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ÚVODEM
Recyklaci stavebních a demoličních odpadů je v posledních letech již tradičně
věnována značná pozornost – a to jak ze strany původců těchto odpadů, producentů
recyklátů a jejich uživatelů, tak také ze strany řady orgánů státní správy. Pozitivním
jevem je, že recyklace SDO nalezla trvalou oporu v legislativě České republiky – a to
jak v „Plánu odpadového hospodářství ČR“ a navazujících POH všech krajů, tak také
ve vládou schváleném „Realizačním programu nakládání se stavebními a
demoličními odpady“. Je však diskutabilní, zda se podaří splnit vysoko položenou
laťku jednoho z cílů - objemů využití stavebních a demoličních odpadů (50%
hmotnosti do 31.12.2005, 75% hmotnosti do 31.12.2012). V souladu s vyhláškou
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a řady dalších lze využívat pouze odpady upravené – tedy jinými
slovy recyklované.
Je pozitivní, že v uplynulém období se postupně využívání inertních minerálních
stavebních odpadů přesouvá ze spekulativních rekultivací a terénních úprav ke
skutečné recyklaci a následnému využití vyrobeného produktu jako certifikovaného
výrobku v další stavební výrobě. Co je však obecně (a nejenom v České republice)
při nakládání s produkty, vzniklými recyklací minerálních stavebních odpadů
postrádáno, je absence jednotného systému posuzování a řízení jejich kvality a
malého zájmu dotčených orgánů státní správy tento stav změnit. I proto bylo v lednu
2006 založeno v Berlíně Evropské sdružení jakosti pro recyklaci. (European Quality
Association for Recycling e.V. – ve zkratce EQAR e.V. – http://www.euqar.com),
které spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace, zabývající se problematikou
jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů a jehož jedním ze zakládajících
členů je i ARSM. Jeho cílem je především tvorba jednotného evropského systému
řízení jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů, podle kterých budou
tyto produkty posuzovány jako výrobky se zaručenou jakostí.
ARSM se po celou dobu své existence jako nevládní občanské sdružení, které je
také plnoprávným členem evropské federace recyklace stavebních odpadů Federation Internationale du Recyclage F.I.R. (http://www.fir-recycling.nl/), snaží v
souladu se svými stanovami o postupný rozvoj recyklace stavebních odpadů v ČR na
úroveň obvyklou v rozvinutých zemích EU. Také přispívá k rozvoji recyklace
stavebních odpadů jak podporou výzkumu v této oblasti, tak i její popularizaci mezi
odbornou veřejností. K tomu mimo jiné slouží také každoroční konference
RECYCLING, které se v průběhu let staly nejprestižnějším setkáním odborníků z tohoto oboru z celé ČR i Slovenska.
V současnosti sdružuje ARSM 23 členů - právnických osob, kteří se nějakým
způsobem zabývají problematikou recyklace stavebních materiálů (vlastní recyklace,
