební konstrukce a fasády.  

b) Až na takto sanovaný objekt vypracovat druhou část dokumentace, 
energetický audit, který zohlední vlivy provedených sanací.  

c) Projekt dodatečného zateplení nesmí vycházet z původního 
zchátralého stavu, ale ze stavu po celkové sanaci.  

2) Zabránit celoplošnému lepení (zvyšuje difúzní odpor). 
3) Vytvářet za izolantem co nejvíce vzduchových difúzních mezer. 
4) Zajistit vysokou soudržnost izolačního souvrství s podkladem (nad 200N) vč. 

kotvení bez tepelných mostů. 
5) Provádět průběžné kontroly kvality adhézní a kotvicí vrstvy jak v průběhu 

montáže, tak i v dalších letech (nedestruktivní metodou). 
6) Provádět průběžné dokotvování při zjištění vad zateplených ploch pomocí 

dokonalejší kotvicí techniky. Uvedená opatření u již kontaktně zateplených 
domů udrží i jinak poškozené souvrství několikanásobně déle na podkladu a 
tak zamezí předčasné destrukci. Omezí se nepředvídaný výskyt směsných 
stavebních odpadů a získá se čas pro jejich postupné využití nebo legální 
likvidaci. 

 
 
3. Závěr 

 Dodatečné kontaktní zateplování budov mělo řešit energetické a ekologické 
problémy. Opak je pravdou. Zalepené zchátralé domy není možno stavebně udržovat 
ani sanovat. Přes masové zateplování k žádným prokazatelným úsporám nedochází. 
Každý gigantický průmyslový projekt zvýší spotřebu energie daleko více, než 
předpokládané úspory za zateplení bytových domů. Co se však zvyšuje zcela jistě je 
množství pevných izolantů a stavební chemie, která společně vytváří rizika výskytu 
směsných organických stavebních odpadů. Pokud se nezmění postoj vlády a 
odborných institucí k tomuto stavu a nedojde k racionalizaci technických řešení 
v oblasti stavebních izolací, nebude brzy v lidských silách zbavit se následků. 
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VYUŽITIE RECYKLOVANÉHO KAMENIVA PRI VÝROBE 
CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV V STAVEBNÍCTVE 
 
Ing. Miriam Ledererová, PhD. 
STU Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Radlinského 11, 813 68 
Bratislava, e-mail:miriam.ledererova@svf.sk 
 

Abstarct 
The civil engineering and their effects damage the environment. It is necessary to 
apply all means, technical measures and economics implements to reduce the 
unfavorable consequences of building activities to the environment. And it is also one 
of the aims of the development of the mechanization building processes. 
 

1.   Úvod 
   

Vytváranie a ochrana životného prostredia je podmienená spoločenským 
zriadením, rozsahom ekonomickej aktivity a kultúrnou úrovňou obyvateľstva určitej 
krajiny. Tieto skutočnosti ovplyvňujú technickú a technologickú úroveň materiálnej 
produkcie, funkčné využitie priestoru pre bývanie, zamestnanie a urbanizáciu krajiny 
a kvalitu života spoločnosti i jedinca.  

Nerovnomerný a diferencovaný vývoj v jednotlivých častiach sveta a 
neregulovateľné exponenciálne zvyšovanie výroby spôsobuje určité problémy, ktoré 
však nemožno riešiť tkz. nulovým rastom, pretože nemožno zastaviť vedecko-
technický pokrok, a tým ani rozmach ekonomiky vo svete. 

Životné prostredie sa stáva významným rozvojovým potenciálom krajiny a snahou 
je minimalizovať negatívne vplyvy pôsobiace na jeho kvalitu.  

 
 

2. Odpadové hospodárstvo 
 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie 
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s 
odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.  Z hľadiska koncepčno-územného 
rozvoja odpadového hospodárstva má väčšiu výpovednú hodnotu tabuľka množstva 
odpadov , ktoré boli umiestnené na trh, t.j. pôvodcovia ich museli podľa zákona o 
odpadoch ponúknuť na zhodnotenie a zneškodnenie osobám opraveným na 
nakladanie s odpadom podľa zákona o odpadoch. Bilancia odpadov umiestnených 
na trh predstavuje východiskovú základňu pre sledovanie vývoja odpadového 
hospodárstva. [1] 
 
Tab. č. 1 Bilancia vzniku odpadov (t) [2] 

Kategória odpadu 2003 2004 2005 2006 
Nebezpečný (N) 1 300 000 1 021 201 694 471 666 645 
Ostatný (O) 16 100 00 14 885 578 17 671 459 18 221 726 
Spolu 17 400 00 15 906 979 18 365 930 18 888 371 
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Tab. č. 2 Bilancia odpadov umiestnených na trh (t) [2] 

Odpad 2003 2004 2005 2006 
Nebezpečný 600 000 432 257 561 247 535 068 
Ostatný 8 600 000 8 974 972 10 368 191 13 972 371 
Spolu 9 200 000 9 407 229 10 929 438 14 507 440 

V porovnaní rokov 2004 a 2005 predstavuje medziročný nárast odpadov 
umiestnených na trh viac ako 16 % a v porovnaní  rokov 2005 – 2006 je nárast 
odpadov umiestnených na trh  33 %.  Ostatné odpady v roku 2005 majú s 81 % 
majoritný podiel na celkovej produkcii odpadov, roku 2006 to bolo 40 %. Výraznejší 
bol nárast v produkcii nebezpečného odpadu, kde produkcia vzrástla oproti roku 
2004 o 30 %.  V produkcii odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických 
činností (OKEČ) dominuje priemysel, ktorý sa v roku 2005 podieľal na celkovej 
produkcii odpadov 64 %. ( v roku 2006 58 %). Stavebníctvo sa na celkovej produkcii 
odpadov podieľalo v roku 2004 16 %, v roku 2005 10 %  a v roku 2006 už len 7 %, čo 
je viditeľný (najväčší) pokles na vyprodukovanom množstve odpadov oproti roku 
2004  [2]. 

Tab. č. 3 Vznik odpadov v stavebníctve podľa OKEČ (t) [2] 

Rok/Odpad Nebezpečný Ostatný Spolu 
2004 8 819 1 481 294 1 490 113 
2005 8 635,21 942 290,98 950 926,19 
2006 11 152, 69 905 077, 26 916 229,95 

 
V zmysle odpadového hospodárstva a koncepcii stanovených na úrovni ES je 

zneškodňovanie odpadov považované za posledný a najmenej vhodný spôsob 
nakladania a s odpadmi. Aj napriek tomu, že všetky aktivity – finančné, ekonomické, 
legislatívne, vedú k podpore separácie a zhodnocovania odpadov, tvoria činnosti 
zneškodňovania stále prevažnú časť nakladania s odpadmi. Skládky predstavujú 
nevyhnutné zariadenia na nakladanie s odpadmi.  V roku 2006 bolo z celkového 
množstva vzniknutých odpadov  zneškodnených 43 % odpadov. Dominuje 
skládkovanie odpadov, ktorá sa na celkovom zneškodňovaní odpadov podieľala až 
91 %. V roku 2006 bol oproti roku 2005 zaznamenaný až 2- násobný nárast 
zneškodňovania odpadov skládkovaním  [2]. 

Tab. č. 4 Počet skládok odpadov v SR podľa krajov  [2] 

Počet skládok 
Nebezpečný Ostatný Inertný Kraj 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Bratislavský 2 2 2 6 6 6 2 2 2 

Trnavský 2 1 2 19 18 17 3 3 1 
Trenčiansky 1 1 1 15 15 14 3 3 3 
Nitriansky 2 2 3 21 20 19 2 2 2 
Žilinský 1 1 1 16 16 16 3 3 3 

Banskobystrický 1 1 1 21 21 21 3 2 3 
Prešovský 1 1 1 21 22 22 2 1 1 

Košický 3 3 3 12 12 13 3 3 3 
Spolu 13 12 14 131 130 128 21 19 18 
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3  Recyklácia a využitie stavebného odpadu k recyklácii 
Efektívne využitie stavebného odpadu vznikajúcich z demolácii je dôležitou 

prioritou štátu a zároveň sa stáva aj zaujímavou podnikateľskou aktivitou firiem 
zaoberajúcich sa touto činnosťou.  

Hospodárenie s odpadmi v zmysle zákona 24/2004 Z.z. o odpadoch, kde podľa § 
40 c), Bazilejskej dohody a súvisiacich predpisov EU a OECD je držiteľ stavebného 
odpadu a odpadu z demolácií zaviazaný jeho triedením a spracovaním – recykláciou  
[1]. 

Recyklácia predstavuje postupy, pri ktorých sa vracia vzniknutý odpad znovu do 
výroby, slúži ako surovina pri výrobe nových výrobkov alebo ako zdroj energie. 

 Rôzne metódy recyklácie sa používajú v prípadoch, keď nemajú negatívny 
vplyv na životné prostredie. Recykláciu možno uplatňovať na odpad, vyskytujúci sa 
vo veľkom množstve a v rovnakej kvalite, aby z hľadiska cien a kvality výsledného 
recyklátu bol konkurenciou pre primárne suroviny. 

Technológia na recykláciu šetrí prírodné zdroje  a pomáha napĺňať ciele štátneho 
programu recyklácie odpadu, programu odpadového hospodárstva SR, ako aj 
programov na nižších úrovniach  v zmysle zákona o odpadoch. 

 Možnosti využitia jednotlivých zložiek stavebného odpadu, odpadu zo 
stavebnej výroby sú vo väčšine prípadov využívané ako zmesový, prípadne tehlový 
recyklát hlavne na zásypy,  stabilizácie podkladov a do nestmelených vrstiev 
vozoviek. Takéto využívanie recyklátu sa považuje za nižší stupeň využitia a snahou 
je o dosiahnutie vyššej kvality výsledného recyklátu a jeho kvalitnejšie a efektívnejšie 
využitie. Sú to prípady využívania stavebného a demolačného odpadu, a to 
predovšetkým ako betónový recyklát, asfaltový recyklát, tehlový recyklát a zmiešaný 
minerály odpad  [5]. 

Betónový recyklát – je  možné využívať ako plnivo do betónu. Použitie betónového 
recyklátu a požiadavky na jeho kvalitu definujú  STN EN 12620 a STN EN 206 - 1. 
[3] Betónový recyklát má využitie do podkladaných vrstiev vozoviek stmelených 
cementom a ochranných vrstiev cestných komunikácií. Jeho využitie je možné aj ako 
výplň do betónov, náhrada prírodného kameniva, náhrada prírodného kameniva do 
konštrukčných betónov nižších tried  [3]. 

Asfaltový recyklát  - vzniká pri rekonštrukcii samotných komunikácii, 
rekonštrukciách a budovaní inžinierskych sietí pod vozovkami, pri likvidácii starých 
ciest za súčasného budovania nových ciest a diaľnic a pod.  
Pri týchto zásahoch vznikajú 2 skupiny odpadov : 

• vrchná vrstva tvorená prevažne živičným krytom, 

• spodné vrstvy tvorené betónom, resp. kamenivom. 
Najvhodnejšie využitie asfaltového recyklátu je využitie technológie opätovného 

použitia cestných materiálov (kamenivo, spojivo) zo starých vozoviek, využitie 
asfaltového recyklátu bez pridania nového spojiva k recyklátu pre spodné 
podkladové vrstvy pre málo zaťažované vozovky, menej namáhavé dopravné plochy 
(parkoviská) alebo pridaním hydraulického spojiva (cement, vápno, troska) pre nové 
stmelenie podkladovej vrstvy vozoviek.  
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Tehlový recyklát – kamenivo z tehlovej drviny. Takéto kamenivo sa získava 
drvením úlomkov  tehál  alebo  tehlovej sutiny.  Jeho  objemová  hmotnosť sa potom 
pohybuje od 1400 do 2000 kg.m-3. Z hľadiska požiadaviek na  tehlovú drvinu je 
dôležité dodržiavať separáciu jednotlivých materiálov zo sutiny. Tehlový recyklát pri 
dôslednom triedení a drvení je možné využívať do cementových mált alebo na 
úpravu nestmelených povrchov vozoviek. Zmesový tehlový recyklát výborne 
prepúšťa vodu a pri nestmelených povrchoch vozoviek sa preukázali jeho dobré 
úžitkové vlastnosti. Pritom využitie zmesového tehlového recyklátu takýmto 
spôsobom pri budovaní vozoviek výrazne znižuje náklady ( až do 80 %) v porovnaní 
s použitím tradičného spôsobu využívajúceho primárne suroviny. 

Zmiešaný stavebný minerálny odpad predstavuje najväčšie % spracovávaného 
odpadu a zároveň širokú zmes stavebných látok. Takýto druh odpadu vzniká 
predovšetkým pri rekonštrukciách objektov, demoláciách starých budov  
a priemyselných objektov a z hľadiska výroby recyklátu je nutné ho dotriediť na 
ďalšie využitie vzniknutej suroviny v stavebníctve. 

Opätovné využitie stavebného odpadu je reálne takmer na  90 %. V skutoč-
nosti sa využíva omnoho menšia časť. Na odstránenie nedostatkov využívania 
recyklácie stavebného odpadu je potrebné odstrániť všetky bariéry na jednotlivých 
úrovniach uplatňovaním legislatívnych, technických a ekonomických zásad. 
Recyklované stavebné odpady sa v prevažnej miere využívajú na zásypové 
a obsypové materiály. Betónový recyklát je vhodný aj ako náhrada za kamenivo pri 
výrobe betónov nižších tried. 

 Kvalita produkovaného recyklátu závisí od viacerých faktorov  [3,4]: 
A. Spracovanie stavebného odpadu: 

• dostatok zdrojov recyklovaného odpadu v ekonomicky záujmovom území, 
• výber vhodných technologických zariadení na recykláciu,  
• možnosť využitia recyklovaných materiálov v stavebnom procese, 
• kvalitatívne konštantné vlastnosti recyklovaných materiálov, 
• vhodnosť území na umiestnenie recyklačných zariadení. 

B. Výber technológie recyklácie: 
• výrobný program a kapacity, spôsob recyklácie, kvalitatívne              
• požiadavky výsledného výrobku,  
• časové charakteristiky, 
• umiestnenia v konkrétnych podmienkach, 
• ekonomické charakteristiky. 

C. Overovanie vhodnosti recyklovaného kameniva: 
• laboratórne overovanie použitia recyklovaného betónového materiálu, 
• skúšky recyklovaného kameniva, 
• vyhodnotenie výsledkov skúšok recyklovaného materiálu, 
• využitie skúšaného materiálu na praktické účely. 
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4. Záver 
 
Odpad, ktorý vzniká pri demolácii stavieb sa považuje z hľadiska spracovania za 

náročný, pretože je potrebné zabezpečiť roztriedenie jednotlivých druhov materiálov 
z demolácií, ktoré treba následne spracovať oddelene (betón, murivo, malta, výstuž). 
Z hľadiska ďalšieho spracovania je dôležité vylúčenie materiálov, ktoré sú nevhodné 
na využitie a vylúčenie kontaminovaných materiálov.  

Celý proces spracovania stavebného odpadu je zameraný na dosiahnutie čo 
najvyššej kvality výsledného výrobku, s ohľadom na konečné použitie, 
s minimálnymi, resp. porovnateľnými ekonomickými ukazovateľmi. 

 Napriek  všetkým  politickým,  ekonomickým  a  environmentálnym  tlakom je  
použitie alternatívnych materiálov v stavebníctve stále nízke. Je to následkom 
nedôvery v ich technické parametre, dostupnosti prírodných zdrojov, ceny za úpravu 
a dopravu a negatívneho dopadu na životné prostredie. 
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Abstract 
Further results of experiments of concrete specimens with polypropylene fibers and 
aggregates from recycled materials are presented in this paper. Characteristics of 
fiber concretes from testing of modulus of elasticity, flexural strength are compared 
with normal concrete. The emission of dangerous substances from fiber concretes  
with recycled brick or concrete waste are compared with standard fly ash dangerous 
substances. 
 
 
1. Úvod k vláknobetonům - všeobecně 
 
 Ve stavebnictví se využívá kompozitních materiálů s cementovou matricí od 
vynálezu portlandského cementu z roku 1824. Do současné doby tento kompozit 
prošel velkou řadou forem, mezi které je třeba zařadit zejména obyčejné betony v 
pevnostních třídách do 60 MPa, vysoko (HPC) a ultra vysoko (UHPC) pevnostní 
betony, betony vysokohodnotné,ale i vláknobetony s vlákny ocelovými, 
tzv.drátkobetony, a s vlákny syntetickými, v neposlední řadě s vlákny organickými. 
Společným jmenovatelem pro tyto betony je inertní složka z přírodního kameniva, 
vždy v požadované skladbě zrnitosti. Rozdílným jmenovatelem jsou ale technologie 
výroby těchto kompozit, z nichž poslední je tzv. technologie samozhutnitelných 
betonů (SCC) nevyžadujících žádné zhutnění pro jejich zpracování v konstrukci. 
Velmi stručně popsané betony nejsou vhodné pro zemní konstrukce z důvodu jejich 
vysoké ceny a obzvláště u vláknobetonu s ocelovými drátky z pohledu jejich 
trvanlivosti. Zejména pro zemní konstrukce je vhodný vláknobeton, který je tvořen 
plnivem, křemičitanovým cementem, záměsovou vodou a syntetickými vlákny. 
Podstatou nového řešení je, že plnivo z přírodního kamene je plně nahrazeno 
upraveným odpadem. Recyklované plnivo je s výhodou tvořeno inertními složkami 
z cihelných nebo betonových recyklátů a/nebo frakcemi odpadů z přírodního kamene 
vzniklými při drcení přírodního kamene, kdy tyto frakce odpadu jsou již pro výrobu 
klasického obyčejného betonu nepoužitelné. Vytvoření nového konstrukčního 
materiálu spočívá tedy na plné náhradě přírodního kameniva upraveným odpadem a 
jeho spojení konstrukčními syntetickými vlákny (SSF). Nový vláknobeton je vhodný 
pro využití v zemních konstrukcích, jako jsou konstrukce protipovodňových hrází, 
zemních násypů, podloží inženýrských staveb (zejména dopravních a pozemních 
staveb), což jednoznačně vede ke zvýšení stability, efektivnosti životnosti těchto 
konstrukcí.  
 Tento příspěvek navazuje na uveřejněný příspěvek [1], který byl přednesen na 
12. mezinárodní konferenci „Recycling 2007“ v Brně, konané ve dnech 22. a 
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23.března 2007 a rozšiřuje poznatky o některých materiálových charakteristikách 
nových vláknobetonů. 
2. Výsledky experimentálních prácí 
 
2.1 Úvod 
 

Výsledná pevnost cihlobetonu bez vláken může být podle některých autorů dříve 
provedených experimentálních prací ovlivněna : 

-  vlastnostmi cihelné drti a pojícího tmelu. Pevnost zrn cihelné drti je podstatně 
nižší než u přírodního křemičitého písku nebo jiného v obyčejných betonech 
běžně používaného přírodního kameniva a většinou je též nižší než pevnost 
cementového tmelu.Z toho mj. vyplývá názor, že pevnost cihlobetonu nemůže 
být nikdy vyšší než pevnost vlastní cihelné drti a zvyšováním obsahu cementu 
za účelem zvýšení pevnost cihlobetonu je neúčelné; 

- vlastnostmi cementového tmelu zejména u hutných cihlobetonů, kde mezery 
mezi zrny drti jsou tmelem dokonale vyplněny. Tmel obaluje zrna cihelné drti a 
svírá je tak, že pevnost sevřených zrn je vyšší než pevnost volných zrn. 
Příznivý účinek spočívá i v rozdělení napětí mezi tmel a zrna drti úměrně 
modulům pružnosti. Větší část vnitřních sil je přenášena na méně stlačitelnou 
složku, kterou v případě vyššího obsahu cementu tvoří tmel. V důsledku toho 
může cihlobeton dosáhnout vyšší pevnosti v tlaku než je pevnost samotné 
cihelné drti. Tento fakt je prokázán experimentálně v SRN a v roce 2005 na 
ČVUT, fakultě stavební v rámci řešení VZ 04 [2]. 

 
2.2 Výsledky ze zkoušek těles s redukcí obsahu pojiva 
 
 Z experimentální analýzy probíhající od roku 2005 na fakultě stavební ČVUT 
v Praze vyplývá příznivý vliv vláken nejen na tlakovou, ale zejména na tahovou 
pevnost cihlobetonů. Pevnost zkoumaných cihlobetonů s vlákny je nižší než 
v případě obyčejného jemnozrnného betonu, což je dáno charakterem inertní složky, 
tj. cihelné drti. Avšak pevnost cihlobetonů s vlákny, zejména v příčném tahu, je 
dostatečná pro jejich využití jako výztužných vrstev v násypech,a to v zemních 
tělesech pozemních komunikací, hrázích apod.  Tuto skutečnost potvrzuje i 
experiment [3] se snížením množství cementu na 150kg a jeho částečným 
nahrazením odpadním přírodním kamenivem z lomu Straškov u Roudnice nad 
Labem. 
 
Výsledná receptura vláknobetonu CBK na 1m3 byla následující: 
- nečistý cihelný recyklát 0/32 1096kg 
- odpadní přírodní kamenivo 0/32 548 kg 
- cement CEM II/B – V 32,5 R 150 kg  
- záměsová voda 137kg 
- vlákna FORTA FERRO 9,1 kg 
 

Pevnost v tlaku a pevnost v příčném tahu byla odzkoušena na normových 
zkušebních krychlích o hraně 150mm, pevnost v tahu za ohybu na trámcích 
normových velikostí 100x100x400mm po 28 dnech od jejich vyrobení. Výsledky 
testování jsou uvedeny v tab. 1. 
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Tab.1 Hodnoty základních mechanicko-fyzikálních vlastností zkoumaných 
vláknobetonů na normových tělesech (jako průměr ze tří měření) 

Vlastnost  
 

Vzorek 
(frakce) 

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tahu za 

ohybu 
[MPa] 

čtyřbodový 
ohyb 

Pevnost 
v tlaku na 
krychlích 

[MPa] 

Pevnost 
v příčném 
tahu na 

krychlích  
[MPa] 

C5H cihlobeton s vlákny 
(8/32) – 260 kg/m3

 
1890 

 
2,01 

 
19,1 

 
1,82 

C6H cihlobeton s vlákny 
(0/32) – 260 kg/m3

 
1804 

 
2,44 

 
17,74 

 
2,04 

CBK cihlobeton 
s přírodním odpadním 
kamenivem a vlákny 
(0/32) – 150 kg/m3

 
 

1869 

 
 

0,85 

 
 

5,26 

 
 

0,63 

Poznámka:  Procento vyztužení syntetickými vlákny je ve všech případech stejné –          
1% objemu. 

 
 Ze stručné analýzy vyplývá příznivý vliv vláken na tahovou pevnost, která je 
nižší v případě CBK (s pórovitou až mezerovitou strukturou, která je zejména vidět na 
lomu zkušebních těles), ale dostatečná pro jeho využití jako výztužných vrstev 
v zemních tělesech. Vláknová výztuž rozptýlená ve struktuře cihlobetonů mění 
charakter klasického porušení zkušebních těles. Vliv různého množství cementu na 
pevnosti je patrný z obr. 1. 
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br. 1  Porovnání základních charakteristik vláknobetonů 
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2.3 Posuzování charakteristik vláknobetonů 
O způsobu využití každého stavebního materiálu v praxi rozhodují jeho 

charakteristické vlastnosti. Bez jejich znalosti nelze navrhovat spolehlivě bezpečné a 
ani hospodárné konstrukce. Toto dnes platí především o vláknobetonech 
s cementovou matricí, kde dochází k plné náhradě přírodního kameniva recykláty 
cihelnými nebo betonovými.  
 
2.3.1 Charakteristiky vláknobetonu plynoucí ze záznamů zkoušek 
a)  Modul pružnosti. 
 Dopracovat se ke skutečným charakteristikám každého materiálu vyžaduje využít 
při zkouškách přesného zkušebního zařízení, provést dostatečný počet zkoušek 
potřebných pro statistické zhodnocení a samozřejmě správně výsledky posoudit 
z pohledu uplatnění zjištěných charakteristik při návrhu konstrukce i jejího chování 
v provozu.  
 Z následujících obrázků je vidět jakým strojním zařízením byly moduly měřeny a 
záznamy, které ze zkoušek byly získány. Zkoušky byly provedeny v Kloknerově 
ústavu ČVUT v Praze. 
 Uvedený způsob měření umožňuje nejen stanovit velikosti modulu pružnosti, ale 
ze zaznamenaných průběhů závislostí napětí – přetvoření určit chování kompozita 
do stavu vzniku mikrotrhlin a makrotrhlin a nadále tuto závislost sledovat i při 
pokračujícím rozvoji trhlin doprovázeném poklesem napětí. 
 

 
 
Obr. 2 : Uspořádání zkoušky pro měření modulu pružnosti 
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Obr. 3   Podélné přetvoření εz Obr. 4   Podélné přetvoření εz
            – betonový recyklát bez vláken - betonový recykláž s 1% vláken 
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Obr. 5   Příčné přetvoření εz Obr. 6   Příčné přetvoření εz
            – betonový recyklát bez vláken - betonový recykláž s 1% vláken 
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Obr. 7   Objemové přetvoření εvol Obr. 4   Objemové přetvoření εvol
            – betonový recyklát bez vláken - betonový recykláž s 1% vláken 
      
 

Jako zajímavé výsledky z uvedených měření vláknobetonu při plné náhradě 
přírodního kameniva recykláty lze uvést, že výsledky vláknobetonů vyrobených 
naopak při užití přírodního kameniva jsou obdobné z pohledu záznamů zkoušek. 
Z pohledu zjištěných hodnot pevností a modulů pružnosti jsou však velmi rozdílné   
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(2 – 4 krát nižší), což je dáno rozdílnou strukturou těchto kompozit a užitými inertními 
složkami. 

Co lze však považovat za výsledek velmi zajímavý je vliv syntetických vláken na 
tlakovou pevnost u vláknobetonu s recykláty. Zatímco velkou řadou zkoušek 
s vláknobetony s přírodním kamenivem byl vždy při větších koncentrací syntetických 
vláken zaznamenán pokles pevnosti v tlaku, byl u vláknobetonů s recykláty 
zaznamenán vzrůst této pevnosti. Vysvětlení této skutečnosti je třeba hledat 
v rozdílnosti struktur obou vláknobetonů. Vláknobetony s přírodním kamenivem jsou 
navrhovány s tzv. plnou strukturou, což umožňuje třídění kameniva do frakcí 0/4, 4/8, 
8/16, 16/22 atd. Vláknobetony, u kterých se plně využije recyklátů, jsou navrhovány 
z frakcí recyklátů 0/16, 0/22, 0/32 atd. a to vždy bez možnosti jejich kombinace. Tyto, 
tzv. široké frakce recyklovaného stavebního odpadu jsou jedinou možností, má-li být 
výroba vláknobetonu s těmito recykláty reálná a hospodárná.  
 
b)       Pevnost v tahu za ohybu 

Obrázky zkušebního zařízení s uspořádáním zkoušky a výsledné záznamy síla – 
průhyb s konstantním nárůstem deformace ukazují jak by měly být zkoušky ohybem 
realizovány. Pro stanovení tahové pevnosti ze zkoušky ohybem je velmi důležité 
zachovat jednotnost velikosti zkušebních trámků a uspořádání zkoušek, mají-li se 
výsledky kompozit různého složení porovnat. 
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   Obr. 8  Uspořádání zkoušky v tahu 
               za ohybu  
               (čtyřbodový ohyb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Obr. 9 : Pseudopracovní diagramy vláknobetonů s recykláty (závislost síla – průhyb) 
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                                   Obr. 9 : Pseudopracovní diagram 
  hutného vláknobetonu 
 s 1% vláken FF 
  
 
 
 
 
 

 
Předepsaný postup zatěžování s konstantním nárůstem deformace ukazuje, že u 

kompozitních materiálů s cementovou matricí ztuženou rozptýlenými vlákny lze 
z hlediska budoucího využití kompozita zaznamenat pevnosti v tahu za ohybu 
svázané se vznikem makrotrhlin  (nevyšší pevnost v tahu za ohybu je dosahována 
pokud je užito k výrobě vláknobetonu syntetických vláken) a pevnosti reziduální 
vztažené vztažené k určité velikosti průhybu. 

Rozdíl mezi těmito pevnostmi je však značný, pokud porovnáme vláknobetony 
vyrobené  s inertní složkou z přírodního kameniva vůči vláknobetonům vyrobeným 
s inertní složkou z recyklátů. Za ještě výraznější rozdíl u těchto vláknobetonů lze 
považovat maximální pevnost ve vztahu ke změřenému průhybu. Zatímco u hutných 
vláknobetonů s užitím přírodního kameniva tato maximální pevnost je dosažena při 
průhybu cca 0,3 mm u vláknobetonů je tomu při průhybu cca 5 mm. Vysvětlení 
k tomuto je třeba hledat v oné rozdílnosti struktur těchto kompozit. 
 
3. Hodnocení zdravotních a environmentálních rizik 
 Hodnocení rizik se většinou u stavebních a demoličních odpadů a výrobků z nich 
zhotovených neprovádí [4]. Vzhledem k tomu, že není dostatečně provázána a 
především respektována stávající legislativa, lze těžko provést ucelenou kvalitativní 
analýzu stávajících zdravotních a environmentálních rizik. Přesto (a na základě 
doporučení) jsme se pokusili porovnat prvky zjištěné v pevném stavu s limitními 
hodnotami výluhu stabilizovaného nebo nestabilizovaného popílku a popela podle 
ČSN 73 6133 : 1998 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
(viz tab. 2). 
 
Tab.2  Porovnání zjištěných hodnot prvků ve vláknobetonech s cihelným nebo 

betonovým recyklátem s limitními hodnotami výluhu popílku a popela 
Prvek Nejvyšší 

přípustné 
množství ve 

výluhu 
[mg/l] 

Vláknobeton 
s betonovým recyklátem 
(z  betonových pražců 
znečištěných naftou) 

[mg/kg]  

Vláknobeton 
s nečistým cihelným 

recyklátem 0/32 
[mg/kg] 

vnitřek až povrch 
Ba    Barium 1,0 0,6 1,7 až 0,9 
Pb    Lead 0,1 0,2 0,9 až 0,5 

Cd    Kadmium   0,005 0,1 0,4 až 0,2 
Cr    Chromium 0,1 2,3 2,1 až 3,6 
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Co    Cobalt 0,1 0,2 0,6 až 1,0 
Cu    Copper 1,0 0,3 1,1 až 0,6 
Ni    Nickel 0,1 0,4 1,5 až 0,8 

Hg    Merkury 0,005 0,3 1,2 až 0,5 
Zn    Zinc 3,0 0,2 0,8 až 0,5 

 
Otázkou zůstává, zda dojde k úplnému vyluhování prvků z vláknobetonů s cihelným 
nebo betonovým recyklátem do zeminy či nikoliv. 
 
4. Závěr 
 
 Z uvedených charakteristik plynoucích z provedených zkoušek plyne, že 
vláknobetony s recykláty nelze považovat za rovnocenné a využívat je jako 
vláknobetony vhodné pro nosné konstrukce. Lze je však využívat v zemních 
konstrukcích, jak bylo naznačeno v prezentaci na 12. koferenci „Recycling 2007“. 
Zjištěné přednosti o nárůstu pevností při vyšší dávce syntetických vláken a 
zachování tahové pevnosti i po vzniku trhlin jsou velkými přednostmi, které lze při 
návrhu vytipovaných zemních konstrukcí pro aplikaci tohoto kompozita s výhodami 
uplatnit. 
 Z hlediska hodnocení zdravotních a enviromentálních rizik lze konstatovat, že 
námi provedené zkoušky se ve výsledcích výrazně neodlišují od přísně 
předepsaných limitů pro popílky a popely, dokonce ve dvou případech (měď a zinek) 
je předčí.  
 
 
5. Poděkování 
 
Příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného záměru VZ 04 Udržitelná 
výstavba MSM 684 077 0005. 
 
7. Literatura 
 
[1]  VÝBORNÝ, J. – VODIČKA, J. – HANZLOVÁ, H. – VYTLAČILOVÁ, V. – 

HRUBÝ,V. : Charakteristiky vláknobetonů s plnou náhradou přírodního 
kameniva recykláty. In: Sborník příspěvků 12. ročníku konference „Recycling 
2007“ Brno, 22. - 23. 3.2007, UT v Brně, FSI a ARSM, ISBN 978-80-214-3381-6, 
str. 58-65 

[2]  VÝBORNÝ, J. – VODIČKA, J. – HANZLOVÁ, H. : Konstrukční vláknobeton  
s recyklovaným plnivem. In: Sborník příspěvků workshopu VZ 04 „Udržitelná 
výstavba“, 4.12.2006, FSv ČVUT v Praze, Ediční středisko ČVUT Praha,  
ISBN 80-01-03605-7, str. 137-143 

[3]  VÝBORNÝ, J. – VODIČKA, J. – HANZLOVÁ, H. : Vláknobeton s recyklovaným 
plnivem a odpadním přírodním kamenivem. In: Sborník příspěvků workshopu VZ 
04 „Udržitelná výstavba“, 13.12.2007, FSv ČVUT v Praze, Ediční středisko 
ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-03977-9, str. 215-220 

[4]  ZIMOVÁ, M. – PRESLOVÁ, J. – PODOLSKÁ, Z. : Využívání stavebních odpadů 
– možná rizika a prevence. In: Sborník příspěvků 12. ročníku konference 
„Recycling 2007“ Brno, 22. - 23. 3.2007, UT v Brně, FSI a ARSM,  
ISBN 978-80-214-3381-6, str. 95 - 99 

 20



 

POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZKOUŠENÍ RECYKLOVANÝCH 
ASFALTOVÝCH SMĚSÍ CYKLICKÝM TRIAXIÁLNÍM TLAKEM 
COMPARISION OF TESTING RECYCLED ASPHALT MIXTURES WITH 
DIFFERENT CYCLIC LOAD TRIAXIAL TEST METHODS 
Ing. Jiří Fišer 
Ústav pozemních komunikací, Fakulta stavební, VUT v Brně, fiser.j@fce.vutbr.cz 
 
Abstract 
The article deals with the new trends of testing in road laboratories. There are several 
ways of testing pernament deformations nowadays. Testing with cyclic compression 
is relatively new and for recycled mixtures was examined for the first time. The 
second part of the article is showing cyclic load triaxial method and first found out 
elastic modulus in these reclaimed layers. From the achieved results 
recommendations for the modification are derived. 
 
1. Souhrn problému a teoretický rozbor zkušebních postupů 
 Koncem roku 2007 byly práce týkající se recyklace netuhých vozovek prováděné 
v silniční laboratoři Ústavu pozemních komunikací zaměřeny především na 
technologii recyklace na místě s tříděním a drcením frézovaného materiálu při použití 
asfaltové emulze jako pojiva. Zaměřili jsme se na funkční (performace) zkoušení 
recyklovaných asfaltových směsí k posouzení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 
(TD) a zároveň na stanovení modulu pružnosti. Z teoretického hlediska jsou při přejezdu 
vozidel vrstvy vozovky a jejich podloží opakovaně zatíženy krátkodobým impulsem. 
Zatížením vozovky vzniká prostorové namáhání a jeho modelování je možno právě 
dosáhnout v triaxiálním přístroji, kdy je deviátor napětí vnášen do vzorku v cyklech. 
Komorový tlak je podle zkoušeného materiálu proměnlivý nebo je udržován konstantní. 
 V současnosti je problém hodnocení vývoje trvalých deformací u asfaltových směsí 
řešen zkušebními metodami s využitím funkčních zkoušek. Některé z nich se v různých 
modifikacích používají již několik desítek let, některé, jako např. právě triaxiální 
zatěžování, jsou naopak relativně nové a jejich praktické využití bylo umožněno až s 
technologickým a softwarovým rozvojem devadesátých let. V ČR jsou zkušenosti 
s těmito novými zkouškami u asfaltových směsí velice malé a u recyklovaných směsí 
v podstatě naprosto žádné. Poměrně malé jsou i zkušenosti s triaxiálním stanovením 
modulů pružnosti u nestmelených materiálů použitých do podkladních vrstev, nicméně i 
přesto bylo tímto způsobem na triaxiálním přístroji získáno několik výsledků. 
 
2. Stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací dle ČSN EN 12697-25 
 Je potřeba říci, že podle nových EN lze odolnost proti trvalým deformacím stanovit 
dvěmi metodami: 

• ČSN EN 12697-22, Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi 
za horka, část 22: Zkouška pojíždění kolem 

• ČSN EN 12697-25, Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi 
za horka, část 25: Cyklická zkouška v tlaku 

 Tyto normy popisují postupy, které mají být dodržovány při určování (stanovování, 
zjišťování a zkoušení) náchylnosti asfaltových materiálů k deformaci, způsobované 
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zatížením. Zároveň je možno tyto metody použít pro směsi s jmenovitou velikostí 
kameniva nepřesahující 32 mm při určitém omezení je možno je použít i pro 
recyklované směsi, zejména zkoušením odebraných vývrtů z vozovek. 
 Zkouška cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji podle evropské normy 
obsahuje dvě zkušební metody (A a B). Tyto zkoušky umožňují klasifikovat různé směsi 
nebo posoudit vhodnost dané směsi. Neumožňují však předvídat rozsah vyjetých kolejí 
při různém zatížení vozovky. V naší laboratoři je možno měřit metodou B, která popisuje 
stanovení dynamického dotvarování asfaltových směsí způsobem trojosé cyklické 
komprese. Při této metodě je zkušební těleso ve tvaru válce zatěžováno z bočním 
okolním tlakem, simulujícím prostředí skutečné vozovky, a svislým cyklickým tlakem. 
Tato metoda je nejčastěji používána za účelem vyhodnocení nových typů směsi. 
 Samo zařízení je schopno zkoušet tělesa v různých výškách, nicméně zkušenosti 
jsou zatím s dvěmi rozměry a to s poměrem průměru a výšky 100mm:60mm 
(Marshallovo těleso) a 100mm:200mm. 
 Válcové zkušební těleso, temperované na požadovanou teplotu v temperovací 
komoře, se umístí mezi dvě rovnoběžné zatěžovací desky. Jelikož má laboratoř 
k dispozici pneumatický způsob zatěžování, tak je použito cyklické zatížení pulsy 
s časovou prodlevou. Zkušební těleso je vystaveno působení statickému komorového 
tlaku σc. Svislé zatížení je tvořeno cyklickými zatěžovacími pulsy s časovou prodlevou 
σa(t), s velikostí σB, uvedené na obrázku 1. Výsledný celkový tlak σA(t), je σc + σa(t). 
 

 
 

  
Obr.2  Znázornění tlaků působících na zkušební těleso v 

případě použití cyklického zatížení pulsy s časovou 
prodlevou

Obr. 1  Znázornění sil působících na těleso

 Během zkoušky se měří změna výšky zkušebního tělesa po stanoveném počtu 
cyklických zatížení (v našem případě po 20 000 zatěžovací cyklech). Poté se stanoví 
kumulativní axiální přetvoření εn (trvalá deformace) zkušebního tělesa jako funkce 
počtu cyklických zatížení. Výsledky se graficky znázorní v podobě křivky dotvarování. 
Poté se vypočítají charakteristiky dotvarování zkušebního tělesa. 
 Hodnoty zatěžovacích tlaků byly stanoveny dle normy ČSN EN 13103-20 dle 
Tabulky D.2. Zkušební podmínky pro zkoušku triaxiálním tlakem, řádek 4 – tedy 
axiální zatížení 400 kPa (zde je chybný výklad v tabulce, kde je uvedeno 200 kPa) a 
boční (komorový) tlak 50 kPa. Zkušební teplota je 40°C. 

3. Stanovení modulu pružnosti dle ČSN EN 13286-7 
 Při zkoušce v tomto triaxiálním přístroji jsou modelovány napjatostí stavy, které se 
mohou vyskytnout v podkladních vrstvách při jejích zatížení. Uvažuje se působení na 
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válcový segment ve vrstvě. Svislé zatížení (přejezd vozidla) vyvolá svislou deformaci 
tohoto segmentu. Zároveň se svislou deformací je materiál roztlačován do stran, proti 
této vodorovné deformaci však působí okolní materiál. Napětí σ1 přitom představuje 
svislé zatížení a boční napětí σ3, tzv. komorový tlak, odpor okolní vrstvy proti 
roztlačování do stran.  
 V triaxiálním přístroji je možno podle normy ČSN EN 13286-7 provádět dva typy 
zkoušek – měření pružného chování a měření viskózních a plastických (nevratných, 
trvalých) deformací. Oba typy měření je možno provádět při proměnlivém 
komorovém tlaku (metoda A) nebo při konstantním komorovém tlaku (metoda B). Při 
námi použité metodě B, tedy metodě konstantního komorového tlaku, se aplikuje 
pouze cyklický deviátor napětí, komorový tlak je udržován konstantní. Samotná 
vhodnost použití metody A a B však není v normě přímo popsána. 
 Měření je dále možné provádět při úrovni vysokého nebo nízkého napětí. 
Aplikovaná napětí by měla pokrývat rozsah napětí, kterému je materiál vystaven 
v konstrukci vozovky. Úroveň vysokého napětí odpovídá napětím vyskytujícím se 
obvykle na horní podkladní vrstvě pod tenkou asfaltovou vrstvou (do 80 mm). Úroveň 
nízkého napětí odpovídá napětím vyskytujícím se pod většími tloušťkami asfaltových 
vrstev (80 mm a víc) nebo ve spodní podkladní vrstvě vozovky. Vzhledem k prvním 
měření námi zkoušené směsi byla použita úroveň nízkého napětí, tedy komorový tlak 
70 kPa a deviátor napětí 200 kPa. 
 Příprava zkušebního tělesa, tzv. kondicionování, spočívá v relativním ustálení 
trvalých deformací, které se vyskytují během prvních zatěžovacích cyklů zkoušky. 
Tím získáme pružné chování materiálu téměř nezávislé na počtu zatěžovacích cyklů. 
Po přípravě vzorku podle zvolené úrovně maximálního napětí postupně aplikuje 
zatěžování v cyklických drahách napětí. Každá dráha napětí se aplikuje během 100 
cyklů. Po dokončení všech drah napětí se vzorek vyjme z komory a stanoví se jeho 
vlhkost.Výsledkem prováděných zkoušek jsou moduly pružnosti zkoušeného 
materiálu pro různé kombinace axiálního napětí a komorového tlaku. 
 

4. Cíle zkoušek 
 Jedním z hlavních úkolů prací bylo odvození prvních poznatků se zkoušením 
recyklovaných asfaltových směsí na uvedených zařízeních a samozřejmě touha 
zjistit těmito funkčními zkouškami dosud neznámé charakteristiky těchto materiálů. 
Ne nepodstatným cílem bylo ověření dříve navrhnutého obecného postupu 
průkazních zkoušek. Zkoušky byly provedeny rovněž za účelem nalezení 
nejvhodnější kombinace vstupních materiálů použitých na přípravu studené 
recyklační směsi. 
 

5. Vlastnosti základní směsi 
 Pro provedení studených laboratorních recyklačních směsí byl použit R-materiál 
ze stavby provedené firmou Skanska DS, při kterých byla poprvé použita technologie 
recyklace s tříděním a drcením frézovaného materiálu. Jako pojiva byla použita 
asfaltová emulze Katebit PS. Použitý vyfrézovaný R-materiál je recyklát ze silnice 
I/48 Příbor-Hájov. Stavba proběhla v létě 2006, přičemž délka recyklační technologií 
opravovaného úseků se pohybovaly okolo 1 km. Před vlastním provedením zkoušek 
byly  u těchto materiálů zjišťovány vstupní parametry – kusová zrnitost a optimální 
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vlhkost (4,4%). Zjištěné hodnoty byly důležité pro dávkování pojiv a množství 
přidávané záměsové vody při výrobě recyklační směsi. Množství přidávané asfaltové 
emulze a vody je uvedeno v tabulkách níže. Prozatím nebyly použity žádné 
modifikované emulze ani kationaktivní latex. 
 

6. Výsledky zkoušek trvalých deformací na triaxiálním přístroji 
 Pro zkoušení trvalých deformací v triaxiálním přístroji byla třeba částečné změny 
při výrobě těles, kdy pro zkoušku jsou potřeba tělesa o průměru 100 mm a výšce 60 
mm. Tato tělesa byla vyráběna stejným postupem jak pro průkazní zkoušku, nicméně 
hutnící síla byla přepočítána tak, aby zůstal zachovám hutnící tlak 5,0 MPa. 
Vzhledem k malé výšce těles nebyl použit protilehlý píst a tělesa byla tedy hutněna 
pouze z jedné strany. V případě, že došlo k naklonění hutnící podložky a zkosení 
výsledného tvaru tělesa, popř. nebyly po zhutnění plochy tělesa rovnoběžné, tak bylo 
dané zkušební těleso zabroušeno. 
 Pro samotnou zkoušku byly vyrobeny čtyři sady s dávkováním 1,5%, 2,5%, 3,5% a 
4,5% asfaltové emulze. V každé sadě byla zhotovena tři tělesa. Kompletní přehled je 
uveden v následující tabulce. 

Tab. 1  Přehled zkušebních těles, kombinací pojiv a systému zkoušení 

sada RI RII RIII RIV 
číslo vzorku I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III,IV 
asfaltová emulze 3,5 2,5 1,5 4,5 
obsah vody (%) 2,0 2,7 3,4 1,3 
zkoušky po (dnech) 7 7 7 7 

 Vždy jeden vybraný vzorek ze sady byl po zkoušce rozdrcen a vysušen a byla 
získána suchá objemová hmotnost a následně i objemová hmotnost nezhutněná a 
vypočítána mezerovitost. 

Tab. 2  Objemová hmotnost suché zhutněné a nezhutněné recykované. směsi, mezerovitost 

vzorek číslo RI-II RII-II RIII-II RIV-II 
suchá obj. hmot. zhutněné směsi (kg.m-3) 2057 2062 2032 2081 
obj.hmot.nezhutň. (kg.m-3) 2422 2416 2405 2420 
mezerovitost (%) 15,1 14,7 15,5 14,0 

 Po zhutnění a vytlašení zkušebního tělesa z formy byla bezprostředně zjištěna 
jeho hmotnost a následně i rozměry. Byla určena vlhká objemová hmotnost. Zrání 
těles probíhalo na ocelovém roštu za laboratorní teploty (23°C). Zkouška triaxiálním 
tlakem byla provedena u všech vzorků po 7 dnech. Základem vyhodnocení je křivka 
tečení, která vyjadřuje kumulativní přetvoření εn [%] zkušebního tělesa po každém 
použití zatížení. 
 Průběh deformace u dříve zkoušených asfaltových směsí byl velmi odlišný v 
počátečním průběhu deformace, kdy docházelo k uvedení zkušebního tělesa do 
stabilizované polohy. V prvních cyklech se totiž měří dohutnění zkušebního tělesa a 
zároveň i různé nerovnosti (drobná smítka či malá zrnka na dosedacích plochách 
zabroušeného zkušebního tělesa vzorku). Tento problém by mohl být vyřešen, pokud 
by např. prvních 1000 cyklů bylo považováno jen za konsolidaci, kdy je zkušební 
těleso uvedeno do stabilizované polohy. U zkoušených recyklovaných směsí se tento 
problém nezdá zásadní, průběh počáteční deformace (viz. Graf 1) je u všech vzorků 
obdobný. Zatím však byl zkoušen pouze jeden R-materiál. 
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Graf 1  Přetvoření všech zkoušených vzorků 

 V uvedeném grafu (Graf 1) je proveden pokus o přehledné zobrazení výsledků a o 
získání aspoň základní představy jak množství dávkované emulze ovlivňuje 
schopnost recyklované směsi odolávat tvorbě trvalých deformací. Z výpočtů 
průměrných hodnot byl vyloučen vzorek RIV-II (hodnoty ovlivněny špatným 
nastavením přístroje) a u sady s 4,5% emulze jsou uvedeny dva možné průměry – 
jeden včetně vzorku RIV-I, který měl značnou deformaci, a druhý bez něj. Jsou tedy 
možné dva závěry: 

• pro vyhodnocení se zdá být jasnější a lákavější varianta, která bere v úvahu 
RIV-I. V tomto případě jsou jednotlivé sady poměrně jasně seřazeny od 1,5% 
asf. emulze a nejmenší deformace až po 4,5% asf. emulze a největší 
deformaci. 

• druhý možný závěr už z hlediska sady s 4,5% emulze tak jasný není, nicméně 
pořadí od 1,5% asf. emulze až k 3,5% je stále poměrně zřetelné. 

Tyto výsledky jsou samozřejmě pouze prvním nástinem dalších zkoušek, které 
budou v tomto směru následovat. Zejména je potřeba ověřit prozatímní závěry na 
dalším R-materiálu. Dále je v plánu vyzkoušet vliv modifikace u asfaltové emulze. 
Rozsah provedených zkoušek je bohužel limitován kapacitou přístroje a časovou 
náročností zkoušky, kdy zkoušení jednoho tělesa zabere jeden pracovní den. 

V rámci omezených kapacitních možností článku nejsou uvedeny všechny 
vypočítané charakteristiky dotvarování zkušebních těles. 

 

7. Výsledky zkoušek modulu pružnosti na triaxiálním přístroji 
Při prováděných zkouškách bylo měřeno pružné chování materiálů za účelem 

výpočtu modulů pružnosti. Při měřeních byla použita metoda konstantního 
komorového tlaku (metoda B) a úroveň nízkého napětí. Frekvence zatěžování je 
přibližně 1,4 Hz, celá zkouška trvá asi 5 hodin. 
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Pro zkoušení modulu pružnosti v triaxiálním přístroji bylo použito stejné 
recyklované směsi jako při zkoušce trvalých deformací. Taktéž byla použita stejná 
asfaltová emulze ve stejném dávkování. 

Zásadní změna nastala při výrobě těles, kdy pro zkoušku jsou sice potřeba stejně 
tělesa o průměru 100 mm, ale požadovaná výška je 200 mm. Pro výrobu těles byla 
hutnící síla byla přepočítána tak, aby zůstal zachovám hutnící tlak 5,0 Mpa. 
Vzhledem k výšce těles byly použity protilehlé písty. V případě nerovnoběžnosti 
podstav bylo dané těleso zabroušeno. 

Pro samotnou zkoušku byly taktéž vyrobeny čtyři sady s dávkováním 1,5%, 2,5%, 
3,5% a 4,5% asfaltové emulze. V každé sadě byla zhotovena dvě tělesa. Kompletní 
přehled je uveden v následující tabulce. 

Tab. 3  Přehled zkušebních těles, kombinací pojiv a systému zkoušení 

sada ZI ZII ZIII ZIV 
číslo vzorku III I,II I,II I,II 
asfaltová emulze 3,5 2,5 1,5 4,5 
obsah vody (%) 2,0 2,7 3,4 1,3 
zkoušky po (dnech) 7 7 7 7 

Vzhledem k tomu, že daná tělesa nebyla při zkoušce zničena a trvalé deformace 
byly poměrně malé (1-1,5 mm), tak je lze použít na další zkoušení za jiných 
podmínek a získat komplexnější přehled o daném materiálu. Tělesa tedy nebyla po 
zkoušce dle normy rozbita a jejich orientační vlhkost byla stanovena pouze 
výpočtem.  

Tab. 4  Hmotnost tělesa, zkušební vlhkost a objemová hmotnost zhutněné recykl. směsi 

vzorek číslo ZI-I ZI-II ZII-I ZII-II ZIII-I ZIII-II ZIV-I ZIV-II
hmotnost (kg) 3153 3164 3160 3164 3180 3073 3176 3175 
zkušební vlhkost vzorku (%) 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 
zkušební obj.hmot. (kg.m-3) 1995 2017 2002 2005 2007 1957 2039 2009 

Po zhutnění a vymáčknutí tělesa z formy byla bezprostředně zjištěna jeho 
hmotnost a následně i rozměry. Byla určena vlhká objemová hmotnost. Vzorek ZIII-II 
byl zjevně nedostatečně zhutněn a rozdíl v objemové hmotnosti činí 50kg/m3. I přesto 
byl vyzkoušen a výsledky vyhodnoceny. 

Zrání těles probíhalo na ocelovém roštu za laboratorní teploty (23°C). Zkouška 
triaxiálním tlakem byla provedena u všech vzorků po 7 dnech. Těsně před zkouškou 
byla tělesa zvážena, změřena a byla stanovena zkušební objemová hmotnost a 
vypočítána vlhkost. 

Výsledkem prováděných zkoušek jsou moduly pružnosti zkoušené zeminy pro 
různé kombinace axiálního napětí a komorového tlaku. Vyhodnocení modulu 
pružnosti se liší podle použité metody. 
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Graf 3   Stanovený modul pružnosti Er  při laboratorní teplotě všech zkoušených těles 

V grafu jsou zobrazeny výsledky všech těles, aby bylo zjevné v jaké oblasti 
hodnot modulů pružnosti se s daným R-materiálem a dávkováním asfaltové emulze 
pohybujeme. Celkem patrný je rozdíl v dávkování emulze. Pro ještě lepší představu 
byl vybrán zatěžovací cyklus s komorovým tlakem 150 kPa, který je zobrazen v grafu 
uvedeném níže. Ač byl vzorek ZIII-II zřejmě špatně zhutněn, tak kupodivu dosáhl 
lepších parametrů než „dobrý“ vzorek ZIII-I. Větší rozdíly v modulech jsou patrné u 
nižších komorových tlaků. 

 
Graf 4.  Er u pro všechny vzorky při posledním zatěžovacím stavu pro komorový tlak 150 kPa 
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Zde je už zcela zjevný vliv vyššího dávkování emulze, kdy při dávkování 1,5% se 
výsledky pohybují kolem 650 MPa, při dávkovaní 2,5% je to kolem 675 MPa, při 
3,5% kolem 700 MPa a při obsahu 4,5% asfaltové emulze dokonce mezi 750 až 800 
MPa. Zajímavý je pokles modulu pružnosti v závislosti na velikosti svislého zatížení 
zejména u směsi Z IV. Tento pokles vyjadřuje klasický vliv plastických deformací, 
nárůst celkové deformace zkušebních těles v závislosti na mapětí je nelineární, tj. 
stanovený modul z celkové deformace se snižuje. 

8. Odvození závěrů a doporučení na základě získaných výsledků 
Dílčí postřehy k samotným výsledným grafům jsou již uvedeny v textu, nicméně i 

tak je potřeba ještě zdůraznit několik poznatků, které se již netýkají přímo zjištěných 
číselných hodnot:  
• Při výrobě zkušebních těles je potřeba se zaměřit na určení odpovídající síly 

hutnění. Jak ukázaly objemové hmotnosti u zkušebních těles vysokých 60 mm, tak 
jejich objemová hmotnost je cca o 50kg/m3 menší než referenční z průkazní 
zkoušky. Ještě o cca 50kg/m3 níže je pak těleso s výškou 200 mm. 

• Porovnáním celkového závěru z obou různých způsobů funkčního zkoušení dané 
stejné směsi, tak obdržíme zdánlivě protikladné závěry. U trvalých deformací je 
závěrem, že čím méně asfaltové emulze, tím větší odolnost směsi. U modulů 
pružnosti naopak zvyšování dávkování asfaltové emulze vede k vyšším hodnotám 
modulů, ale se zvyšujícím se napětím se projevují plastické deformace, které 
právě potvrzují vyšší náchylnost k tvorbě trvalých (viskózních a plastických) 
deformací. Obě zkoušky, i přes různou teplotu zkoušení, potvrzují stejné chování. 

• Rozhodně provedené zkoušky potvrdily v literatuře doporučované dávkování 
asfaltové emulze 1,5-2,5 % hmotnosti směsi. Empirické zkoušky, jako je 
v metodika návrhu podle Marshallovy zkoušky, naopak směřovaly k dávkování 
vyššímu, až 4,5 % emulze. Tento chybný závěr by také bylo možno učinit, pokud 
by se modul pružnosti stanovoval pouze při jedné velikosti cyklického zatížení. 

• Jak postup zkoušky dle ČSN EN 12697-25, tak i dle ČSN EN 13286-7 se při 
zvoleném nastavení zdají být pro daný druh recyklované směsi vhodné. 
K praktickému dokumentování chování recyklované směsi bude pro zkoušení TD 

dále ještě použita zkouška opakovaného pojíždění kolem (norma ČSN EN 12697-
22), s touto zkouškou jsou v ČR dlouholeté zkušenosti a prakticky založeným 
technikům umožní snadněji pochopit přínos recyklované směsi pro opravenou 
vozovku touto nově zaváděnou technologií recyklace. 

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného 
centra CIDEAS. (This outcome has been achieved with the financial support of the Ministry of Education, Youth 
and Sports of the Czech Republic, project No. 1M0579, within activities of the CIDEAS research centre.) 
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Abstract 
During production of aggregates is creating an excrement, which often lies in stone 
pits without using, because it doesn’t match the requirements of common tests. 
Paper is putting mind to utilisation of this material to unbound mixtures of lower road 
bases of terrestrial route and one of the important aspects is evaluation of these 
wastes from production of aggregates by the help of functional tests simulating direct 
behaviour in the road.  

1. Úvod  
Při těžbě a výrobě kameniva dochází k produkci odvalů, tedy nevyužívaných 

odpadů, které se hromadí na deponiích kamenolomů. Jsou zde kladeny velké nároky 
na potřebný prostor, který je nezbytný k uložení odvalů. Dochází tím k poklesu zásob 
kvalitního přírodního kameniva. Z těchto důvodů se hledá využití těchto odpadů do 
různých konstrukčních vrstev jak v pozemním tak silničním stavitelství. Využití 
vedlejších produktů, které vznikají při těžbě a výrobě kameniva, má pozitivní vliv na 
životní prostředí. 

Při navrhování a posuzování konstrukčních vrstev silničních komunikací je 
nezbytné simulovat v laboratorních podmínkách skutečný stav v konstrukčním tělese. 

K simulaci těchto skutečných stavů zatížení se využívají funkční zkoušky 
materiálů. Funkční zkoušení stavebních materiálů do pozemních komunikací je 
prováděno v České republice v souvislosti se zaváděním nových evropských norem 
a aktuálním vypracováním technických podmínek TP170 Návrh vozovek pozemních 
komunikací. 

2. Zkoušené materiály 
V tomto případě bylo úkolem posoudit odvalové materiály z předem vytypovaných 

lomů a najít jejich využití v podkladních konstrukčních vrstvách pozemních 
komunikací. Vzorky byly odebírány v kamenolomech firmy Tarmac, a.s. v lokalitách 
Bezděčín, Chraberce, Vlastějovice, Svršovec a Dolánky. Celkem bylo odebráno 19 
vzorků, na nichž byly postupně prováděny jednotlivé klasifikační zkoušky. Po jejich 
zatřídění byly vybrány nejlepší materiály použitelné do různých typů nestmelených 
směsí, na nichž se prováděly další funkční zkoušky. Jedná se o směsi štěrkodrtě 
(ŠD), mechanicky zpevněného kameniva (MZK) a mechanicky zpevněné zeminy 
(MZ). 

Základní klasifikační zkoušení nestmelených směsí z odvalových materiálů: 

• Zrnitost (podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4) metoda určená pro stanovení 
sítového rozboru na zeminách. V tomto případě použitá z důvodů přesnějších 
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výsledků z předepsaných promývacích postupů zkoušek. Sledován byl hlavně 
obsah jemných částic f ≤ 0,063 mm. 

• Tvarový index (SI) (podle ČSN EN 933-4) metoda referenčně používaná 
v ČR pro stanovení množství vhodných kubických zrn ve směsi a posouzení 
množství nevhodných tvarů zrn nevyhovujících poměru stran 1:3. 

• Nasákavost (WA24) (podle ČSN EN 1097-6) metoda stanovují nasákavost 
zrn nestmelené směsi po 24 hodinové saturaci vodou. 

 
 
Tabulka 1 Výsledné hodnoty základních klasifikačních parametrů nestmelených 
směsí 

 
Vysvětlivky: 

• vzorky č. 5, 10, 14, 16 jsou vhodné podle základních klasifikačních zkoušek 
pro nestmelené směsi (zrnitost, tvarový index, nasákavost) do podkladních 
vrstev jako vrstva mechanicky zpevněného kameniva (MZK) 

• vzorky č. 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19 jsou vhodné do podkladních vrstev jako vrstva 
štěrkodrti (SD) 

• vzorky č. 1, 9, 15 jsou vhodné do podkladních vrstev jako vrstva mechanicky 
zpevněné zeminy (MZ) 

• vzorky č. 2, 8, 12, 17, 18 jsou materiály, které nebyly na základě těchto 
zkoušek doporučeny do podkladních vrstev vozovek 

•  
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3. Výsledky mechanického a funkčního zkoušení vybraných materiálů 
 Z výše uvedeného přehledu zkoušených materiálů byl vybrán vždy jeden 
z každé kategorie vrstev zemního tělesa komunikace (MZK, SD, MZ). Vzorky byly 
vybrány na základě výsledků nasákavosti, tvarového indexu a propadu zrn pod síto  
s velikostí ok 63 µm. Na těchto vzorcích byla následně stanovena maximální 
objemová hmotnost při optimální vlhkosti zkouškou Proctor modifikovaný, Kalifornský 
index únosnosti CBR a na základě funkčního zkoušení vzorků v cyklickém triaxiálním 
přístroji byl stanoven modul pružnosti a pracovní diagramy zkoušených materiálů. 
Pro zatěžování vzorků v cyklickém triaxiálním přístroji byla v průběhu kondiciování 
použita nižší hodnota pro deviátor napětí σd, než doporučuje norma ČSN EN 13286-
7. Normou doporučená hodnota svislého cyklického zatížení σd = 200 kPa byla 
snížena na hodnotu σd = 100 kPa. Dráhy napětí, použité při samotné zkoušce, vždy 
odpovídaly hodnotám doporučeným normou. 
Žádný ze zkoušených vzorků nebyl porušen v průběhu kondiciování. K porušení vždy 
došlo během aplikování drah napětí při postupně se zvyšujícíhm cyklickém zatížení. 
 

  
Obr. 1 Vybrané nestmelené směsi odvalových materiálů po zhutnění při zkoušce 

zhutnitelnosti Proctor modifikovaný (č.4; 5; 9) 
 
Tabulka 2 Výsledné hodnoty mechanických a funkčních zkoušek nestmelených 
směsí z vybraných odvalových materiálů  

Proctorova zkouška 
modifikovaná Vybrané vzorky 

wopt [%] ρd,max [kg/m3] 

CBR 
[%] 

Č. 4 – štěrkodrť (ŠD) 8,5 2175 - 
Č. 5 – mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) 6,0 2559 105 
Č. 9 – mechanicky zpevněná zemina (MZ) 4,3 2417 13 

Vysvětlivky : 
wopt … optimální vlhkost stanovená pro hutnění na stavbě do konstrukční podkladní 

vrstvy, 
ρd,max … maximální objemová hmotnost suchého zhutněného materiálů používaná na 

stanovení míry zhutnění jednotlivých nestmelených vrstev, 
CBR … kalifornský poměr únosnosti saturovaného zhutněného materiálu podle ČSN 

EN 13286-47. Podle normy ČSN EN 13285 Nestmelené směsi je stanoveno 
minimum pro MZK 100 % CBRsat a pro MZ 20% CBRsat. U ŠD se CBR 
nestanovuje. 

 
Při hodnocení funkčních vlastností odvalových materiálů z lomů je nutné stanovit 
moduly pružnosti a trvalé deformace kvůli porovnání s návrhovými moduly pružnosti 
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na nestmelených směsích z přírodních materiálů. TP 170 stanovují na základě 
návrhových modulů pružnosti použití jednotlivých materiálů v různých vrstvách 
vozovky. Požadavky na minimální hodnoty modulů pružnosti jsou uvedeny  
v následující tabulce 3: 
Tabulka 3 Minimální hodnoty návrhových modulů pružnosti nestmelených směsí 
podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (2004) 

Nestmelená směs do podkladních 
vrstev vozovky pozemní komunikace 

Minimální požadované hodnoty modulu 
pružnosti Er podle TP 170 

MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) 600 MPa 
ŠD (štěrkodrť) 400 MPa 
MZ (mechanicky zpevněná zemina) 150 MPa 

Posuzované odvalové materiály jsou nestandardní materiály vzniklé při výrobě 
kameniva. U těchto materiálů často selhávají běžné zkušební postupy založené na 
mechanicko – fyzikálních vlastnostech kameniva. Proto bylo využito funkčního 
zkoušení těchto materiálů v cyklickém triaxiálním přístroji podle ČSN EN 13286-7. Na 
základě této zkoušky byl stanoven návrhový modul pružnosti Er pro jednotlivé 
zkoušené vzorky. 
Pro vzorek č. 4 byly zjištěny moduly pružnosti v rozmezí hodnot 100 – 150 MPa. 
Pro vzorek č. 5 byly zjištěny moduly pružnosti v rozmezí hodnot 75 – 130 MPa. 
Pro vzorek č. 9 byly zjištěny moduly pružnosti v rozmezí hodnot 75 – 160 MPa. 
 

   
Obr. 2 Zkušební přístroj na cyklickou triaxiální zkoušku (VUT Brno, fakulta stavební, 

Ústav pozemních komunikací) a porušené zkušební vzorky č.4 a 9 

4. Závěr 
 Cílem práce bylo posoudit možnosti využití odpadních materiálů vznikajících 

při výrobě kameniva – odvalových materiálů. Snahou je snižovat množství odpadů, 
které se ukládají na skládky a hledat pro ně využití v nejrůznějších odvětvích 
výrobního či stavebního průmyslu. Jednou z možností je využití odpadních materiálů 
z kamenolomů v konstrukcích vozovek pozemních komunikací, což umožňuje výklad 
nových evropských norem pro nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev. 
Předpokládané použití těchto materiálů, po ověření funkčními zkouškami, je do horní 
vrstvy podloží (aktivní zóny násypu pozemní komunikace, kde je očekávána ještě 
reakce na těžké dopravní zatížení) nebo přímo do spodních konstrukčních 
podkladních vrstev vozovky. 
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Z provedených zkoušek vyplývá, že nestmelené směsi z odvalových materiálů při 
zatěžování v cyklickém triaxiálním přístroji dosahují hodnoty modulu pružnosti  
v intervalu 75 - 160 MPa. 

Na základě těchto výsledků lze doporučit použití zkoušených odvalových materiálů 
z výroby kameniva do vrstev mechanického zlepšení zemin (MZ), tedy do spodních 
konstrukčních vrstev (ochranných vrstev vozovky) ukládaných na zemní pláň, 
případně do aktivní zóny násypů pozemní komunikace, kde je stávající zemina 
jemnozrnná s vysokou plasticitou. 

Hodnoty Kalifornského poměru únosnosti CBR jsou v požadovaných intervalech 
hodnot pro požadované konstrukční vrstvy vozovky, kromě hodnocení směsi č.9, kde 
je požadavek pro MZ 20% CBR. 

Většina vzorků má nevyhovující hodnoty nasákavosti kameniva přesahující 
hodnotu 2 % a některé pak nevyhovující hodnoty tvarového indexu (SI) s nevhodnou 
čarou zrnitosti. 

S ohledem na možnou mírnou namrzavost materiálu se doporučuje jeho využití 
v nejspodnějších vrstvách vozovek. 

Materiál je také možno využít jako stabilizující mezivrstvy do násypů. 

Poděkování 
Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného projektu ministerstva dopravy ČR 
č. CG712-043-910 Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních 
komunikací pro ČR a výzkumného projektu ministerstva školství ČR č. MSM 
0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich 
vliv na životnost konstrukcí. 
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Abstract  
Companies of the Eurovia group use various recycling technologies that are briefly 
mentioned. Paper is focused on the cold recycling with emulsion and cement. 
Information about research activities of Eurovia on cold recycling with references to 
reports or published papers  is given.  Examples from job sites are presented.  
 
 
1. Úvod 

Firmy skupiny Eurovia, působící v  Evropě, Severní a Jižní Americe, využívají různé 
technologie recyklace, převážně v silničním stavitelství.  
Ve Francii se například využívá do vozovek i škvára ze spalování domovních 
odpadů. Tyto výrobky se označují společným názvem SCORMAT®.  Patří mezi ně jak 
materiály nestmelené SCORGRAVE®, tak stmelené pojivy. Ty se nazývají  
SCORCIM® , je–li pojivem cement a SCORMOUSSE® , je-li pojivem asfaltová pěna. 
Bližší informace o těchto technologiích jsou uvedeny na webové stránce firmy   
www.eurovia.com , i v různých publikacích. 
Ve Španělsku používá firma Probisa, patřící do skupiny Eurovia, pro výrobu 
asfaltových směsí asfaltu modifikovaného drtí z pneumatik. Pojivo je označováno 
názvem Polybitume C. 
V silničním stavitelství se ve skupině Eurovia již cca 25 let využívá betonový recyklát. 
Podle interní zprávy vypracované skupinou specialistů EUROVIA v roce 2005 se 
v rámci skupiny zpracovává betonový recyklát v cca 90 výrobnách. Zkušenosti 
ukázaly, že někdy má betonový recyklát horší hodnoty otlukovosti. Proto při užití 
velmi výkonných hutnících válců pak může docházet k drcení zrn. Zhutňování je 
někdy obtížnější kvůli velkému tření mezi zrny.   
Betonový recyklát používají příležitostně i Stavby silnic a železnic. V několika 
případech byl například v roce 2007 použit při dohledu laboratoře LOV na stavbách 
souvisejících s mistrovstvím světa v lyžování v roce 2009 u Ještědu. Bylo to pro 
sanaci pláně a pro provizorní komunikace, kde se použila frakce 0/63. Jako podklad 
pro tubosider   a jeho obsyp se použil směsný stavební recyklát 0/16.  
Velmi časté je používání recyklátu z asfaltových vozovek. V rámci celé skupiny 
Eurovia se běžně přidává asfaltový recyklát při výrobě asfaltových směsí za horka 
v obalovnách, tak jako je to obvyklé i v České republice. 
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Významné použití zaujímá recyklace asfaltových směsí za studena. Buď se provádí 
recyklace přímo ve vozovce soupravami Wirtgen nebo v mísících centrech. Ve 
Francii tyto práce provádí specializovaná firma Emulithe patřící do skupiny Eurovia. 
V České republice provádí recyklaci na místě závod 14 Staveb silnic a železnic 
v Kolíně. Receptury jsou zpracovány v laboratoři EUROVIA Services s.r.o. v Hradci 
Králové. Ta byla koncem roku 2007 vybavena přístrojem pro laboratorní výrobu 
asfaltové pěny, aby bylo možné provádět zkoušky typu na směsích vyrobených v 
laboratoři. Některé zkoušky směsí s recykláty byly prováděny i v centrální laboratoři  
EUROVIA Services s.r.o. v Praze. 
Mísící centrum SSŽ je ve výrobně v Plané u Č. Budějovic. Bylo o něm referováno 
v roce 2005 na této konferenci [1] . 
Stejně  jako v jiných oblastech , tak i při zavádění technologie recyklace za studena 
bylo v minulých letech úzce spolupracováno s centrálním výzkumným střediskem 
EUROVIA v Bordeaux. Účast na evropském výzkumném projektu SCORE (Superior 
Cold Recycling) v letech 2002-2005, věnovaném recyklaci za studena, umožnila 
specialistům naší firmy osvojit si nejnovější poznatky v této problematice. Projektu 
SCORE se zúčastnily 4 silničářské firmy (z Francie, Španělska, Švédska a ČR), 
centrální silniční laboratoře státní správy ve Francii a Španělsku, výrobce asfaltů 
Nynas a jedna universita z Francie. U tohoto typu výzkumných projektů hradí 
polovinu nákladů EU a druhou polovinu sami účastníci.  
Na práce v projektu SCORE navázaly aktivity v rámci českého výzkumného projektu 
CIDEAS (www.cideas.cz). Ve zprávě za rok 2006 [2] byly jednak uvedeny některé 
doplňující informace o projektu SCORE, které předtím nebyly v České republice 
publikovány a dále výsledky nově provedených laboratorních zkoušek. Další 
zkoušky, týkající se vlivu urychleného zrání na funkční vlastnosti směsí recyklátu 
s emulzí a cementem, byly provedeny v roce 2007 [3] a byly publikovány v naší i v 
 zahraniční literatuře [4]. 
Rozsah tohoto příspěvku neumožňuje se blíže těmito výsledky zabývat. Autoři 
z EUROVIA Services s.r.o. mohou k  problematice výzkumných prací na téma 
recyklace za studena poskytnout zájemcům podrobnější informace.  
 
2. Příklady provedených akcí recyklace za studena na místě 
Většina akcí se provádí recyklací vrstev vozovky do předepsané hloubky. Na jedné 
z realizovaných akcí v roce 2007 nebyla ve vozovce dostatečná tloušťka asfaltových 
vrstev, takže recyklát by po frézování obsahoval méně asfaltu než je u tohoto typu 
prací obvyklé.  Po dohodě s investorem byl použit asfaltový recyklát ze skládky 
patřící investorovi, který byl rozprostřen na povrch vozovky před nasazením 
recykléru Wirtgen. Ten provedl frézování a zhotovení směsi.  Zrnitost výsledné směsi 
spolu se specifikací dle TP 162 je v tabulce 1. 
Tab. 1. Zrnitost recyklátu 

síto Navržená směs Specifikace dle TP 162 
Velikost mm Propad v % hmotn. Propad v % hmotnosti 

63 100 100 
45 97,5 90 – 100 

31,5 94,4 70 – 100 
22,4 89,5 53 – 95 
16 82,5 40 – 90 
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síto Navržená směs Specifikace dle TP 162 
Velikost mm Propad v % hmotn. Propad v % hmotnosti 

11,2 69,2 30 – 83 
8 57,3 22 – 76 
4 36,7 13 – 65 
2 22,2 7 - 54 
1 11,9 3 – 43 

0,5 4,7 0 – 33 
0,25 1,2 0 – 25 
0,125 0,2 0 – 17 
0,063 0 0 – 14 

Bylo použito dávkování 2,5 % emulze Emultech P (C60B7) vyráběné SSŽ a 2,5 % 
cementu CEM II A-S 32,5R. 
Dosažené vlastnosti při průkazní zkoušce byly: 
Vlastnost  Vyrobená směs TP 162 
Mezerovitost v rozpouštědle    [%] 12,8 8 - 16 
Pevnost Rp7                           [MPa] 0,55 ≥ 0,5  (0,4*) 
Pevnost Rp28                          [MPa] 0,76 ≥ 0,75 (0,6*) 
Pokles pevnosti                         [%] 28 < 30 
Pozn. * pro směsi s převládající funkcí asfaltového pojiva  
(viz pozn. a) u tabulky   TP 162 z roku 2007). 
Při kontrolních zkouškách vzorků vyrobených přímo na stavbě statickým zhutněním 
tlakem 5,0 MPa  byly zjištěny vyšší hodnoty pevnosti  
Vlastnost  vz č. 07/720 vz. č. 0//719 průměr 
Pevnost Rp7           [MPa] 0,53 0,67 0,6 
Pevnost Rp28          [MPa] 0,59 0,84 0,72 
Pokles pevnosti        [%]  17 28 22 

I při poměrně malém dávkování pojiv bylo tedy dosaženo vyhovujícího výsledku. 

Na dalších stavbách realizovaných SSŽ v roce 2007 technologií recyklace za 
studena byly dosaženy při kontrolních zkouškách vyšší hodnoty pevnosti v příčném 
tahu.  

Pro ilustraci uvádíme ještě výsledky zkoušek pevnosti zkoušek z akce Lubenec a 
kontrolní zkoušky lehkou zatěžovací deskou. 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech       [MPa]   0,90 0,93 

Pevnost v příčném tahu po 28 dnech     [MPa]   1,19 1,24 
Pokles pevnosti v příčném tahu po 14 dnech 
na vzduchu a 14 dnech uložení ve vodě    [%]   22 12 

 
Číslo protokolu 659 660 661 777 778 průměr 
Rázový modul 
deformace Mvd    

[MPa] 

 
88,4 

 
90,5 

 
83,2 

 
81,1 

 
85,7 

 
85,8 

 
Tím byl splněn požadavek v TP 162 v tab. 9, kde je Mvd  ≥ 80 MPa. 
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Obr. 1 . Strojní sestava při recyklaci za studena (cisterna s emulzí, s vodou, recyklér) 
  Na této akci byl cement rozprostřen na povrch vrstvy navezeného recyklátu 
 
3. Závěr 
Ve skupině Eurovia se využívá recyklace různých stavebních materiálů. Velké 
zkušenosti jsou s recyklací materiálů z vozovek za studena s použitím emulze a 
cementu. V loňském roce byl pro závod 14 SSŽ zakoupen recyklér Wirtgen 
umožňující i použití pěnoasfaltu. Tato technologie je výhodná v případech, kdy je 
staveniště více vzdálené od výrobny asfaltových emulzí než od rafinerie, dodávající 
asfalt.  Nezbytné je ovšem, aby dodaný asfalt měl správnou teplotou zajišťující jeho 
napěnění.  
 
 
[1]  Fiedler J., Komínek Z.,  Racek I., Rychlík V.: Využití asfaltových a betonových 
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[3] Fiedler J., et al.: Sledování vybraných vlastností směsí studené recyklace při  

zrychleném stárnutí zkušebních těles , dílčí zpráva projektu CIDEAS, č.2321, 
prosinec 2007 

[4]  Carter A., Barberi A., Perraton D., Fiedler J., Komínek Z., Vacín O.: The influence 
of accelerated curing on Cold in Place Recycling,  52nd Annual CTAA Conference 
Niagara Falls, 2007  
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Abstract 

Protection of the environment and minimization of waste material represent an actual trend 
that has not avoided even the railway infrastructure. The ballast bed of railway is permanently 
exposed to effects of environment. We can not stop decrease of quality of the ballast bed 
material but recycling can return the required properties to this material. Process of recycling 
ballast bed material has to be integrated to technology for railway modernisation.  

 
1 Úvod  

Najviac zaťažovanou časťou železničnej trate z pohľadu ekológie je koľajové lôžko. Jeho 
recyklácia zahŕňa proces diagnostikovania kvality tohto materiálu a rozhodovací proces o 
voľbe technologického postupu samotnej recyklácie. Konečným výsledkom procesu 
recyklácie materiálu koľajového lôžka (MKL)  je možnosť výroby recyklovaných výrobkov. 
Z aspektu modernizácie je potrebné recykláciu koľajového lôžka začleniť do technológie 
modernizácie železničných tratí. 
 
2 Kvalitatívne požiadavky a diagnostika materiálu koľajového lôžka 

Jazdná dráha je otvorený systém vystavený účinkom okolitého prostredia. Materiál 
koľajového lôžka, ako kontaktná vrstva, podlieha v procese prevádzky 
prevádzkovému namáhaniu, ktoré môžeme rozčleniť nasledovne: 

• statické a dynamické dopravné zaťaženie, 
• klimatické zaťaženie, 
• niektoré opravné činnosti na železničnom zvršku, 
• ostatné prevádzkové zaťaženie. 
Čiastočné eliminovanie negatívnych javov vo vzťahu železničné kamenivo a životné 

prostredie rieši diagnostikovanie a analýza ekologickej kvality materiálu koľajového lôžka. 
Materiál aplikovaný do konštrukčnej vrstvy koľajového lôžka podlieha platným legislatívnym 
požiadavkám na jeho technickú aj ekologickú kvalitu, ktoré stanovuje TNŽ 72 1514 [1]. 
Základné požiadavky na konštrukciu a sortiment výrobkov kameniva do konštrukcie 
koľajového lôžka sú členené konkrétne technické požiadavky na: 

• spoločné technické požiadavky (otlkovosť, drviteľnosť v ráze, nasiakavosť, 
trvanlivosť, odolnosť proti mrazu, zrnitosť, tvar zŕn, odplaviteľné častice, 
cudzorodé častice), 

• špecifické technické požiadavky (prítomnosť vápencov a dolomitov, bridličnaté 
častice, zaoblenosť hrán, sklovité a spenené zrná).  
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Ekologické požiadavky na materiál koľajového lôžka zabezpečujú chemickú rovnováhu 
a znášanlivosť MKL so životným prostredím a sú požadované v rozsahu vyhovujúceho 
hodnotenia v modifikovanom štandardnom vodnom výluhu a v pevnej hmote. 

Diagnostika kvality MKL rieši spôsoby manipulácie a laboratórneho spracovania tohto 
materiálu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri realizácii opravných prác v konštrukcii 
koľajového lôžka. Metodika diagnostiky člení tento materiál z hľadiska predpokladu 
mechanického a chemického znečistenia a z hľadiska lokality železničnej trate do troch 
akostných skupín:  

• výziskový materiál z medzistaničnej koľaje (MK),  
• výziskový materiál zo staničnej koľaje (SK), 
•  výziskový materiál z výhybky (VYH). 

Procesu recyklácie materiálu koľajového lôžka predchádza komplexná diagnostika 
tohto materiálu vykonávaná v dvoch úrovniach [2].  

V 1.úrovni v rámci prevádzkovej diagnostiky je skúmaná a hodnotená technická 
kvalita materiálu koľajového lôžka, pričom výstupom tejto diagnostiky je materiál 
koľajového lôžka, ktorého technická kvalita: 

• vyhovuje prevádzke,  
• podmienečne vyhovuje prevádzke, 
• nevyhovuje prevádzke. 

 V prípade podmienečne vyhovujúceho a nevyhovujúceho hodnotenia kvality materiálu 
koľajového lôžka je jeho technická kvalita tak narušená, že je potrebné naplánovať čiastočnú, 
resp. úplnú recykláciu v osi koľaje, resp. mimo osi koľaje.  

V 2.úrovni v rámci vstupnej diagnostiky MKL, pred procesom recyklácie, je 
skúmaná a hodnotená jednak technická kvalita ale navyše aj ekologická kvalita tohto 
materiálu. Prvý stupeň vstupnej diagnostiky hodnotí technickú kvalitu MKL 
a výstupom je: 

• materiál použiteľný v konštrukcii koľajového lôžka, 
• materiál nepoužiteľný v konštrukcii koľajového lôžka. 

 Druhý stupeň vstupnej diagnostiky MKL skúma a hodnotí jeho ekologickú kvalitu 
a výstupom sú odporučenia na skladovanie tohto materiálu resp. obmedzenia pri 
skladovaní.  

 
3 Recyklácia koľajového lôžka 

Základná myšlienka recyklácie vychádza z opakovaného použitia materiálu v konštrukcii 
spodnej stavby železničných tratí. Recyklácia materiálu koľajového lôžka je proces, ktorý 
spracováva tento materiál vyzískaný v rámci opravných, rekonštrukčných a modernizačných 
prác na konštrukcii koľajovej dráhy a ďalej tento materiál využíva v podmienkach 
železničného staviteľstva. Rozsah a účinnosť navrátenia technickej a ekologickej kvality 
materiálu koľajového lôžka do normového stavu, resp. stavu približujúceho sa normovému, 
vo veľkej miere závisí od typu realizovanej recyklácie a konkrétneho technologického postupu 
recyklácie materiálu koľajového lôžka. Zrnitý materiál koľajového lôžka je predurčený na 
zaradenie do systému obehového hospodárenia s týmto materiálom. Jeho systém 
obehového hospodárenia je založený na princípe navrátenia sledovaných vlastností tohto 
materiálu opotrebovaného pôsobením prevádzkového namáhania. 
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Obeh materiálu koľajového lôžka sa vo fáze procesu recyklácie variantne člení do 
troch kvalitatívnych úrovní, ktoré zabezpečujú obeh materiálu bez recyklácie alebo 
obeh materiálu s čiastočnou, prípadne úplnou recykláciou.  

Podrobná schéma systému obehového hospodárenia s materiálom koľajového 
lôžka je znázornená na obr. č. 1 [3].  

Obr. č.1 Podrobná schéma systému obehového hospodárenia s materiálom 
koľajového lôžka [3] 
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V zásade je možné materiál koľajového lôžka recyklovať čiastočne, alebo úplne 
pričom proces recyklácia sa môže uskutočniť v osi koľaje alebo mimo osi koľaje. 
Čiastočná recyklácia v osi koľaje sa realizuje strojným čistením koľajového lôžka 
v rámci opravných prác. Úplná recyklácia v osi koľaje sa realizuje špeciálnymi 
ekosanačnými komplexmi alebo vlakmi spracovaním vyťaženého materiálu ako 
súčasť komplexnej sanácie konštrukcie spodnej stavby. Úplná recyklácia mimo osi 
koľaje sa realizuje spracovaním vyťaženého materiálu na trvalých prípadne 
dočasných recyklačných základniach. 

Podstata recyklácie vyťaženého materiálu koľajového lôžka je v jeho 
dekontaminácii, ktorá sa dosiahne triedením tohto materiálu, pričom nositeľ 
kontaminácie frakcia 0-8 mm je v procese definovaný ako odpad. V ďalšom kroku je 
materiál upravovaný na požadovanú frakciu recyklovaného polotovaru a následne 
obnovou ostrohrannosti a úpravou tvaru zŕn sa dosiahne zrnitosť finálneho 
recyklovaného výrobku.  

Recykláciu mimo osi koľaje, vykonávanú na recyklačných základniach je možné 
vykonať dvoma technologickými postupmi [2].  

Kontinuálny technologický postup materiál koľajového lôžka spracováva na 
finálny recyklovaný výrobok požadovanej frakcie bez prerušenia v jednom 
technologickom slede. Umožňuje priebežne aktualizovať mleciu dráhu drviaceho 
zariadenia v závislosti na meniacej sa kvalite vstupného materiálu, pričom kombinuje 
recykláciu vstupného materiálu na recyklovaný materiál a výrobu finálneho 
recyklovaného výrobku.  

Delený technologický postup recyklácie materiálu koľajového lôžka zahŕňa dve 
samostatné technológie. V 1. kroku vstupný materiál recykluje na recyklovaný 
materiál frakcie 0 – 32 mm a 32 – 63 mm a v 2. kroku jednotlivé frakcie spracováva 
na finálne recyklované výrobky. Delená technológia efektívne využíva granulometriu 
vstupného materiálu a umožňuje pridávanie iných surovín počas procesu 
spracovania, a teda môže vyrábať zmesné materiály s požadovanými technickými 
parametrami (zrnitosť, prítomnosť vápencov a dolomitov, a pod.). 

Technologické postupy výroby recyklovaných výrobkov sú na Obr. č. 2 a č. 3 [4].  
Vstupnými podkladmi pri rozhodovaní o použití recyklovaného materiálu 

koľajového lôžka sú reálne možnosti využitia tohto materiálu za predpokladu 
splnených technických a ekologických požiadaviek kvality. Známe technické 
a ekologické predpoklady vyzískaného materiálu koľajového lôžka a existujúce 
technológie recyklácie umožňujú výrobu recyklovaného materiálu s možnosťou jeho 
ďalšieho použitia v odvetví železničného staviteľstva. Predpokladá sa s využitím 
recyklovaného materiálu koľajového lôžka ako [2]: 

• recyklovaný materiál do konštrukcie koľajového lôžka,  
• recyklovaný materiál do konštrukcie podkladových vrstiev (vystužených 

a nevystužených), 
• recyklovaný materiál pre ostatné stavebné účely v podmienkach železničného 

staviteľstva, 
• výziskový materiál bez možnosti jeho ďalšieho využitia.   
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4 Technológie modernizácie železničných tratí 
Železničné trate je možné modernizovať dvoma zaužívanými technologickými 

postupmi, a to so znesením koľajového roštu alebo bez jeho znesenia.  
Aplikácie návrhu technologických postupov boli vytvorené podľa modelov systému 

„Modernizácia výhybky“ a systému „Modernizácia koľaje“, ktoré sú rozdelené do 
podsystémov charakterizovaných typom konštrukcie podvalového podložia. Model 
technologického postupu, určeného pre automatizáciu návrhu technologického 
postupu modernizácie koľaje (okrem výhybiek) na základe používaných technológií 
sanácie podvalového podložia, tvorí základ systému „Modernizácie koľaje“ [5].  

Matematický aj technologický model umožňuje vytvoriť technologický postup 
využívajúci postup prác so znesením koľajového roštu alebo využívajúci technológie 
prác bez znesenia koľajového roštu. Pre potreby členenia postupu prác je možné 
definovať pozíciu jednotlivých krokov recyklácie nasledovne: 

1. prípravné práce: - vstupná diagnostika 
2. realizačné práce: 

• transport vyzískaného materiálu na recyklačnú základňu alebo depóniu, 
• triedenie materiálu na frakcie, odstránenie hlinitých a kovových častíc, 
• otlk materiálu, deštrukcia poškodených zŕn, obnova ostrohrannosti zŕn, 
• triedenie materiálu na komponenty recyklovaného výrobku(len pri delenej 

výrobe), 
• výroba recyklovaného výrobku (len pri delenej výrobe), 
• výstupná diagnostika, 
• transport recyklovaného výrobku na miesto zabudovania z recyklačnej 

základne alebo depónie.  
 

5 Záver 
Z charakteru recyklačných prác vyplýva, že väčší objem pracovných činností je 

vykonávaný mimo miesta modernizácie železničnej trate. Za predpokladu, že je 
zabezpečený kontinuálny odvoz, recyklácia a dovoz materiálov na miesto 
modernizácie trvanie vlastnej recyklácie neovplyvňuje realizované modernizačné 
práce. Obojsmerný transport materiálu určeného na recykláciu a opätovné využitie 
sa stáva ťažiskovou úlohou pri začlenení recyklácie do technologického postupu 
modernizácie železničných tratí.  
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Abstract 
In connection with increasing construction activity results steadily bigger amount of 
construction waste. For exploitation of such waste it is necessary to know conditions 
and possibilities for processing of recycled materials prepared of it and verify consis-
tently recycled materials characteristics. It is necessary to verify at the same time 
characteristics of mixtures prepared of it, regarding of end using. One type of con-
struction waste, which using wasn’t verified until now, is also crushed recycled con-
crete and its using in asphalt mixtures.  

 
1. Úvod 

Ochrana prírodného prostredia a racionálne využívanie prírodných surovinových 
zdrojov patria medzi najdôležitejšie úlohy národného hospodárstva. Objem a úplnosť 
spracovania vstupných surovín na úžitkový výrobok sú charakteristikou úrovne roz-
voja vedy a techniky spoločnosti a majú značný význam na zabezpečenie jej ďalšie-
ho rozvoja. Ekonomika národného hospodárstva potrebuje v čo najväčšej miere vyu-
žívať všetko, čo bolo doposiaľ odpadom. Druhotné suroviny môžu nahradzovať prí-
rodné suroviny všade tam, kde výskyt prírodných surovín je nedostatočný alebo ich 
ťažba musí byť obmedzovaná, alebo tiež tam, kde cena prírodných surovín sa nad-
merne zvyšuje veľkými prepravnými vzdialenosťami na miesto ich spotreby. Práve 
v stavebníctve sú značné možnosti využitia priemyselného odpadu, či už pri výrobe 
stavebných látok alebo priamo na stavbách. O tom svedčia doterajšie poznatky 
z vedeckovýskumnej činnosti v rôznych krajinách. Treba konštatovať, že napriek 
mnohoročnému úsiliu o využívanie odpadu doteraz neboli vyčerpané všetky možnos-
ti jeho využitia čo do množstva aj druhovosti. Na overenie možnosti znovupoužitia 
rôznych materiálov bolo v celosvetovom meradle riešených mnoho výskumných pro-
jektov. Použitie materiálov v cestnom staviteľstve, ktoré sú „odpadom“ niektorých 
iných technológií, si vyžaduje dôsledný výskum a stanovenie kritérií na ich použitie – 
zdravotné, bezpečnostné, ekologické i kvalitatívne.  

Napriek všetkým politickým i ekonomickým tlakom je použitie alternatívnych mate-
riálov v cestnom staviteľstve stále malé. Je to v dôsledku nedôvery v ich technické 
parametre, dostupnosti prírodných zdrojov, ceny za ich úpravu a dopravu, negatívny 
dopad na životné prostredie (obava z neho). 

Zavádzaním progresívnych daní za skladovanie odpadov sa zvyšuje ekonomický 
tlak na opätovné použitie výrobkov a materiálov. Znakom našej súčasnej doby sa 
stalo uplatnenie recyklovaných materiálov alebo odpadov rôznych druhov pri výstav-
be ciest.  
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2. Recyklované kamenivo 
V minulosti sa problém nedostatku a aj vysokých cien materiálov riešil využívaním 

miestnych materiálov, vedľajších priemyselných výrobkov, prípadne odpadov, ktoré 
bolo potrebné upraviť. V období svetovej energetickej krízy na prelome sedemdesia-
tych a osemdesiatych rokov minulého storočia, ktorá sa prejavila aj v dostupnosti 
a cene asfaltov, boli riešené mnohé vedeckotechnické projekty s cieľom zavedenia 
technológie opätovného použitia materiálov, najmä asfaltových zmesí. Bola to predo-
všetkým otázka technická, s cieľom využitia v minulosti zabudovaného kameniva 
a asfaltu v asfaltových vozovkách, zachovania nastúpeného smeru pri znižovaní poč-
tu prašných vozoviek a pri zosilňovaní vozoviek pozemných komunikácií. 

Recyklovanie je definované ako regenerácia materiálu z odpadového prúdu 
a jeho spracovanie podľa potreby tak, aby ho bolo možné použiť znovu ako surovinu 
na výrobky, ktoré sa môžu podobať pôvodnému materiálu. Opakované využitie je 
regenerácia materiálu z odpadového prúdu pre využitie na podobný účel ako pred-
tým, bez zmeny totožnosti. Na používanie odpadu ako druhotnej suroviny sa používa 
termín recyklácia (recycling). Pojem zahŕňa navrátenie odpadu do výrobného proce-
su a jeho opätovný prechod procesom.  

Recyklačné technológie sú známe, ale vo väčšom meradle sa využívajú len 
v niektorých krajinách. Využívanie odpadu je v krajinách Európskej únie pomerne 
rozsiahle, najmä v Nemecku, Dánsku, Francúzsku a Holandsku, pričom  sa tam vyu-
žíva viac ako 90 % materiálov z rekonštrukcie vozoviek, z demolácie stavebných 
konštrukcií a rôzneho odpadu.  

Kamenivo je podľa definície výrobok vyrobený z prírodných alebo priemyselných 
materiálov. Podľa nových európskych noriem sem spadá aj recyklované kamenivo. 
Vytvára základňu pre väčšinu stavebných konštrukcií. V štátoch OECD je ročná spot-
reba kameniva 4 až 8 ton na osobu za rok.  

Každý nový materiál musí spĺňať určité technické, environmentálne a ekonomické 
kritériá. Inými slovami, odpadový materiál sa stane prijateľnou náhradou prírodných 
materiálov iba vtedy, ak jeho úžitkové vlastnosti nebudú horšie alebo budú len mier-
ne horšie, ako vlastnosti prírodných materiálov a keď nebude mať výraznejší envi-
ronmentálny alebo ekonomický vplyv. Značným problémom je tiež zdravie pracovní-
kov a bezpečnosť. Pred tým, ako sa použije nový odpadový materiál, treba ho pre-
skúmať a overiť počas istého obdobia, aby sa zistila jeho kvalita a spoľahlivosť. 

Nové európske normy a technické podmienky umožňujú použitie recyklátu za  
rovnakých podmienok ako pre prírodné suroviny. Problém je však v tom, že pri nie-
ktorých vlastnostiach recyklátu je veľmi obtiažne splnenie kritérií stanovených pre 
prírodné kamenivo. Pritom však pri mnohých aplikáciách nejde o zásadný problém, 
ktorý by znižoval výslednú kvalitu stavby (napríklad pri využití recyklátu ako zásypo-
vého materiálu). Často možno tento materiál výhodne použiť do rôznych konštruk-
čných vrstiev vozoviek, kde svojimi vlastnosťami dokonca v niektorých parametroch 
predstihuje prírodné materiály. 

Fyzikálnomechanické vlastnosti recyklátu sa musia kontrolovať rovnakým postu-
pom ako v prípade prírodného kameniva, naviac sa musia podrobnejšie overovať 
jeho chemické vlastnosti, ktoré vyplývajú zo spôsobu prvotného použitia, prípadne 
odstraňovania. Norma STN EN 1744 – „Skúšky na stanovenie chemických vlastností 
kameniva“, skladajúca sa z nasledujúcich častí:  

1 – Chemická analýza 
2 – Stanovenie odolnosti proti alkalickej reakcii (ešte nevydaná v SR) 
3 – Príprava eluátov vylúhovaním kameniva 
4 – Stanovenie citlivosti kamennej múčky pre bitúmenové zmesi na vodu 

 46



5 – Stanovenie chloridov rozpustných v kyselinách 
6 – Stanovenie vplyvu extraktov z recyklovaného kameniva na začiatok tuhnutia    
      cementu  

uvádza rozsah skúšok, ktorými sa môže posudzovať vhodnosť recyklátu na rôzne 
účely použitia alebo na podmienky skladovania. Viaceré skúšobné postupy slúžia na 
preukázanie a vyjadrenie rozsahu pôsobenia organických nečistôt. Posledná časť 
tejto normy, špeciálne zameraná na recyklované kamenivo, určuje postup na stano-
venie vplyvu zložiek z recyklovaného kameniva rozpustných vodou na začiatok tuh-
nutia cementu.  

Norma prEN 933-11 „Skúška na rozdelenie zložiek recyklovaného hrubého ka-
meniva" určuje skúšobný postup pre recyklované hrubé kamenivo, s cieľom identifi-
kovať a odhadnúť relatívne podiely jednotlivých zložiek. (Táto norma, ktorá bola pri-
pravená na schválenie už začiatkom roka 2004, však doteraz nebola vydaná; zrejme 
z dôvodu problémov s určením podielu škodlivých látok.) Ak sa pri tomto postupe 
nájdu škodlivé látky, mali by sa spracovať v súlade s predpismi platnými na mieste 
použitia. Pri tejto skúške sa zrná skúšobnej vzorky z hrubého recyklovaného kameni-
va ručne roztriedia do šiestich tried. Triedy B a X možno ďalej rozdeliť na podtriedy, 
podľa vhodnosti na účel konečného použitia – tabuľka 1.  

Tabuľka 1   Triedy na zadelenie recyklovaného hrubého kameniva 
Trieda Druh Symbol pre 

hmotnosť 
A materiály obsahujúce asfalt MA
B murivo MB
B1 murivo z hliny, t. z. tehly, dlaždice, atď. MB1
B2 vápnopieskové murivo MB2
B3 betónové murivo (z ľahkého alebo hutného kameniva) MB3
B4 autoklávový penobetón MB4
B5 kamenivo z panelov MB5
C betón a výrobky z betónu, malta MC
L ľahké kamenivo ML
U nestmelené kamenivo MU
X ostatné materiály MX
X1 súdržné materiály, t. z. íl, zemina MX1
X2 rôzne (drevo, sklo, kovy, guma, umelé hmoty, atď.) MX2
X3 sadra, omietka MX3

Recyklovanie umožňuje zachovávať prírodné materiály a minimalizovať tak vyu-
žívanie prírodných zdrojov vo výstavbe. Okrem pôvodných prírodných materiálov 
možno použiť aj ďalšie odpadové materiály z rôznych odvetví priemyslu. Medzi spo-
mínanými materiálmi sú zo starých dopravných stavieb najdôležitejším druhom od-
padu vybúraný betón a asfaltová zmes, pretože tieto obsahujú látky, ktorých zdroje 
sú obmedzené (štrkopiesok, piesok, kamenivo, asfalt ako výrobok z ropy) a možno 
ich bez problémov opakovane spracovať a využiť pri výstavbe a rekonštrukcii ciest.  

Ak materiál získaný pri búraní a odfrézovaní vozovky nemá preukázateľne ne-
bezpečné vlastnosti a vyhovuje aj technickým požiadavkám pre dané technológie, 
možno ho znovu použiť do vozovky. Pri uložení takéhoto materiálu na dočasnú 
skládku je potrebné jeho posúdenie z hľadiska vylúhovateľnosti, aby bola zabezpe-
čená ochrana vôd v okolí skládky.   
3. Overenie použitia betónového recyklátu do asfaltových zmesí 
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Na využitie odpadu je potrebné poznať podmienky a možnosti na spracovanie re-
cyklovaných materiálov pripravených z neho a dôsledne overovať vlastnosti recyklo-
vaného materiálu. Súčasne je potrebné overovať vlastnosti zmesí pripravených 
z neho s ohľadom na konečné použitie. Jedným z takýchto stavebných odpadov, kto-
rých použitie sa doteraz u nás neoverovalo, je aj drvený recyklovaný betón a jeho 
použite do asfaltových zmesí. 

Prevažnú väčšinu skúšok na hodnotenie použiteľnosti priemyselného odpadu tvo-
ria skúšky empirické, pričom treba používať skúšky funkčné, ktoré modelujú použitie 
materiálu do konštrukčných vrstiev ciest. Predovšetkým treba posudzovať účinky 
mrazu na materiál použitý do podkladných vrstiev a podložia vozovky, a najmä mate-
riál obsahujúci jemné častice.  

Aj keď použitie odfrézovaného asfaltového materiálu do nových zmesí je známe 
už pomerne dlhú dobu a podmienky jeho využitia do rôznych vrstiev vozovky sú uve-
dené vo viacerých technologických normách, použitie betónového recyklátu do asfal-
tových zmesí sa u nás prakticky neoverovalo. 

Vlastnosti betónového recyklátu na výrobu čerstvého betónu alebo asfaltovej 
zmesi musia vyhovovať rovnakým kritériám a požiadavkám ako na prírodné kameni-
vo, t. z. kritériám uvedeným v STN EN 12620 „Kamenivo do betónu“, rovnako to platí 
aj pre použitie recyklátu do bitúmenových zmesí (STN EN 13043). Tieto normy medzi 
materiálmi použiteľnými na výrobu kameniva uvádzajú aj recyklovaný materiál. Po-
žiadavky v týchto normách sú založené na skúsenostiach s používaním rôznych dru-
hov kameniva. Ak sa použije kamenivo, s ktorým nie je dostatok skúseností, musí sa 
postupovať opatrne a jeho vlastnosti treba overovať pre konkrétny prípad použitia. 

Pri overovaní vlastností recyklátu ide predovšetkým o vlastnosti ako objemová 
hmotnosť, zrnitosť, tvarové charakteristiky, odolnosť proti rozdrobovaniu a obrusova-
niu, nasiakavosť, odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu, obsah škodlivých lá-
tok, chemické zloženie kameniva a iné. Z dostupnej literatúry vyplýva, že treba do-
predu uvažovať s niektorými negatívnymi vlastnosťami recyklovaného betónu, a to: 
–  nižšia objemová hmotnosť (2,0 – 2,5 Mg.m-3), 
–  vyššia nasiakavosť, 
–  nižšia odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu, 
–  vyšší obsah jemných častíc v drobnom recykláte, 
–  nižšia trvanlivosť drobného materiálu. 

Drobné zrná betónového recyklátu obsahujú veľký podiel cementového kameňa, 
ktorý býva podľa použitia pôvodnej betónovej konštrukcie čiastočne skorodovaný a 
povrchové vrstvy zŕn obsahujú uhličitan vápenatý (CaCO3), ktorý vzniká karbonatizá-
ciou. Preto použitie drobných zŕn betónového recyklátu (do 4 mm) je čiastočne ob-
medzené a podiel drobného recyklátu by mal byť, v závislosti od jeho vlastností, me-
dzi 20 až 40 %. Hrubé zrná betónového recyklátu do 32 mm vykazujú lepšie vlast-
nosti ako zrná recyklovaného betónu nad 32 mm.  

V rámci riešenia viacerých úloh sa na pracovisku CVVL skúmala možnosť využitia 
viacerých druhov materiálu pochádzajúceho z rôznych stavebných konštrukcií. Pri 
riešení grantového projektu VEGA číslo 1/3318/06 „Využitie recyklovaných materiá-
lov do asfaltových zmesí za účelom zníženia množstva odpadov a zlepšenia životné-
ho prostredia“ sa pristúpilo k stanoveniu vlastností novej asfaltovej zmesi typu ABS 
pripravenej s použitím betónového recyklátu. Na dôsledné zhodnotenie použiteľnosti 
recyklovaného kameniva bolo potrebné vykonať základné skúšky jeho vlastností 
a porovnať ich s vlastnosťami prírodného kameniva. Na toto overenie sa použil betó-
nový recyklát, ktorý bol odobratý zo separovaných skládok v Bratislave s viacerými 
druhmi recyklátu z drveného betónu získaného drvením stĺpov a stropných konštruk-
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cií výrobnej haly. Recyklát bol podrvený na odrazovom drviči značky Hartl. Triediacim 
zariadením bol podrvený materiál roztriedený na rôzne frakcie, na vibračnom rošte 
bola odseparovaná zemina a magnetom bola sekundárne odseparovaná výstuž. Na 
skládkach takéhoto materiálu boli oddelené frakcie 0/4 mm, 2/8 mm, 0/11 mm 
a 11/22 mm. Z týchto skládok sme na skúšky zvolili materiál frakcie 0/11 mm.  

Odber a laboratórne spracovanie vzoriek betónového recyklátu a prírodného ka-
meniva bežne používaného do asfaltových zmesí sa vykonalo podľa STN: 

–  vzorkovanie podľa STN EN 932-1, 
–  zmenšovanie laboratórnych vzoriek podľa STN EN 932-2. 
Po získaní reprezentatívnej vzorky, t. z. hrubej vzorky z haldy sa v laboratóriu 

predpísaným spôsobom pripravili laboratórne vzorky (zmenšené z hrubej vzorky, ur-
čené na laboratórne skúšky) a z nich skúšobné vzorky a návažky potrebné na jednot-
livé skúšky. Na vzorkách sa podľa platných STN EN stanovovali nasledujúce fyzikál-
ne vlastnosti betónového recyklátu:  
– Zrnitosť. Sitový rozbor, podľa STN EN 933-1.  
– Tvar zŕn. Tvarový index – TI podľa STN 72 1172 a SI (bi3) podľa STN EN 933-4. 
– Odolnosť proti obrusovaniu (mikro-Deval), podľa STN EN 1097-1. 
– Odolnosť proti rozdrobovaniu LA, podľa STN EN 1097-2. 
– Sypná hmotnosť a medzerovitosť, podľa STN EN 1097-3. 
– Objemová hmotnosť zŕn a nasiakavosť, podľa STN EN 1097-6. 
– Súčiniteľ urýchleného vyhladzovania kameniva, podľa STN 72 1182. 
– Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu, podľa STN EN 1367-1. 

Z výsledkov sitového rozboru frakcie 8/11 mm vyplynuli tieto charakteristiky: 
nadsitné                                       2,49 % 
podiel hrubého kameniva 52,34 % 
podiel drobného kameniva 47,66 % 
podiel jemných zŕn (pod 0,063 mm)   1,41 %  
podiel cudzorodých častíc 0,06 % (úlomok tehly + zrno trosky) 

Podľa tabuľky 2 STN EN 13043 „Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery 
ciest, letísk a iných dopravných plôch“ – Všeobecné požiadavky na triedy zrnitosti, 
možno vzorku zaradiť do kategórie pre štrkodrvinu GA90 (D ≤  45 mm; d = 0). Podľa 
tabuľky 5 tejto normy možno skúšanú vzorku (s prevažným podielom zŕn nad 2 mm) 
zaradiť do kategórie maximálnych hodnôt obsahu jemných zŕn  f2. 

Možno konštatovať, že skúšaná vzorka obsahovala minimálne percento jemných 
zŕn a zaraďuje sa do najprísnejšej kategórie triedy zrnitosti. Nie je potrebné hodnotiť 
kvalitu jemných zŕn – škodlivosť, nakoľko podľa Prílohy D STN EN 12620 sa jemné 
zrná považujú za neškodné, ak je celkový obsah jemných zŕn menší ako 3 %. 

Hodnoty tvarových charakteristík (tvar zŕn): tvarový index (SI) (bi3) bol 9,8 a in-dex 
plochosti (FI) bol 14,1. Podľa tabuľky 8 STN EN 13043 možno vzorku zaradiť do ka-
tegórie maximálnych hodnôt tvarového indexu SI15 (najprísnejšia kategória) a pod-ľa 
tabuľky 7 do kategórie maximálnych hodnôt indexu plochosti FI15. Výsledky ukazujú, 
že pri zdrobňovaní zŕn v drviči sa zlepšujú tvarové charakteristiky recyklátu.  

Odolnosť proti obrusovaniu charakterizovaná súčiniteľom obrusnosti mikro-Deval 
(MDE) za mokra bola 17,7 %. Podľa tabuľky 15 možno skúšanú vzorku zaradiť do ka-
tegórie maximálnych hodnôt odolnosti proti obrusovaniu MDE20.  

Odolnosť  proti  rozdrobovaniu charakterizovaná súčiniteľom Los Angeles (LA) bo-
la 24,7 %. Podľa tabuľky 11 možno vzorku zaradiť do kategórie maximálnych hodnôt 
súčiniteľa Los Angeles LA25. 

Sypná hmotnosť (ρb) bola 1,571 Mg.m-3 a medzerovitosť (ν) bola 21,12 %. 
Objemová hmotnosť (ρrd) bola 2,556 Mg.m-3. 
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Nasiakavosť (WA) bola 1,72 %. Podľa tabuľky 17 možno skúšanú vzorku zaradiť 
do kategórie maximálnych hodnôt WA242.  

Súčiniteľ urýchleného vyhladzovania kameniva (fOK) bol 0,46. Podľa kritérií na po-
užívanie kameniva do obrusnej vrstvy vozovky z hľadiska vyhladiteľnosti možno 
vzorku použiť na premávkou menej zaťažené obrusné vrstvy vozoviek.   

Odolnosť  proti  zmrazovaniu  a rozmrazovaniu (F) bola 1,83 %. Podľa tabuľky 19 
možno skúšanú vzorku zaradiť do kategórie maximálnych hodnôt odolnosti proti 
zmrazovaniu a rozmrazovaniu F2.  

Podiel drvených zŕn v hrubom kamenive sa stanovil vizuálnou prehliadkou všet-
kých zŕn. Na sledovanej vzorke bolo 79,3 % úplne predrvených alebo lámaných zŕn. 
Podľa tabuľky 9 možno vzorku zaradiť do kategórie percentuálneho podielu drvených 
a lámaných povrchov zŕn C90/1.  

Na materiály používané do krytov vozoviek sa kladú najvyššie požiadavky, preto aj 
na použitie R-materiálu do krytu sa musia brať do úvahy vyššie kritériá, ako na ostat-
né vrstvy. Skúšaný materiál vyhovoval všetkým požiadavkám podľa príslušných 
článkov normy STN 73 6121 (okrem požiadavky na vyhladiteľnosť).  

Podobne možno jednotlivé skúšané vlastnosti zaradiť do kategórií hodnôt uvádza-
ných v STN EN 12620, 13242, 13383-1 a 13450. Kritériá na použitie jednotlivých ka-
tegórií vlastností však nie sú uvedené v žiadnej technickej norme, ani inom záväz-
nom predpise. Výber vhodnej kategórie však podľa filozofie nových európskych no-
riem by mal stanoviť investor (objednávateľ) stavebných prác s ohľadom na konečné 
použitie. 

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že recyklované kameni-
vo získané drvením betónových panelov a stĺpov, pretriedené na požadovanú zrni-
tosť a ktoré je riadne skladované, bez možnosti znečistenia inými materiálmi na 
skládke, je svojimi vlastnosťami porovnateľné s prírodným kamenivom. Podľa účelu 
konečného použitia ho možno využiť aj na náročnejšie konštrukcie do asfaltových 
vrstiev (okrem obrusných vrstiev silne zaťažených vozoviek), do betónu a na vodné 
stavby. Materiál je vhodný na tmelenie hydraulickými aj bitúmenovými spojivami.  

Z materiálov bežne používaných v cestnej praxi sme navrhli a odskúšali zloženie 
zmesi typu asfaltový betón strednozrnný – ABS. Zloženie kamennej zmesi sa navrhlo 
tak, aby sa dosiahla zmes vyhovujúca požiadavkám normy STN 73 6121 „Hutnené 
asfaltové vrstvy“. Zloženie zmesi bolo nasledujúce:  

Frakcia Hornina Lokalita Dávkovanie zložky 
[%] 

Obsah v zmesi 
[%] 

8/11 mm melafýr Sološnica 22,0 20,82 
4/8 mm melafýr Sološnica 18,0 17,02 
0/4 mm vápenec Trstín 56,0  52,98 

kamenná múčka vápenec Žirany 4,0 3,78 
asfalt 70/100  Slovnaft 5,7 5,4 

S touto zmesou sme potom v rôznych kombináciách overovali použitie betónové-
ho recyklátu nahradením niektorých frakcií takto: 

zmes č. 1 zmes s použitím len prírodného kameniva, 
zmes č. 2 frakcia 8/11 mm nahradená recyklátom čistej zrnitosti 8/11 mm, 
zmes č. 3 frakcia 4/8 mm nahradená recyklátom čistej zrnitosti 4/8 mm, 
zmes č. 4 frakcie 8/11 mm a 4/8 mm z prírodného kameniva nahradené re-

cyklátom čistej zrnitosti 8/11 mm a 4/ 8 mm.  
Z laboratórnej vzorky recyklátu, z bežne používaného kameniva a z cestného as-

faltu 70/100 sme pri teplote 150 °C pripravili skúšobné telieska, ktoré sme potom po-
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drobovali rôznym skúškam v Marshallovom lise a v prístroji Nottingham Asphalt Tes-
ter (NAT). Skúšky na stanovenie modulu pružnosti zaťažovaním v priečnom ťahu 
(OZPT) sa robili pri piatich rôznych teplotách, pričom sa stanovovala zvislá sila, vo-
dorovná deformácia, modul pružnosti a súčiniteľ teplotnej citlivosti τ, ako pomer mo-
dulov pružnosti zistených pri teplotách -10 a +40 °C. Výsledky týchto skúšok sú uve-
dené v tabuľkách 2 a 3 a znázornené na obrázku 1. 
Tabuľka 2   Výsledky skúšok podľa Marshalla 
Číslo zmesi Stabilita SM   [kN] Pretvorenie PM   [mm] Miera tuhosti MT 

1 10,42 33 31,6 
2 10,51 33 31,8 
3 9,26 29 31,9 
4 10,45 32 32,7 

 
Tabuľka 3   Modul pružnosti pri rôznych teplotách 

Modul pružnosti [MPa] pri teplote skúšania [°C] Číslo 
zmesi -10 5 20 40 60 

Súčiniteľ teplotnej 
citlivosti τ 

1 35748 20015 4906 1002 246 35,7 
2 39755 18366 5664 827 252 48,1 
3 34627 18933 5217 767 210 45,1 
4 30300 19470 6142 1051 259 28,8 

 

M
od

ul
 p

ru
žn

os
ti 

[M
P

a]

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0 °C]

Zmes 4
Zmes 3
Zmes 2
Zmes 1

Teplota [6040205-1

10000

5000

Obrázok 1  Vplyv teploty na modul pružnosti rôznych zmesí 
Pri porovnávaní dosiahnutých výsledkov zmesí pripravených s rôznym zastúpe-

ním betónového recyklátu možno konštatovať, že overovaný recyklát prakticky vôbec 
neovplyvnil dosahované hodnoty stability, pretvorenia, modulu pružnosti a odolnosti 
proti deformácii, ktoré sa považujú za rozhodujúce pri posudzovaní vhodnosti asfal-
tových zmesí. Z tohto tiež vyplýva, že betónový recyklát v kombinácii s novou zme-
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sou typu asfaltový betón umožňuje navrhnúť a vyrobiť zmes, ktorá poskytuje vlast-
nosti vyhovujúce aj prísnym požiadavkám na kryty vozoviek, aj na obrusnú vrstvu 
menej zaťažených vozoviek. 

Dosiahnuté výsledky jednoznačne poukazujú na to, že pri dodržaní požiadaviek 
na skladbu zmesi, obsah asfaltu a podiel filerových zŕn možno vytvoriť novú zmes s 
použitím relatívne vysokého podielu betónového recyklátu bez obáv zo zhoršenia 
vlastností asfaltovej zmesi. Takýto recyklát však musí byť pripravený veľmi starostli-
vo, bez obsahu cudzorodých častíc a vyrobený z betónových prvkov s vyššou odol-
nosťou a pevnosťou.  

 
4. Záver 

Výsledky skúšok vlastností zmesí s použitím betónového recyklátu poukázali na 
značné možnosti využitia takýchto materiálov pri dodržaní požadovanej kvality vý-
slednej zmesi. S ohľadom na rovnomernú zrnitosť možno sledovaný recyklát využiť 
aj pre obrusné vrstvy vozoviek pridaním do novej asfaltovej zmesi. Dosiahnuté vý-
sledky dávajú predpoklad na lepšie využitie materiálov z kvalitných búraných kon-
štrukcií. Výsledky sú dobrým podkladom na vypracovanie potrebných predpisov pre 
využívanie takýchto materiálov. Každý recyklát však musí byť vopred v laboratóriu 
overený a musia sa stanoviť rozhodujúce parametre takéhoto materiálu, predovšet-
kým s ohľadom na množstvo a vlastnosti spojiva. Recykláciou dochádza nielen 
k výraznému zníženiu objemov ukladaného odpadu, ale aj k úspore primárnych su-
rovín. 

Zodpovednosť za zvýšenie rozsahu recyklácie a využitia odpadu však má vláda, 
ktorá môže použiť legislatívne nástroje na stanovenie cieľových limitov recyklácie 
materiálov a ovplyvňovať trh s vedľajšími výrobkami. Hoci, tak ako aj v niektorých 
iných krajinách, aj  u nás vláda vyhlasuje podporu recyklačným technológiám, avšak 
bez konkrétnych opatrení. 

Využitiu recyklácie a odpadových materiálov pomôžu aj nové európske normy za-
vádzané v členských krajinách Európskej únie. Odpadové materiály, ktoré spĺňajú 
technické parametre požadované pre cestné materiály, bude možné pri splnení 
ochrany životného prostredia použiť bez osobitných predpisov. Vykonané výskumy 
potvrdili, že každý vedľajší produkt je vhodný na znovupoužitie, pokiaľ jeho vlastnosti 
umožnia jeho využitie do  konštrukcie.  

Súčasný stav recyklácie u nás stále nezodpovedá naliehavosti problému. V kra-
jinách EÚ je rozsah recyklácie viac ako dvojnásobný. Technológie spracovania suro-
vín sú často nedostatočné z dôvodu nedocenenia ekologického prínosu zo strany 
samospráv a štátu. Stále je skladovanie materiálu lacnejšie, ako jeho opätovné pou-
žitie. Ak zoberieme do úvahy, že vlastnosti recyklátu sú napriek moderným postupom 
a riadeniu kvality v porovnaní s primárnymi materiálmi všeobecne horšie, je veľmi 
ťažké nájsť pre recyklované materiály odbyt. Recyklát je potom z tohto dôvodu často 
spracovávaný menej kvalitne, s ohľadom na najnižšiu možnú cenu a väčšinou potom 
končí ako podradný materiál. Využívanie takýchto materiálov naviac komplikuje stav, 
že nie sú k dispozícii technické normy, ktoré by uvádzali požiadavky na vlastnosti 
materiálu a posudzovali by jeho kvalitu.  

Príspevok bol spracovaný v rámci grantového projektu č. 1/3318/06 
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Abstract 
This paper deals with impact research of the building production volume increase, 
include reconstruction and demolition works on the construction and demolition 
waste volume increase. The change of legislative relation waste – waste generator 
and its impact on volume waste and waste disposal way is mentioned in first part of 
articles. The recycling ways are reported in its conclusion. 
 
1. Úvod  
     Na jednej strane, stavebníctvo ako jedno z odvetví hospodárstva, produkuje 
obrovské množstvo odpadu, ale na strane druhej má tento odpad špecifické 
vlastnosti. Jeho materiálové zloženie predstavuje veľmi významný zdroj druhotných 
surovín. Spätným využívaním a zhodnocovaním dochádza k zmenšovaniu 
ekologického zaťažovania krajiny a k šetreniu neobnoviteľných prírodných zdrojov. 
Samotná recyklácia neberie výrobky s ukončeným životným cyklom za odpad, ale za 
zdroj, ktorý vytvára nové hodnoty. Recyklácia sa stáva novým priemyselným 
odvetvím, ktoré produkuje výrobky – recykláty, ktoré sú vhodnou náhradou a zároveň 
konkurenciou prírodných zdrojov.  
 
2. Zmena legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a jej vplyv na 
nakladanie s odpadmi 
     V roku 1991 Federálne zhromaždenie ČSFR prijalo zákon č.238/1991 Zb. z., 
v ktorom bol vymedzený odpad ako vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež 
hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti 
o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia[1]. Pôvodca odpadu bol 
definovaný ako právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri ktorej 
činnosti vznikajú odpady. Pre komunálny odpad vznikajúci na území obce sa za 
pôvodcu považovala táto obec[1]. Opatrenie Federálneho výboru pre životné 
prostredie z roku 1991 ktorým sa vyhlasuje kategorizácia a katalóg odpadov určoval 
3 druhy odpadov, a to: 
 ostatný odpad (O),  
 zvláštny odpad (Z),  
 nebezpečný odpad, ktorý má alebo môže mať nebezpečné vlastnosti (N). 

     1.7.2001 došlo k významnej zmene právnych predpisov v odpadovom 
hospodárstve prijatím nového zákona NRSR č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch a s ním 
súvisiacich vyhlášok MŽP SR. Upresnili sa niektoré vymedzenia pojmov, stanovili sa 
nové, ktoré v predchádzajúcom zákone chýbali a nastáva tu aj implementácia 
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zákonov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva do našej legislatívy. Odpad bol 
definovaný ako hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 
v súlade s týmto zákonom povinný sa jej zbaviť. Prvý krát bol spomenutý pojem 
zhodnocovanie odpadov, ktorý predstavuje činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, 
chemických alebo biologických vlastností odpadov[2]. Zhodnocovanie odpadov spolu 
so zneškodňovaním odpadov predstavujú hlavné činnosti, ktoré zahŕňa nakladanie 
s odpadmi. Jednou z významných zmien je určenie pôvodcu odpadu. Pôvodcom 
odpadu sa stáva každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy 
alebo týchto odpadov[2]. Táto skutočnosť má veľký význam pre zmenu vzťahu 
pôvodca odpadu – odpad. Pôvodcom odpadu už nie sú len subjekty zaoberajúce sa 
spracovaním odpadu, ale stáva sa ním každá právnická alebo fyzická osoba. Z tohto 
faktu vyplývala povinnosť správne nakladať s odpadom aj pre subjekty zaoberajúce 
sa stavebnou činnosťou. 
     V nadväznosti na platnosť novej právnej úpravy  pre oblasť odpadového 
hospodárstva došlo podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Zb. z. k zmene 
kategorizácie odpadov, ktoré boli zaradené v predchádzajúcom období v kategórii 
zvláštne odpady označené písmenom Z. Táto skupina odpadov zanikla  a                   
v súčasnosti sa odpady členia  na dve kategórie:  
 ostatné odpady (O), 
 nebezpečné odpady (N) [3]. 

     V porovnaní s predchádzajúcou legislatívou, nový katalóg odpadov jednotlivé 
druhy odpadov delí do 20 prehľadných skupín, čím sa zaraďovanie odpadov podľa 
tohto katalógu značne zjednodušilo a sprehľadnilo. Napríklad, odpad pochádzajúci 
zo stavebnej činnosti je zaradený do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady 
z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest). 
V predchádzajúcom triedniku stavebný odpad nemal jednoznačne určenú skupinu 
alebo podskupinu, zatrieďovanie polo zdĺhavé a neprehľadné.   
     V súčasnosti posledná významná zmena nastala v roku 2006 prijatím nového 
zákona NRSR č. 409/2006 Zb. z. o odpadoch. Tento zákon prvý krát definuje pojem 
stavebné odpady a odpady z demolácií (SDO) ako odpady, ktoré vznikajú v dôsledku 
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác ako aj prác vykonávaných 
pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo 
odstraňovaní (demolácií) stavieb[4]. Držiteľ stavebných odpadov a odpadov 
z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo 
z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore 
stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za 
rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. Táto povinnosť neplatí ak v okolí 50 
km od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované 
recyklačné zariadenie SDO.  
     Z tohto chronologického prehľadu základnej legislatívy týkajúcej sa odpadového 
hospodárstva vyplýva, že zákonné práva a povinnosti sa čím ďalej, tým viac 
sprísňujú a teda, malo by sa meniť aj myslenie či už podnikateľských subjektov alebo 
občanov, lebo každý sa stáva pôvodcom odpadu a mal by mať za cieľ dodržiavať 
hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorá je daná: 
 prevenciou vzniku odpadov, 
 znižovaním nebezpečných vlastností odpadov, a ak toto nie je možné, tak 

potom: 
 materiálovým zhodnocovaním odpadov, 

 54



 energetickým zhodnocovaním odpadov, 
 bezpečným zneškodňovaním odpadov. 

 
2. 1 Bilancia tvorby stavebných a demolačných odpadov v SR  

 Každá ľudská činnosť vytvára určité množstvo odpadov. Stavebníctvo, ako 
odvetvie hospodárstva, má nezanedbateľný podiel na celkovej produkcii odpadov 
nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii, kde tvorí až 25% z celkového 
objemu.  

V tabuľke č. 1 je znázornená bilancia tvorby odpadov v Slovenskej republike od 
roku 2000. Z nej je zrejmé, že tvorba odpadov má mierne rastúcu tendenciu. 
Zaujímavá je skutočnosť rýchlejšieho rastu odpadov pochádzajúcich zo stavebníctva 
a ich podiel na celkovom objeme tvorby odpadov. Jednou z príčin tohoto faktu je 
zvyšovanie  stavebnej produkcie v SR od roku 2004, čím sa budem zaoberať 
v nasledujúcej kapitole. Uvedomenie si problematiky tvorby odpadov a úsilie tento 
problém riešiť (aj pod vplyvom legislatívnych úprav, z čoho vyplýva zodpovednejší 
prístup zainteresovaných subjektov), je pozitívnym trendom posledných rokov. Údaje 
z roku 2007 v súčasnej dobe nie sú známe. 

 
OBDOBIE MNOŽSTVO ODPADOV SDO 

 SPOLU STAVEBÍCTVO PODIEL SDO NEBEZPEČNÉ O PODIEL NO
rok (t) (t) (%) (t) (%) 

2000 16 100 000 226 675 1,39 1 862 0,82 
2001 16 400 000 338 737 2,07 25 035 7,39 
2002 13 600 000 242 521 1,78 7 396 3,05 
2003 17 400 000 370 685 2,13 19 985 5,39 
2004 15 906 979 1 499 113 9,42 8 819 0,58 
2005 18 365 930 950 926 5,17 8 635 0,91 
2006 18 888 371 916 229 4,85 11 152 1,22 

 Tab. č. 1 Produkcia  a štruktúra stavebných odpadov a ich podiel na celkovej 
množstve odpadov v rokoch 2000 – 2006  [5] 

     Jednou z povinnosti pôvodcu odpadu je ich zatrieďovanie podľa ich fyzikálnych, 
biologických a chemických vlastností do kategórie ostatný alebo nebezpečný odpad. 
Medzi nebezpečné odpady pochádzajúce zo stavebnej činnosti patria: 
 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

obsahujúce nebezpečné látky, 
 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami,  
 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, 
 uhoľný decht a dechtové výrobky,  
 olovo, 
 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami,  
 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky,  
 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky,  
 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky,  
 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky,  
 izolačné materiály obsahujúce azbest,  
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 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky,  

 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami,  
 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť,  
 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály 

obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné 
zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB), 

 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky[3]. 

     Podiel nebezpečných odpadov na celkovej produkcii SDO je nízky, priemerne 
3,22%. Z tohoto vyplýva, že väčšina odpadov pochádzajúcich zo stavebnej činnosti 
je vhodná na zhodnocovanie, či už materiálne alebo energetické. 
 
3. Vývoj produkcie stavebnej výroby v Slovenskej republike od roku 2000 
     Stavebníctvo po roku 1990 prešlo významnými zmenami. Z hľadiska štruktúry 
odborov stavebných prác sa zmeny prejavili v poklese bytovej výstavby, výstavby 
v zahraničí a vplyvom postupnej transformácie aj v priemyselnej výstavbe. Absolútny 
pokles nastal vo výstavbe budov pre vzdelávanie, kultúru a zdravotníctvo. Naopak 
postupný rast zaznamenala výstavba diaľničnej a cestnej infraštruktúry a nebytová 
výstavba (budovy pre obchod a služby), ale najmä výstavba peňažných ústavov 
a inštitúcií. Od roku 2000 sa tento nepriaznivý trend začal postupne meniť, čo je 
zdokumentované v tabuľke č. 2.  
     Odvetvie stavebníctva zaznamenalo v  roku 2006 najvyššiu dynamiku za 
posledných šesť rokov. Priaznivé výsledky  boli dosiahnuté vo všetkých hlavných 
ukazovateľoch a teda aj v objeme stavebnej produkcie. Predikcia objemu stavebnej 
výroby na rok 2007 na základe doterajšieho vývoja sa pohybovala v rozsahu 111 – 
115, 5 mld. Sk (v stálych cenách roku 2000). Podľa informácií Štatistického úradu, 
objem stavebnej produkcie  do novembra 2007 dosiahla hodnotu 146,2 mld. Sk (v 
bežných cenách), na základe čoho sa dá predpokladať, že odhad objemu stavebnej 
výroby by mal byť mierne prekročený. 
 

OBDOBIE CELKOVÁ STAVEBNÁ PRODUKCIA OPRAVY A ÚDRŽBY 
  stále ceny   nárast oproti predchádzajúcemu (z celkového objemu SP)

rok (mld. Sk) obdobiu vyjadrený v % (%) 
  2000 * 43,8 1,3 18,7 
  2001 * 43,5 0,8 19,8 
  2002 * 57,3 –- 20,9 

2003 60,7 5,9 22,4 
2004 81,5 34,6 18,6 
2005 93,5 14,7 18,7 
2006 107,4 14,8 16,8 

   2007 ** 111 - 115,5 3,35 - 7,1 –- 
    2007 *** 146,2 6,5 21,8 

Tab. č. 2 Objem stavebnej výroby v SR v rokoch 2000 – 2007 v stálych cenách 
 
*    údaj v stálych cenách roku 1995 
**   odhad roku 2007 
***  skutočný stav roku 2007 v bežných cenách (1. – 11. mesiac) [6] 
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4. Spôsoby spracovania stavebných odpadov využívané v SR 
     Tak ako už bolo spomenuté, objem stavebnej výroby má rozhodujúci vplyv na 
produkciu odpadov pochádzajúcich zo stavebníctva. Toto je znázornené v grafe č. 1, 
kde si môžeme všimnúť, že medzi týmito dvoma skutočnosťami je priama úmera a  
navzájom „opisujú“ svoj priebeh. 
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Graf č. 1 Závislosť objemu SDO od produkcie stavebnej výroby v rokoch 2000 – 

2006 
     V prípade, že sa súčasný rastúci trend v stavebníctve udrží, otázka spracovania 
a zhodnocovania odpadov bude čím ďalej, tým viac pálčivejšia. 
 
4. 1. Zdroje stavebných odpadov 

Odpady vznikajúce v stavebníctve môžeme rozdeliť do týchto základných skupín: 
 Odpady z prevádzky zariadenia staveniska, 
 Odpady vznikajúce pri prípravných, pomocných a dopravných činnostiach, 
 Odpady vznikajúce pri realizácii a užívaní  stavby, 
 Odpady vznikajúce pri rekonštrukcii a demolácii stavebných objektov[7]. 

Avšak, najväčší podiel na tvorbe stavebných odpadov majú práve rekonštrukčné 
a demolačné stavebné práce pozemných a dopravných stavieb. V súčasnej dobe 
vystupuje do popredia problematika starých panelových domov, ktoré boli 
projektované s 50 až 60 ročným životným cyklom, a ten u niektorých v súčasnosti 
končí. Búracie alebo rekonštrukčné práce týchto objektov sú zdrojom najmä 
minerálnej stavebnej sute, zloženej prevažne z inertných minerálnych látok, napr. 
tehly, betón, maltoviny, tehlové murivo, betónové stavebné prvky, strešná krytina a 
pod. a betónovej sute, konkrétne železobetónu. Obdobne, veľký podiel na vzniku 
SDO majú aj búracie a rekonštrukčné práce v cestnom a mostnom staviteľstve, 
konkrétne starých mostov a komunikácií, kde medzi recyklovateľné materiály patria 
najmä asfaltové zmesi a materiály z podložia a povrchov ciest a diaľnic, železobetón 
a predpätý betón. Dôležitý problém, ktorým sa treba zaoberať je nepravidelnosť 
výskytu zdrojov odpadu vhodných na recykláciu a ich použiteľný objem. 
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4. 2. Možnosti spôsobu recyklácie využívané v SR 
     V SR v súčasnosti pôsobí 20 subjektov, ktoré ponúkajú recykláciu stavebných 
odpadov (predovšetkým neznečistených škodlivinami) a v menšej miere tiež ich 
dekontamináciu. Väčšinou sa nachádzajú v ekonomicky silných regiónoch, a to 
Bratislava, Košice, Žilina, Trnava.  Z tohto počtu až 18 subjektov disponuje 
mobilnými recyklačnými zariadeniami[8]. 

Z technického hľadiska je recyklácia stavebných materiálov v súčasnosti dobre 
zvládnutá prakticky pre všetky druhy stavebných odpadov. Využíva sa hlavne vtedy, 
ak nemá nadmerný negatívny vplyv na životné prostredie, napr.: záber pôdy, 
nadmerná prašnosť a hlučnosť, vznik vibrácií ai. Pre dosiahnutie vyššej miery 
zhodnocovania stavebných odpadov je potrebné zabrániť zmiešavaniu stavebných 
odpadov kategórie O s kategóriou N, napríklad ich triedením na mieste vzniku 
odpadu. 

Vo všeobecnosti rozoznávame dve základné metódy recyklácie: 
 in site recyklácia  
 off site recyklácia  

     In site recyklácia je recyklácia v mieste vzniku odpadu, teda v mieste výkonu 
stavebných, rekonštrukčných alebo búracích prác. Pri tomto spôsobe sú využívané 
mobilné recyklačné linky, ktoré sú schopné spracovať aj relatívne malé množstvo 
odpadu, ale ich nedostatkom je nižšia kvalita tohto recyklátu.  
     Off site recyklácia je vykonávaná v recyklačnom závode, mimo miesta vzniku 
odpadu, pomocou stacionárnych recyklačných zariadení, ktoré sú schopné kvalitne 
spracovať stavebný odpad.  
 
5. Návrh riešenia recyklácie v SR do budúcna 
     Ako už bolo spomínané, jedným z hlavných zdrojov SDO vhodných na recykláciu 
sú staré betóny. V súčasnosti sa spracovanie týchto betónov uplatňuje len 
sporadicky, najmä u veľkých búracích prác, napríklad závod káblovky v Bratislave, 
kde sa využívala in – site recyklácia. Pri menších búracích prácach, kde je 
produkované malé množstvo odpadového betónu sa jeho recyklácia vykonáva 
výnimočne.  
     V budúcnosti sa predpokladá veľký nárast odpadového betón hlavne z  likvidácie 
starých betónov u starých domov. Zánik starých domov bude podľa priebehu ich 
výstavby, čím sa budú vytvárať množstvá SDO sústredené na bývalých sídliskách. 
     Problémy, ktoré je potrebné riešiť: 

1. návrh situovaného množstva odpadu v regióne – v tomto prípade je potrebné 
dimenzovať recyklačné zariadenie (off – site alebo in – site recyklácie). Pri 
tomto probléme vstupujú do procesu návrhu vonkajšie faktory ako sú -  
kapacita zariadenia, jeho umiestnenie, doba využitia. Tento systém sa uplatní 
v lokalite, kde nie sú vybudované recyklačné zariadenia. 

2. v regiónoch s vybudovanými recyklačnými zariadeniami v závislosti od 
množstva odpadov, lokalizácie, dopravných vzdialeností, priebehu výstavby a 
odbytové možnosti, je potrebné stanoviť optimálny polomer záujmového 
územia jednotlivých recyklačných zariadení. To umožní efektívne využitie 
existujúcich kapacít, stanovenie požiadaviek na zvyšujúcu sa výkonnosť, 
prípadne modernizáciu recyklačných zariadení a dobudovanie recyklačných 
stredísk v nepokrytých miestach. Riešenie tohto problému pripravujeme 
v rámci výskumnej úlohy VEGA. 
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6. Záver 
     Odpadové hospodárstvo a spôsob nakladania s odpadmi má veľký význam 
z ekologického hľadiska - v oblasti znižovania objemu stavebného odpadu, šetrenia 
prírodných zdrojov, ale aj obmedzovania tzv. čiernych skládok; ako aj 
z ekonomického hľadiska – úspora nákladov za uskladnenie odpadu na bežnej 
skládke, v niektorých prípadoch úspora dopravných nákladov a netreba zabúdať na 
to, že recykláty sú väčšinou cenovo  výhodnejšie ako materiály z prírodných zdrojov. 
     V súčasnosti, keď produkcia odpadov stále rastie, je len na každom producentovi, 
či sa rozhodne ísť starou cestou – ukladanie odpadov na skládky odpadov, alebo sa 
bude snažiť využívať ich vlastnosti vo svoj prospech, teda ich zhodnocovať – 
recyklovať. V príspevku bol prezentovaný vývoj stavebnej produkcie v SR od roku 
2000 a jej vplyv na nárast odpadov. 
 
 

Príspevok predstavuje časť výstupu z úvodnej časti práce na projekte VEGA  
číslo 1/4196/07 „Stanovenie optimálneho polomeru záujmovej oblasti závodu na 
spracovanie stavebných a demolačných odpadov“. 
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ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ INTEGROVANÉHO 
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Abstract 
The paper presents some particular experiences gained during the realization of 
Integrated South Moravian waste-treatment system with respect to construction and 
demolition waste. Main part of the system consists of collecting yards. System also 
uses regional data sources and also these data are subject to authors’ investigation. 
Conclusions present recognized actual trends in given area. 
 
1. Úvod 
 V tomto článku jsou popsány zkušenosti se zaváděním integrovaného systému 
pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání se 
stavebními a demoličními odpady (dále jen SDO) z komunální sféry. Postupné 
budování tohoto integrovaného systému nakládání s odpady vychází z Plánu 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (dále jen POH JmK). Velkým 
impulsem pro další budování systému je Operační program životního prostředí, který 
je zaměřen na projekty z oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí a je 
určen na období 2007 - 2013. Tento článek volně navazuje na naše příspěvky, 
prezentované na konferenci RECYCLING 2007, 2006, 2005 a 2004. V těchto 
příspěvcích byla popsána problematika zpracování krajských POH [1], metodika 
zpracování POH původců se zaměřením na stavební odpady a jejich producenty [2], 
realizované a připravované projekty na podporu recyklace SDO vycházející z POH 
[3] a Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství JmK v oblasti SDO [4]. 
 
2. Prvky integrovaného systému 
 Jihomoravský kraj zaznamenal velký dynamický rozvoj v oblasti budování 
Integrovaného krajského systému nakládání s odpady. Zejména se jedná o hustší síť 
sběrných dvorů, provozovaných obcemi a městy, a dále přetváření skládek na 
komplexy odpadového hospodářství, kde součástí těchto komplexů je kompostárna, 
dotřiďovací linka, recyklace stavebních a demoličních odpadů, a také sběrný dvůr 
nebo překladiště, popř. tato zařízení fungují pro konkrétní region samostatně. 
 Integrovaný systém nakládání s odpady se v Jihomoravském kraji skládá z mnoha 
prvků (z nichž některé byl zmíněny výše), pro účely tohoto článku jsou však důležité 
pouze některé – sběrné dvory s recyklačními mezideponiemi, stacionární a mobilní 
recyklační linky a informační podpora. 
 Základním prvkem integrovaného systému souvisejícím se stavebními odpady 
jsou sběrné dvory odpadů obcí a měst. V těchto sběrných dvorech (dále jen SD) se 
shromažďují stavební odpady pouze do určitého množství, většinou ve 
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velkoobjemových kontejnerech, které jsou dále odváženy firmám zajišťujícím jejich 
recyklaci (ať už na mobilních nebo stacionárních recyklačních linkách). Druhým 
způsobem je shromažďování těchto odpadů na ploše SD, kde po nashromáždění 
jejich dostatečného množství dojde ke zpracování mobilní linkou na místě. Tyto prvky 
integrovaného systému jsou využívány především občany, živnostníky a malými 
podnikateli. 
 Stavební odpady od velkých stavebních firem jsou řešeny prostřednictvím deponií 
recyklačních firem. V případě větších staveb a kdy to prostorové možnosti dovolují, 
jsou stavební odpady zpracovány v místě stavby. Vyrobený recyklát je rovněž 
v maximální možné míře využít na stavbě. 
 Informační podpora je nedílnou součástí celého systému, je realizována formou 
Krajského informačního systému odpadového hospodářství (KIS OH), který má více 
funkcí. 
 
3. Informační část integrovaného systému  
 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje má jako jeden z cílů (1.2 – 
Občané, podnikatelé a odborná veřejnost mají dostatek informací o správných 
způsobech nakládání s odpady) [5] stanoveno budování KIS OH. 
 Implementace KIS OH již byla provedena. Krajský úřad v současné době 
zveřejňuje v souladu s legislativou aktuální seznam provozovaných zařízení sloužící 
ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů v rámci Jihomoravského kraje, a 
dále seznam zařízení nakládající s autovraky. V případě konkrétního dotazu je toto 
řešeno v rámci poskytování informací, a to zcela v podrobném řešení. Krajský úřad 
sám zajišťuje KIS OH, protože to plně souvisí s vykonávanými kompetencemi dle 
zákona o odpadech. 
 Zveřejnění probíhá za pomoci systému Kevis [7], vytvořeného Plzeňskou firmou 
MARBES CONSULTING s.r.o. Systém bohužel není kompatibilní se systémy jiných 
krajů (což není chyba samotného systému, ale spíše důsledek neexistence 
celorepublikového standardu), viz [6]. 
 Kromě toho je ale systém zatím zatížen i jinými nedostatky. Předně není možné 
snadno získat informace o zvoleném typu zařízení, neboť v systému k tomu 
implementována příslušná funkce (filtr). Je sice možné zadat do názvu „sběrný dvůr“, 
ale jsou zde i některá další zařízení ke sběru a výkupu odpadů, která plní stejnou 
funkci, ale nemají takový název. Zobrazení recyklačních linek je ještě složitější, 
s využíváním nestandardních poznámek. 
 Po nalezení příslušného zařízení v systému Kevis není v něm možné okamžitě je 
zobrazit na mapě JmK – tj. není provedeno propojení místa zařízení s mapou. 
Rovněž adresy místa provozu zařízení nejsou popsána správně – například místo 
obce se ve skutečnosti často uvádí městská část (například Horní Lhota místo 
Blanska), u ulice se často uvádí jen číslo popisné, atd. 
 Dále v systému Kevis chybí další údaje o zařízení, jako kapacity, povolené 
odpady, atd. Tyto údaje jsou evidovány v informačním systému EVI (firma Inisoft, 
s.r.o.), poté těžkopádně převáděny do systému Kevis. Je tedy co zlepšovat, ale jako 
základ informační podpory je tento systém schopen alespoň plnit zákonné 
požadavky na poskytování informací o životním prostředí na základě zákona o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb. 
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4. Operační program Životního prostředí 
 Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) umožňuje čerpat v letech 
2007 - 2013 z evropských fondů  přes 5 miliard euro. Jedná se o druhý největší 
český operační program. Pro oblast nakládání s odpady je určena prioritní osa 4. V 
rámci prioritní osy 4 jsou dvě podoblasti: 4.1. zkvalitnění nakládání s odpady a 4.2. 
odstraňování starých ekologických zátěží. 
 V souvislosti se stavebními a demoličními odpady jsou vhodnými a 
podporovanými projekty: 

• budování integrovaných systémů nakládání s odpady, 
• budování systémů odděleného sběru odpadů, 
• budování sběrných dvorů, 
• budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a 

recyklaci odpadů. 
 Formou podpory je nevratná finanční pomoc – dotace. Spodní hranice podpory je 
0,5 mil. Kč. Projekty zaměřené na recyklaci stavebních odpadů spadají do tzv. 
veřejné podpory což představuje 40% dotace ze strukturálních fondů. Maximální 
výše podpory pro podnikatelské subjekty je 50 mil. Kč. Výjimka z veřejné podpory je 
možná na základě: 

• Pravidla „de minimis“ - 200 000 EUR ve 3 po sobě následujících letech. 
Minimální spoluúčast  však musí být 10%. 

• Pokynů pro regionální podporu (určení % dotace dle regionální mapy). Pro 
Jihomoravský kraj je to např. 40%. 

• Nařízení komise pro malé a střední podniky. K regionální podpoře se přičítá 
10% pro střední a 20% pro malé podniky. Pozn.: podnik nesmí být z více jak 
25% ovládaný veřejným subjektem. 

 O veřejnou podporu se z výše uvedených typů projektů, souvisejících se 
stavebními odpady nejedná pouze u sběrných dvorů obcí a měst. Tam je max. výše 
dotace teoreticky možná až 90% (85% Fond soudržnosti + 5% SFŽP a státní 
rozpočet). Skutečná výše podpory je stanovena na základě výsledků finanční 
analýzy, která se k tomuto typu projektů musí zpracovat. Z hlediska kritérií 
přijatelnosti, je potřeba upozornit na nutnost zahrnout v projektu vyhodnocení 
potenciálu produkce odpadů, u projektů zařízení zpracovávajících odpady pak ještě 
minimální procenta využití vsázky odpadů do zařízení. Pokud tato analýza chyběla 
nebo byla nedostatečná mělo to za následek neúspěch projektu v 1. výzvě. Žadatelé 
dále museli, jako jednu z povinných příloh, doložit kladné vyjádření krajského úřadu 
JmK z hlediska životního prostředí a územního rozvoje (soulad s POH kraje apod.). 
 Z Operačního programu Životní prostředí proběhla již 1. výzva na podzim 2007. 
V Jihomoravském kraji bylo např. schváleno 21 SDO v hodnotě více jak 150 mil. Kč. 
Dále bylo schváleno 8 projektů soukromých firem na nákup recyklačních zařízení 
v hodnotě 75 mil. Kč. Tyto výsledky ukazují na to, že Jihomoravský kraj je dosud 
nejúspěšnější kraj v oblasti čerpání podpory z OPŽP. To je způsobeno více faktory, 
především kvalitní projektovou přípravou a podporou Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. 
 Schválené projekty z této první výzvy jsou zveřejněny na stránkách programu 
OPŽP, viz http://www.opzp.cz. Další výzva, zaměřená na prioritní osu 4.1 je 
plánována na období srpen – září 2008.  
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5. Sběrné dvory odpadů 
 V Jihomoravském kraji je postupně budována síť sběrných dvorů měst a obcí. 
Tento cíl vychází z Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Cílem 
vycházejícím z tohoto plánu je vybudovat SDO ve městech a obcích Jihomoravského 
kraje nad 2000 obyvatel. Z tohoto seznamu 39 plánovaných SDO je v současné 
době vybudováno nebo připravováno (mají přiznánu dotaci) 15 SDO. Další projekty 
jsou připravovány do další výzvy.  
 V následující tabulce jsou uvedeny stávající nebo připravované projekty SDO 
financované z evropských fondů. 
 

Tab. č.1 Stávající a připravované SDO  
Čejkovice CBC Phare
Hodonín CBC Phare
Hovorany CBC Phare
Kostice CBC Phare
Němčičky CBC Phare
Pavlice CBC Phare
Podolí CBC Phare
Ratíškovice CBC Phare
Veselí nad Moravou CBC Phare
Mokrá - Horákov Sapard 
Olešnice Sapard  
Bošovice  OPI SDO Ratíškovice 
Rájec - Jestřebí OPI 
Vracov OPI 
Znojmo OPI 
Černá Hora OPŽP 
Horní Bojanovice OPŽP 
Hrušky OPŽP 
Hrušovany u Brna OPŽP 
Lanžhot OPŽP 
Lednice OPŽP 
Moravská Nová Ves OPŽP 
Moravský Žižkov OPŽP  
Mutěnice OPŽP SDO Čejkovice 
Podivín OPŽP 
Prušánky OPŽP 
Přítluky OPŽP 
Ráječko OPŽP 
Rakvice OPŽP 
Svatobořice - Mistřín OPŽP 
Syrovice OPŽP 
Velká nad Veličkou OPŽP 
Velké Pavlovice OPŽP 
Vrbice OPŽP 
Zaječí OPŽP  
Zastávka u Brna OPŽP Recyklační plocha Prušánky 
Zdroj: SFŽP, KÚ JmK 
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6. Závěr 
 Příspěvek shrnul současný stav budování krajského integrovaného systému 
nakládání s odpady v Jihomoravském kraji. Byly shrnuty dosažené úspěchy a 
nastíněny některé další možné postupy vylepšování systému. Postupně jsou 
budovány a optimalizovány jednotlivé prvky integrovaného systému. Ukazuje se, že 
strategie Jihomoravského kraje, která byla deklarována v Plánu odpadového 
hospodářství v roce 2004 je správná. Ukazují to i trendy zvyšování materiálového 
využívání odpadů v kraji. Dovolíme si tvrdit, že po dokončení rekonstrukce spalovny 
komunálních odpadů v Brně a jejím uvedení do provozu, bude Jihomoravský kraj na 
jedním z nejlepších krajů splňující Plán odpadového hospodářství ČR v rámci celé 
ČR a současné požadavky EU na oblast odpadového hospodářství.  
 
Literatura 
[1]  HŘEBÍČEK, J., PILIAR, F.: Nakládání se stavebními a demoličními odpady 

v Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. In Sborník konference 
RECYCLING 2004, Brno, březen 2004. 

[2]  HŘEBÍČEK, J., PILIAR, F., HEJČ, M.: Metodika zpracování POH původců ve 
stavebnictví. In Sborník konference RECYCLING 2005, Brno, březen 2005. 

[3]  HŘEBÍČEK, J., PILIAR, F., HEJČ, M.: Realizace opatření na podporu recyklace 
SDO vycházející z POH původců (měst a firem). In Sborník konference 
RECYCLING 2006, VUT Brno, březen 2006, ISBN 80-214-3142-3. 

[4]  HŘEBÍČEK, J., PILIAR, F., HEJČ, M.: Vyhodnocení plnění plánu odpadového 
hospodářství JmK v oblasti SDO. In Sborník konference RECYCLING 2007, VUT 
Brno, březen 2007, ISBN 978-80-214-3381-6. 

[5]  Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 
[6]  KABÁTH, D.: Implementace republikové databáze zařízení pro nakládání 

s odpady. Diplomová práce na FI MU, Brno, leden 2008. 
[7]  http://kevis.kr-jihomoravsky.cz/index.php?action=evidence&akce=tabulky_akce 

&id_evidence=49 
 

 64



DEMOLIČNÍ ODPADY A RIZIKO AZBESTU  
DEMOLITION WASTE AND THE ASBESTOS HAZARD  
 
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Mgr. Jarmila Preslová   
 
Státní zdravotní ústav Praha, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
mzimova@szu.cz, jpreslova@szu.cz 
 
Abstract:  
The greatest part of present-day exposure of our population to asbestos fibers comes 
from the recycling and rendering harmless of asbestos-containing waste. The fibers 
are also freed during the erection as well as demolition of buildings. Another source 
of asbestos is likewise the maintenance of buildings that contain asbestos. Current 
regulations on the protection of health to minimize health and environmental risks 
should be shaped through a number of measures in order to decrease the risks 
assessed. 
 
1. Nebezpečné odpady obsahující azbest 
     Expozice azbestu naší současné populace pochází většinou z nakládání s 
odpady obsahujícími azbest. V souladu s  klasifikací IARC jsou všechny typy 
azbestu hodnoceny jako „Kategorie 1: karcinogeny“ a musí být označeny 
větou „Mohou způsobit rakovinu“ (Směrnice rady 548.EEC, 1967). Vlákna 
azbestu se uvolňují během přestavby a demolic budov, zdrojem azbestu bývá také 
údržba budov, které azbest obsahují. Původci odpadů jsou povinni odpady 
obsahující azbest zařadit podle §6 zákona o odpadech do kategorie nebezpečný 
odpad. V demoličních a stavebních odpadech  se vyskytují  především následující 
odpady: 

• 17 06 01  Izolační materiál s obsahem azbestu 
• 17 06 05  Stavební materiály obsahující azbest 

     Z hlediska charakteristiky nebezpečných vlastností uvedených odpadů jde 
především o nebezpečnou vlastnost  karcinogenitu, pokud odpad neobsahuje i jiné 
nebezpečné látky, které by mohly být příčinou ještě jiné nebezpečné vlastnosti 
odpadu. 
  
2. Zdravotní rizika při nakládání s odpady obsahujícími azbest 
     Nejdůležitější charakteristikou azbestových vláken vztahující se k četnosti a 
závažnosti nemocí souvisejících s azbestem je velikost (průměr a délka) a typ vláken 
a jejich schopnost ukládat se ve tkáních. Zdravotní riziko závisí na technologickém 
procesu; stejný typ vlákna může být spojen s různým rizikem v různých průmyslových 
odvětvích. Pouze vlákna užší než 3 µm, která mají aerodynamický průměr okolo 10 
µm, mohou prostoupit do dýchacích cest a způsobit tak dýchací obtíže. Je známo, že 
delší azbestová vlákna jsou nebezpečnější než kratší; nejriskantnější vlákna jsou 
delší než 5 – 8 µm a užší než 1,5 µm.  
     Vdechování azbestových vláken způsobuje tyto hlavní zdravotní obtíže a 
onemocnění: azbestózu, rakovinu plic a mesotheliom. U  exponovaných skupin  se 
objevila  také rakovina zažívacího traktu a  bylo pozorováno zvýšení počtu rakoviny 
hrtanu. 
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Azbestóza: vzniká v důsledku vdechování malých azbestových vláken, která jsou 
zachycována v plicích, kde způsobují fibrózu a zesílení poplicnice. Fibróza plic vede 
k postižení dýchání a dokonce k smrti. Azbestóza se vyskytuje většinou u pracovníků 
s delší a vysokou expozicí azbestovému prachu. Byla též pozorována u populace 
žijící v blízkosti silného nekontrolovaného zdroje azbestové emise.   
Rakovina plic:  ve 30. letech 20. století byly prvně  popsány případy rakoviny plic u 
pacientů s azbestózou. Období mezi expozicí azbestovým vláknům a nástupem 
onemocnění je dlouhé, 20 – 40 let. Kuřáci vystavení působení azbestu jsou 
v podstatně vyšším riziku rakoviny plic než stejně exponovaní nekuřáci. Azbest a 
chemické látky v cigaretovém kouři spolupůsobí při vývoji rakoviny plic; kombinovaná 
expozice způsobuje vyšší riziko než součet rizik při působení azbestu a cigaretového 
kouře samostatně. 
Mesotheliom: je rakovina výstelky plic a hrudníku (pleury) či břišní dutiny 
(peritonea). Většina mesotheliomů je způsobena přítomností azbestu v poplicnici. 
Vývoj této formy smrtelného typu rakoviny trvá více než 30 a často i více než 50 let. 
Zvýšená incidence byla zjištěna kromě lidí exponovaných v zaměstnání též u jedinců 
žijících ve stejné domácnosti s „azbestovými pracovníky“ nebo v blízkosti zdrojů 
azbestové emise, jako například u loděnic či továren produkujících azbestové 
izolace. Četnost mesotheliomů je v mnoha zemích na vzestupu v důsledku zvýšení 
použití azbestu ve 40. a 50. letech. Kouření neovlivňuje vývoj mesotheliomu. 
 
3. Legislativa Evropské Unie zabývající se problematikou azbestu včetně 
nakládání s odpady obsahující azbest 
     Počátkem 80. let začalo být jasné, že zákony týkající se azbestu je třeba 
formulovat na evropské  úrovni.  V roce  1983  byly  zavedeny  Směrnice  rady  
Evropského společenství 477.EEC, 1983 na ochranu zaměstnanců proti riziku 
expozice azbestu. Zakázána byla aplikace azbestu stříkáním, byly stanoveny  
maximální limity pro expozici a byla zavedena další preventivní opatření. V roce 1991 
snížily nové Směrnice rady Evropského společenství 382.EEC, 1991 maximální 
hladiny expozice na 0,6 f/ml (vláken/ml) pro chrysotil a 0,3 f/ml pro všechny ostatní 
formy azbestu. 
     V roce 1983 byla zveřejněna první omezení týkající se trhu s azbestem 
(Směrnice rady 478.EEC, 1983). Předpisy zakazují (s několika výjimkami) prodej a 
používání krocidolitu a zavádějí povinné výstražné označení pro všechny produkty 
obsahující azbest. V roce 1985 a 1991 (Směrnice rady 610.EEC, 1985 a Směrnice 
komise 659.EC, 1991) byl tento zákaz rozšířen o použití všech ostatních amfibolů a 
14 specifických případů chrysotilu. Nakonec rozhodla Evropská komise v roce 1999 
(Směrnice komise 77.EEC, 1999) o postupném odstranění veškerého využití azbestu 
a úplném zákazu všech jeho typů, tedy o postupu, který několik členských zemí 
přijalo již dříve. Jedinou výjimkou ve všeobecném zákazu je chrysotil, jehož použití je 
povoleno v membránách stávajících chlorových elektrolyzačních aparatur (nové 
instalace chrysotilových membrán nejsou povoleny) a chrysotil vyskytující se 
přirozeně ve skalách či půdě, vzhledem k tomu, že nejde o „záměrné přidání“; 
vojenské použití chrysotilu je též povoleno.  
     Rada Evropského společenství zavedla v roce 1987 Směrnice týkající se 
prevence a omezení znečištění životního prostředí, které zahrnují i kontrolu odpadu 
obsahujícího azbest (Směrnice rady 217.EEC, 1987). Rozhodnutím rady 2003/33/ES 
se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle článku 16 
 66



směrnice 1999/31/ES a její přílohy II. V kapitole 2.3.3. Azbestový odpad jsou 
stanoveny podmínky, za kterých je možné ukládat odpady s azbestem i na jiných 
skládkách než pouze skládkách nebezpečného odpadu. Stavební materiály, které 
obsahují azbest, a další vhodné azbestové odpady mohou být ukládány na 
skládkách odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné. Skládky, které přijímají 
stavební materiály s obsahem azbestu a další vhodné azbestové odpady, musí však 
splňovat specifické  požadavky. 
 
4. Právní úprava  nakládání s odpady s azbestem v České  republice 
     Česká republika zařadila azbest mezi prokázané karcinogeny pro člověka 
v r. 1984 (Směrnice MZ ČR – hlavního hygienika č. 64/1984 Sb.). Používání 
azbestových (i pouze chrysotilových) výrobků bylo omezeno pouze na případy, kdy 
nelze užít jiných materiálů. Byla zakázána aplikace azbestu nástřikem. Od r. 1997 již 
nebyla povolována výroba azbestových materiálů, takže v  nově stavěných budovách 
by se již azbest neměl vyskytovat  (ani v azbesto-cementových a jiných směsích). 
     V roce 1999 vstoupil v platnost zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. Součástí tohoto 
zákona byla příloha č.2, která definovala látky, jejichž dovoz, výroba a distribuce jsou 
v ČR zakázány. Sem byla zařazena amfibolová vlákna krocidolit, amosit, antofylit, 
aktinolit a tremolit. Dnem vstupu ČR do Evropské unie byl zákon č. 157/1998 Sb. 
zrušen a nahrazen zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.  
     Vyhláška MŽP č. 221/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje 
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, 
jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo 
používání je omezeno. V příloze č.1 této vyhlášky je uveden Seznam nebezpečných 
látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno. Sem jsou opět zařazena 
amfibolová vlákna krocidolit, amosit, antofylit, aktinolit a tremolit. V příloze č.2 je 
uveden Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu 
nebo používání je omezeno. Zde je mimo jiné uvedeno, že uvádění na trh, do oběhu 
nebo používání vláken (krocidolitu, amositu, antofylitu, aktinolitu a tremolitu) a 
výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno. Uvádění na trh, 
do oběhu nebo používání vláken chrysotilu a výrobků, do nichž jsou tato 
vlákna záměrně přidávána, je zakázáno. Vlákna (chrysotilu) je však možno 
používat do 1. ledna 2008 pro membrány stávajících zařízení pro elektrolýzu do 
ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada 
neobsahující tato vlákna. Výrobky obsahující azbestová vlákna krocidolit, amosit, 
antofylit, aktinolit, tremolit a chrysotil ve stávajících zařízeních je možno používat až 
do doby jejich odstranění nebo ukončení jejich životnosti.  
     Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků ve znění pozdějších předpisů, se zabývá označováním 
výrobků obsahujících azbest. Výrobky obsahující azbest nebo jejich obaly musí 
být označeny (příloha vyhlášky). 
     V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů v dílu 6 (Odpady z azbestu), §35 (Povinnosti při 
nakládání s odpady z azbestu) je řečeno:  
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• Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá 
s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto 
nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna 
nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících 
azbestová vlákna. 

• Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze 
ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, 
zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel 
skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do 
ovzduší.  

• Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 
ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

     Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2005 vyhlášku  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. Vyhláška v 
§2 stanovuje odpady z azbestu  včetně jejich  katalogových čísel   06 13 04, 10 13 
09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 
17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest. Dále pak stanovuje 
technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 
(1) Odpady z azbestu mohou být ukládány na skládkách kategorie S-OO a S-NO 
pouze při splnění následujících požadavků: 

a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a  požadavky zvláštních 
právních předpisů, 

b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí 
obsahovat jiné nebezpečné látky než vázaný azbest (vlákna vázaná pojivem 
nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech, 

c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta 
vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně 
zkrápěna, 

d) na skládce se nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění 
vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce), 

e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí 
s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky. 

(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z  azbestu, se vztahují 
dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. 

(3) Po uzavření skládky se uchová dokumentace s plánkem umístění odpadu z 
azbestu na skládce po dobu 30 let. 

Zvláštními právními předpisy, na které se vyhláška odkazuje, jsou  předpisy týkající 
se ochrany zdraví: 

• § 40 a § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• § 19 a § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Tento 
předpis byl nahrazen  od letošního roku  Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., 
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• § 5 vyhlášky 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, 

• § 41 zákona č. 258/2000 Sb. 
     Problematikou odpadů obsahujících azbest se také zabývá  Metodický pokyn 
odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z 
rekonstrukcí a odstraňování staveb. Tento pokyn  se v současné době novelizuje  
vzhledem ke změně právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a ochrany 
zdraví. V citovaném metodickém pokynu je přehled stavebních materiálů s obsahem 
azbestu a jejich výrobců, které byly dříve v ČR vyráběny. 
 
5. Ochrana zdraví a hlášení prací  s azbestem 
     Práce při nakládání s odpady  je  nutné kategorizovat  podle  vyhlášky MZ 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. Tato vyhláška obsahuje náležitosti hlášení prací 
s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu. 
Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem 
expozice azbestu musí obsahovat: 
a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické 

osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů její jméno, příjmení, 
popřípadě obchodní firmu a místo podnikání,  

b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu 

jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a 
způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob 
prachu azbestu, 

e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících 
práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na 
pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici 
azbestu, 

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním 
oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice 
azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich 
čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich 
likvidace, 

g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 
kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a 
způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 

i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a 
jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje, 

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele 
v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
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k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob 
zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 

 
6. Opatření k ochraně zdraví 
     Minimální opatření nutná k ochraně zdraví řeší Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při práci.  Toto nařízení nahrazuje  
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. Uvedené nařízení pro práci s azbestem, tedy i pro práce, 
které souvisí s nakládáním s odpady,  stanovuje v § 21 speciální požadavky, které by 
měly vést k ochraně zdraví především zaměstnanců, kteří s odpady s azbestem 
nakládají. Pro zaměstnance, kteří mohou být exponováni azbestu nebo prachu 
z materiálů obsahujících azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech 
školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatnění správné 
prevence ohrožení zdraví. Školení musí obsahovat zejména informace o 
vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně vlivu kouření, typech 
materiálů, tedy i odpadů, které mohou obsahovat azbest a činnostech, u nichž se 
může předpokládat expozice azbestu. Dále by školení mělo pojednávat o významu 
kontroly, bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a především 
nutnosti jejich dodržování. 
Samostatnou částí školení by mělo být seznámí s vhodnými osobními ochrannými 
pomůckami, včetně jejich údržby a dekontaminace, dále správné postupy při 
haváriích spojené s únikem azbestu  nebo  prachu, dekontaminace prostor, ukládání  
a odstranění prachu a  rozsah závodní preventivní péče. 
     Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví 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 se 
také zabývá problematikou rizikových faktorů pracovních podmínek a kontrolovaných 
pásmech ve vztahu práce s azbestem. 
     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 je 
základním postupem pro hodnocení práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu. 
 
7. Preventivní opatření při nakládání s odpady obsahujícími azbest 
     Evropská komise vydala podrobnou Praktickou příručku o osvědčených 
postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci (potenciálně) 
zahrnující kontakt s azbestem.  Tato příručka se zabývá  praktickými postupy  při 
odstraňování azbestu, prevenci zdraví i nakládání s odpady obsahujícími  azbest.  
 
7.1 Odstraňování  odpadu s azbestem   
     Pro odpad obsahující azbest se musí používat pytle s barevným označením a 
štítkem určené pro azbestový odpad.  Pytle s odpadem by se neměly plnit po okraj a 
jejich obsah by měl být vlhký. Pytle by měly být pečlivě uzavřeny tak, aby v nich 
nezůstával přebytečný vzduch a utěsněny. 
Odpad v pytlích nebo obalech se z uzavřeného prostoru vyjímá jinou přechodovou 
komorou, než která je určena pro vstup a odchod pracovníků. Přechodová komora 
na odpad, která se často nazývá „komora na pytle“, se obvykle skládá ze tří částí. 
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Uzavřené pytle s odpadem (nebo zabalené předměty) se postříkají (ručním 
rozprašovačem) a otřou ve vnitřní části třídílné komory na pytle. Očištěné pytle se 
přemístí do střední části a uloží do vnějšího průhledného pytle, který se pak utěsní. 
Odpad ve dvou pytlích se následně přesune do vnější části komory na pytle. Odtud 
jej vybírá jeden nebo více dělníků pracujících vně uzavřeného prostoru, kteří 
používají vhodné respirátory (dimenzované na azbest). Následně se odpad 
přepravuje přímo do bezpečného úložiště (např. uzamykatelného kontejneru). Je 
nutné věnovat  pozornost  konstrukci  komory na pytle. Komora by neměla mít žádné 
ostré rohy ani hroty, protože ostré hrany by mohly protrhnout pytel (nebo obal) s 
odpadem. 
 
7.2 Prevence vysypání odpadu 
     Zabalený odpad vynášený z uzavřeného prostoru musí být neustále zabezpečen 
tak, aby se zabránilo vysypání odpadu, ať již v důsledku náhodného poškození nebo 
vandalismu. Jakmile je vyjmut z komory na pytle, zabalený odpad by 
• nikdy neměl zůstávat bez dozoru, dokud není v bezpečném kontejneru, 
• měl být po nejkratší možné trase přepraven do bezpečného úložiště (např. 

uzamykatelný kontejner nebo vozidlo) a tato trasa by měla být jasně určena (aby ji 
po skončení práce bylo možné prohlédnout). 

Pozornost je třeba věnovat prevenci protržení nebo poškození pytlů: 
• nepřeplňovat pytle, 
• nedávat do kontejneru ostré předměty, 
• nemanipulovat se zabaleným odpadem hrubě (např. pytle do kontejneru neházet). 
 
7.3 Osobní ochrana při odstraňování odpadu 
     Zabalený odpad může z komory na pytle do bezpečného úložiště přenášet dělník 
pracující vně uzavřeného prostoru. Tento dělník by měl nosit vhodné osobní 
ochranné prostředky a prostředky na ochranu dýchacích orgánů, uvedené 
v „posouzení rizik“ a plánu práce. 
 
7.4 Ukládání  odpadu s azbestem 
     Zabalený odpad obsahující azbest se musí ukládat v souladu ze zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Přepravu je třeba 
zorganizovat v souladu s vnitrostátními předpisy o přepravě nebezpečných věcí, 
které mohou obsahovat požadavky týkající se zajištění nákladu, označení vozidla, 
předchozí písemné dohody se schváleným zařízením na likvidaci odpadu, nouzové 
postupy  pro případ úniku (např. u zabaleného odpadu v kontejneru), školení řidiče a 
využívání kvalifikovaného poradce pro přepravu nebezpečných věcí. 
V současné době se  v České republice odpad s azbestem odstraňuje ukládáním na 
skládky; v některých státech EU se upravuje vitrifikací odpadu. V některých 
členských státech lze odpad s azbestem ukládat do dolů. 
 
8. Závěr 
     Pro nakládání s odpady obsahujícími azbest je nezbytné pro ochranu zdraví a 
životního prostředí vždy provést analýzu rizik, zpracovat provozní řád v souladu 
s platnými právními předpisy, proškolit zaměstnance o rizicích, provádět pravidelné 
zhodnocení pracovního prostředí ve smyslu §16 zákona o odpadech, v  případě 

 71



potřeby provádět monitoring pracovního prostředí a plnit jiné povinnosti ze zákona o 
odpadech týkající se nakládání s touto komoditou odpadu. 
Stále není dostatečně zajištěn dohled nad odstraněním materiálu obsahujícím azbest 
před demolicí a zajištěna kontrola odpadu před jeho recyklací. Problémem je odpad  
od občanů  při rekonstrukcích domů. Není věnována dostatečná pozornost odpadům 
s  azbestem mimo stavebnictví. 
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Abstract 
The paper deals with the situation of the recycling of the building and demolition 
waste in the Czech Republic during the recent years. It is evident that the production 
comes down since year 2003. The state is caused by an absence of the legislative 
that should define exactly the recycled materials as specified products in the Czech 
Republic and also in EU. 
 

1. Úvod 
Stavební a demoliční odpady představují velmi důležitý zdroj druhotných surovin, 

které mohou, po více či méně komplikovaném procesu recyklace, vstoupit opět jako 
plnohodnotné stavební materiály do materiálového oběhu ve stavebnictví. Proto bylo 
nakládání s nimi specifikováno jak v Surovinové politice ČR [1], tak i v Plánu 
odpadového hospodářství ČR [2]. Tomuto jsou následně podřízeny i Plány 
odpadového hospodářství jednotlivých krajů. 

Pro opětovné a plnohodnotné využití recyklovaných stavebních materiálů je 
nezbytné zajištění jejich kvality tak, aby mohly nahradit pro daný účel použití přírodní 
nerostné materiály. Pro zisk kvalitního stavebního recyklátu je nutno dodržet dnes již 
poměrně známý a dodržovaný technologický postup a to již od fáze výběru vhodné 
technologie demolice, následného třídění sutí a jejich zdrobňování. Obecně není 
stavební a demoliční odpad definován v základních pojmech v § 4 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, lze jej však zjednodušeně definovat jako odpad vznikající 
při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, vymezený skupinou 17 
Katalogu odpadů. 

Využívání stavebních a demoličních odpadů je v jednotlivých členských zemích 
EU na rozdílné úrovni. V zemích s omezenou produkcí přírodních nerostných surovin 
(stavební kámen a štěrkopísek) a v zemích, kde je produkce těchto surovin spojena 
s vyšším daňovým zatížením je míra recyklace SDO velmi vysoká a dosahuje více 
než 90% (Holandsko, Belgie, Švýcarsko, částečně SRN). V zemích s dostatkem 
těchto surovin je situace odlišná a míra recyklace velmi nízká (zejména státy jižní 
Evropy – Španělsko, Řecko, Kypr). Stejně tak lze konstatovat, že produkce recyklátů 
ze stavebních a demoličních odpadů je velmi různorodá i v regionálně omezených 
podmínkách ČR. Typická je největší produkce recyklátů ze SDO v regionech s vyšší 
hustotou obyvatelstva (zejména velké městské aglomerace). V krajích s nižší 
hustotou obyvatelstva a nižší mírou průmyslu, navíc bez dominantní městské 
průmyslové aglomerace je využívání SDO trvale na nízké úrovni (např. kraj 
Vysočina, Liberecký kraj). Výjimku zde tvoří Středočeský kraj, jehož přirozené (i když 
ne legislativně dané) centrum je Hlavní město Praha. 
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Recyklace stavebních a demoličních odpadů se od poloviny devadesátých let 
stávala v České republice běžnou technologií pro využívání stavebních a 
demoličních odpadů (SDO) a produkce recyklátů měla trvale rostoucí tendenci a to i 
zejména ve srovnání s produkcí stavebního kameniva a štěrkopísků. V posledních 
několika letech však lze zaznamenat v ČR velmi výrazný nárůst těžby přírodních 
materiálů pro stavební účely, což přirozeně vede regionálně až k dramatickému 
poklesu poptávky po recyklátech ze SDO. 

 

2. Analýza nakládání se SDO a produkce recyklátů v ČR  
Objemy produkce recyklátů vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů je 

velmi obtížné přesněji stanovit. Jeden z rozhodujících důvodů lze spatřovat zejména 
v tom, že oficiální Informační databáze odpadového hospodářství (ISOH), vedená 
z pověření MŽP Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, nemůže obsahovat 
všechna data.  Je to způsobeno kromě jiného i tím, že evidované údaje o produkci 
odpadů a způsobech nakládání s nimi v oblasti recyklace SDO jsou pro produkci 
recyklátů z nich vyrobených pouze jedním ze vstupujících materiálových proudů do 
této činnosti (neboť neevidují recyklaci stavebních materiálů, které nespadají do 
režimu nakládání s odpady - jejich vlastník je po recyklaci opět sám využije). Jedná 
se zejména o výrobu recyklátů v místě demolice či stavby, pokud tyto nemění svého 
majitele (recyklační firma zde působí jako jistá forma služby) a proto i materiál 
vstupující do procesu recyklace nelze chápat jako odpad, naplňující definici zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. § 3, odst. 1 „Odpad je každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ Takto zpracované (již alespoň 
jednou použité) inertní minerální materiály ani recykláty z nich vyrobené zpravidla 
neprocházejí databází ISOH. Přitom se jedná o významné produkované objemy. 

Proto provádí Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů (ARSM) od roku 
1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci u rozhodujících producentů recyklátů 
v ČR (Tab. 1). Jak je z uvedené tabulky patrné, je paradoxně celková roční produkce 
recyklátů z inertních minerálních materiálů dle databáze ARSM zpravidla  vyšší, než 
činí celkové roční produkované množství stavebních odpadů dle databáze ISOH. 
Tento rozdíl činí v posledních letech více než 1,5 milionu tun ročně. V současnosti je 
evidované množství produkce SDO (skupiny dle katalogu odpadů 1701 + 1703 + 
1709) dle databáze ISOH ca 3200 kt ročně, přičemž výrazně vyšší hodnota v roce 
2004 (4142 kt) je pravděpodobněji způsobena chybou při vykazování než skutečným 
reálným nárůstem produkce SDO.   

Při posledním šetření v roce 2007 (za rok 2006) bylo ze strany ARSM zjištěno, že 
36 rozhodujících firem, které skutečně vlastními silami recyklují stavební odpady, 
provozuje celkem 74 drtičů s maximální výkonností 25 až 160 t/hod (pokles oproti 
roku 2005 o 1 drtič) a ca 96 třídičů (oproti roku 2005 nárůst o 3 třídiče). Celková roční 
kapacita všech recyklačních linek v ČR je ca 7.500.000 tun, tj. více než o 50% vyšší, 
než je produkce recyklátů! Aby recyklační firmy udržely efektivitu svých provozů na 
dostatečné výši (tzn. co nejvyšší využití zařízení), realizují vytěžování mobilních 
drtičů a třídičů i při zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků 
v pískovnách.  

Na základě šetření provedených v roce 2007 (vztažených k produkci zmíněných 
firem v roce 2006) lze jednoznačně konstatovat, že v přehledu jsou uvedeny všechny 
rozhodující recyklační firmy působící v ČR a zjištěné objemy recyklovaných SDO za 
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roky 2002 až 2006 obsahují minimálně 95 až 97% celkové produkce této komodity 
v ČR.  

V posledním řádku v tabulce 1 je proveden odhad skutečné produkce SDO – tedy 
včetně těch, které neprocházejí přes databázi ISOH. Odhad vychází ze součtu 
celkové produkce inertní minerální sutě dle databáze ISOH a produkce recyklačních 
zařízení, přičemž bere v úvahu množství materiálů, vykázané v uvedené databázi 
jako recyklované. Navíc počítá s tím, že část těchto odpadů (ca 10 až 30%) prochází 
mimo uvedené databáze. Takto provedený odhad lze stavět pouze na zkušenostech 
ARSM a srovnání s některými státy EU, s obdobnými podmínkami. 

Tab. 1  Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách 
Rok 

Druh recyklovaného odpadu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cihelná suť  990,0 1408,9 1391,6 1664,3 1711,3 1615,9

Betonová suť  614,8 1013,9 1254,6 994,0 1233,4 1111,9

Asfaltové směsi bez dehtu  323,9 475,2 516,4 514,2 597,6 575,5
Směsný stavební odpad  3,9 0,6 59,0 130,6 122,1 53,6
Kamenivo  513,3 464,2 913,4 718,5 596,2 738,3
Výkopové zeminy  275,7 339,4 452,1 432,3 298,2 590,0
Ostatní  417,5 300,7 261,4 309,1 134,2 386,5

Celkem  3139 4003 4849 4771 4865 5072
Z toho minerální suť  
(cih. suť + betonová suť + asfalty + 
směs. st. odpad) 

1933 2899 3222 3303 3664 3357

Celkem zeminy a recyklované 
kamenivo 789 804 1366 1151 894 1328

Rec. dalších odpadů (struska a uhelná 
hlušina) celk. 417,5 300,7 261,4 309,1 134,2 386,5

Celková produkce minerální sutě dle 
databáze ISOH  (1701 + 1703 + 1709), 
(způsob nakládání A00) 

1739,0 2295,4 3189,7 4141,5 3127,5 není 
údaj 

Celková produkce minerální sutě dle 
odhadu ARSM  (1701 + 1703 + 1709) 

3776 
až 

4280 

4200 
až 

4700 

5000 
až 

5500 

5000 
až 

5500 

5000 
až 

5500 

5300 
až 

5700 
 (udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) 
zdroj Asociace pro rozvoj recyklace stav. materiálů v ČR 

Graficky je produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů vyjádřena na 
obr. 1. Z důvodů přehlednosti jsou zde spojena množství materiálů z komodit beton, 
cihly, tašky a keramika – tedy příslušející skupině odpadů dle Katalogu odpadů do 
jedné kategorie (17 0100). Hodnoty udávané v tab. 1 a obr. 1 potvrzují v recyklaci 
SDO do roku 2003 růstový trend. Od roku 2004 dochází v tomto odvětví ke stagnaci 
a to i přes nárůst produkce stavební výroby. Jako alarmující lze považovat v roce 
2006 pokles produkce recyklátů ze zdiva a betonů – oproti roku 2005 o takřka 8% a 
to při setrvalém růstu těžby stavebního kameniva a štěrkopísků [3]. Na základě 
předběžně analyzovaných poznatků za rok 2007 došlo k dalšímu výraznému poklesu 
produkce recyklátů ze SDO – a to zejména v regionech s výraznou stavební aktivitou 
(Praha, Brno). 
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Obr. 1 Graf produkce recyklátů z vybraných skupin stavebních odpadů  
Velmi objektivní informaci o intenzitě využívání recyklátů ze SDO podává poměr 

produkce recyklátů k produkci stavebního kamene, případně štěrkopísků. Toto číslo 
má o recyklaci SDO výrazně vyšší vypovídající hodnotu než poměr produkce 
recyklátů k produkci stavebních a demoličních odpadů. Je to dáno zejména 
skutečností, že vztažná hodnota – např. produkce stavebního kamene, je výrazně 
přesnější než hodnota produkce stavebních a demoličních odpadů. Navíc produkce 
stavebního kamene a štěrkopísků relativně přesně odráží i produkci celé stavební 
výroby. Proto je vhodnější jako indikátor míry recyklace stavebních a demoličních 
odpadů považovat právě relativní produkci této komodity vůči objemu těžby obdobné 
komodity (zde např. produkci přírodního stavebního kamene).   

 Poměr produkce recyklátů ze SDO (beton, cihly, keramika, asfalty a jejich směsi) 
k produkci stavebního kamene v období let 2001 až 2006 je přehledně znázorněn na 
obr. 2. Jak je z něj zřejmé, v ČR se tento poměr pohyboval v letech 2002 až 2005 
kolem 8 procent. V roce 2006 však došlo  k dramatickému poklesu o 1,18 % na 
pouhých 6,71%! Pokud by hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2005 označena 
hodnotou 100% (tedy číslo 7,9 by představovalo 100%), pak meziroční pokles podílu 
produkovaných recyklátů na vytěženém kamenivu v průběhu jediného roku poklesl o 
15% na hodnotu 85%). Zde se již jedná o jednoznačně potvrzený a prokazatelný 
negativní pokles produkce recyklátů ze SDO vůči  produkci přírodního stavebního 
kameniva. Vyjádřeno vůči průměrným hodnotám ukazatele z let 2003 až 2005 vzrostl 
podíl recyklátů na produkci stavebního kameniva pouze v Olomouckém  (o 1,5%), 
Pardubickém (2%), Středočeském (2,1%) a Jihomoravském (o 0.9%) kraji, 
v ostatních krajích poklesl. I když číselně nejvýraznější je pokles ve Zlínském kraji a 
Hlavním městě Praze (s ohledem na nízkou vztažnou hodnotu – produkci stavebního 
kameniva v daném kraji), lze jako nejvýznamnější poklesy označit poklesy produkce 
recyklátů v Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji (3,2 až 4,6 %) [4].  

Tento problém není způsoben nízkou kapacitou recyklačních linek (vyrobené 
recykláty – zejména z cihelného zdiva mají všichni producenti k dispozici takřka 
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v neomezeném množství), ale pravděpodobně změnou hlavních odběratelů recyklátů 
v posledních letech. Na základě analýzy hlavních materiálových toků recyklátů ze 
SDO, kterou ARSM průběžně provádí, bylo zjištěno, že počátkem tohoto desetiletí 
byly jejich hlavními odběrateli stavební firmy, které zajišťovaly realizace převážně 
zahraničních soukromých investorů. Jednalo se zejména o stavby různých hyper a 
supermarketů, čerpacích stanic a logistických center. Recyklát byl pro tyto investory  
běžný materiál, který byli zvyklí využívat. Navíc je levný a jeho použití vedlo 
k žádoucí minimalizaci nákladů. V současné době se těžiště přesouvá  ke stavbám 
dopravní infrastruktury (silniční komunikace a  železnice), kde je hlavním  investorem 
stát. Zde je všeobecně známo, že cena stavby není zdaleka nejdůležitější kriterium (i 
když by se to na základě podmínek výběrových řízení na veřejné zakázky mohlo 
zdát). Potvrzuje to i známá a smutná skutečnost, že např. 1 km dálnice má v ČR 
v současnosti výrazně vyšší náklady než jeden km obdobné stavby např. 
v Německu. 

Jsou zde však i další důvody. Otevřelo se i velké množství malých těžebních 
lokalit štěrkopísků, zejména v okolí velkých měst. Prodeje také ovlivňují 
marketingové  možnosti producentů primárních surovin a producentů recyklátů, které 
jsou velmi odlišné. 
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Obr. 2 Srovnání poměru produkce recyklátů a stavebního kamene vletech 2001 až 
2006 

 

3. Příčiny poklesu produkce recyklátů ze SDO 
Současný stav v recyklaci stavebních a demoličních odpadů je zcela v rozporu 

s přijatým Plánem odpadového hospodářství v ČR [32] a na něj navazujícím 
Realizačním programem pro nakládání se stavebními a demoličními odpady. Příčiny 
poklesu poptávky mohou být různé – na základě dosavadních zjištění se jedná 
zejména o tyto: 
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1. Alibismus projekčních firem – v projektech jsou udávány materiály pro stavbu 
velmi často v rozporu s příslušnou normou (např. ČSN 73 6124 až 27 – 
„Podkladní vrstvy vozovek“). Místo použití kameniva specifikovaných vlastností 
(dle dané ČSN lze použít kamenivo přírodní, recyklované nebo umělé) je přímo 
předepisováno kamenivo přírodní. 

2. Vyšší pracnost při zpracování – při zpracování recyklátů ve stavbě je nutno 
dodržet více technologickou kázeň než při zpracování přírodního kameniva. Aby 
byla dosažena požadovaná pevnost po zhutnění je nezbytné, aby měl recyklát 
optimální vlhkost stanovenou jeho producentem (optimálně zvlhčený recyklát lze 
u řady producentů za mírný příplatek zakoupit přímo). Dále musí být recyklát 
kvalitně zhutněn. Další nevýhodou recyklátu je skutečnost, že při jeho 
nesprávném použití (v suchém stavu) práší. 

3. Minimální význam v nižší ceně – použití recyklátů jednoznačně snižuje cenu 
stavby. Recykláty jsou v současnosti ve větším významu uplatňovány zejména u 
plošně rozsáhlejších staveb – zejména v oblasti dopravní infrastruktury 
financovaných z prostředků veřejných rozpočtů (stát, obce apod.). Zde již 
náklady paradoxně nehrají velkou roli (viz. známé vysoké ceny při stavbě dálnice 
vůči cenám např. v SRN), navíc je většinou i projekční organizace odměňována 
pevným zlomkem z předpokládané ceny stavby. Při realizaci stavby je navíc 
zpracování přírodního stavebního kamene jednodušší (i když je celková cena 
vyšší). 

4. Neexistence jednotného systému posuzování jakosti recyklátů – jedná se o velmi 
důležitou podmínku pro další rozvoj produkce recyklátů. Hlavní problémy, které 
v ČR brání vytvoření jednotného systému certifikace recyklátů je neochota 
většiny subjektů podílejících se na normotvorné a legislativní činnosti v oblasti 
materiálů pro stavebnictví připustit jakýkoliv sytém jednotné certifikace recyklátů 
ze SDO. Objektivní příčinou tohoto stavu může být jak nedůvěra v tyto materiály, 
tak také např. skrytá podpora producentů přírodního kameniva a štěrkopísků 

5. Lobistické tlaky velkých producentů kameniva na investora stavby – pro 
producenty stavebního kameniva se stali producenti recyklátů konkurencí (i přes 
malé podíly na trhu).  Možnosti, většinou malých, výrobců recyklátů na prosazení 
své produkce jsou pak velmi omezené. 

 
4. Závěr 
Recyklace stavebních a demoličních odpadů se v uplynulých letech stala 

postupně nedílnou součástí jak stavební výroby, tak i nakládání s odpady. Od 
počátku devadesátých let minulého století do konce roku 2003 byl zaznamenán 
výrazný rozvoj tohoto odvětví, v letech 2004 a 2005 nastala stagnace, resp. 
v některých komoditách dokonce nezanedbatelný  pokles (produkce betonového 
recyklátu v roce 2004). V roce 2006 je však patrný výrazný pokles recyklace zejména 
v oblasti odpadů skupiny 1701 (dle katalogu odpadů) – Betony, cihly, keramika. 
Produkce asfaltových recyklátů zůstává přibližně na úrovni předchozích let – mírný 
pokles v roce 2006 oproti roku 2005 není signifikantní, neboť část produkce této 
komodity jde i mimo databázi ARSM (nejsou evidovány odfrézovaná množství 
firmami, které je opětovně využily pro své potřeby – tedy stavbu komunikací). Pro rok 
2006 byl charakteristický prudký nárůst produkce recyklátů z výkopových zemin a 
kameniva (skupina odpadů 1705). Zejména dominantní jsou nárůsty v Jihočeském, 
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Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském  kraji a v kraji Vysočina a 
jednoznačně souvisí s realizací staveb dopravní infrastruktury. 

Velmi znepokojivá je i současná tendence dalšího poklesu prodeje recyklátů ze 
SDO – zejména skupiny 170102 – „Cihly“ (dle Katalogu odpadů – ve skutečnosti se 
jedná o cihelné zdivo včetně zbytků maltovin a omítek). Recykláty vyrobené z tohoto 
materiálu se od počátku roku 2007 staly zejména v Praze a Brně takřka 
neprodejnými, někteří producenti je dokonce jako netříděné (tzv. „jednomletky“) příp. 
jako podsítné nabízeli na podzim roku 2007 zcela zdarma, aby se jim uvolnil prostor 
pro návoz stavebních odpadů vyšší kvality, ze kterých lze vyrobit kvalitnější recykláty 
(zejména betony). Řada producentů recyklátů již uvažuje o přesunu svých 
podnikatelských aktivit do oblasti těžebního průmyslu. Tím by došlo k situaci, kdy by 
zejména v okolí velkých městských aglomerací musel být stavební a demoliční 
odpad ukládán na skládky. S ohledem na současnou platnou legislativu, přehledně 
komentovanou v novém „Metodickém návodu odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ [5] by to znamenalo 
nutnost ukládat tyto odpady na skládky. („Stavební a demoliční odpady neupravené 
do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou odpadů 
podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie „O“), 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. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie 
ostatní odpad je možné v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
pouze ukládat na skládky jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho 
vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S – OO3“ ... konec citace [5], str. 10).   

Současný stav tak vytváří nežádoucí ale reálný předpoklad, že v oblasti 
stavebních a demoličních odpadů nebude splněna cílová hodnota, daná Plánem 
odpadového hospodářství ČR  (kap. 6, odst. h - využívat 75 % hmotnosti vznikajících 
stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2012). 
 
[1] Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů – schválená 

usnesením vlády ČR č. 1311/1999 
[2] Nařízení vlády 197/2003 Sb. – Plán odpadového hospodářství ČR. 
[3] Surovinové zdroje České republiky – Ročenka 2005, Vydalo MŽP , ISSN 1801-

6693 
[4] ŠKOPÁN, M.: Analýza využívání stavebních a demoličních odpadů 

v návaznosti na regionální surovinovou politiku. Studie ARSM pro MPO, říjen 
2007 

[5] Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi. Ministerstvo životního prostředí, leden 2008 
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50 LET KOPÍROVÁN A DOSUD NEDOSTIŽEN 
50 YEARS OF SCREENING EXCELENCE 
Ing. Tomáš Novák, FINLAY CZ, spol. s r.o., Tomická 649/5,  Praha   
finlay.novak@atlas.cz 

 
Pět křížků na krku, to je dost i pro člověka i když se říká, že život v tomhle věku 

teprve začíná. Něco na tom bude, protože špičkový výrobce mobilních drtičů 
TEREX|FINLAY a třídičů právě v tomto roce slaví již 50 let od svého vzniku. Přesně 
před půl stoletím pan John Finlay dal světu první mobilní třídič a od té doby se 
mnohé změnilo. Tehdy se jednalo o jediný a dalo by se říci z dnešního pohledu 
archaický stroj, ale geniální myšlenka, která tehdy dala vzniknout prototypu, se stále 
rozvíjí. Společnost Finlay Hydrascreeens (Omagh) Ltd., která dnes spadá pod křídla 
koncernu TEREX je více než důstojným pokračovatelem a zároveň také v mnoha 
ohledech průkopníkem v oblasti mobilních technologií. Právě příchod společnosti 
TEREX byl velmi zásadním impulsem k dalšímu bouřlivému rozvoji. Jenom několik 
málo čísel obrat společnosti se zvýšil z 28 mil. Britských liber (2002) na více než 90 
mil. (2007). Počet zaměstnanců vzrostl za poslední 3 roky z 250 na více než 400 a 
počet vyrobených kusů se blíží 1500 jednotek ročně.  

Je všeobecně a dalo by se dokonce říci notoricky známo,  že TEREX|FINLAY, to 
dnes nejsou pouze třídiče, ale 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, tak odrazových i kuželových…  

Ale pěkně popořadě, třídiče byly, jsou a budou synonymem pro společnost 
TEREX|FINLAY. Co vám tedy dnes nabízíme v této oblasti? Zachována zůstala u 
původní koncepce s třídičem, zavěšeným po směru toku materiálu, která se dnes 
nabízí pod označením FINLAY 312/390 HYDRASCREEN a nabízí Vám třídící plochu 
až do velikosti 3,6 x 1,5 m a to ve dvou i tříplošinovém provedení, samozřejmě 
s vlastním podvozkem, pohonnou jednotkou a to v provedení jak pro suché třídění, 
tak i pro sprchování. Mimochodem sprchování resp. praní není v oblasti recyklací 
používané, ale jsem přesvědčen, že tato doba se kvapem blíží a ve Velké Británii již 
mnohé firmy právě díky „praní recyklátů“ objevuje nové trhy a možnosti rozvoje. Tato 
oblast by sama o sobě vydala na samostatné pojednání. Nicméně sprchované 
třídiče, které Vám nabízíme jsou doplněny plejádou dehydrátorů a to jak 
korečkových, tak i na bázi hydrocyklonů, nožové pračky, čerpadla, unikátní systém 
čištění kalové vody FINLAY SILTMASTER, který zajistí praní i v podmínkách, kde 
není dostatek vody atd. Na klasickou řadu třídičů, která byla zrovna popisována 
navazují tzv. „kompakty“, které se vyznačují komplexností a zejména svojí mobilitou. 
Tyto stroje jsou vybaveny vestavěnými haldovacími pasy, dvou nebo tříplošinovým 
třídičem velikosti až 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. Všichni se potýkáme s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovních sil a proto stroje musí vykazovat velkou míru 
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„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. 

Samostatnou kapitolu třídičů představují bubnové třídiče, určené pro velmi 
specifické druhy materiálů, jako jsou zeminy, komposty, dřevěné štěpky, uhelné kaly 
a další. Jak je ptrno 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. Unikátem v nabídce jsou také bubnové třídiče se dvěma sítovými plochami 
resp. dvěma bubny. Tyto stroje již osvědčili svoje mimořádné schopnosti především 
při třídění výkopových zemin a to s ohledem na produkci kvalitní recyklované zeminy, 
vhodné pro perkové úpravy, golfová hřiště a jiná sportoviště, výrobu substrátů atd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S příchodem společnosti TEREX a vzniku společnosti TEREX|FINLAY bylo přijato 
zásadní rozhodnutí a zahájení výroby mobilních drtičů s touto značkou. Cílem je 
vybudovat silnou firmu, nabízející unikátní sortiment třídící a drtící techniky. 
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Myšlenka výroby drtičů není nová a již vůbec neznamená, že FINLAY začal v duchu 
módy vyvíjet a vyrábět své vlastní drtiče. To si renomovaná společnost nemůže 
dovolit. Takže odkud pocházejí drtiče TEREX|FINLAY? Ano, hádáte správně, jedná 
se o koncernové výrobky od renomovaných zámořských společností, které mají 
zkušenosti s výrobou drtičů více než 120 let! CEDARAPIDS, CANICA, JAQUES, EL 
JAY, SIMPLICITY, to je jen několik nejznámějších společností, které jsou v zámoří 
synonymem pro absolutní špičku v této oblasti. Pro Vás, stávající a budoucí uživatele 
výrobků TEREX|FILAY je to záruka kvality, robustní a propracované konstrukce od 
podvozku až po nejvyspělejší elektronický řídící systém. Tak například, zdalipak víte, 
že všechny drtiče TEREX|FINLAY mají hydrostatický  pohon, který umožňuje 
například u čelisťových drtičů měnit nejen směr pohybu pohyblivé čelisti, ale také, 
světe div se, její rychlost a to dokonce za provozu v průběhu drcení. Nejnovější 
elektronický řídící systém je vybaven třemi různými režimy drcení, které se liší 
nastavením nejrůznějších parametrů drtiče a to pro zpracování tvrdého kamene, 
měkkého kamene a pro recyklaci. Další drobná „samozřejmost“ spočívá v tom, že 
když Vám deklarujeme drtič se vstupní tlamou 1070 x 752 mm, tak tam ty rozměry 
prostě a jednoduše naměříte a to prosím bez ohledu na skutečnost, jaký metr držíte 
v ruce. Bohužel se denně setkáváme s tím, že různí s dokonce i renomovaní výrobci 
sice deklarují určité rozměry, ale když se je snažíte naměřit, tak máte problém – 
zřejmě máme každý trochu jiný metr. Možná nad tím mávnete rukou a řeknete si, že 
na nějakém centimetru nezáleží, ale když potom v lomu musíte každý větší kámen 
dávat stranou a dodatečně jej za drahé peníze rozbíjet kladivem, tak už nad tím 
nemáváte rukou, ale se vztekem skřípete zuby. A ještě jedna libůstka : tipněte si, jak 
dlouhé jsou čelisti u našeho drtiče. Ano, správně, jsou skutečně nejdelší… Rozdíl 
v délce oproti konkurenci činí někdy téměř 0,5 m!!! No a  když vezmete v úvahu 
geometrii komory, kde tlama je stejná, výstupní štěrbina taky, ale hloubka komory 
sakra jiná, tak zjistíte, proč drtiče TEREX|FINLAY právem patří na špičku. Takže 
v oblasti čelisťových drtičů Vám nyní nabídneme drtič s tlamou 1070 – 762 mm 
(finlay J – 1175) a drtič s tlamou 1000 x 600 mm (FINLAY J – 1160). Následuje řada 
odrazových drtičů s rotorem 1000 x 1000 mm (FINLAY I – 1310) a to včetně 
provedení s integrovaným třídičem a vratnou větví s označení FINLAY I – 1310 RS. 
Dále pak větší odrazový drtič FINLAY I – 1312 s rotorem 1200 x 1200 mm, který vám 
jako třešničku na dortu nabízí (stejně jako i čelisťový drtič J -1175) i např. nezávislý 
pohon odhlinění. A víte, že i všechny odrazové drtič mají také přímý hydrostatický 
pohon, kde zcela odpadá jakákoliv vypínatelná spojka? A hlavně, tento systém je 
mimořádně spolehlivý, jednoduchý a umožňuje např. nesmírně jednoduše měnit 
rychlost otáček rotoru, který mimochodem může mít standardně tři, nebo také 
volitelně čtyři kladiva. Nabídka drtičů se prozatím uzavírá nabídkou kuželového drtiče 
v několika verzích. Kupodivu i tento drtič je vybaven hydrostatickým pohonem a i 
v tomto případě lze laborovat s rychlostí kužele. Což je zcela unikátní vlastnost. A 
propos jestlipak víte, že právě kuželový drtič FINLAY C-1540 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. 
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 

 82



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. A zvláště v dnešní 
době, kdy doslova každý se snaží nabízet všechno a všichni jsou ve všem specialisté 
(sice bez tradice, technického a technologického zázemí, ale o to agresivnější), kdy 
každý rozumí všemu a chybí trocha elementární pokory a někdy bohužel také 
slušnosti…  Pořád jsou tu ještě jedinci, kteří když nemají dost argumentů, aby Vás 
přesvědčili o schopnostech jimi nabízených strojů, anebo alespoň svých osobních 
budou ostatní pomlouvat, špinit a dokonce i vědomě lhát, ale o takových je škoda 
psát… 

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 50-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.  

 

 
 

 83



VÝVOJ MAGNETICKÝCH SEPARAČNÍCH BUBNŮ  
SE ZVÝŠENOU ÚČINNOSTÍ 
DEVELOPMENT OF DRUM SEPARATORS WITH ENHANCED EFFICIENCY 
RNDr. Milan Neubert, neubert@vvvmost.cz 
VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, 43401 Most, http://www.vvvmost.cz/ 
 
Abstract 
Description of a realized project of research, developement and manufacturing of 
magnetic drum separators with enhanced efficiency for separating ferromagnetic 
particles from the bulk materials using permanent ferrite magnets.  
 
1. Úvod 

Potřeba separovat nežádoucí pevné příměsi z toku primárního materiálu provází 
řadu průmyslových aplikacích. Jednou z velmi nebezpečných příměsí s ohledem na 
možná poškození součástí technologických zařízení jsou feromagnetické (ocelové) 
příměsi. K jejich separaci se standardně používají magnetické separátory nejrůzných 
konstrukcí, které však využívají stejného principu - silového působení magnetického 
pole na feromagnetické předměty a částice. Běžnou realizaci separátoru můžete 
vidět na následujícím obrázku. 
 

 
 

Materiál proudící přes plášť rotujícího bubnu je vystaven jeho magnetickému poli, 
feromagnetické částice jsou tímto polem oproti ostatnímu materiálu k plášti 
přitahovány. K jejich uvolnění dojde, jakmile se při otáčení pláště bubnu dostanou 
mimo oblast dostečného magnetického pole. 

Separátory bývají instalovány pod hnací buben pásového dopravníku nebo pod 
výsypnou hranu vibračního žlabu či zásobníku. Magnetické pole bubnu se podle 
požadavků provozovatele technicky realizuje elektromagnetem nebo permanentním 
magnetem. Obě varianty mají své klady i zápory, a to jak technicky, tak ekonomicky 
z pohledu pořizovacích a provozních nákladů. 

Provozní účinnost magnetů je určována prostorovým průběhem jejich 
magnetického pole a provozními podmínkami, jako jsou rychlost separovaného 
materiálu nebo teplota. Právě vysoká citlivost na zmíněné faktory je značnou 
nevýhodou jinak provozně levnějších systémů s permanentními magnety. 
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2. Projekt magnetických separačních bubnů se zvýšenou účinností 
Odstranění některých nevýhod permanentních magnetů nabízí využití feritových 

magnetů ORMAKON, patentovaných SVÚM a.s., které umožňují koncentraci 
magnetického toku v oblasti funkčních pólů. 

Výzkum vlastností a parametrů separačních bubnů, založených právě na těchto 
magnetech, byl základem v roce 2006 úspěšně ukončeného výzkumného projektu 
řešeného společnostmi VVV MOST spol. s r.o. a SVÚM, a.s. v rámci programu 
Impuls. Na výzkumnou část projektu navazoval vývoj a následná výroba ověřovacích 
prototypů separačních zařízení – magnetický separační nadpásový buben a hlavový 
hnací buben. 
 
Účinnost separace 
V rámci projektu se mj. potvrdilo, že osové přitažlivé schopnosti feritových magnetů 
ORMAKON jsou v porovnání s klasickými více než dvojnásobně silově účinnější pro 
nejrůznější vzdálenosti testovaného předmětu (ložisková kulička). 
Vývoj se však hlavně soustředil na hledání optimálních kombinací vícepólových 
magnetů na zkušebních magnetických tyčích a jejich sestavách. Příklad průběhu 
pole podél jedné zkušební tyče vidíte na následujícím obrázku. 

 
Volbou různých sestav tyčí pak bylo dosaženo eliminace míst s relativně nižší 
účinností. 
 
Vliv teploty na separaci 
Velká pozornost se při řešení projektu věnovala i studiu účinnosti feritových magnetů 
s rostoucí provozní teplotou. I v tomto případě se prokázalo, že separační účinek 
feritových magnetů ORMAKON s teplotou sice rovněž klesá, zůstává však v 
porovnání s klasickými magnety na vyšší úrovni i při teplotách 130ºC. 
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Změny osové síly s měnící se teplotou lze pozorovat na dalším obrázku. 

 
 
3. Průmyslové výstupy projektu 
Úspěšně obhájený projekt je jedním kroků, jimiž se společnost VVV MOST, spol. 
s r.o., založená v polovině roku 1990 jako jedna z prvních soukromých společností 
bez účasti zahraničního kapitálu, vrací ke svým prvopočátům, o nichž svědčí 
počáteční písmena názvu firmy - VÝZKUM, VÝVOJ, VÝROBA. Následná realita 
hospodářského života 90. let minulého století však společnost vedla přes spojování a 
opravy dopravních pásů, strojní údržbu k poskytování komplexních služeb v oblasti 
pásové dopravy a manipulaci se sypkými materiály včetně obchodu s náhradními díly 
a investiční dodávky technologií přepravy a úpravy sypkých materiálů, především 
pásové dopravníky, třídiče, drtiče, separátory atd. 
Návrat k výzkumu a vývoji však pro nás 
neznamená přerušení bezprostředního kontaktu 
s praxí. Zde diskutovaný projekt je přímým 
důkazem opaku – na základě výsledků 
dosažených při jeho řešení jsme byli schopni 
nabídnout našim klientům celou řadu 
progresivních produktů. 
Standardně dnes nabízíme vpravo zobrazený 
hnací magnetický buben (šířka 400 – 1150 mm) 
pro kontinuální separaci cizorodých 
magnetických částic ze suchých sypkých 
materiálů malé zrnitosti.  
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Druhou běžnou nabízenou aplikací je 
magnetický bubnový separátor, který se 
instaluje většinou pod hnací buben pásového 
dopravníku nebo pod výsypnou hranu 
vibračního žlabu či zásobníku (viz schéma 
v úvodu tohoto článku). 
I v tomto případě dnes nabízíme zákazníkům 
tyto separátory v typizovaných řadách v šířkách 
od 300 do 1500 mm. 
Výzkum a vývoj magnetických separačních 
bubnů v rámci programu Impuls, organizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
nám umožnil získat zkušenosti, které dnes naší společnosti umožňují nabízet 
zákazníkům – konečným uživatelům pásových dopravníků – zařízení s prokazatelně 
lepším poměrem výkon/cena. 
RNDr. Milan Neubert, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje 
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SANDVIK NA TRHU RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
SANDVIK ON THE RECYCLING OF THE DEMOLITION MATERIAL‘S MARKET 
 
Filip Štandl 
SANDROCK s.r.o., Nymburk 

Abstract 
Sandvik – the most experienced manufacturer of the crushers and screeners came 
up to recycling of the demolition material’s market and settled the new alternative in 
crushing and screening of the demolition material. 
 
Drtící a třídící technika Sandvik a Fintec – nejvyšší kvalita a spolehlivost 

 
  

Zkušenosti Sandvik v oboru drcení a třídění se datují od roku 1862. Společnost 
Sandvik je přední světový dodavatel nejmodernějších technologií. Drtiče a třídiče 
Sandvik představují nejvyšší kvalitu, maximální produktivitu a spolehlivost 

Na českém a slovenském trhu je Sandvik v oblasti drtící a třídící techniky 
zastupována společností Sandrock se sídlem v Nymburce.  

Sandrock je autorizovaným zástupcem a od svého vzniku v roce 2002 pokračuje v 
již tradičních dodávkách drtičů a třídičů švédské, francouzské a finské výroby dříve 
známé pod označením Svedala, Arbra, CFBK a Roxon, nyní vše pod značkou 
Sandvik a Fintec. 

Společnost Sandrock v rámci své činnosti zajišťuje kompletní služby jako dodávky 
nových strojů, dodávky originálních náhradních dílů, záruční a pozáruční servis, 
instalace a uvedení do provozu, poradenství a návrhy technologií pomocí 
PlantDesigner®, dodávky kompletních technologií formou „na klíč“. 

Společnost Sandrock disponuje montážním a opravárenským zázemím, 
profesionálně vyškoleným personálem a skladem náhradních dílů první potřeby.  

Drtiče a třídiče Sandvik jsou dobře známé zejména v oblasti zpracování tvrdých 
materiálů v kamenolomech a to jak ve stacionárních tak i mobilních provedeních. 

V mobilním provedení Sandvik nabízí technologická řešení – mobilní jednotky 
v různém provedení a široké výkonnosti, dle specifických požadavků provozovatelů. 
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V poslední době s ohledem na možnost se rychle přizpůsobit požadavkům trhu se 
stále více uplatňují mobilní jednotky, které jsou snadno přepravitelné, s vlastním 
pohonem a kompletně hydraulicky ovládané pro jednoduchý rychlý start a spolehlivý 
provoz, avšak výkonné a to s denní produkcí okolo 2.000 až 2.500 tun na nejtvrdších 
materiálech. 

Takovéto parametry flexibility, výkonu a spolehlivosti splňují mobilní jednotky 
Fintec osazené drticí a třídící technikou Sandvik. 

Mobilní jednotky Fintec se používají nejen při zpracování lomového kamene ale i 
při recyklaci a zpracování stavebního materiálu. 

V současné době nabízí Fintec zákazníkovi kompletní řadu mobilních drtících 
jednotek které pokrývají 1., 2., 3., i 4. stupeň drcení 
 

FINTEC 1107 – mobilní čelisťový drtič 

 

1. Velkokapacitní násypka pro těžké zatížení 
2. Sandvik vibrační podavač s grizzly roštovou sekcí  
3. Automatické ovládání podavače 
4. Sandvik hydraulické kladivo 
5. By-pass skluz a boční dopravník pro podsítné  
6. Sandvik jednovzpěrný čelisťový drtič se vstupním otvorem 1100 x 700  
7. Robustní deflektor chránící hřídel a ložiska 
8. Nastavení štěrbiny 40 - 175mm  
9. Plně hydraulické nastavení štěrbiny  
10. Možnost zpětného chodu drtiče  
11. Vysoký stupeň zdrobnění a kapacita 
12. Ochranná deska pod drtičem 
13. Magnetický separátor  
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14. Pohonná jednotka CAT  
15. Vodní zkrápění 
Fintec 1080 – mobilní kuželový drtič 

 
1. Velkokapacitní a vyztužená násypka pro těžké zatížení 
2. Automatické ovládání podavače 
3. Detektor kovu na podavači  
4. Hladinový senzore na vstupu do drtiče  
5. Kuželový drtič Sandvik CH430 Hydrocone  
6. Velký vstupní otvor  
7. Plně hydraulicky nastavitelná štěrbina 
8. Automaticky udržovaná štěrbina 
9. Automatická ochrana proti přetížení drtiče  
10. Možnost užití drtiče jako druhý, třetí a čtvrtý stupeň drcení  
11. Možnost rozjezdu drtiče při plném zatížení 
12. Inspekce prováděna shora – minimální odstávky 
13. Pohonná jednotka CAT 
14. Vodní zkrápění 
 
FINTEC 1440 – mobilní odrazový drtič 
1. Velkokapacitní násypka pro těžké zatížení 
2. Sandvik vibrační podavač  
3. Oddělené předtřídění s grizzly roštovou sekcí a osítováním 
4. By-pass skluz a boční dopravník pro podsítné  
5. Sandvik PR301D HSI odrazový drtič  
6. Hydraulicky nastavitelné odrazové desky 
7. Desky vyložené modulovým systém pro snadnou výměnu vyložení 
8. Těžký rotor zajišťující velkou setrvačnost 
9. Unikátní tvar kladiv zajišťující rovnoměrné opotřebení – stálý kubická tvar drtě 
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10. Bezpečnostní opatření 
11. Pan podavač pod drtičem 
12. Magnetický separátor  
13. Pohonná jednotka CAT  
14. Magnetický separátor 
15. Protiprašný systém 
 
     A též řadu nejpoužívanějších třídících jednotek od primárního třídění až po finální 
velmi jemné třídění. 
 
FINTEC 542 a FINTEC 570 – mobilní dvouplošné třídiče 

 
1. Velkokapacitní násypka s hydraulicky sklopným roštem  
2. By-pass skluz pro přímé podávání z drtiče 
3. Nastavitelná rychlost podavače v závislosti na třídění  
4. Zajištění dopadu materiálu na dopadovou plochu na d třídičem 
5. Dvouplošný třídič s velkou třídící plochou 3650 x 1500mm respektive 5450 x  
      1500mm na obou plochách 
6. Nastavitelný úhel třídění  
7. Dva robustní hydraulicky sklopné boční dopravníky s nastavitelnou rychlostí     
      se vzorem chevron  
8. Dopravník pro podsítné  
9. Ochoz na obou stranách  
10. Galvanizované pohyblivé části  
11. Velmi jednoduché ovládání  
12. Pohonná jednotka CAT  
13. Vodní zkrápění 
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FINTEC 640 – mobilní dvouplošný hrubotřídič 
1. Robustní konstrukce 
2. Velkokapacitní násypka 
3. Článkový podavač z hardoxové oceli  
4. Dvouplošný třídič pro těžké zatížení s rozměry ploch 3650 x 1500mm  
5. Nastavitelný úhel třídění  
6. Dva robustní hydraulicky sklopné boční dopravníky s nastavitelnou rychlostí  
      se vzorem chevron  
7. Dopravník pro nadsítné  
8. Hydraulicky nastavitelný třídič do horizontální polohy pro údržbu  
9. Ochoz na obou stranách  
10. Galvanizované pohyblivé části  
11. Dopadové lišty na každém dopravníku  
12. Pohonná jednotka CAT  
13. Vodní zkrápění 
 

Všechny tyto jednotky jsou tzv. „heavy duty“ pro těžké zatížení a při tom jsou velmi 
kompaktní, spolehlivé, jednoduché na údržbu,ovládání a uvedení do provozu. 

Stroje mohou pracovat jak samostatně, tak i jako mobilní linka (plně propojené 
mezi sebou), či být součástí stacionární linky na zpracování kameniva. 

Příkladem toho všeho budiž dva příklady praktického nasazení mobilních jednotek 
Fintec v ČR. 

1. Nasazení mobilního čelisťového drtiče Fintec 1107 buď samostatně nebo ve 
spojení s mobilním třídičem Fintec 570 na recyklaci stavebních odpadů přední 
českou firmou zabývající se touto činnosti – Likol, spol. s r.o. 



 
2. Nasazení kompletní mobilní linky Fintec v kamenolomu Olbramovice patřící 

společnosti Českomoravský štěrk. Kompletní mobilní linka Fintec sestávající 
se z 4 mobilních jednotek: Fintec 1107, Fintec 1080, Fintec 640, Fintec 570 
pracuje s odstřeleným granodioritem velikosti 0-600 který je primárně podrcen 
na F1107 čelisťovým drtičem se štěrbinou 120mm, dále je podáván do F1080 
s kuželovým drtičem se štěrbinou 38mm. Takto podrcený materiál je následně 
tříděn na F640, který již produkuje výslednou frakci 32/63. Podsítná frakce 
0/32 je následně zpracovávána na F570, který produkuje frakce 0/4, 4/8, 8/32. 
Výkon celé linky je přes 200t/h. 
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Věřte know-how technologii Sandvik - přední světové špičce v oboru zpracování 
nerostných surovin! 
                                             Sandrock s.r.o. 
                                             Sandvik mining and construction 

                     Crushing and screening equipment 
                     in the Czech Republic and Slovakia 
                     Boleslavská třída 375 

                                                       288 02  Nymburk                
                                                       Tel: +420 606 844 626 

                                             sandrock@sandrock.cz 
                                             www.sandrock.cz 
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ZPRACOVANÍ DEMOLIČNÍCH ODPADŮ PRO ENERGETICKÉ 
VYUŽITÍ NA STROJÍCH FY. HAMMEL 

Ing. Tomáš Hamšík,  
Codet s.r.o, Karlova 68 a, 614 00 Brno,  
E-mail: codet@codet.cz 
 
1. Úvod  

Nemalá část recyklace stavebního materiálu je zpracování dřeva z demolic. Jen 
minimum je možno prodat firmám na další zpracování. Díky znečistění od sutě, 
obsahu kovů (např. zárubně), ale i napadení houbami se dá převážně použít jenom 
jako materiál pro spálení. Podobná situace je u zpracování bednění. Materiál je 
znečistěn jak separátorem, tak zbytky po betonu. 

Dřevěný odpad se doposud vyvážel na skládky. Tento materiál, starý nábytek co 
zůstává v budovách, ale i odstraněné dřeviny při čištění pozemku po demolici jsou 
vhodnou surovinou pro energetické využití.  

 
2. Drtiče fy. Hammel 

Tato různorodá a hlavně znečistěná dřevní hmota se nedá zpracovat na 
rychloběžných štěpkovačích, jelikož  zbytky kovových částí a suti by poškodily nářadí 
na rotoru. 

Vhodnými stroji jsou pomaloběžné drtiče, které jsou schopné materiál rozdrtit.  
Drtiče firmy Hammel Recyclingtechnik GmbH (www.hammel.de, www.hammel.cz)  
jsou hydraulicky jištěné proti přetížení. Jsou určené jak na drcení veškeré dřevní 
hmoty, tak v provedení Steinbeisser i na drcení sutě a betonových bloků vč. výztuže. 
Proto bez problémů zpracují  znečistěné dřevo ze staveb nebo dřevěných budov, 
starý nábytek a i ostatní dřevěné zbytky. Zrovna tak rozdrtí dřevěné pražce, sloupy 
nebo velké dřevěné bubny od kabelů. 

Pomaloběžné drtiče firmy Hammel jsou stacionární s elektromotory nebo mobilní s 
dieselmotory. Veškerá další pohonná část je hydraulická. To umožňuje účinný 
způsob jištění proti přetížení a  snadnou reverzaci. Na výstupu je umístěn příčný 
vynášecí pás s permanentními magnety, které odtřídí až 70% kovových částí. 
Výstupní frakce je 0 až 200 mm.  Pro vyšší stupeň odloučení železa je nutné použít 
vynášecí pás s magnety ve směru toku materiálu. Dosáhne se až 90% odloučení. 
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    Nakládání dřeva z demolice do drtiče VB 650 D 
 

 
   Drcení trámů 

 95



3. Výstupní frakce pro energetické využití 
Dle typů kotlů se dá drcená stěpka přímo použít, nebo po prosetí se  surovina 

zpracuje na požadovanou frakci  v následujícím  rychloběžném štepkovači.  
Rychloběžné stěpkovače fy  Hammel Recyclingtechnik GmbH, např. NZS 700 D je 
možné ještě dovybavit odlučovačem kovových neželezných materiálů. 

Je možné použít i drtič se sítem pod drtícími hřídeli, které v jednom stupni umožní 
získat jemnější frakci. Výkon je samozřejmě menší. Takový stroj je např. VB 750 DS. 

Pro prosévání se nejlépe hodí rotační prosévače pro těžkotřiditelné materiály. 
Materiál při  průchodu  strojem je neustále nakypřován. Třífrakční třídič Star Screen  
firmy Hammel Recyclingtechnik nebo SuperScreener fy. Neuenhauser 
(www.neuenhauser.de, www.codet.cz)  tak umožní dokonalé vytřídění bez ohledu na 
vlhkost a lepivost materiálu. SuperScreener je možné dodat v provedení proti 
namotávaní odpadu a s odstraňováním fólií. 
 

4. Závěr 
Pomaloběžné drtiče fy. Hammel Recyclingtechnik GmbH jsou stroje pro 

průmyslové drcení, které dle typu u dřevěné hmoty dosahují výkonu 10 až 190 t/hod. 
Výhodou mobilních drtičů je možnost jejich využití ke zpracování dalších materiálu, 
např. starého nábytku  na sběrných dvorech a komunálních odpadů  na různých 
lokalitách.  
Kontakt: www.codet.cz, www.hammel.cz 
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RECYKLACE NESTABILNÍCH, ČI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN 
RECYCLING OF THE SOFT SOILS 
Ing. Lukáš Janalík 
STAVES s.r.o., Olomouc,  janalik@staves.cz 
 
Abstract 
Stabilisation is a process to improve the strength and durability of soil. Mass 
stabilization is a method to stabilize soft soils by adding binders in order to reduce 
settlements and/or to improve the stability of the land. It is a quick and cost effective 
solution compared to the traditional method of piling or mass change. 

Poměrně často se setkáváme s problémem nestabilního podloží pro výstavbu 
silnic či železnic, jako je například bažina nebo rašeliniště. Doposud bylo možno 
stabilizovat tento materiál jen do určité malé hloubky, popřípadě musel být materiál 
vytěžen a odvezen a místo něj zakoupen a dopraven jiný. ALLU však přichází s 
technologií, která umožní hlubší stabilizaci podloží přímo na místě. Tuto technologii 
lze také velmi úspěšně využít při recyklaci a likvidaci ekologických zátěží (např. 
různé typy lagun). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Stabilizační systém 

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

Následující příkladu okazuje náklady na vybudování silnice šířky 10 m v délce  
100 m a srovnání tří možných metod: výměny materiálu, pilotování a stabilizace. 
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Fáze recyklačního procesu 
1. Laboratorní testy stabilizovaného/kontaminovaného materiálu za účelem 

zjištění přesného složení a stanovení nejvhodnější kombinace jednotlivých 
složek pojiva, jeho množství, aby bylo dosaženo požadované homogenity a 
pevnostních parametrů 

2. Otestování metody ve skutečných podmínkách 
3. Zahájení stabilizace/dekontaminace 

- odstranění klád, kamenů a dalších objektů, které by mohly poškodit 
zařízení 

- vyznačení území a rozdělení do bloků 
- samotná stabilizace/dekontaminace 
- průběžná kontrola obsahu pojiva v jednotlivých vrstvách materiálu (např. 

rentgenová fluorescenční analýza), homogenita a hloubka stabilizace 
pomocí odběru vzorků 

- položení geotextilie a vytvoření náspu (obvykle 0,5 - 1 m) 
4. Monitorování a vytvoření závěrečné zprávy 

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

parametrů investorovi 
 
Podle slov investorů je stabilizace mnohem smysluplnější, než vytěžení 

nestabilního materiálu a navezení nového, který by musel být zakoupen a navíc  
by cena byla značně ovlivněna náklady na přepravu a také na umístění a likvidaci 
odpadu.  

Stabilizační zařízení Allu již našlo uplatnění v mnoha zemích, včetně České 
republiky, při výstavbě silnic a železnic, průmyslových parků, přístavů a výškových 
budov, ale i k dekontaminaci různých materiálů přimícháním nejrůznějších aditiv. 

Stabilizační zařízení umožní vytvoření pevného základu pro všechny stavby  
za nižší náklady, což přináší nezanedbatelnou konkurenční výhodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Před stabilizací  
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RECYKLACE PŘI STAVBÁCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
RECYCLING AT PIPELINE PROJECTS 
Ing. Lukáš Janalík 
STAVES s.r.o., janalik@staves.cz 
 
Abstract 
Next step towards automation in the pipeline construction is the introduction of the 
whole fleet of associated products. Central to the system is OilQuick quick coupling 
device for rapid change of hydraulic attachments. Firstly soil with added lime is 
treated by the screener crusher, after which the bucket is replaced with compaction 
plate within 10 seconds, thanks to OilQuick and the material is compacted to a depth 
of 1 meter. Using this system, one operator and excavator can manage whole 
pipeline construction job. 
 
Jedná se o škálu přídavných zařízení, které dohromady tvoří komplexní technologii 
pro zefektivnění práce při výstavbě, opravách inženýrských sítí. Pomocí této 
technologie je vytěžená zemina přímo v místě stavby recyklována na obsypový 
materiál Základním kamenem systému je třídicí a drticí lopata ALLU, která je pomocí 
hydraulického rychloupínače OilQuick během 10 sekund vyměněna za další zařízení, 
jimiž jsou, dávkovač e.p.m. a hutnící deska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zásobník materiálu                    Třídicí lopata                              Vibrační deska 
 
Práce probíhá ve třech fázích: 
1. Je vyhloubena linie pro pokládku nového potrubí a vytěžená zemina se neodváží. 
Následně je položeno nové vedení. 
2. Před zasypáním potrubí může být zemina pomocí ALLU e.p.m. poprášena pojivem 
(např. vápno), které přispívá ke stabilizaci zeminy. Při zasypání potrubí je pomocí 
ALLU třídicí a drticí lopaty s vytěženou zeminou vápno smícháno, zároveň jsou při 
míchání a zasypávání potrubí vytřízeny kameny, které by jej mohly v případě 
bezprostředního kontaktu poškodit.   
3. Navrácená zemina je následně zhutněna pomocí desky ALLU VP. Zhutňování 
probíhá ve vrstvách a musí být provedeno v každé vrstvě, jakmile dosáhne výše cca 
1 metru, při které se zhutnění pohybuje kolem 30%.  
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Výměna jednotlivých přídavných zařízení (třídicí a drticí lopata a hutnící deska) 
probíhá velmi snadno pomocí hydraulického rychloupínače s propojením 
hydraulických okruhů.  
 
Třídicí a drticí lopata ALLU 
- připojují se jako přídavné zařízení na nakladač nebo rypadlo a jsou poháněny  
z jeho hydraulického okruhu 
- umožňují třídit, drtit, míchat a provzdušňovat rozličné materiály  
- ALLU lopaty se nabízejí pro stroje o hmotnosti od 1 do 40 tun a v objemech  
od 0,4 m3 do 4,5 m3 (při použití přídavných 
bočnic až do cca 6 m3). 
- nejčastějšími aplikacemi jsou: rekultivace 
zemin, recyklace výkopku na obsypový 
materiál při pokládce potrubí, stabilizace 
zeminy pro zahrnutí výkopu, kompostování 
bio-odpadů, zeleného odpadu, kalů, drcení 
kůry a dřevního odpadu, míchání 
substrátů, neutralizace kontaminovaných 
zemin, drcení asfaltu, třídění stavební sutě, 
drcení skla, soli, vápence, křídy, slinku, 
škváry, uhlí, zmrzlé zeminy atd.  Recyklace stavební suti 
 
Dávkovač posypového materiálu e.p.m. 
- posyp vytěžené zeminy a zajištění její stabilizace 
- snížení podílu vody 
- zlepšení zhutnění zeminy 
- zvýšení únosnosti 
 
Vibrační deska VP 
- zhutnění až do 90% 
- hloubka hutnění až 900 mm 
- dostupné v šesti velikostech od 105 do 
900 kg 
 
Rychloupínač OilQuick 
- pro rypadla i nakladače 
- výměna hydraulických přídavných 
zařízení přímo z kabiny nosiče během  
10 sekund  

 
ALLU šetří čas, peníze a životní prostředí 
Výhodou použití nových ALLU technologií pro
a nákladů. Příkladem může být firma Straba
vodovodního řádu v městečku Steinfurt. P
výměna trvala 4 týdny oproti nynějším dv
související s odvozem vytěženého mat
nakoupeným. Dále byly uspořeny mzdové
OilQuick mohl celý proces obstarávat pouze s
 
 

 101
Vibrační deska                     OilQuick
 inženýrské sítě je značná úspora času 
g AG a její práce při výměně starého 
ři použití standardních technologií by 
ěma, byly uspořeny značné náklady 
eriálu a jeho nahrazením novým, 
 náklady, protože díky rychloupínači 
amotný strojník z kabiny rypadla. 



 
 

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO RECYKLAČNÍ SPOLEČNOSTI 
INFORMATION SYSTEM FOR RECYCLING COMPANIES 
 

Ing.Ivan Mošna, CSc.    
EPASS s.r.o., Praha, obchod@epass.cz, www.epass.cz  
 
Abstract 
The aim of this report is to make readers familiar with the possibilities 
of using the ERP (Enterprise Resource Planning) system EPASS® in recycling 
companies. This information system takes care of all the main processes 
connected to the processing and recycling of raw materials. It also 
provides all the information necessary for the smooth running of the 
company on a strategic, tactical, and operational level. 
 
1. Úvod  

Současná doba klade na všechny výrobní společnosti, včetně společností 
zaměřených na zpracování stavebních a demoličních odpadů (SDO), stále větší 
nároky, jež lze shrnout zhruba do několika základních požadavků: vyrábět  levněji, 
kvalitněji a více, přičemž dosažení těchto cílů je jednoznačně svázáno s optimalizací 
procesů, z nichž se výrobně obchodní činnost skládá. Takové konstatování určitě 
nikoho nepřekvapí a důvod, proč tyto elementární pravdy vůbec uvádíme, spočívá 
v tom, že chceme ukázat cestu jak konečnému cíli „dosažení maximální prosperity 
podniku“ může napomoci kvalitní informační systém.     

Aby  mohl výrobní podnik optimalizovat svoji výrobně obchodní činnost, musí mít 
k dispozici řadu důležitých informací (o surovině, kterou bude zpracovat,  
o aktuálním stavu lidských i mechanizačních zdrojů, o partnerech, o cenách atd.). 
S rostoucí složitostí i stupněm automatizace  výrobních procesů, v neposlední řadě  
i s rostoucí složitostí legislativního rámce prováděných činností (účetnictví, 
výkaznictví atd.), potřeba informací pro každý podnikatelský subjekt vzrůstá. 
Získávání, uchovávání, zpracování i vyhledávání těchto informací musí být 
komplexní, provázané a snadno dostupné. Např. informace o špatném stavu 
ekonomických výsledků některého úseku musí být včasná a musí být doplněna 
dalšími informacemi, které odhalují příčiny tohoto stavu. V takovém případě lze 
operativně zasáhnout a řešit situaci, někdy i odvrátit hrozící „katastrofu“.  

Lze tedy říci, že dnes již otázka nestojí tak, zda podnikový informační systém ano 
či ne, ale spíše jaký, kdy a v jakém rozsahu.  

Je rovněž třeba říci, i když je to samozřejmé, že samotné nasazení informačního 
systému je z hlediska zajištění deklarovaných cílů podniku podmínkou důležitou, 
nikoli však postačující. Je nutné především aplikovat získané informace 
v maximálním možném rozsahu na všechny stupně řízení, což nebývá vždy  plně 
využíváno.  

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní reference o možnostech uplatnění 
podnikového informačního systému (IS) EPASS® v recyklačních společnostech  
a zároveň ukázat, jak lze data, charakterizující proces recyklace SDO, využít pro 
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integrovaný informační systém a použít speciálních výstupů pro řízení společnosti na 
úrovni strategické, taktické i operativní. 
 

2. Hlavní technologické a výrobní procesy recyklace SDO podporované IS 
EPASS® - Recyklace 

 
Recyklování SDO lze rozčlenit podle: 
• Druhu recyklovaných materiálů 
 Betony a železobetony 
 Stavební sutě 
 Dřevní odpady 
 Asfaltové směsi 
 Zeminy atd. 

• Typu zakázky 
 deponie obsluhované mobilními resp. semimobilními recyklačními linkami, 
 stabilní recyklační centra se stabilními či semimobilními recyklačními linkami, 
 mobilní recyklace probíhající u zákazníka. 

• Použitých strojů 
 Třídiče 
 Drtiče 
 Kombinované linky 
 Štěpkovací stroje atd. 

 
Bez nároku na úplnost shrneme do bodové podoby hlavní a doprovodné procesy 

probíhající ve výše uvedených variantách  
 
Hlavní technologické a výrobní procesy při recyklaci  
 
• Získání suroviny. 
• Vážní operace. 
• Vytřídění suroviny. 
• Likvidace odpadu. 
• Předpříprava materiálu k recyklaci. 
• Drcení.  
• Třídění. 
• Uložení, deponování suroviny, polotovaru i výrobku. 
• Transport suroviny, výrobku. 
• Transport technologií, mechanizmů. 
• Manipulace s materiálem (operace na deponiích či stavbách). 
• Expedice výrobku. 
 
Doprovodné procesy při recyklaci 
 
• Sledování činnosti mobilních i stabilních mechanizmů (provoz, poruchy, 

odstávky). 
• Sledování činnosti pracovníků. 
• Evidence zásob.  
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• Údržba  mechanizmů – plánování a sledování. 
• Napojení na další řídící systémy  a technologické systémy (PHM, GPS, váhy, …).  
• Evidence čerpání pohonných hmot a energií. 
• Obchodní procesy. 
• Ekonomické procesy. 
• Kontrolní mechanizmy. 
 

 
 

Pro řízení všech těchto procesů lze využít IS EPASS®, resp. jeho subsystém 
Recyklace . Tento subsystém lze využít jak jako součást komplexního IS EPASS®, 
tak i samostatně v návaznosti na jiný, stávající, informační systém. 

 
3. IS EPASS ® ve vztahu k problematice recyklace SDO 

V úvodu tohoto příspěvku jsme uváděli obecné důvody pro používání 
informačního systému a hlavní procesy, které IS EPASS® podporuje. V této části 
budeme definovat jeho základní vlastnosti ve vztahu k dané problematice a alespoň 
ve stručné formě se seznámíme s konkrétní podobou IS EPASS®, který tuto 
problematiku řeší. Systém byl původně navržen pro povrchovou těžbu a zpracování 
kameniva a jako takový je dlouhodobě provozován v některých významných 
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kamenolomech (Lomy Mořina s.r.o., Kámen a písek s.r.o – Český Krumlov). 
Vzhledem k vysoké míře shody základních procesů byl informační systém rozšířen o 
podporu procesů specifických u společností zabývajících se zpracováním a recyklací 
surovin.  
 
Základní vlastnosti a funkce IS EPASS® 
• Integrované řešení v jednotném prostředí se společnou databází. 
• Podpora všech procesů spojených se zpracováním, recyklací a prodejem surovin, 

včetně operativní evidence o kvantitativních parametrech těchto procesů. 
• Přenos informací o přesunech suroviny a výsledné produkci na ekonomické 

agendy (účetnictví, sklad, majetek). 
• Vedení obchodních procesů a jejich automatizace (např. ve spojení s vážním 

systémem). 
• Rozsáhlá nabídka přehledů a statistik. 
• Podrobná evidence mechanizmů, jejich výkonů, spotřeby, poruch a dalších jejich 

technicko ekonomických parametrů. 
• Plánování a řízení údržby mechanizmů. 
• Evidence lidských zdrojů, jejich činností výkonů, docházky a propojení se 

systémem pro výpočet mezd. 
• Podpora manažerských rozhodovacích procesů a řízení společnosti i sledování  

její efektivnosti (MIS, Controlling). 
• Evidence a zpracování technicko-ekonomických informací o všech klíčových 

procesech provozu. 
• Propojení vzdálených provozů na centrální server prostřednictvím terminálových 

služeb. 
Celý informační systém se skládá z řady modulů, které jsou vzájemně propojeny 

do subsystémů a nastaveny tak, aby reflektovaly všechny měřitelné údaje 
charakterizující každý proces. Každý z těchto subsystémů může být provozován buď 
jako součást celého IS EPASS®, nebo samostatně, ve spolupráci s jiným IS. 
 
4. Některé funkce vybraných  modulů IS EPASS® 

Tento přehled je pouze hrubým nástinem možností IS EPASS®. Modulů, které 
řeší různé činnosti, ať již výrobní či nevýrobní povahy. Celkově je jich několik desítek. 
 
PRODUKCE 

Modul slouží k získávání a evidování dat o veškerých činnostech při výrobě 
recyklátů. V rámci jednotlivých pracovních směn se pořizují data o recyklační lince  
a o její produkci, a to s možností řazení jednotlivých stupňů drcení a třídění, včetně 
evidence poruch a data o strojích a pracovnících. Jako podklad pro získání dat slouží 
stazky, záznamy o provozu  strojů či veřejné výčetky. Samozřejmostí je možnost 
importu dat z externích systémů (tankování, GPS, technologické a řídící programy, 
např. SIMATIC).  

 
STROJE 

O strojích jsou definovány - mimo jiné - následující údaje: 
• Statické údaje: identifikace stroje. 
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• Dynamické údaje o stroji: výkon (hodnota, měrná jednotka), režim práce, místo 
práce, řidič/strojník, spotřeba pohonných hmot/energie, ujeté kilometry 
/motohodiny, celkový počet jízd, časové údaje – počátek a konec výkonu. 

• Evidence kooperujícího stroje v rámci podchycení symetrických výkonů (bagr, 
nakladač,…) evidují se stejné údaje jako u hlavního stroje. 

• Vytváření jízdních souprav. 
• Činnost:  typ činnosti (provoz, prostoj, výpadek) a její kvantifikace, specifikace 

výpadku - část zařízení, typ poruchy, čas. 
• Vstupní váha suroviny. 
• Produkce - zpracovaná surovina: druh výstupu/frakce (4-8, 8-16, 16-32 mm,…), 

množství frakce, volitelně odběratel, určení produkce (expedice z výroby, do 
zásob, na vlečku…). 

• Evidence tankování a spotřeby PHM (spolupráce s elektronickými tankovacími 
systémy). 

• Spotřeba energií (pro stabilní zařízení) jednotlivých technologických stupňů. 
 
PRACOVNÍCI 

U pracovníků se eviduje a sleduje např.: 
• Docházka pracovníků: pracovník, činnost, aktuální i tabulkové zařazení, stroje na 

kterých pracovník pracoval, počet hodin, mzdové složky včetně přesčasů a 
příplatků. 

• Pracovní výkaz – příprava pro výpočet mezd: provoz, pracovník, zařazení, 
období, editace směnových údajů, sumace mzdových složek za zvolený měsíc, 
provedení nastavených kalkulací. 

• Přímé mzdy ve vztahu sledování mzdových nákladů na provoz stroje. 
 
DOKLADY A VÝSTUPY 

Uvedené údaje pak slouží jako podklady pro: 
• Fakturaci. 
• Účtování nákladů na střediska a zakázky. 
• Účtování vnitropodnikových výnosů na střediska, stroje a zaměstnance. 
• Stanovení hrubých mezd obsluhy za jednotlivé výkony km, tuny, mth. 
• Manažerské přehledy o výrobě. 
 
VÁŽNÍ SYSTÉM 

Komunikační program vytvořený pro přenos dat mezi vážním systémem  
a systémem EPASS®, který údaje získané ve vážním systému (VS) přenáší do 
prodejních dokladů evidovaných v systému EPASS®.  Charakteristika a údaje 
komunikačního programu: 
• Obsluha VS: výběr odběratele, eliminace neplatičů, cena z ceníku nebo ze 

smlouvy, generování vážního lístku. 
• Napojení na ekonomický systém - vážní lístky se dávkově denně přenášejí do 

systému EPASS®, kde se vytvoří: dodací list, příjmový pokladní doklad  
a příjemka na sklad / deponii. 

• Přenos údajů z vážního lístku do systému EPASS® - středisko, vazba na 
smlouvu, odběratel, přepravce, řidič, SPZ vozidla, datum výstupního vážení, číslo 
vážního lístku, číslo účtenky za hotové, kód zboží, sazba DPH, množství, celková 
cena, cena za dopravu, způsob prodeje. 
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• Hromadná faktura: automaticky spojuje dodací listy jednoho odběratele za určité 
období. Položky na faktuře jsou vytvořeny sloučením jednotlivých frakcí a složeny 
do skupin. 

• Komunikace: mezi systémem EPASS®  a VS může probíhat v režimu on-line  
i off-line. Každý s těchto režimů má svá specifika (je nutné, aby vážní systém 
fungoval  samostatně i v případě, že dojde k závadě na  komunikačním spojení 
obou systémů). 

• Bezobslužný provoz - za určitých předpokladů lze celý systém používat 
automatizovaně i bez přítomnosti obsluhy (noční provoz). 

Pozn.: konkrétní aplikace byla vytvořena pro vážní systém SCHENCK 
(rozpracováno pro Tenzováhy), ale lze ji adaptovat na libovolný jiný vážní systém, 
který disponuje funkcemi importu a exportu dat. 
 

Příklady dalších  modulů IS EPASS®, které zpravidla bývají součástí subsystému 
IS EPASS® - RECYKLACE : 
 
PARTNEŘI 

Modul PARTNEŘI eviduje všechny partnery, kteří jakýmkoliv způsobem  souvisejí  
s externími i interními aktivitami společnosti. K evidovaným partnerům je  navázaná 
řada důležitých informací se zaměřením na ekonomiku, obchod a marketing. Jako 
partneři zde mohou být evidování i vlastní zaměstnanci dané společnosti. Vzhledem 
k obecným možnostem systému lze i u tohoto modulu dynamicky definovat  
a sledovat libovolné užitečné informace o partnerech. 
   
FINANCE 

Modul FINANCE je určen pro vedení účetnictví. Slouží zejména k přehledné  
a spolehlivé evidenci účetních dokladů ve firmě a k jejich zaúčtování,  umožňuje  
zpracování potřebných přehledů a výkazů. Podporuje účetní období, která se nekryjí 
s kalendářním rokem.  

Je možné vést účetnictví pro více účetních jednotek ve společné databázi (sdílené 
jsou některé agendy - partneři, předkontace, účetní osnova, katalogy apod.). 
 
KASA 

Modul KASA umožňuje přímý prodej zboží evidovaného v systému včetně  
ovládání příslušného hardware (tiskárna bonů, čtečka čárových kódů, váha). 
Spolupracuje s moduly KATALOG a CENÍK, ze kterých dostává informace o 
vlastnostech a ceně produktu, a SKLAD, kde se eviduje množství. 
 
KATALOG 

V modulu KATALOG se uchovávají informace o produktech sdružených do tzv. 
katalogů.  

Katalogů produktů může být zavedeno libovolné množství. Každý katalog má 
nastavitelné vlastnosti, podle kterých se chová příslušný katalog i produkty v něm 
umístěné.  
 
SKLAD 

Modul SKLAD podporuje činnosti spojené s vedením skladového hospodářství, 
zajišťuje veškeré požadavky na evidenci a operace nad skladovými kartami.  
Počet skladů ani počet skladových položek není omezen. 
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OBCHOD 

Modul OBCHOD zajišťuje evidenci a koordinaci všech činností, které souvisejí  
s obchodními aktivitami každé firmy. Jádrem modulu je správa různých typů dokladů. 
Systém podporuje všechny standardní typy obchodních dokladů: poptávky, nabídky, 
objednávky, zakázkové listy, smlouvy, dodací listy, pohledávky a závazky, skladové 
doklady atd. Kromě nich lze definovat vlastní typy dokladů se všemi vlastnostmi.  

Doklady lze sdružovat do obchodních případů. Obchodní případ představuje jakési 
zastřešení soubor dokladů, které se týkají jednoho kontraktu. V rámci obchodního 
případu lze sledovat stav fakturace a úhrad nebo celkové náklady  
a výnosy na zakázku a jejich poměr (náklady a výnosy se zjišťují na základě údajů 
obsažených v dokladech zařazených do obchodního případu, nemusí být tedy 
shodné s údaji v účetnictví). 
 
CENÍK 

Pomocí modulu CENÍK jsou evidovány ceny pro produkty z různých katalogů. 
Každý katalog má připojen jeden ceník, jeden ceník však může být použit pro více 
katalogů. Ceník může obsahovat různé cenové hladiny, ceny mohou být vedeny 
v různých měnách. 

Systém může obsahovat libovolné množství ceníků.  
 
MAJETEK 

Modul MAJETEK zajišťuje zadávání, evidenci a zpracování záznamů o majetku. 
Počítá daňové a účetní odpisy majetku podle nastavených parametrů, a to jak 
hromadně, tak jednotlivě. Umožňuje: 
• Výpočet daňových a účetních odpisů. 
• Vedení podrobného přehledy o stavu evidovaného majetku. 
• Evidenci umístění. 
• Provádění inventur, podpora využití externích zařízení  pro provedení inventury. 
 
MIS 

Manažerský informační systém (MIS) využívá všech dostupných informačních 
zdrojů, zpracovává je a předkládá vhodnou formou nejvyššímu vedení společnosti 
jako optimální podklad pro další rozhodování. 
 
CONTROLLING  

Úkolem modulu CONTROLLING je poskytnout vedení společnosti vhodný nástroj 
pro kvalitní řízení společnosti od nižších organizačních jednotek (např. jednotlivých 
středisek), přes vyšší jednotky až k podniku jako celku. Umožňuje:  
• Komplexní plánování. 
• Důsledné sledování procesů. 
• Vyhodnocování výsledků v optimálních intervalech. 
• Přijímání korekčních rozhodnutí. 
• Sledování více typů hodnot - PLÁN, SKUTEČNOST, UPRAVENÝ PLÁN, 

UPRAVENÁ SKUTEČNOST. 
• Vyhodnocení dosažených a plánovaných výsledků, kvantifikace odchylek  

a vyhodnocení jejich příčin a eventuelní následná opatření. 
• Finanční analýzy. 
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SPRÁVA DOKUMENTŮ 
SPRÁVA DOKUMENTŮ je systém pro zavedení standardizovaných postupů při 

práci s dokumenty  obsahující  nástroje pro rychlý a přehledný způsob ukládání  
a vyhledávání požadovaných informací. Často se používá pro evidenci různých 
směrnic, zákonů, norem, korespondence atd. tak, aby uživatelé měli integrovaný 
nástroj pro rychlý a pružný přístup k  dokumentům, které potřebují pro svoji práci, 
a nemuseli je zdlouhavě vyhledávat v papírové podobě nebo v jiných informačních 
zdrojích. 
 

5. Závěr 
 
Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat možnosti uplatnění informačního systému pro 

recyklační společnosti. IS EPASS® podchycuje a řeší detailně všechny hlavní 
procesy spojené se  zpracováním SDO. V informačním systému EPASS®, bylo 
dosaženo: 
 
• Operativní evidence o kvantitativních parametrech recyklace a zpracování 

suroviny za každý den (směnu) po jednotlivých provozech i za celý podnik. 
• Přesné evidence nutných technicko-ekonomických informací pro všechny 

rozhodující útvary těchto společností (a to od příjmu odpadu přes jeho zpracování 
až po prodej a expedici produktu zákazníkům). 

• Přesné evidence všech ekonomických informací v ekonomickém (účetním) 
systému, který plní všechny legislativou požadované funkce. 

• Integrity všech informací, a to i v případě funkce systému v detašovaných 
lokalitách či samostatných provozech. 

• Poskytování aktuálních a přesných informací v účelně agregované podobě (např. 
i s uplatněním možností progresivního Manažerského informačního systému). 

• Soustavné sledování ekonomické efektivnosti recyklační společnosti 
(s uplatněním  moderního Controllingu).  

 
Ze všech uvedených skutečností lze dovodit, a dosavadní zkušenosti z provozu to 

dokazují, že efektivní a důsledné uplatnění soudobých informačních technologií spolu 
s použitým informačním systémem výrazně usnadňují práci s daty a poskytují 
uživatelům významnou konkurenční výhodu. 
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MOŽNOST VYUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU K PŘÍPRAVĚ 
CEMENTU 
POSSIBILITY OF RECYCLED CONCRETE MATERIALS UTILIZATION FOR THE 
MANUFACTURE OF CEMENT 
 

Petr Zlámal, Karel Kulísek 
 
Ústav technologie stavebních hmot a dílců  
Stavební fakulta VUT v Brně 
 
Abstract 
    The recycled concrete materials are at the present time relatively established 
secondary raw material. However it is looked for further possibilities of this materials 
utilization, especially of fine fractions 0 – 4 till 0 – 8 mm. This fractions are little 
acceptable for the utilization in concrete but they compose in the same time the great 
part of the processed volume of this material. These fractions contain the greatest 
portion of the original cementing compound, the chemical composition of which is 
near to the composition of materials used for cement production. The paper 
presents some test results, concerning the utilization of recycled concrete materials 
utilization as a partial substitute of cement raw mix. 
1. Úvod  
 Betonové recykláty jsou v současné době již vcelku zavedenou sekundární 
surovinou. Nadále se však hledají další možnosti jejich využití, především jemných 
frakcí (0-4 až 0-8 mm), které jsou do betonu málo vhodné a přitom tvoří velkou část 
objemu recyklovaného betonu. V těchto nejnižších frakcích zůstává největší podíl 
původního cementového tmelu, jehož chemické složení se blíží surovinám 
používaných pro výpal slinku. To vede ke sledování možnosti jejich využití v 
cementářský průmyslu, v podobě částečné náhrady surovinové moučky. 
  Rozdíl zastoupení oxidů v betonovém recyklátu oproti cementářské surovinové 
moučce je v nízkém podílu CaO a naopak vysokém procentu SiO2. Pro podobné 
zastoupení potřebných oxidů je možné využít podsítného betonového recyklátu s 
přídavkem vysokoprocentního vápence pro výpal slinku.  
 
2. Posouzení vhodného chemicko-mineralogické složení  betonových recyklátů          
    k přípravě surovinové moučky pro výpal slinku. 
 Prvním krokem k sestavení surovinové moučky s použitím jemných podílů 
betonových recyklátů bylo nutno stanovit jejich chemicko-mineralogické složení. 
Vzorky byly odebírány ze tří různých recyklačních linek po dobu tří let v časovém 
intervalu šesti měsíců. Z výsledků analýz vyplynulo, že v dlouhodobém sledování 
nevykazují podíly nejdůležitějších oxidů extrémní odchylky, obsah CaO se zpravidla 
pohybuje kolem 10%, obsah SiO2 se obvykle pohybuje kolem 63%. Velmi pravidelný 
je průběh obsahu seskvioxidů s tím, že obsah Al2O3 se zpravidla nachází v intervalu 
od 8 do 10% a obsah Fe2O3 obvykle činí 3,5%. 
 Z těchto výsledků byla vyhodnocena nejvhodnější frakce a následně byla 
sestavena nejvhodnější surovinová směs pro výpal slinku. Pro nižší podíl CaO 
obsaženého v betonovém recyklátu je nutné jej kombinovat s vysokoprocentním 
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vápencem. Z hlediska vyššího využití recyklátů byl pro výpal zvolen belitický slinek, 
kde je vypočtený směšovací poměr recyklátu ku vápenci 1:2,25 příznivější oproti 1:3 
pro přípravu běžného slinku alitického. Dalším důvodem volby výpalu belitického 
slinku  je podstatně nižší náročnosti na tepelnou energii během pálicího procesu. 
 
3. Korekce složení navržené surovinové moučky  

 Volba přípravy belitického slinku vede k nutnosti řešit fakt, že běžný belitický slinek 
na bázi β-C2S se vyznačuje velmi nízkou hydratační rychlostí a patrně i hydraulickou 
schopností. Z tohoto důvodu byla již dříve odzkoušena možná modifikace belitického 
cementu urychlovači, avšak toto řešení nevedlo k žádnému výraznějšímu zvýšení 
hydratační rychlosti belitického cementu. Proto byla v dalším postupu navržena 
možnost úpravy samotné surovinové moučky, která by vyvolala zvýšení reaktivity β-
C2S nebo možnou potenciální tvorbu vysokoteplotních modifikací α-C2S a α´-C2S. 

Pro dosažení zvýšení reaktivity vypáleného slinku bylo použito modifikace 
surovinové moučky přídavkem K2CO3. Důvodem pro použití této přísady je úvaha, že 
ionty K+, jejichž iontový poloměr je 0,133 nm, by mohly do určité míry v belitu 
substituovat vápenaté ionty Ca2+ o iontovém poloměru 0,106 nm, tím vést ke vzniku 
poruch struktury a následně zvýšení vnitřní energie vypáleného belitu, doprovázené 
vyšší reaktivitou. Navržená přísada byla dávkována v množstvý 1% a 3% K2CO3 na 
hmotnost surovinové moučky, dále označován jako vzorek B1 a B3. Nadávkované 
suroviny byly pomlety v laboratorním kulovém mlýně na maximální velikost zrna 
0,125 mm.  

V každém kroku přípravy belitických cementů byla provedená chemická analýza 
vstupních surovin, surovinových mouček s přídavkem K2CO3 a nakonec vypálených 
slinků s přídavkem 5% sádrovce jako regulátoru tuhnutí, jak uvádí tab. 1. 

 
Tab.1: Chemické složení surovin a vypálených cementů 

Hmotnostní obsah [%] 
Surovinové moučky Vypálené cementy   Složka Recyklát 

Dufonev 
Vápenec 

Mokrá B1 B3 B1 B3 
SO3 0,50 0,02 0,188 0,135 2,18 2,29 

     P2O5 nestanoveno nestanoven
o 0,055 0,044 0,049 0,042 

     SiO2 53,70 1,35 21,2 20,0 29,6 28,4 
MnO 0,08 0,01 0,043 0,039 0,066 0,060 
Fe2O3 3,49 0,17 1,17 1,06 2,36 2,66 
MgO 1,91 0,26 0,862 0,759 1,68 1,09 
Al2O3 10,20 0,25 3,62 3,32 5,17 4,86 
TiO2 0,39 0,00 0,142 0,124 0,195 0,177 
CaO 13,55 54,30 39,9 38,7 56,8 58,1 
Na2O 1,50 0,00 0,504 0,481 0,555 0,505 
K2O 2,94 0,05 1,90 2,87 0,473 1,24 
Ztr. žíh. 11,97 42,63 31,0 31,7 0,48 0,45 

  
Z výsledků uvedených v tabulce 1 vyplývá, že stanovený obsah K2O vzorku B1 je 
vyšší proti původně plánovanému množství, hodnoty ostatních stanovených oxidů 
jsou ve všech vzorcích přibližně stejné a stanovené odchylky odpovídají pouze 
subjektivitě dávkování, event. analyzování.  
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4. Fázové složení slinků 

 Výpal byl proveden v modelové rotační peci Výzkumného ústavu stavebních hmot 
v Brně, při teplotě žárového pásma 1550 ºC a výkonu cca 2 kg slinku za hodinu. 
Chlazení u této pece proběhlo způsobem náhlého výpadu slinku ze žárového konce 
volně na vzduch.  

Tab.2: Kvantitativní fázové složení vypálených slinků v hm. % 

Označení slinku Fáze 
B1 B3 

C3S 0,1 1,1 
C2S 83,9 82,8 
C3A 9,8 10,0 

C4AF 6,2 5,9 
CaO volné - 0,2 

Celkem 100,0 100,0 

Fázové složení slinků bylo sledováno metodou mikroskopické bodové integrace. 
Bylo zjištěno, že vzorek B1 představuje čistě belitický slinek se stopami alitu a 
volného CaO. Ve vzorku B3 se zbytky nezreagovaného CaO s alitickými lemy 
vyskytovaly v nepatrně větším množství. Belit vytvářel obvyklá oválná zrna, jejichž 
velikost se pohybovala v rozmezí 0,015 až 0,020 mm. Slínková mezerní hmota byla 
vcelku dobře diferencovaná s výrazně převládajícím podílem C3A nad C4AF.  

5. Sledování dlouhodobých  pevností   
 Pro odzkoušení vlivu jemnosti mletí na nárůst pevností byly připravené cementy 
pomlety na měrné povrchy 400 a 500m2·kg-1 .  
 

Tab.3: Dlouhodobé pevnosti belitických cementů

měr. povrch 400m2·kg-1 měr. povrch 500m2·kg-1

Sledovaná vlastnost 
B1 B3 B1 B3 

Tuhnutí  
Normální konzistence [-] 0,32 0,33 0,36 0,34 
Počátek tuhnutí [h:min] 0:26 0:17 0:28 1:00 

Doba tuhnutí [h:min] 0:56 0:40 1:00 3:30 

Pevnost v tlaku [MPa]  
1 den 1,7 0,9 1,8 0,3 
3 dny 2,8 0,7 3,4 0,9 
7 dnů 4,3 1,6 4,4 1,9 

14 dnů 6,1 2,7 5,3 3,3 
28 dnů 13,6 5,6 11,3 11,3 
56 dnů 20,7 18,3 17,8 20,7 
90 dnů 23,2 31,7 - - 

180 dnů - - 36,4 36 
360 dnů 45,7 42,8 39,4 43,8 

 
   Stanovené pevnosti u vzorků, připravených s různými měrnými povrchy se 
prakticky nelišily. Vliv domletí se tedy nijak zvlášť neprojevil, zřejmě i z toho důvodu, 
že vzorky jemnozrnnější vyžadují vyšší podíl záměsové vody. 
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 I přes určité rozdíly, zejména v počátečních stádiích hydratace lze časový vývoj 
pevností všech zkoušených vzorků považovat za přibližně stejný v tom smyslu, že 
jejich nárůst je až do čtrnáctého dne hydratace velice pozvolný a teprve od této doby 
se výrazně zvyšuje. 

 
6. Závěr 
 Po provedené fázové analýze vypálených slinků a technologických zkouškách 
z nich připravených cementů se ukázalo, že další směr práce bude nutno zaměřit na 
výběr vhodného modifikačního činidla pro daný postup experimentu. Z absence 
vysokoteplotních modifikací C2S vyplývá, že pro další zkoušky je nutno rovněž zvážit 
podmínky výpalu v modelové rotační peci. Při ostrém výpalu pravděpodobně alkálie 
tj. K2O a zřejmě i Na2O během pálicího procesu z větší části vytěkají (což je patrné 
z tabulky 1) a v důsledku toho dikalciumsilikát (Belit) vznikne pouze v modifikaci β- 
C2S. 
 Provedenými zkouškami technologických vlastností i dlouhodobým sledováním 
průběhu hydratačního procesu bylo potvrzeno, že oba vypálené slinky, resp. z nich 
připravené cementy, se chovají jako typické nemodifikované belitické cementy  na 
bázi β- C2S. Další práce jsou zaměřeny na ověření vhodného modifikačního činidla 
vzhledem k technologii výpalu slinků.  
 
Příspěvek vznikl za podpory VVZ MSM 0021630511 a projektu GAČR 103/05/H044. 
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Abstract:  
This article focuses on recycling of timber coming from building reconstruction and 
building demolition. Methods of timber acquisition for other purposes are mentioned. 
Main attention is paid to detailed description of sawmill processing of such material. 
Sawn wood yield is analysed. 
Keywords: timber recycling,  building materials recycling, sawn wood yield 
 
Abstrakt: 
 Příspěvek se zabývá problematikou materiálové recyklace dřeva získaného při 
rekonstrukcích a asanacích staveb. 
Jsou uvedeny metody cíleného získávání dřeva pro další materiálové využití. Hlavní 
pozornost je věnována rozboru podrobného postupu pilařského zpracování. 
V základní části příspěvku je proveden rozbor výtěžnosti při výrobě řeziva . 
Klíčová slova:  recyklace dřeva, recyklace stavebních materiálů, výtěžnost při výrobě    
                        řeziva  
 
1. Úvod   
     Součástí mnoha staveb jsou dřevěné prvky, které mohou tvořit celou nosnou 
konstrukci stavby, např. obvodové stěny, příčky, stropy, střešní konstrukce apod. 
V jiných případech je dřevo použito jen na část celé stavby, např. na střešní 
konstrukci.     
Dřevo je dále ve stavbách použito ve formě kompletačních prvků, např. oken, dveří , 
podlahovin, schodišť,obkladů apod. Také většina interiérového vybavení, tj. volný a 
vestavěný nábytek bývá ve většině případů na bázi dřeva. 
V současné době dochází z různých důvodů k rekonstrukcím a také k asanacím řady 
staveb. 
Při těchto činnostech dochází obvykle k výměně nebo vyřazení dřevěných prvků jak 
nosných, tak i kompletačních konstrukcí, vyměněno nebo vyřazeno bývá také 
dřevěné interiérové zařízení. 
Stejně jako ostatní nedřevěné materiály zbývající z rekonstrukcí a asanací staveb, je 
nutno vhodným způsobem likvidovat vyřazené materiály na bázi dřeva. 
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2. Specifické faktory při recyklaci dřeva 
 
Nové a použité dřevo 
     Dřevo je při dodržování zásady trvalosti v lesním hospodářství jediná plně 
obnovitelná přírodní surovina. V evropských lesích ročně přirůstá více dřeva než se 
vytěží.Tato skutečnost má zásadní vliv na poptávku po dřevě vhodném pro recyklaci. 
Relativní dostatek „nového dřeva“má zásadní vliv na další využití „použitého dřeva“. 
Z hlediska recyklace zde hrají zcela zásadní úlohu ekonomické ukazatele. 
Energetické a materiálové využití použitého dřeva 
     Důležitým faktorem z hlediska recyklace použitého dřeva je možnost využití 
tohoto materiálu k energetickým účelům. Protože je dřevo hořlavý materiál, je možná 
jeho jednoduchá likvidace spálením, při tom je získána tepelná energie, případně 
také elektrická energie. V současné době, především vlivem stále se zvyšujících cen 
všech paliv v  ČR, se energetické využití použitého dřeva výrazně zvyšuje. 
Omezujícími faktory jsou zpravidla rozměry použitého dřeva, případně dostupnost 
techniky na rozměrové úpravy, kontaminace inertními nebo toxickými látkami, 
množství materiálu, dopravní vzdálenosti a cenové relace dopravy a vlastního 
materiálu. 
 V současné době stoupá počet objektů vytápěných tuhými palivy. Vedle moderních 
tuhých paliv,tj. briket, pelet a energetické štěpky a tradičního hnědého uhlí, se 
zvyšuje také počet topenišť na kusové dřevo.Přechod na topení kusovým dřevem je 
zejména ve starší individuální zástavbě, především z  ekonomických důvodů. 
Přestože je již uvedený relativní dostatek „nového dřeva“, na trhu se dřevem a 
s dřevařskými výrobky je určitý nedostatek některých sortimentů. Z ČR se část 
surového dřeva, dřevařských polotovarů i hotových výrobků vyváží. Mezi 
nedostatkové sortimenty patří také palivové dřevo. Je to způsobeno tím, že velké 
množství palivového dřeva je využíváno pro výrobu aglomerovaných materiálů, kde 
je realizováno ve vyšších cenách, část palivového dřeva je exportována ve formě 
polen, štěpin nebo polínek. Také většina zbytků z pilařské výroby je dnes z větší 
části využívána pro výrobu aglomerovaných materiálů, případně bílá štěpka pro 
výrobu buničiny. 
Uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na materiálové využití použitého dřeva. 
V mnoha případech dřevo získané při asanacích a rekonstrukcích staveb končí po 
rozměrových úpravách jako kusové palivo, nebo štěpka, v některých případech ve 
spalovnách, často také v lokálních topeništích, někdy i zaměstnanců demoličních a 
rekonstrukčních firem. 
Použité interiérové zařízení ze dřeva, které bývá často kontaminováno plasty, sklem, 
nátěrovými hmotami apod., bývá skládkováno a také energeticky využito v lokálních 
topeništích. Energetické využití těchto kontaminovaných dřevěných výrobků , kdy 
spalování v individuálních topeništích probíhá za nižších teplot, může být zdrojem 
látek znečišťujících životní prostředí. Naopak spalování nekontaminovaného dřeva 
bývá zpravidla životnímu prostředí příznivé. 
Všechny výše uvedené faktory mají v současné době zásadní vliv na materiálové 
využití použitého dřeva. 
     Materiálové využití použitého dřeva v současné době probíhá dvěma směry. 
Výrobce aglomerovaných materiálů v Jihlavě zpracovává rozměrově různorodé 
použité dřevěné výrobky z nekontaminovaného dřeva na dřevotřískové desky. 
Druhý směr materiálového využití představuje využití dřevěných prvků z asanací a 
rekonstrukcí bez velkých rozměrových úprav znovu v nových nebo rekonstruovaných 
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stavbách. Jedná se především o velkorozměrové dřevěné prvky, kam lze počítat 
dřevo z konstrukcí krovů, stropů, podlahová prkna apod. 
Do tohoto směru materiálového využití je možno zařadit také využití uvedený 
velkorozměrových prvků pro pilařské zpracování, kde výrobky je řezivo různých 
dimenzí. Příspěvek se v další části zabývá pilařským zpracováním použitého dřeva a 
dalším použitím tohoto materiálu. V tomto případě je možno hovořit o skutečné 
materiálové recyklaci .  
 
3.Faktory při pilařském zpracování recyklovaného dřeva 
 
Cílené získávání dřeva pro pilařské zpracování 
Podobně jako při pilařském zpracování výřezů z těžby v lese, jsou na použité dřevo 
vhodné pro pilařské zpracování, kladeny různé požadavky.  
Jsou to např.: vhodná kvalita, nízká míra mechanického poškození včetně malého 
počtu konstrukčních spojů které narušují celistvost materiálu, vhodné rozměrové 
dimenze, materiál bez obsahu inertních a toxických kontaminantů, možnost 
jednoduché demontáže při rekonstrukci nebo asanaci stavby, žádoucí je také krátká 
dopravní vzdálenost na pilařský provoz. 
     Velkou pozornost je potřeba věnovat cílenému získávání dřevěných prvků při 
demontáži stavby. Nejvhodnější materiál bývá ze stropních trámů obilních skladů, 
a z vazných trámů krovů, případně i ze stropních trámů obytných budov a z krokví 
střešních konstrukcí. Posledně jmenované skupiny mají  většinou část průřezu 
znehodnocenu vlivem stop po hřebíkách kterými byly připevněny střešní latě, 
případně u stropních hranolů prkna podlahy a podbití. Nevýhodou  prvků které měly 
funkci krokví jsou také malé průřezové dimenze. 
Při cíleném získávání dřevěných prvků vhodných pro další pilařské zpracování je 
potřeba provádět postupnou demontáž při které nedojde k velkému mechanickému 
poškození dřevěných prvků. Většinou je nutný samostatný autojeřáb. 
Nevhodnou metodou je v tomto případě použití výbušnin apod., dřevo bývá v tomto 
případě velmi mechanicky poškozeno. Při cíleném získávání použitého dřeva 
vhodného pro pilařské zpracování je potřeba počítat s nasazením autojeřábu ale také 
s podílem ruční práce.  
Rozměrové dimenze 
     Pro pilařské zpracování jsou důležité dostatečné rozměrové dimenze. Výsledným 
výrobkem v tomto zpracovatelském procesu je hraněné řezivo, tj. hranoly a hranolky 
nebo častěji deskové řezivo, tj. prkna , případně fošny. 
Konečné využití tohoto materiálu může být u hraněného řeziva jako dřevo pro nosné 
konstrukce, např. pro krovy. V případě deskového řeziva může být hlavní použití  pro 
výrobu a opravy nábytku, případně pro podlahoviny a obklady. 
Základní technologickou operací při tomto materiálovém využití je podélný pořez na 
rámové nebo pásové pile. V případě rámové pily se jedná o skupinový pořez pilovými 
nástroji, u kmenové pásové pily je individuální pořez.  
Z důvodů konstrukce rámové pily je nutné na tomto stroji většinou zpracovávat 
materiál min. délky 2m.  Kmenové pásová pily ve většině případů umožňuje pracovat 
s materiálem od délky 1m. V praxi se většinou pilařsky zpracovává materiál délky   
3-7m. Tyto délky jsou dány rozměry nejčastěji používaných dřevěných stavebních 
prvků. 
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Kontaminace dřeva 
     Dřevo získané při rekonstrukcích a asanacích staveb bývá většinou 
kontaminováno. V některých případech je u dřeva z krovových konstrukcí velkých 
městských bytových staveb  povrch dřeva znečištěn zbytky protipožárních nátěrů, 
které jsou většinou na bázi hydrogenkřemičitanu sodného. Tyto nátěry nejsou na 
závadu a  zcela se odstraní při dalším zpracování na pilařském závodě a při dalším 
zpracování řeziva. 
Dále bývá uvedený materiál kontaminován kovovými spojovacími prvky, nejčastěji 
hřebíky. Ty představují při pilařském zpracování a zejména při dalším využití velký 
problém, nejsou přípustné z důvodů otupení nástrojů. Tato skutečnost významně 
komplikuje využití použitého dřeva. Před vlastním pořezem použitého dřeva je nutná 
pečlivá kontrola a odstranění všech kovových prvků, kontrola se provádí většinou 
přenosnými detektory kovů a vizuálně. Také vyrobené řezivo je potřeba podrobit 
pečlivé vizuální kontrole. 
Další kontaminace bývá omítkovinami, uvolněnými částicemi ze staré střešní krytiny, 
sazemi, prachem apod. Ve většině případů je vhodné provézt očištění povrchu 
mechanicky a tlakovou vodou.I přes všechna uvedená opatření je potřeba počítat  se 
zvýšeným opotřebováním pilových nástrojů způsobených obtížně odstranitelnými 
minerálními částicemi, které zůstanou po čištění ve výsušných trhlinách.  
 
4. Srovnání výroby řeziva z použitého dřeva a nových pilařských výřezů 
 
Řezivo z použitého dřeva     
Z pohledu pracnosti a hmotové výtěže jsou značné rozdíly mezi výrobou řeziva 
z čerstvých výřezů a z použitého dřeva. Pro srovnání bylo na katedře autora 
provedena porovnávací studie.  
Pro srovnání byla použita výroba řeziva z použitých hranolů z konstrukce krovů. 
Při výrobě řeziva byla zvolena jednotná tloušťka 24 mm. Tato tloušťka je nejčastěji 
požadována dalšími zpracovateli řeziva – ve většině případů je používáno na výrobu 
nábytku. 
 Pilařsky bylo zpracováno: 
      a) 5 ks hranolů rozměrů 160x160 x 5000 mm = 0,128 m3 x 5 ks = 0.64 m3 

      b) 5 ks hranolů rozměrů 240x200 x 5000 mm = 0,240 m3
  x 5 ks = 1,20 m3

Z těchto hranolů bylo vyrobeno řezivo s těmito nominálními rozměry: 
      ad a) 24 x 160 x 5000 mm - 5 ks/ 1 hranol = 0,0192 x 5 ks prken x 5 ks = 0,48 m3 

      ad b) 24 x 200 x 5000 mm - 8 ks/ 1 hranol = 0,0240 x 8 ks prken x 5 ks = 0,96 m3

Hmotová výtěž: 
      ad a) 75 % 
      ad b) 80 % 
Z důvodů výskytu vad ( trhliny, stopy po kovových spojovacích prostředcích) byĺo 
nutno vyřadit poškozené řezivo 
konečná hmotová výtěž byla: 
      ad a) 71 % 
      ad b) 75 % 
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   V obou případech byl pořez uskutečněn na rámové pile se řeznou spárou 3,3 mm. 
Řezaný materiál měl vlhkost 12%, proto nebylo nutné přidávat k nominálním 
rozměrům řeziva přídavky na sesychání. 
Sestava pilových listů: 
     ad a) 10 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 10  
     ad b)   9 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 9   
Vzhledem k vyššímu otupování nástrojů způsobené jednak vyšším řezným odporem 
suchého dřeva a minerálními nečistotami byla výměna otupených nástrojů 
provedena po 2 hod. 
Řezivo z  nových pilařských výřezů     
Pro srovnání bylo vyrobeno řezivo stejných nominálních rozměrů z nových pilařských 
výřezů. Bylo použito běžných pilařských výřezů, tj. těles ve tvaru komolých kuželů, se 
sbíhavostí 1 cm/bm. Protože bylo použito kulatiny z lesní těžby, byla zjištěna vlhkost 
65 %. Z těchto důvodů, pro porovnatelnost s předchozími výpočty, bylo nutné 
k nominálním průřezovým rozměrů připočítat přídavky na sesychání.  
Rozměry výřezů byly zvoleny tak aby bylo vyrobeno stejné množství řeziva stejných 
nominálních rozměrů jako v případě předchozím. 
 Byl dodržován požadavek výroby ostrohranného řeziva, proto byly výpočty vztaženy 
k slabšímu konci ( čepu). Bylo použito výřezů s nejmenším možným průměrem. 
   Bylo opět vyrobeno řezivo těchto nominálních rozměrů: 
     c) 24 x 160 x 5000 mm 5 ks/ 1 výřez, 
        s nadmírou na sesychání = 24,6 x 165 x 5000 mm = 0,0203 x 5 ks prken x 5 ks=               
                                                                                                                      = 0,50 m3  
    d) 24 x 200 x 5000 mm - 8 ks/ 1 výřez, 
        s nadmírou na sesychání = 24,6 x 207 x 5000 mm = 0,0255 x 8 ks prken x 5 ks=                      
                                                                                                                      = 1,02 m3 

Pro stanovení potřebného čepového průměru dč byl použit vzorec: 
      dč =( a + b ) x 0,75 , kde a= šířka vyřezané části, b = šířka řeziva s přídavkem, 
Objem výřezu O byl spočítán opět použitím běžného vzorce: 

 
 
 

      kde dč = průměr čepu, sb = polovina sbíhavosti celého výřezu = 2,5, l = délka       
                                                                         výřezu         
Pro výrobu bylo použito těchto výřezů: 
    ad c) dč = ( 136 + 165 ) x 0,75 = 23 cm 
    ad d) dč = ( 217 + 206 ) x 0,75 = 32 cm 
Hodnota sb- sbíhavost je uvažována 2,5 cm, řezná spára 3,3 mm, nadmíry na 
sesychání u tl 24 mm = 0,6 mm, u šířky 160 mm = 5 mm, u šířky 200 mm = 6 mm.  
Objem 1 ks výřezu :  
    ad c)  O = 0,26 m3

    ad d) O = 0,47 m3 

 Pilařsky bylo zpracováno :  
    ad c)  5 ks výřezů o objemu 0,26 m3 = 0,26 x 5 ks = 1,3 m3   
    ad d)  5 ks výřezů o objemu 0,47 m3 = 0,47 x 5 ks = 2,4 m3   
Hmotová výtěž při výrobě řeziva stejných rozměrů jako v prvním případě: 
    ad c) 38 % 
    ad d) 42 % 
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Při výrobě tohoto řeziva bylo ještě získáno z každého výřezu boční doplňkové řezivo: 
    ad c) 2ks řeziva s nominálními rozměry 24mm x 70 mm x 5000 mm 
             a 2ks řeziva 24mm x 50 mm x 5000 mm   
    ad d) 2ks řeziva s nominálními rozměry 24mm x 90 mm x 5000 mm 
             a 2ks řeziva 24mm x 70 mm x 5000 mm   
Celkem bylo takto získáno : 
    ad c) 24.6 x 73 x 5000 mm - 2 ks/ 1 výřez = 0,0179 x 5 ks = 0,09 m3 

                a 24.6 x 52 x 5000 mm - 2 ks/ 1 výřez = 0,0128 x 5 ks = 0,06 m3

    ad d) 24.6 x 93 x 5000 mm - 2 ks/ 1 výřez = 0,0228 x 5 ks = 0,11 m3

                a 24.6 x 73 x 5000 mm - 2 ks/ 1 výřez = 0,0179 x 5 ks = 0,09 m3

Celkové množství základního i doplňkového řeziva vyrobeného z pilařských výřezů: 
    ad c)  0,65 m3

    ad d)  1,22 m3 

Celková hmotová výtěž při výrobě řeziva: 
    ad c) 50 % 
    ad d) 51 % 
Také v těchto případech byl pořez uskutečněn na rámové pile se řeznou spárou 
3,3mm. Protože se jednalo o mokrý materiál bylo nutné přidávat k nominálním 
rozměrům řeziva přídavky na sesychání. 
Sestava pilových listů: 
     ad a)  24 – 165 – 24  
               24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 
     ad b)  24 – 206 – 24  
                 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24   
Výměna otupených nástrojů provedena po 4 hod. 
 
5.Závěr 
 
   Zpracované porovnání výroby řeziva z použitého dřeva a výroby řeziva z nových 
pilařských výřezů potvrdilo vyšší výtěžnost při výrobě z použitého dřeva  a také 
menší celkovou spotřebu dřeva pro požadované množství řeziva.Je to dáno rozdílem 
základního tvaru zpracovávaného materiálu. Tyto skutečnosti se samozřejmě projeví 
v ekonomice. 
Nepříznivě se projevuje nízká vlhkost a znečištění použitého dřeva, které způsobuje 
zvýšené otupování nástrojů. Nízká vlhkost použitého dřeva se kladně projevuje na 
spotřebě energie, odpadá umělé sušení. 
     
6. Literatura  
[1] Krutel, F., Detvaj, J.: Technológia piliarskej výroby , VŠLD Zvolen, 1990. 
[2] Palovič, J.: Nová piliarska technológia ihličnatých drevín. Bratislava: SVTL, 1967.  
[3] Valenta, P.: Úprava a recyklace dřevního odpadu.Drevo,9,2000, s. 137-139.  
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Abstract 
 This paper is related to paper Critizing of Fiber Concrete Characteristics.Results of 
experiments of concrete specimens with polypropylene fibers and aggregates from 
recycled materials are presented in this paper. The results from the tests of 
mechanical-physical properties of common concrete and brick concrete without and 
with fibers are statistical evaluated.  
 
1. Úvod  
 Spojením recyklovaného stavebního odpadu spolu s vlákny a pojivem vzniká 
netradiční vláknobeton, nový kompozit, který svými vlastnostmi nabízí široké 
možnosti uplatnění ve stavební praxi. Při plné náhradě přírodního kameniva 
recykláty lze spotřebovat velké objemy stavebního odpadu, které jsou v současné 
době ve stavebnictví k dispozici. Aby byl tento kompozit v praxi použitelný je třeba 
ověřit jeho dosažitelné charakteristiky s přijatelnou mírou rozptylu výsledků. Tento 
rozptyl hodnot se může pohybovat u tohoto kompozitu v  širších mezích, především 
z důvodu proměnlivých vlastností vstupního materiálu – recyklátu. V rámci 
provedeného experimentálního měření byly zkoumány základní mechanicko–
fyzikální charakteristiky, které jsou podstatné pro předpokládané aplikace, přičemž 
objem provedených zkoušek umožňuje statistické posouzení naměřených hodnot. Na 
základě získané rozšířené databáze lze získat lepší představu o chování a 
vlastnostech tohoto kompozitu, jehož praktické aplikace by byly velkým přínosem v 
udržitelné výstavbě, především pak v zemních konstrukcích.  
 

2. Experimentální program 

 2.1. Cíl experimentálního programu 
 Hlavním cílem tohoto programu bylo získat větší soubor výsledků vláknobetonů 
vyrobených s aplikací recyklátu – cihelného a betonového, charakterizující jejich 
vlastnosti,  na kterých by bylo možné sledovat možný rozptyl hodnot. Byly zkoušeny 
základní mechanicko–fyzikální vlastnosti tohoto kompozitu se zaměřením především 
na jeho pevnosti – pevnost v tlaku (měřena na krychlích i válcích), pevnost v příčném 
tahu a pevnost v tahu za ohybu. Dále byla sledována objemová hmotnost pro 
posouzení homogenity směsi, moduly pružnosti a Poissonův součinitel. Na souboru 
získaných hodnot z materiálových zkoušek pak byly určeny základní popisné 
statistické charakteristiky souboru – střední hodnota, směrodatná odchylka a variační 
koeficient, přičemž se předpokládá, že jde o náhodné veličiny. Soubor dat zároveň 
umožňuje sledovat vliv množství vláken na vlastnosti  recyklovaného betonu.  
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 2.2  Zkoušené vzorky 
 V rámci tohoto experimentálního programu bylo vyrobeno celkem šest sérií vzorků 
– tři série pro vzorky s betonovým recyklátem a tři s cihelným recyklátem. Oba 
zkoušené recykláty s širokou frakcí 0/32 mm byly zpracovány v recyklačním 
středisku WEKO s.r.o.. Betonový recyklát byl získán drcením betonových pražců 
v případě cihelného recyklátu se jednalo o směsný recyklát stavební suti s velkým 
podílem cihelného zdiva, běžně nabízený v recyklačních linkách. Recykláty tvořily 
plnou (100%) náhradu přírodního kameniva. Kvalitní betonový a cihelný recyklát je 
základním předpokladem pro výrobu konstrukčního betonu, který nalezne uplatnění v 
praxi, a proto je při jeho výrobě kladen větší důraz na řádné třídění z důvodu 
kontaminace sutě jinými materiály (dřevo, asfalt, sklo, kov atd.), které snižují užitné 
vlastnosti a zapříčiňují jeho proměnlivé vstupní i  výstupní charakteristiky. 
  Pro posouzení vlivu vláken ve zkoušeném  betonu byly vyrobeny série vzorků 
zvlášť pro betonový a cihelný recyklát, kde první série byla vyrobena bez přidání 
vláken, druhá a třetí série vzorků obsahovala 0,5% a 1,0%  objemového vyztužení  
betonu polypropylenovými vlákny FORTA FERRO (Tab.1). Syntetická vlákna byla 
vybrána především z důvodu jejich odolnosti vůči korozi, která je žádoucí pro 
předpokládané uplatnění těchto vláknobetonů. Návrhové množství cementu bylo 
stanoveno na minimální hodnotu 260 kg/m3 danou v ČSN EN 206–1 pro konstrukční 
betony. Výroba směsí s tímto množstvím cementu byla odzkoušena v předchozích 
experimentálních zkouškách s tímto kompozitem.  
 

Tab.1 Zkoušené série vzorků 
Zkoušené vzorky 

  Betonový recyklát Cihelný recyklát 

Série 1 B1 0% vláken C1 0% vláken 
Série 2 B2 0,5% vláken C2 0,5% vláken 
Série 3 B3 1,0% vláken C3 1,0% vláken 

 

2.3 Popis zkoušek 
 Aby bylo získáno široké spektrum výsledků bylo vyrobeno a zkoušeno více 
možných variant pro posouzení jednotlivých charakteristik. Pevnost v tlaku se 
zjišťovala jak na krychlích normové velikosti 150x150x150 mm, tak i normových 
válcích 150x300 mm, na kterých byl stanovován statický modul pružnosti v tlaku a to 
dvěma zkušebními postupy. První metoda spočívala v zatěžování s lineárním 
nárůstem síly 0,005 mm/s, kde byl stanoven sečnový modul pružnosti. Druhá metoda 
byla provedena dle metodiky ČSN ISO 6784, kde se modul pružnosti zjišťuje 
z deformací, které nastávají mezi základním napětím 0,5 Mpa a horním napětím 
v hodnotě 1/3 pevnosti betonu v tlaku. Pro tyto postupy byl určen i poměr příčného a 
podélného přetvoření (Poissonův součinitel). Pevnosti v ohybu byly zjišťovány na 
trámcích 150x150x700 mm ve čtyřbodovém ohybu, který se doporučuje pro 
sledování chování vláknobetonů. Dále byla sledována objemová hmotnost pro 
posouzení homogenity vláknobetonu na zkušebních vzorcích, tj. na krychlích i 
válcích. Vzorky byly zkoušeny po 28 dnech od jejich vyrobení.  
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2.4 Výsledky experimentálního měření 
Každý závěr nebo rozhodnutí plynoucí z aplikace statistických metod je 

podmíněno kvalitou analyzovaných dat. Tato kvalita je však ovlivněna mnohými 
faktory, které souvisí s výběrem vstupních materiálů, výrobou směsí, ošetřováním a 
uložením vzorků, samotným zkoušením atd. V případě vláknobetoů s  recykláty je 
dosažení maximální možné kvality mnohem náročnější než u běžných betonů 
s jejichž výrobou a zkoušením máme více zkušeností. Míra relativního rozptýlení 
naměřených dat se tím tak pohybuje v širším rozmezí. V literatuře se tato míra 
rozptylu vyjadřuje pomocí variačního koeficientu, který je definován jako podíl 
směrodatné odchylky a průměru. Jeho hodnota se nejčastěji pohybuje u 
materiálových charakteristik betonu v rozmezí od 0,03 do 0,15 (vyjádřeno v 
procentech 3%–15%. Z důvodu velkého souboru zjišťovaných veličin je 
v následujících tabulkách uveden pouze průměr z naměřených hodnot pro jednotlivé 
charakteristiky a směrodatná odchylka s.  

 
Tab. 2  Hodnoty objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku 

Betonový recyklát  

Objemová hmotnost Pevnost v tlaku 
krychle válce krychle válce_1 válce_2 Vzorek 

[kg/m3] s [kg/m3] s [MPa] s [MPa] s [MPa] s 

B1 2085 26,4 2029 10,0 12,7 0,6 12,4 0,2 12,3 0,3 

B2 2098 33,0 2044 9,6 13,8 0,8 12,6 1,1 13,0 0,8 

B3 2084 17,6 2070 29,7 13,8 1,7 13,9 0,3 13,8 0,3 

 
Tab. 3  Hodnoty pevností  v tahu, modulů pružnosti a přetvoření 

Betonový recyklát  

Modul pružnosti Pevnost v 
příčném tahu  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu metoda 1 metoda 2 

Poissonův 
součinitel Vzorek 

 [MPa] s  [MPa] s  [GPa] s  [GPa] s síla iso  

B1 1,6 0,09 2,1 0,17 14,8 0,8 15,9 0,3 0,12 0,10 

B2 1,7 0,03 1,80 0,21 14,6 0,70 14,6 1,0 0,12 0,10 

B3 1,7 0,06 2,2 0,08 14,6 0,8 15,3 0,7 0,12 0,11 
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Tab. 4  Hodnoty objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku 
Cihelný recyklát  

Objemová hmotnost Pevnost v tlaku 
krychle válce krychle válce_1 válce_2 Vzorek 

[kg/m3] s [kg/m3] s [MPa] s [MPa] s [MPa] s 

C1 2034 25,3 2010 16 21,9 1,0 19,73 1,3 20,2 1,0 

C2 2041 22,6 2014 21 22,0 2,0 18,53 0,6 19,73 1,9 

C3 2003 22,8 1989 25 20,1 3,0 18,33 1,4 17,87 1,1 

 
Tab.5  Hodnoty pevností  v tahu, modulů pružnosti a přetvoření 

Cihelný recyklát  

Modul pružnosti Pevnost v 
příčném tahu  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu metoda 1 metoda 2 

Poissonův 
součinitel Vzorek 

 [MPa] s  [MPa] s  [GPa] s  [GPa] s 1 2 

C1 2,1 0,23 1,6 0,12 13,7 0,6 13,6 1,2 0,09 0,09 

C2 2,2 0,23 1,9 0,12 12,40 0,90 14,3 0,3 0,09 0,09 

C3 2,0 0,26 2,2 0,18 11,7 1,6 13,6 0,5 0,11 0,1 

 
 Následující grafy nám umožňují získat lepší představu o vzájemném porovnání 
naměřených výsledků.  Hodnota variačního koeficientu v níže uvedených grafech je 
vyjádřena v %.  
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Obr.1  Objemová hmotnost (krychle, válce) – betonový recyklát 

 

 123



 

1,
9%

2,
6%

12
,6

%

12,612,3 13,813,913,013,812,7 12,4 13,8

1,
8%

5,
6%

2,
0%

8,
4%

5,
8%

4,
4%

0

5

10

15

20

25

B1 B2 B3

Pe
vn

os
t 

v 
 t

la
ku

  
[M

pa
]

Variační  koeficient

 
Obr. 2  Pevnost v tlaku (krychle, válce_1, válce_2) – betonový recyklát 
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Obr. 3  Pevnost v příčné tahu a tahu za ohybu – betonový recyklát 
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Obr. 4  Modul pružnosti (metoda 1 a 2)  – betonový recyklát 
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Obr.5  Objemová hmotnost (krychle, válce) – cihelný recyklát 
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Obr.6  Pevnost v tlaku (krychle, válce_1, válce_2) – cihelný recyklát 
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Obr.7  Pevnost v příčném tahu a v tahu za ohybu – cihelný recyklát 
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Obr. 8  Modul pružnosti (metoda 1 a 2)  – cihelný recyklát 

 
4. Závěr 
 Na základě velkého souboru zjištěných výsledků různých charakteristik, které byly 
předmětem tohoto experimentálního programu si můžeme udělat představu o 
chování tohoto kompozitu. Byly zjištěné jisté odlišnosti pro vzorky s cihelným a 
betonovým recyklátem, pro vzorky s různým obsahem vláken i mezi jednotlivými 
zkušebními postupy. Větší hodnoty variační koeficientu jsou patrné spíše u vzorků s 
cihelným recyklátem, což odpovídá charakteru inertního materiálů. V provedených 
experimentech se potvrdil očekávaný předpoklad, že rozptyl hodnot je větší než u 
běžných betonů a vláknobetonů vyrobených z přírodního kameniva, tento rozdíl však 
nebyl nijak dramatický a lze jej považovat za vyhovující. Jak již bylo řečeno kvalitu 
kompozitu  i její ověřování lze ovlivnit různými faktory uplatňujícími se v celé 
technologii výroby kompozita. Docílit požadovaných vlastností s přijatelnou 
statistickou nejistotou lze u tohoto kompozitu docílit řádnou technologií výroby. 
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Abstract 
In case of developing the main problems was question of preparing alpha - gypsum 
without using pressure method including dehydration of gypsum in solution of salts. 
The described method is not using in the world and unknown. In the first there was a 
question of basic research and developing. This research was pointed to explain the 
system of described dehydration and looking for single method to sorting between 
alfa - gypsum and beta - gypsum, because the chemical formula and crystallography 
are the same. Actually begin a testing section to approve efficiency of KCl as a water 
removing solution for producing alfa – gypsum. If this idea will be approved we 
should continue with project of producing the Portland-cement and alfa - gypsum with 
assumed great financial conditions. 
 

 

1. Příprava alfa sádry dehydratací v roztoku soli 
Práce navazuje na předchozí výzkum v této oblasti, který zpočátku narážel na 

hlavní problém téměř úplné absence literárních podkladů, a to jak v úrovni 
technologickém, tak i teoretické. Prakticky veškeré dostupné literární zdroje uvádějí, 
že účinnost solí se vysvětluje tím, že umožňují rychlejší převod tepla, takže 
dehydratace může probíhat za nízkých teplot (105-115°C). Voda při tom uniká 
v kapalné fázi, což umožňuje vznik α-CaSO4 . ½ H2O. Podle Edjuka a Baumanna 
závisí účinek dehydratace na druhu soli, její kationtové i aniontové složce a 
koncentraci. Účinnost roste v pořadí SO42-, NO3-, I-, Br-, Cl- a Ca2+, Mg2+, Cd2+, 
Zn2+, K+, NH4+, Na+. Dále se uvádí, že dobré výsledky byly v praxi získány 
s roztokem CaCl2  a KCl. [1] 

Výzkumem na Ústavu THD při FAST došlo k vývoji laboratorní dehydratační 
aparatury. Jako konstrukční prototyp byl vyroben jednokomorový dehydrátor, 
principiálně sestávající z dvojité, pláštěm vyhřívané nádoby, opatřené filtračním 
dnem a míchací jednotkou. Uvedené řešení umožnilo realizovat veškeré kroky 
přípravy α – sádry v jediné komoře, bez nutnosti vnějších manipulačních kroků, které 
by mohly zhoršit kvalitu výsledného produktu.  

Dalším krokem výzkumu přípravy alfa sádry dehydratací v roztoku soli byla 
optimalizace dehydratačního režimu.  Při volbě vhodného dehydratačního roztoku byl 
za základ vzat poznatek z dostupných literárních pramenů, který se zmiňoval o tom, 
že k beztlakové přípravě α – sádry jsou nejčastěji používány soli chloridové. Proto 
byly další pokusy realizovány vždy s roztokem chloridu vápenatého, později byla 
s úspěchem ověřena účinnost i dalších chloridů, konkrétně sodného, hořečnatého a 
směsi chloridu vápenatého a draselného. [6] 

Optimalizace dehydratačního režimu na vyvinutém zařízení proběhla 
s připravenými vzorky α – sádry dle zvoleného dehydratačního režimu. Při použití  
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CaCl2 jako dehydratačního roztoku pak byl režim optimalizován hodnotami teploty t = 
105°C a koncentrace c = 45%, při nichž vzniklá α – sádra vykázala pevnost v tlaku 
až 30 MPa po 28 dnech uložení. Pro závěrečnou optimalizaci postupu laboratorní 
přípravy α – sádry v roztoku soli bylo rovněž nutné popsat a kvalifikovat souvislost 
mezi nutnou dobou přeměny DH na HH (τ) a parametry dehydratačního režimu, tj. 
měrným povrchem sádrovce (S), teplotou (T) a molární koncentrací (c´) 
dehydratačního roztoku. Výsledkem byla rovnice (1.1)  
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podle které lze předpovědět pro zadané dehydratační parametry optimální dobu 

přeměny. 
Vyvinutá metoda dehydratace v roztoku soli představuje pozitivní přínos po 

stránce technické, neboť bez nutnosti hydrotermálního zpracování sádrovce a při 
poměrně konstrukčně nenáročném zařízení umožňuje získat α - sádru výborné 
kvality. Avšak vzhledem k nutné vysoké koncentraci finančně nákladných 
chloridových solí je ekonomická náročnost této metody stejná, anebo dokonce 
poněkud vyšší, než tradiční výroby v autoklávu. Jednou z možností náhrady 
chemicky čistých chloridových solí je využití chloridových odprašků z bypassu plynů 
cementářské pecní linky. 

 
2.  Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu 

Využití chloridových odprašků z výroby portlandského cementu při výrobě alfa 
sádry, je základním předpokladem pro sdruženou výrobu. 

Bypassem pecních plynů je označován odtah části pecních plynů z přechodového 
(patního) kusu výměníkové rotační pece. Tímto způsobem jsou odsávány plyny a 
prach o vysoké teplotě, obsahující páry vydestilovaných klasických těkavých 
škodlivin a současně i sloučenin těžkých kovů. Jemné částice surovinové moučky 
tvoří jádra na nichž zkondenzují sloučeniny alkálií, chloridů a síranů při šokovém 
ochlazení bypassových plynů z původní teploty 1100-1200°C na cca 400°C, aby 
došlo k již zmíněné kondenzaci sloučenin alkálií, chloridů a síranů. Tato teplota 
vyplývá z jejich teploty tání těchto škodlivých látek. Ochlazené plyny jsou odváděny 
do cyklonu a poté do samostatných filtrů, kde se zachytávají nejjemnější částice 
s největším měrným povrchem, na kterém je naadsorbováno největší množství 
škodlivin. [3] 

 

2.1 Analýzy bypassových odprašků 
Chemické složení bypassových prachů se odvíjí od složení vstupních surovin, 

paliv použitých pro výpal portlandského slínku, podmínek výpalu, rychlosti chlazení 
odtahových prachů a plynů, a na tom, zda jsou bypassové odprašky tříděné podle 
jemnosti. 

Bypassové odprašky obsahují především sloučeniny alkálií: NaCl, KCl, Na2SO4, 
K2SO4, dále CaSO4, slínkové minerály obsažené v pecním úletu, zbytky popela 
paliv, zbytky nezreagované surovinové moučky a zbytky surovinové moučky prošlé 
kalcinací. [5] 
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Z výsledků uvedených v tab. 1 vyplývá, že chloridové odprašky obsahují vedle 
základních oxidů cementářské surovinové moučky, tj. CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3, 
především K2O, SO3 a Cl-. Stechiometrickým přepočtem Cl- byl kvantifikován obsah 
KCl v odebraných odprašcích hodnotou cca 10%. Tato je dále ve velmi dobré shodě 
s průměrným chemismem odprašků, podle kterého činí obsah KCl cca 12%. 

Tab. 1 - Analýza bypassových odprašků 
  Obsah složky [%] 

Složka 
průměrná 
analýza 

  

chloridové 
odprašky VIII. - XII. 

2006 
K2O 8,0 8,53 

Na2O 0,6 0,50 
 CaO 33,5 nestanoveno 

Cl- 4,5 5,49 
SO3 4,2 9,97  

 

                                  Obr. 1 - Rentgenogram odprašků 
Co se týče mineralogického složení, byly v rentgenogramu odprašků 

identifikovány následující minerály: 
 portlandit, Ca(OH)2  (d hkl = 4,92; 3,108; 2,627 Å), volné vápno, CaO  (d hkl = 

2,78; 2,403 Å), sylvit, KCl  (d hkl = 3,16; 2,225; 1,816 Å), belit, β-2CaO.SiO2    (d hkl 
= 2,78; 2,74; 2,602 Å), gehlenit, 2CaO.Al2O3.SiO2  (d hkl = 2,85 Å), arkanit, K2SO4   
(d hkl = 3,001; 2,903 Å), kalciumaluminát, CaO.Al2O3  (d hkl = 4,04; 3,29; 2,98 Å), 
dikalciumferit, 2CaO.Fe2O3   (d hkl = 2,67 Å)      

Dle příslušných difrakčních linií lze konstatovat, že v odprašcích jsou zastoupeny 
chloridové a síranové soli, především sylvit (KCl), a poněkud méně arkanit (K2SO4). 
Přítomnost volného vápna, portlanditu a malých podílů nízkovápenatých slínkových 
minerálů CA, C2F, gehlenitu (C2AS), eventuálně i belitu dále svědčí o tom, že zbylá 
část odprašků je tvořena surovinovou moučkou převážně ve stádiu její kalcinace.  

 

2.2 Etapa č.1 - Příprava dehydratačního výluhu 
V prvním kroku bylo zapotřebí navrhnout způsob, jímž budou z odprašků 

chloridové soli získávány. Jako optimální se jevila extrakce odprašků 
v jednokomorovém dehydrátoru určeném pro přípravu α-sádry. Postupovalo se tak, 
že do komory dehydrátoru byly nadávkovány 4 hm. díly odprašků a 10 hm. dílů vody 
v celkové hmotnosti cca 7 kg. Vzniklá suspenze byla za neustálého promíchávání 
zahřátá na 100°C . Po dovršení této teploty byla kapalná fáze oddělena od suspenze 
odsátím dnem komory dehydrátoru přes vnější vývěvu. U takto připraveného výluhu 
byla poté stanovena jeho koncentrace a chemicko mineralogické složení. Při 
stanovení koncentrace výluhu se postupovalo dvěma způsoby: 

určením hmotnosti odparku výluhu jeho vysušením na Petriho misce do 
konstantní hmotnosti 

výpočtem z pyknometrického stanovení 
Mineralogické a chemické složení výluhu bylo stanoveno pomocí RTG-difrakční 

analýzy a rentgenfluorescenční spektrální analýzy vzorku připraveného jeho 
vysušením do konstantní hmotnosti. Kontrolně bylo mimo to uskutečněno i stanovení 
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mineralogického složení pevného podílu zbylého po oddělení výluhu, a to rovněž 
pomocí RTG-difrakční analýzy. Jelikož bylo provedeným měřením zjištěno, že 
primárně připravený výluh vykazuje jen velmi nízkou koncentraci, byl dále hledán 
nejvhodnější způsob jejího zvýšení. Pro tento účel byla navržena alternativa přímého 
zahušťování kapalné fáze jejím částečným vysoušením, event. úplným vysušením do 
konstantní hmotnosti 

Pro první zkoušky dehydratace sádrovce byl vzorek výluhu zahuštěn tak, aby se 
jeho bod varu co nejvíce přiblížil dehydratační teplotě režimu původně 
optimalizovaného pro roztok CaCl2. V takto zahuštěném výluhu (bod varu 106°C) 
byla provedena první dehydratace. Tento terciární výluh KCl byl o koncentraci 27%, 
tj. 2,17 mol.kg-1 o teplotě 105°C. Dehydratací sádrovce v terciárním výluhu došlo, 
proti veškerým předpokladům, nikoliv ke tvorbě hemihydrátu síranu vápenatého, 
nýbrž ke vzniku podvojného síranu vápenatého, K2SO4.5CaSO4.H2O, mineralogicky 
označovaného gorgeyit (dhkl=3,005; 3,173; 2,820 Å). [7] Proto se jako další 
dehydratační roztok použila směs KCl a NaCl.  

 

2.3 Etapa č. 2 - Optimalizace dehydratačního roztoku 
Dehydratační roztok byl optimalizován:  
a) směs: 50% KCl + 50% NaCl s koncentrací roztoku: 35%, tj. 5,38 mol.kg-1 a 

teplotou 106°C. Vypočtená nutná doba přeměny byla 34 min. 
Při použití tohoto směsného dehydratačního roztoku došlo k úplné přeměně 

dihydrátu na hemihydrát, a to již v čase do prvního provedeného odběru, tj. nejdéle 
do 40 minut. Připravený hemihydrát vykázal prakticky dokonalou shodu s morfologií 
minerálu bassanitu. S ohledem na velmi krátkou dobu přeměny je však vysoce 
jemnozrnný, a tudíž se vyznačuje velkou spotřebou záměsové vody w = 0,65. [7] 
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Obr. 2: Rentgenogram a snímek z elektronové mikroskopie(zvětšení 600x) vzorku 

odebraného po 40 minutách 
b) v dalším dehydratačním roztoku jsme upravili poměr ve směsi na 75% KCl + 

25% NaCl s koncentrací roztoku: 35%, tj. 5,06 mol.kg-1 a teplotou 106°C. 
Dehydratací v tomto směsném roztoku došlo opět k úplné přeměně sádrovce na 

hemihydrát, a to ve vůbec nejkratší stanovené době, odhadnuté na 10 až 30 minut. 
Morfologicky se vzorek vyznačoval velice jemnozrnnými hypautomorfními částicemi 
bassanitu, díky čemuž však vykázal nežádoucí vysokou hodnotu vodního součinitele 
w = 0,67. [7] 
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Obr. 3: Rentgenogram a snímek z elektronové mikroskopie (zvětšení 600x) vzorku 

odebraného po 40 minutách 
c) v dalším pokusu se změnila pouze koncentrace roztoku na 20%, tj. 2,89 

mol.kg-1 a teplota na 101°C. Vypočtená nutná doba přeměny byla 178 min. 
Snížení koncentrace dehydratačního roztoku vedlo k výraznému prodloužení 

nutné doby přeměny na 165 minut. Díky tomu se vzniklý hemihydrát vyznačoval 
vůbec největšími pozorovanými zrny z celého zkušebního souboru vzorků a zároveň 
i nejnižší stanovenou hodnotou vodního součinitele w = 0,47. [7] 
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Obr. 4: Rentgenogram a snímek z elektronové mikroskopie (zvětšení 600x) vzorku 

odebraného po 180 minutách 
Jak vyplývá z výsledků provedené optimalizace a s přihlédnutím k racionálnímu 

využití chloridových odprašků, je ze všech zkoušených alternativ pro přípravu α - 
sádry nejvhodnější dehydratační roztok připravený ze směsi 75% KCl a 25% NaCl. 

Jelikož bylo dále zjištěno, že velikost zrn α-sádry připravené v tomto směsném 
dehydratačním roztoku závisí nepřímo úměrně na jeho koncentraci a jelikož velikost 
zrn přímo determinuje výši vodního součinitele a následně i pevností, bylo závěrem 
uskutečněno orientační odzkoušení pevnosti v tlaku pro sádru vzniklou dehydratací 
v tomto 35% a 20% roztoku, viz tab. 2. [7] 

   Tab. 2: Pevnosti α-sádry 
Koncentrace směsného roztoku Pevnost v tlaku 

[MPa] 35% 25% 
1 - denní 1,7 6,2 
7 - denní 1,6 11,2 
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3. Závěr 
Na základě dosavadních výsledků lze učinit závěr, že z chloridových odprašků je 

sice roztok chloridu draselného extrahovatelný, ale samostatně není k přípravě α-
sádry  použitelný. Jelikož však bylo v dalších etapách výzkumu prokázáno, že 
dehydratace dihydrátu je možná ve směsném roztoku chloridu draselného a sodného 
či vápenatého, je v současné době výzkum zaměřen na optimalizaci složení tohoto 
dehydratačního roztoku.  

Závěrem lze konstatovat, že výsledky vyvinuté metodiky přípravy α-sádry 
dehydratací v roztoku soli jsou převoditelné do podmínek poloprovozu, případně 
navrhnout i sdruženou výrobu portlandského cementu a α-sádry, kde za podmínky 
správně dopracovaného poloprovozního zařízení bude možné získat α-sádru vysoké 
kvality, a to i při dodržení podmínky vysoké ekonomické efektivity. 

 
Tento příspěvek byl vytvořen za podpory VVZ MSM 0021630511 „Progresivní 

stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“ 
a GAČR 103/08/P231.  
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Abstract 
This paper describes utilization of hemp waste from technical hemp fabrication for 
masonry bricks production. Material for brick production is base on silicate binder. 
The mean topic of research is determining optimal composition with good 
binder/hemp ratio with good mechanical and thermal technical properties. 
 

1. Úvod 
 

 Zděné konstrukce patří dnes k hlavnímu segmentu občanské bytové výstavby. 
Jejich nespornou výhodou je vysoká variabilita, užitné vlastnosti a relativně 
jednoduché provádění bez potřeby těžké techniky. Na stavebním trhu se v součastné 
době pohybuje velká řada výrobků od klasických materiálů jako jsou například 
keramické nebo betonové tvarovky pro zdění po speciální tvarovky pro systémy 
ztraceného bednění. 
 V oblasti vývoje zdicích prvků a materiálů pro zdění byla v dřívější době na prvním 
místě snaha o vývoj zdicích materiálů a prvků s co nejvyššími užitnými vlastnostmi a 
co nejnižšími náklady na výrobu. V dnešní době přibývají k těmto požadavkům také 
další požadavky, které jsou důležité především z enviromentálního hlediska a dále 
z hlediska udržitelného rozvoje. Jedná se především o vývoj materiálů a výrobků 
s využitím lokálních materiálových základe, především s využitím snadno 
obnovitelných zdrojů, případně i průmyslového odpadu. Dále pak vývoj materiálů tzv. 
enviromentálně příznivých, jejichž výroba, užití a následná likvidace po skončení 
životnosti, nezatěžují negativně životní prostředí. 
 Na stavební fakultě VUT v Brně probíhá již delší dobu výzkum, jehož cílem je 
vývoj nového tepelně izolačního materiálu z technického odpadního konopí, který by 
měl sloužit jako náhrada dřevní hmoty při výrobě dřevocementových dutinových 
tvárnic, přičemž byla snaha, aby tento materiál disponoval dostatečnými 
mechanickými vlastnostmi a pokud možno co nejlepšími tepelně izolačními 
vlastnostmi. 
 

2. Vstupní suroviny 
 

 V rámci výzkumu bylo navrženo celkem 15 receptur. Dávky jednotlivých složek 
byly různé pro každou záměs. Odpadní konopné pazdeří jako plnivo bylo zvoleno ve 
dvou frakcí. Dávkování jednotlivých složek i frakcí plniva bylo voleno tak, aby bylo 
možné sledovat vliv jednotlivých složek směsi a druh frakce na výsledné tepelné a 
mechanické vlastnosti izolační hmoty.  
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Pojivo: Cement (CEM I 42,5R) s přídavkem akrylátové vodní disperze Sokrat 2084 
Plnivo: Upravené odpadní konopné pazdeří 

• Hrubá frakce – 10 – 50 mm (krácené stonky technického konopí) 
• Jemná frakce – 1 – 10 mm (rozvlákněné technické konopí) 

V následující tabulce je uvedeno složení jednotlivých zkušebních receptur: 
 

Tabulka 1: Přehled hmotnostních podílů receptur zkušebních vzorků 

Cement Konopí 
(1–10mm)

Konopí 
(10-50mm) Voda Sokrat Záměs 

č. [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 
1 1 1 0 1,85 0,1 
2 1 0 1 1,85 0,1 
3 1,5 1 0 2,1 0,1 
4 1,5 0 1 2,1 0,1 
5 1,5 1 0 2,3 0,15 
6 1,5 0 1 2,3 0,15 
7 1,5 0,5 0,5 2,3 0,15 
8 1,5 0,5 0,5 2,1 0,1 
9 1 0,5 0,5 1,85 0,1 

10 2 1 0 2,1 0,2 
11 2 0 1 2,1 0,2 
12 2 0,5 0,5 2,4 0,2 
13 3 0,5 0,5 2,6 0,3 
14 3 0 1 2,6 0,3 
15 3 1 0 3 0,3 

 
 

3. Výsledky měření 
 

 Z každé záměsi bylo vyrobeno celkem 6 zkušebních krychlí o rozměrech 100 x 
100 x 100 mm a tři zkušební tělesa s rozměry 300 x 300 x 50mm. Míchání bylo 
provedeno ruční míchačkou s volitelnými otáčkami a hutnění bylo prováděno ručně 
na vibračním stole. 
 Vyrobené zkušební vzorky zrály za laboratorních podmínek po dobu 28 dnů. Dále 
byly vzorky vysušeny při teplotě +70°C a pak při teplotě +105°C do konstantní 
hmotnosti. Na zkušebních vzorcích bylo provedeno stanovení objemové hmotnosti, 
pevnosti v tlaku. Vlivem anizotropie zkušebních vzorků (různá orientace vláken u 
hrubé frakce) byly pevnosti stanoveny ve dvou směrech rovnoběžně na směr hutnění 
a kolmo na směr hutnění. Dále byl stanoven součinitele teplené vodivosti stacionární 
metodou desky při teplotním spádu 10K při střední teplotě 10°C. 
 V následující tabulce jsou uvedeny stanovené fyzikální a mechanické vlastnosti 
zkušebních vzorků.  
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Tabulka 2: Přehled stanovených objemových hmotností a mechanických vlastností 
zkušebních vzorků 

ρv R ⊥ R ΙΙ Záměs 
č. [kg.m-3] [MPa] [MPa] 

1 267,1 0,10 0,13 
2 275,6 0,22 0,34 
3 403,6 0,31 0,43 
4 457,5 0,45 0,73 
5 389,0 0,37 0,66 
6 431,6 0,35 0,69 
7 396,3 0,45 0,83 
8 393,4 0,37 0,65 
9 327,6 0,27 0,45 

10 517,6 0,79 1,02 
11 464,2 0,41 0,95 
12 471,8 0,60 0,83 
13 627,0 1,40 1,05 
14 594,9 1,30 1,02 
15 630,0 1,60 1,43 

 

Graf 1: Grafický přehled stanovených objemových hmotností 
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 Hodnoty objemových hmotností se pohybovaly v rozmezí 260 – 630 kg.m-3. Jak je 
patrné z výše uvedeného grafu, z naměřených hodnot byla patrná dominantní 
závislost objemové hmotnosti na množství použitého pojiva. Se vzrůstající dávkou 
pojiva vzrůstá téměř přímo úměrně i objemová hmotnost. Při použití stejné dávky 
pojiva byla objemová hmotnost vyšší při použití hrubé frakce odpadního pazdeří. U 
záměsí 3., 5. a 4., 6. můžeme sledovat, že s vyšším přídavkem záměsové vody se 
snižuje objemová hmotnost. Ten jev byl zapříčiněn napěněním záměsi důsledkem 
použití polymerní disperze a vyššího množství vody. 
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Graf  2: Grafický přehled stanovených mechanických vlastností  
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 Z výše uvedených výsledků je patrné, že nejnižších pevností dosahuje záměs č. 
1., soudržnost materiálu byla velmi nízká a nebylo by jej možno aplikovat 
v konstrukci. Hodnoty mechanických pevností od 0,3 MPa poskytují materiálu již 
dostatečnou soudržnost pro manipulaci. Při srovnání mechanických vlastností při 
dávkování jemné či hrubé frakce se optimální jeví použití jemné frakce při použití 
vyšších dávek pojiva, při nižších dávkách pojiva se pak optimální jeví kombinace 
jemné a hrubé frakce. Nejlepší mechanické vlastnosti vykazuje záměs č. 15 kde bylo 
použito největší dávky pojiva a jemná frakce plniva. 
 Dále bylo provedeno stanovení součinitele tepelné vodivosti v ustáleném stavu při 
střední teplotě +10°C a teplotním spádu 10°C. Výsledky měření jsou uvedeny 
v následujícím grafu: 
 
Graf  3: Grafický přehled stanovených hodnot součinitele tepelné vodivosti při střední 
teplotě 10°C 
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 Hodnoty součinitele tepelné vodivosti zkušebních vzorků se pohybují v intervalu 
od 0,054 - 0,096 W.m-1.K-1. Z výše uvedeného grafu lze pozorovat vzrůstající 
hodnoty součinitele tepelné vodivosti se vzrůstající dávkou pojiva. Při stejných 
dávkách pojiva se pak příznivěji jeví záměsi s hrubou frakcí plniva, vzorky vykazují 
vyšší pórovitost. 
 Pro vzájemné srovnání výše uvedených výsledků jednotlivých zkušebních záměsí 
a výběr optimální receptury byla zvolena metoda párového srovnání. Cílem bylo 
vybrat takovou recepturu, která by disponovala vyváženými tepelně izolačními 
vlastnostmi a mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. Na základě výpočtu byla jako 
optimální zvolena receptura č. 10. Se složením 2:1 (cement : jemné frakci odpadního 
pazdeří).  
 Tato záměs byla použita jako náhradní materiál při výrobě dřevocementových 
dutinových tvárnic. Byly sestaveny 2 receptury, přičemž u receptury č. 2 byla použita 
alkalicky aktivovaná vysokopecní struska pro zlepšení mechanických vlastností 
výrobku. Tyto tvárníce se vyrábí vybrolisováním a po jejich vyzrání je do dutin 
umístěn EPS. Tvárnice jsou určeny jako ztracené bednění.  
 
Obr. 1: konopnocementová zdící tvárnice 

 
 
 
Byly vyrobeny konopnocementové tvárnice dle následujících receptur. 

1. záměs:  Jemná frakce konopí:  30 kg 
CEM I 42,5:    60 kg 
Voda:     67 l 
Sokrat:   3,4 kg 
 
 

2. záměs:  Jemná frakce:   30 kg 
CEM I 42,5:    60 kg 
Struska:    20 kg 
Vodní sklo + síran hlinitý:  0,5 kg 
Voda:     70 l 

 

 Míchání bylo provedeno v samospádové míchačce a hutnění pomocí vibračního 
zařízení. Tvárnice zrály 28dnů za normálních podmínek. Po vyzrání byly z tvárnic 
odebrány zkušební vzorky rozměrů 279x245x41 mm. Na těchto vzorcích byla 
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stanovena hodnota součinitele teplené vodivosti při střední teplotě 10°C a teplotním 
spádu 10K a objemová hmotnost. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tabulka 3: Přehled stanovených objemových hmotností a hodnot součinitele tepelné 
vodivosti 

ρv λ Záměs
[kg.m-3] [W.m-1.K-1]

1 442,4 0,079 
2 453,4 0,088 

 

 V závěru byl proveden výpočet tepelného odporu konstrukce z vyvinutých zdicích 
tvatovek (šířka stěny: 350 mm, tloušťka vrstvy EPS: 140 mm, tloušťka stěn tvarovky: 
40 mm). Výpočet byl proveden dle ČSN EN 1745. Výsledné tepelné odpory činily u 
receptury 10 R = 4,30 m2.K.W-1 (4,05 m2.K.W-1 u receptury č. 2) u tepelného odporu 
z dřevoštěpek byl R = 3,2 m2.K.W-1.  
 

4. Závěr  
 

 Technické konopí představuje lokálně dostupný a snadno obnovitelný surovinový 
zdroj, který má vhodný potenciál pro využití ve stavebnictví pro vývoj a výrobu 
materiálů s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Na laboratorně připravených 
zkušebních vzorcích i na vzorcích z reálného provozu bylo zjištěno, že konopné 
pazdeří může být použito jako náhrada dřevní hmoty a v případě zdicích tvarovek, 
tvarovky z technickým konopím vykazují o 35% lepší tepelně izolační vlastnosti 
(oproti dřevoštěpkovým tvarovkám).  
 Závěrem lze tedy konstatovat, že laboratorně vyvinuté receptury byly úspěšně 
ověřeny v praxi a cementokonopná hmoty, která byla v rámci výzkumu vyvinutá 
může najít uplatnění i při vývoji dalších výrobků s využitím ve stavebnictví. 

 

Poděkování 
 Tento příspěvek byl vypracován v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS 
(This outcome has been achieved with the financial support of the Ministry of 
Education, Youth and Sports of the Czech Republic, project No. 1M6840770001, 
within activities of the CIDEAS research centre.) a grantu GAČR 103/08/P265. 
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POUŽITÍ CIHELNÉ DRTI PŘI VÝROBĚ LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH 
HMOT 
UTILIZATION OF BRICK RUBBLE IN PRODUCING OF ADHESIVE AND 
COATING MASS  
 

Ing. Karel Nosek, Ing. Lucie Chlachulová 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot 
a dílců, Veveří 95, 602 00, Brno, nosek.k@fce.vutbr.cz, chlachulova.l@fce.vutbr.cz 
 
Abstract 
This work is conversant adhesive and coating masses specified for external thermal 
insulating composites systems employ(using) waste materials. The waste material, 
which was testing like a partial compensation filler was brick rubble. There was 
implementation classification, confrontation basic physiochemical propreties with 
referential mixture and verification using new acceptabled masses in practices. All 
work was resolution in cooperation with firm STOMIX  spol. s.r.o., which it added 
comparative referential mixture S1. 

 

1. Úvod 
 

 Hned na počátku je však nutno si uvědomit, co to vlastně odpad je, zda se za 
všech okolností jedná o odpad, nebo jestli je to prostě jen to, co momentálně 
neumíme již dále využít. V mnoha jazycích jsou proto určité druhy odpadů 
označovány jako vedlejší produkty. Nakládání s odpadem je mnohdy předmětem 
velkého odporu obyvatel. Již sama povinnost platit za vyprodukovaný odpad 
vyvolává rozpory, má se jednat o platbu za obyvatele, za množství, za složení nebo 
to má být zcela jiný systém platby?  

Nakládání s odpadními materiály se však netýká pouze životního prostředí, ale 
má podstatný vliv i na produktivitu a náklady výroby. Současným trendem vyspělých 
zemí je upřednostňovat využití co nejširšího spektra odpadů jako druhotné suroviny 
před jejich ukládáním na skládky, především z důvodů energetických úspor a 
příznivého ekologického dopadu. 

Vnější kontaktní zateplovací systémy zlepšují tepelně izolační vlastnosti 
obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění budov a 
zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní 
straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným způsobem přispívají k 
sanaci vad a poruch budov a zajišťují ochranu obvodového pláště před klimatickými 
vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému 
zvyšuje estetické působení objektu. Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě 
energie, což má příznivý vliv na životní prostředí. 

Tato práce se zabývá vývojem nových lepicích a stěrkových hmot určených pro 
vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS - External Thermal Insulation 
Composite Systems ) s použitím odpadních látek. Základní fyzikálně-mechanické 
vlastnosti nově vzniklých lepicích a stěrkových hmot byly porovnány s referenční 
směsí S1, což je směs, kterou dodala firma STOMIX spol. s.r.o. a dále bylo 
provedeno ověření vhodnosti použití nově navržených hmot v praxi. 
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2. Použité materiály 
 

 Cílem této práce bylo ověřit možnost využití cihelné drti jako částečné náhrady 
plniva pro výrobu stěrkových a lepicích hmot. Byly navrženy 4 nové směsi s různými 
poměry cihelné drti a standardního plniva Carolithu. Tyto nově navržené směsi byly 
porovnávány s referenční směsí Alfafix S1, kterou dodala firma STOMIX s.r.o.  

 

Obr. 1: Schéma použitých surovin 
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+
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Cihelná drť – střední
40, 60% 

VSTUPNÍ 
SUROVINY 

 
 
 
 
 

3. Prováděné zkoušky 
 V experimentální části této práce byla provedena náhrada plniva Carolithu 
cihelnou drtí 40, 60%. Náhrada byla prováděna vždy v procentech uvedených za 
danou látkou. 
Pro zkoušky byly vyhotoveny vždy 3 sady zkušebních těles. Jednalo se o stěrkové a 
lepicí hmoty aplikované na betonové desky, polystyrenové desky a trámečky 
40x40x160 mm. Zkoumány byly tyto fyzikálně-mechanické vlastnosti: 
 

• Přídržnost k betonovému podkladu 
• Přídržnost k polystyrenu  
• Pevnost v tlaku 
• Pevnost v ohybu 
• Objemová hmotnost 

. 
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 4. Vybrané výsledky 
    Výsledky vybraných zkoušek jsou uvedeny v tabulce č.1 a graficky znázorněny na 
grafech č.1-4. 
Tabulka 1: Vybrané výsledky 

směs w 
objemová 
hmotnost  
[kg.m-3] 

pevnost v 
tlaku [MPa] 

pevnost v 
ohybu [MPa] 

přídržnost k 
betonu [MPa] 

přídržnost k 
polystyrenu 

[MPa] 

Ref. S1 0,67 1610 17,8 6,8 0,90 0,20 
1/40Ja 0,72 1520 16,4 6,9 0,80 0,18 
2/60Ja 0,75 1530 16,6 5,9 0,40 0,13 
3/40Sa 0,71 1520 17,3 7,1 0,70 0,15 
4/60Sa 0,74 1550 20,2 7,2 0,50 0,12 

 
Pevnost v tlaku a v ohybu  

Graf 1: Pevnost v tlaku                                   Graf 2: Pevnost v ohybu 
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Největší pevnost, jak v tlaku tak i v ohybu, vykazovala směs 4/60Sa, která 

obsahuje jako částečnou náhradu plniva 60% cihelné drti - střední.  Všechny směsi 
vyhověly požadavkům stanovených firmou  STOMIX spol. s.r.o. 

 

Přídržnost k betonu a polystyrenu 

Graf 3: Přídržnost k betonu                            Graf 4: Přídržnost k polystyrenu 
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Nejvyšší hodnotu přídržnosti k betonu vykazovala referenční směs S1. Přídržnosti 
k polystyrenu vyhověly u všech směsí  požadavkům dle ,,Technických pravidel, 
kritérií  a směrnice CZB 2001‘‘, a to min. přídržnost  0,1 MPa. 
 
 

5. Závěr  
 

 Na závěr této práce můžeme uvést, že při vhodně zvolené náhradě plniva, lze 
vyrobit novou lepicí a stěrkovou hmotu určenou pro ETICS využívající odpadní látky. 
Bylo zjištěno a prokázáno zlepšení některých mechanických vlastností u směsí 
s použitím cihelné drti, jako částečné náhrady plniva oproti referenčí směsi S1, 
zejména u pevnosti v tlaku a v ohybu. Vzhledem k rostoucímu množství odpadů, 
problematice jejich využívání a znovuzavedení do výroby, představují výsledky této 
práce nejen ekonomický, ale také ekologický efekt.  
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Anotace 
This work is aimed for possibilities of using choose waste materials as a substitution  
as binding material (cement) and as a substitution as filling mass (Liapor)  in 
composite cement furring which are 9,5 mm thick. Binding material is substituted by 
fly ash and broken brick. This new material brings both economical benefit and 
environment benefit. 
 
1. Úvod 
 Zvyšující se životní úroveň obyvatel způsobuje rostoucí spotřebu energie, s čímž 
souvisí růst průmyslové výroby, výroby energie a hlavně problémy se vzrůstajícím 
množstvím odpadů. Odpady a vedlejší produkty z výroby elektrické energie a tepla 
mají širokou oblast použití. Podmínkou využitelnosti je nejen požadovaná kvalita a 
ekologická nezávadnost, ale zejména stabilita vlastností. Jedním ze způsobů řešení 
otázky odpadů je recyklace. Umožňuje využít odpadní látky ve výrobním procesu 
jako sekundární surovinu a zároveň je to šetrný způsob nakládání s odpady 
vzhledem k životnímu prostředí. Odpad z průmyslového odvětví je z velké části 
recyklovatelný. 
  Jednou z možností jak využít např. odpad z výroby elektrické energie a jiné 
druhotné suroviny je jejich použití při výrobě povrchových úprav jako částečné 
náhrady pojiva nebo plniva. V rámci práce je zkoumán vliv kombinací vybraných 
odpadních surovin na fyzikálně-mechanické vlastnosti vyrobeného obkladového 
prvku a optimální náhrada základního pojiva i plniva stanovenými odpady.  
 
2. Vstupní suroviny 
 Pro tuto práci byly použity vybrané receptury pro výrobu cementových 
obkladových prvků o rozměrech 7,1x0,95x24cm. V navržených recepturách je 
provedena náhrada jak pojivové složky, tak složky plnivové.  
 Pojivo (cement) bylo ve všech případech navržených receptur nahrazeno z 50% 
elektrárenským popílkem. Plnivo (Liapor) bylo nahrazeno v jedné směsi z 10% cih. 
drtí jemnou, ve druhé směsi z 10% cih. drtí střední a ve třetí směsi z 10% uhelnou 
struskou sklovitou. Ve směsích se měnilo množství záměsové vody, z důvodu 
dodržení předepsané plasticity.  
Pojivo: cement bílý CEM I 52,5 R, Holcim 
Plnivo: Liapor frakce 1-4/500, Lias Vintířov 
Druhotné suroviny: Elektrárenský popílek, ČEZ a.s. Dětmarovice 
    Uhelná struska – sklovitá, TRYMAT, s.r.o. Frýdek Místek 
    Cihelná drť jemná (0,5-0,063) 
    Cihelná drť střední (1-0,25) 
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3. Návrh receptur  
50P+10CDJ         50% popílek, 50% cement 
                            10% cih. drť jemná, 90% Liapor 
50P+10CDS        50% popílek, 50% cement 
                            10% cih. drť střední,90% Liapor 
50P+10S              50% popílek, 50% cement 
                            10% uhelná struska sklovitá, 90% Liapor 
 Tabulka 1: Složení směsí (receptury namíchány na 1kg) 

množství složek 
Označení 
receptury Liapor 

(g) 
cement 

(g) 
voda 
(ml) 

popílek 
(g) 

cih.drť 
jemná 

(g) 

cih. drť 
střední 

(g) 

struska 
(g) 

vodní 
součinitel 

rozlití 
(cm) 

Ref. Směs 468 532 209 ─ ─ ─ ─ 0,39 20 
50P+10CDJ 421 266 177 266 47 ─ ─ 0,33 20,5 
50P+10CDS 421 266 180 266 ─ 47 ─ 0,34 20 

50P+10S 421 266 170 266 ─ ─ 47 0,32 20 
 

4. Vybrané výsledky 
 Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu, nasákavosti a  
mrazuvzdornosti bylo kromě zkušebních trámečků 4x4x16cm, provedeno také na 
zkušebních tělesech o rozměrech 7,1x0,95x24cm. 
Požadované fyzikálně-mechanické vlastnosti modifikovaných směsí:  

• pevnost v tahu za ohybu > 3,0 N/mm2  (podle ČSN 722450), 
• pevnost v tlaku   > 20,0 N/mm2  (ČSN EN 12190), 
• objemová hmotnost   1100 – 1300 kg/m3   (ČSN 722447),  
• konzistence – rozlití: 20 cm (ČSN 72 2441).   
• nasákavost  ≤ 21% hmotnostních. 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 
Graf 1: Grafický přehled stanovených objemových hmotností 
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 Aplikací odpadních surovin došlo vzhledem k ref. směsi k nárůstu objemové 
hmotnosti. Požadované rozmezí hodnot objemové hmotnosti 1100 - 1300 kg/m3 však 
bylo u všech směsí splněno. 
 
PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
Graf 2: Grafický přehled stanovených pevností v tahu za ohybu 

PEVNOST V TAHU ZA OHYBU - zkušební tělesa 
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 Receptura s 50% náhradou pojiva el. popílkem a 10% náhradou plniva uh. 
struskou přesáhla hodnoty pevnosti v tahu za ohybu ref. směsi. Požadovanou  
hodnotu 3 N/mm2 splnily všechny receptury. 
 
PEVNOST V TLAKU 
Graf 3: Grafický přehled stanovených pevností v tlaku 

PEVNOST V TLAKU - zkušební tělesa (4x4x16cm)
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 Požadovanou hodnotu pevností v tlaku 20 N/mm2 splnily všechny směsi. Směs s 
50% náhradou pojiva el. popílkem a 10% náhradou plniva cih. drtí střední přesáhla 
hodnoty ref. směsi, na základě této zkoušky se tedy jeví jako nejvhodnější. 
 
NASÁKAVOST 
Graf 4: Grafický přehled stanovených nasákavostí vyrobených vzorků 

NASÁKAVOST - zkušební tělesa (4x4x16cm)

14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5

po 1 hod. po 3 hod. po 24 hod. po 48 hod.

označení směsi

na
sá

ka
vo

st
 (%

)

Ref.směs
50P+10CDJ
50P+10CDS
50P+10S

 
 

 Směs s 50% náhradou pojiva el. popílkem a 10% náhradou plniva cih. drtí střední 
měla nasákavost vyšší než ref. směs. I přesto všechny směsi splňují požadované 
parametry nasákavosti, které musí být  ≤ 21% hmotnostních. 
 
MRAZUVZDORNOST 
Graf 5: Grafický přehled stanovených mrazuvzdorností vzorků 
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 Všechny směsi splnily požadovaný max. 25% úbytek pevnosti po cyklech 
zmrazení – rozmrazení. Směs s 50% náhradou pojiva el. popílkem a 10% náhradou 
plniva uh. struskou má mírně nižší mrazuvzdornost než ref. směs. 
 

Obr. 1: Lom zkušebními tělesy  7,1 x 0,95 x 24cm 

 
 

5. Závěr 
 

 Na základě dosažených výsledků můžeme říci, že všechny navržené obkladové 
prvky vyhovují stanoveným požadavkům a kombinace náhrady pojiva a plniva 
druhotnými surovinami je tedy možná. Použití druhotných surovin při výrobě těchto 
obkladů má za následek nejen kladný ekonomický efekt ale v neposlední řadě také 
enviromentální přínos.  
 
Tento příspěvek vznikl za podpory projektu MPO FT-TA2/076 s názvem „Progresivní 
kompozice hmot a prvků pro povrchové úpravy staveb s využitím odpadních surovin“ 
grantového projektu 103/05/H044 s názvem „Stimulace vědeckého rozvoje 
doktorandů na stavebně materiálové inženýrství“ a projektu MSM 0021630511 
„Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na 
životnost konstrukcí“. 
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Abstract 
The paper theoretically deals with waste glass used as filler for different types of 
concrete. Waste glass meets the requirements for compressive strength, tensile 
strength and abrasiveness. Under given conditions it is possible to reach an 
architectural effect using reflex of light or partial transmission of light through the 
structure. A disadvantage of glass is its possibility of negative expansion in alcali 
environment due to active SiO2; it is necessary to test its contents and in case of 
need eliminate it in an appropriate way. Some examples of ground or polished 
concrete surfaces with different fractions of glass cutlet are shown here. 
 
1. Úvod 
 Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je doprovodným jevem ekonomicky 
rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí. 
Řešení založené na principech dlouhodobě udržitelného rozvoje leží jak v oblasti 
normativní regulace (legislativa), tak i v oblasti technické i ekonomické (stimulace 
k recyklaci odpadů). Recyklací se neřeší tedy pouze omezování skládek odpadů, ale 
také úspory přírodních, neobnovitelných surovin. Recyklace je, podle ČSN EN 
13965-1 Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Názvy a definice vztahující se 
k materiálu, definována jako opětovné použití odpadu v původním nebo jiném 
výrobním procesu. 
 Sklo patří k významným silikátovým hmotám, je anorganickým amorfním 
materiálem vyrobeným tavením vhodných surovin a jejich následným řízeným 
ochlazováním. Skelný střep se vyznačuje vysokou propustností světla v části 
viditelného spektra, malou tepelnou a elektrickou vodivostí a vysokou odolností a 
nepropustností proti vodě, vzduchu a jiným látkám. Sklo jako materiál se nejčastěji 
používá k výrobě čirých i zabarvených lahví, bezpečnostních skel dopravních 
prostředků a oken nebo stavebních prvků pro provádění optických stěn, příček či 
dokonce izolačních hmot. Velká výhoda skla je možnost jej recyklovat, což umožňuje 
stálost jeho vlastností. Recyklát skla, který vznikl po vytřídění na třídící lince a 
rozdrcení se ve většině případů používá pro opětovnou výrobu např. lahví atd. 
Výroba nových výrobků z recyklovaného skla tak dokáže uspořit až 32% energie 
v porovnání s výrobou z původních vstupních surovin. 
 
2. Zpracování odpadního skla v České republice 
 V současné době je sklářský průmysl charakterizován centralizací a 
internacionalizací. Ke zlepšení situace v recyklaci skla v České republice přispělo 
zejména vybudování moderních recyklačních linek a následné rozšíření o optické 
třídění, které přispívá ke zvýšení kvality výsledného produktu. 
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 Vezmeme-li v úvahu složení sklářského kmene, tj. směsi pro výrobu obalového 
skla, zaujímají největší podíl, a to bezmála 50 % sklenění střepy. Vytříděný odpad je 
tudíž technologicky důležitou sklářskou surovinou. Přitom je nutno zmínit, že podíl 
skleněných střepů ve sklářském kmenu může dosáhnout u zelené skloviny až plných 
100 %, u bílé skloviny v závislosti na kvalitě střepů až 80 %. A tím docházíme 
k charakteristice skla jako materiálu "přátelskému" k životnímu prostředí. Opětovným 
využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se šetří jak energie, tak 
přírodní suroviny, které tvoří ostatní komponenty při výrobě skla - sklářský písek, 
dolomit, živec, vápenec. 
Pro následné zpracování je důležitá kvalita střepů. Z tohoto pohledu se musí 
zabezpečovat dostatečná informovanost občanů o tom, které druhy skla do sběru 
nepatří. Jsou to tato skla, borosilikátová (televizní obrazovky a zářivkové trubice), 
skla opálová, barvená, lepené a drátová. Tato skla, vyjma skel opálových, jsou pak 
téměř plně využitelné například v betonovém stavitelství či keramice. Dalším 
problémem je, že ve sklářském průmyslu je poptávka především po střepech 
oddělených barev. To znamená bílé, zelené a hnědé. O míchané sklo je pak už 
zájem minimální.  
 

3. Využití skelného recyklátu v betonu 
 Výzkum byl zaměřen na využití skelného recyklátu v betonu (konstrukční, 
nekonstrukční betony či betonové zboží). Záměrem pro náhradu za běžná plniva jsou 
důvody zejména ekologické (využívání neobnovitelných zdrojů - kamenivo) či důvody 
spojené s finančními úsporami ve výrobě, ale případně také z důvodu estetického 
využití skelných drtí. Z mechanicko-fyzikálních vlastností byly sledovány zejména 
pevnosti, a to jak pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu v závislosti na objemové 
hmotnosti zkušebních těles ztvrdlého betonu. Rovněž byl kladen důraz na 
individuální vizuální posouzení zkušebních vzorků jak čerstvém, tak v zatvrdlém 
stavu, tj. struktura a textura povrchu betonu v závislosti na dávce procentuálního 
zastoupení kameniva skelným recyklátem ve čerstvém betonu. Vzhledem k časové 
náročnosti nebyla zkoumána alkalicko-křemičitá reakce (ASR), která je u posuzování 
vlastností vzorků velmi důležitým aspektem.  
 
3.1. Teorie ASR  
 ASR je reakce alkálií a křemíku. Výsledkem této reakce je negativní rozpínání skla 
v alkalickém prostředí vlivem aktivního SiO2. Proto je nutno tuto reakci částečně 
eliminovat. Na zmírnění alkalické reakce skla existují tři možnosti: 

• Použití nízkoalkalického cementu 

• Přídavek černouhelného popílku, nebo práškového topného popela (25% 
z množství cementu) 

• Lubrikace skla hydrofobními přípravky (typu Lukofob)  
Výsledky ověřené praxí prokazují, že i například barva použitého skla má vliv na 
ASR expanzi. Například sklo modré je nejreaktivnější, zelené je nejméně reaktivní a 
trend reaktivity se zdá být: modrá > křišťálová > jantarová> zelená. Důvody tohoto 
jevu souvisejí s chemizmem skla, procesem drcení a fyzikálními vlastnostmi 
jednotlivých barevných druhů skla. Například ASR expanze u betonových směsí, 
zhotovených s použitím modré a flintové skleněné drti, jsou v alkalickém prostředí 
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velmi reaktivní a naměřené expanze dalece převyšují zkušební limit ASTM C227 0,1 
% v již v 2. týdnu stáří betonu. U 30% náhrady černouhelného popílku z množství 
cementu se však až do 52. týdne stáří testu expanze flintové (křišťálové) a modré 
skleněné drti držela dostatečně nízko pod zkušebním limitem ASTM C227.  
 Dalším důležitým faktorem je i obsah alkálií, které dramaticky ovlivňují ASR 
reaktivitu skleněných přísad. Vliv zrnitostí skla na ASR jasně ukazuje, že většina 
velkých zrn skla se zdá být postižena ASR gelem. Gely do mocnosti až 100 µm jsou 
zřetelné v trhlinách, které se vytvořily v kouscích skla. Kromě toho je evidentní 
popraskání cementové masy ve velkém rozsahu, což naznačuje, že celistvost betonu 
byla narušena. Zjištěné výsledky expanze ASR při použití skleněné drti v rozsahu 
zrnitosti od 90 µm do 6 až 12 mm v betonu ukazují, že beton vyrobený z drtí o 
zrnitosti menší než 1,18 mm vykazuje nižší expanzi, zatímco míra ASR expanze 
vzrůstá u zrnitostí nad 1 mm. Efekt zmírnění ASR u nižší velikosti částic může 
vyplývat z pucolánové reakce mezi práškovým sklem a portlanditem [2].  
 
3.2. Praktická část v oblasti technologie betonu 

Výzkum řeší využití odpadního skla zejména jako plniva pro výrobu betonových 
směsí rozdílných druhů. Možnost využití je určeno jak pro konstrukční betony (lité 

pohledové stěny s částečným 
prostupem světla), betony 
nekonstrukční nebo betonové 
zboží (např pro tzv. nášlapy 
plošných dlažeb). Ze skelného 
recyklátu tedy bylo vyrobeno 
několik druhů betonů, kdy do 
klasického složení betonu tj. 
cement, písek, voda bylo přidáno 
15-45% skelného recyklátu. 
Nejprve byly provedeny sítové 
rozbory skelného recyklátu a 
následně byly vyrobeny betonové 
kostky o hraně 100 mm, které 

byly podrobeny zkoušce na pevnost v tlaku po 28 dnech. Pevnosti v tlaku jsou 
porovnávány s pevnostmi betonu vyrobeného z referenční receptury. 
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3.2.1. Vliv přídavku skelného recyklátu na konečné pevnosti betonu  
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Pevnost betonu v tahu za ohybu
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 Je vidět z grafu, že množství 
skelného recyklátu v zastoupení 
do 15% nemá zásadní vliv na 
pevnosti. A zřejmě v tomto 
procentuelním rozsahu by bylo 
eventuelně možné posuzovat 
další využití recyklátu. U vyššího 
zastoupení pevnosti klesají. Část 
tohoto poklesu může být dána 
špatným tvarovým indexem 
recyklátu. Obdobný charakter mají 



i pevnosti v tahu za ohybu, kdy se pevnosti mění již při 30%. 
 
3.2.2. Náhrada skelným recyklátem u různých typů betonů 
 Byla vytvořena referenční receptura s využitím přírodního kameniva a referenční 
receptura s využitím kombinace lehkého kameniva Liapor®. Na této receptuře se 
ověřoval přídavek skelného recyklátu. Ke každé receptuře bylo vyrobeno 6 krychlí o 
hraně 100 mm. 
U tohoto souboru receptur byl použit cement CEM I 42,5 R v množství 300 kg/m3. 
Referenční receptury byly receptury s přírodním kamenivem nebo s kamenivem 
Liapor® a výstupy byly receptury s přídavky skelného recyklátu s přírodním kamenivo 
nebo opět s kamenivem Liapor®. 
Výrobu lehkého betonu doprovází nepříjemná okolnost a to je nasákavost kameniva, 
při zkoušení byla tato okolnost eliminována předčasným namočením kameniva.  
 
3.2.2.1. Receptura s přírodním kamenivem 
  této variantě bylo naším úmyslem snížit cenu betonu nahrazením přírodního 
kameniva drceným sklem. Byla použita frakce 0-4mm kameniva a frakce kameniva 
4-8mm. Každá frakce byla nahrazena 5% skelné drtě. Maximální zrno 8mm bylo 
vybráno s ohledem na budoucí použití betonu, kde zatím z důvodu nedostatečného 
prozkoumání vlivu skla na trvanlivost a odolnost betonu v různých agresivních 
prostředích nepředpokládáme využití na masivních nosných konstrukcích, ale spíše 
na méně zatěžovaných betonových prvcích. 
Referenční beton odpovídal třídě C 30/37 dle pevnosti v tlaku a třídě agresivity 
prostředí X0.  
Receptura se skelným recyklátem vykázala mírně vyšší pevnosti po 7 dnech měření 
a srovnatelné pevnosti po 28 dnech měření. Třídu betonu a prostředí proto 
uvažujeme stejnou jako u referenční směsi.  
Změny vlastností betonu, především pevnosti, přisuzujeme možné odchylce 
v intenzitě vibrace, ale také kvůli podstatně většímu podílu jemné frakce ve skelném 
recyklátu jež vyplnila prostor mezi frakcí hrubou. Objemová hmotnost je u použití 
skelného recyklátu nižší než u referenčního betonu, což je způsobeno nižší sypnou 
objemovou hmotností skla oproti vstupnímu kamenivu.  
 
3.2.2.2. Receptura s lehkým kamenivem Liapor®

  Vstupní myšlenkou bylo navrhnout lehký výplňový beton, který by měl tepelné a 
zvukové izolační vlastnosti. Využití se nabízí především v oblasti rekonstrukcí 
starších objektů nebo v moderním stavitelství, kdy uvažujeme fakt, že hmotnost 
konstrukce tvoří hlavní váhu celého stavebního díla. Obecně platí, že lehké 
kamenivo výrazně prodraží celkovou cenu betonu, proto se nabízí otázka, jak tuto 
cenu snížit. Byl k dispozici skelný recyklát, který nahradil část lehkého kameniva. 
Lehký referenční beton odpovídal třídě LC 16/18  dle pevnosti v tlaku a do třídy D1,4 
dle objemové hmotnosti. Tento výsledek je postačující pro výplňový beton. Skelný 
recyklát lehký beton ovlivnil pozitivně v oblasti pevnosti v tlaku a to tak, že můžeme 
recepturu kombinace lehkého kameniva Liapor® a skla zařadit do třídy LC 20/22. 
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Samozřejmě sklo zhoršuje objemovou hmotnost. Se vzrůstající objemovou 
hmotnostní se také zhorší tepelná a zvuková izolační schopnost. 
 
3.2.2.3. Receptura drobnozrnného betonu pro tzv. nášlapy plošných dlažeb 

Podrcené sklo na frakce 0-1 mm a 1-4 mm v kolovém mlýnu bylo přidáno ve 100% 
jako plnivo do betonu, byly vyrobeny tři trámečky o velikosti 4/4/16 cm. Jako příměs 

byl přidán anorganický pigment Fepren 
TP-105. Dva trámečky byly podrobeny 
mechanicko-fyzikálním zkouškám, na 
těchto vzorcích byla po 28. dnech 
vyhodnocena pevnost v tahu za ohybu a 
pevnost v tlaku. Poslední z trámců byl 
broušen pro získání a ověření poznatků o 
jeho povrchové vrstvě k jeho 
architektonickému využití (obr.1.).  
Pevnostní výsledky ukázaly, že u 
receptury pro plošné dlažby je nutno 
zvýšit její mechanické pevnosti a to 
zejména snížením množství záměsové 

vody použitím plastifikátorů. Případně použít cement vyšší pevnostní třídy. 

Obr. 1. Detail povrchové vrstvy plošné dlažby 

 
3.2.2.4. Receptura pro pohledové betony 

Pro recepturu pohledového betonu byla použita drcená frakce skla 0-1 mm,1-4 
mm a 4-8mm. Jako pojivo byl použit bílí cement, příměs zde opět tvořila jemně mletá 

struska. A z této směsi byla následně 
vylita deska o rozměru 200/400/50 mm. 
Povrch desky byl dodatečně 
vybroušen. Alternativní úpravou 
povrchu může být i jeho vymývání. U 
vzorku pohledového betonu již nebyla 
z časových důvodů ověřena pevnost 
v tlaku ani tahu za ohybu. Ovšem jeho 
prioritním záměrem bylo zejména 
posouzení jeho vizuální pohledovosti 
(obr.2.), což se projevilo nad očekávání 
příznivě. U směsi pro beton pohledový 
je problémem vysoká nesmáčivost 
skelného recyklátu použitím hrubší 
Obr. 2. Detail povrchové vrstvy pohledového betonu

frakce, proto je třeba mírně upravit 

křivku zrnitosti, a to zejména navýšením propadů v její spodní části.  
 

4. Závěr  
 Cílem výzkumu bylo posoudit využití skelného recyklátu ve stavebních hmotách. A 
to zejména v oblasti betonového stavebnictví.  
 Ve ztvrdlém betonu svou pevností splňuje sklo požadavky na pevnosti v tlaku, 
tahu i požadavky na obrusnost materiálu. Za daných podmínek lze dosáhnout i 
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architektonického efektu využívajícího lomu světla, či jeho částečného prostupu 
danou konstrukcí. Nevýhodou skla je jeho možný výskyt negativního rozpínání 
v alkalickém prostředí vlivem aktivního SiO2, který je nutno v dané aplikaci vyšetřit a 
případně zvoleným způsobem eliminovat.  Bude opět ještě třeba ve výzkumu 
pokračovat i v oblasti technologie betonu, aby se našlo optimální množství skelné 
drtě, aby se zjistil vliv na reologii betonu, vliv zvýšení či snížení množství záměsové 
vody a hodnoty pevnosti skla s cementem. Dá se předpokládat, že množství vody 
bude vyšší, jelikož má skelná frakce velmi špatný tvarový index a také soudržnost 
s cementovým tmelem, ač naším pokusem nebyla prokázána, by měla být nízká pro 
malý smáčecí úhel skla. Dále je nutno zjistit odolnost betonu se skelným recyklátem 
vůči mrazu a vůči chemickým rozmrazovacím látkám (CHRL). V neposlední řadě pak 
vyzkoušet odolnost proti působení kapalných agresivních prostředí. Všeobecně lze 
tedy sklo ve formě pucolánu nebo drtě použít u řady prefabrikovaných betonových 
výrobků bez jakýchkoliv škodlivých účinků, pokud byla pozorována nulová ASR 
expanze. V odlišném připadaje je nutno ji některým z uvedených způsobů eliminovat.  
 Z ekonomického hlediska hraje největší roli dostupnost a kvalita skelného 
recyklátu. Následujícím kritériem pro výběr suroviny je bezesporu zjištěný výskyt 
alkalické reakce. Pokud je nutno jakýmikoli prostředky potláčet ASR reakci, pak tento 
fakt výrazně ovlivní cenu produktu. Ať už je redukován obsah alkálií v cementu 
použitím nízkoalkalického cementu, přídavkem černouhelného popílku, nebo 
práškového topného popela, který účinně zmírňuje ASR expanzi skla v betonu a to 
minimálně do jednoho roku za urychlených podmínek. 
  Dalším důvodem navýšení nákladů je i reaktivita skleněných částic, která obecně 
stoupá s velikostí částic od hodnot okolo 1 až 2 mm a zdá se, že částice skla pod 
touto velikostí snižují náchylnost větších částic skla k ASR. Proto je nutno sklo mlet 
intenzivněji a po delší dobu, aby byly zastoupeny právě žádoucí jemné frakce. 
Ekologická prospěšnost při zpracování skelného odpadu je jistým přínosem pro 
životní prostředí. Použito může být právě sklo ze skleněných lahví, ale i sklo 
z demolic starších objektů.  
 
Tento příspěvek vznikl za finanční podpory projektu GAČR 103/05/H044 Stimulace 
vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně materiálové inženýrství 
(This paper has been achieved with the financial support of GAČR project 
103/05/H044 Science advancement stimulation of doctoral student´s of building 
material engineering branch) 
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EPASS s.r.o. EPASS s.r.o. nabízínabízí
podnikovýpodnikový informační systém informační systém 

EPASSEPASS®® 4.04.0

 
 
 

• PROVOZ MECHANIZMŮ 
• RECYKLACE 
• POVRCHOVÁ TĚŽBA SUROVIN 
• STROJNÍ VÝROBA 
• EKONOMICKÉ AGENDY 
• SPRÁVA DOKUMENTŮ 
• CONTROLLING A PLÁNOVÁNÍ 
• WORKFLOW 

EPASS s.r.o. 
web:   www.epass.cz 
e-mail: obchod@epass.cz 
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Primární odrazové drtiče ODH 
 

PSP Engineering je významný výrobce primárních odrazových drtičů ODH, které se 
používají pro drcení středně tvrdých materiálů jako je vápenec s otlukovostí vyšší 
než 30% a na drcení recyklačních materiálů. S ohledem na schopnost 
jednostupňového drcení při velké vstupní kusovosti jsou drtiče ODH vybaveny rotory 
s pevnou fixací lišt. Pro omezení maximální velikosti produktu mohou být vybaveny 
třetí – dodrcovací deskou, která kalibruje výstupní velikost produktu. 
Výhodou drtičů je vysoká výtěžnost drobných frakcí < 45mm a výborná tvarová 
hodnota produktu bi3 ve všech frakcích. 
Drtiče ODH mohou být vyrobeny ve dvoudeskovém nebo třídeskovém (s dodrcovací 
deskou) provedení, číslo na pozici „x“ uvádí počet drticích desek. 
 
Hlavní technické parametry primárních odrazových drtičů ODH 
 

typ 
rozměr 

vstupního 
otvoru 

max. objem 
vstupního 

kusu 

max. rozměr 
vstupního 

kusu  
výkon ell. motor 

 mm m3 mm t/h kW 
ODH 0907-1x 600x670 0,03 500 30-70 45-75 
ODH 0910-1x 600x1000 0,05 500 60-120 75-110 
ODH 0913-1x 600x1324 0,06 600 90-160 75-160 
ODH 1110-1x 760x1000 0,1 800 110-200 110-200 
ODH 1113-1x 760x1324 0,12 800 120-250 132-250 
ODH 1313-1x 970x1324 0,24 900 200-300 160-315 
ODH 1316-1x 970x1655 0,3 1000 250-380 200-400 
 

Primární odrazové drtiče 

Granulometrie produktu 

IKN GmbH 
P.O.Box  1120 D-31519 Neustadt 
Německo 
Telefon:             +49 (5032) 895-0 
Fax:               +49 (5032) 895-195 
E-mail:      sales@ikn-neustadt.de 
www.ikn-online.com 

PSP Engineering a.s. je partnerem: 
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VVV MOST spol. s r.o.   
   

Firma VVV MOST  spol. s r.o nabízí komplexní služby v oblasti návrhů, výroby, montáží a 
údržby pásových dopravníků, technologických celků a zařízení na třídění kameniva, štěrků, 
písků a sypkých materiálů. Vyrábíme technologické linky pro přepravu uhlí a škváry na dolech, v 
teplárnách a elektrárnách. Dále dodáváme linky pro přepravu umělých hnojiv v chemických 
provozech, linky pro dopravu dřevěných štěpků v papírenských provozech, linky na zpracování 
komunálních odpadů, linky pro dopravu materiálů v keramických závodech a další zařízení. 

Zajišťujeme dodávku náhradních dílů a příslušenství, které jsou součástí pásových 
dopravníků, nebo materiály, které se používají pří jejich údržbě. Většina výrobků a náhradních 
dílů skladem k okamžitému odběru. Společnost působí na trhu od roku 1990 a zaměstnává 
zhruba 100 stálých zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 160 až 180 miliónů Kč.  
 
Nabízené služby a produkty  
  

 

Dopravní pásy 
• prodej pryžotextilních, ocelokordových a PVC dopravních pásů 
• preventivní a nepřetržitá havarijní údržba, spojování a opravy 

dopravních pásů všech typů metodou tepelné i studené 
vulkanizace, výroba profilových dopravních pásů 

• pogumování bubnů a kovových povrchů, výroba pryžových 
těsnění atd. 

 

 

Obchodní činnost 
• prodej nářadí a materiálů pro opravy dopravních pásů 
• prodej náhradních dílů a příslušenství pro pásovou dopravu - 

válečky, bubny, válečkové stolice, stěrače dopravních pásů,  
• motory, pohony, převodovky, detektory a separátory kovů, 

zdvíhací magnety atd. 
 

 

 
 

Dopravníky 
• výroba a projekce třídičů, drtičů a pásových dopravníků všech 

druhů a to i speciálních "U" dopravníků nebo dopravníků typu 
Flexowell 

• smluvní a havarijní servis zařízení a linek pro přepravu sypkých 
materiálů - 24h / denně 

• opravy a repase pásových dopravníků a příslušenství 
 

 
 

Poradenství 
• odborný poradenský servis - analýzy životnosti dopravních pásů 

a audity provozů 
• nezávislé odborné posudky v oblasti oprav, spojování a 

provozování dopravních pásů pro uživatele pásové dopravy 
• měřící přístroje pro měření opotřebení krycích vrstev dopravních 

pásů 
 

 

VVV MOST spol. s r.o. 
Topolová 1234, 434 01  MOST 

Tel., fax: + 420 476 706 186, tel: + 420 777 748 219, 
http://www.vvvmost.cz, E-mail: jochman@vvvmost.cz 
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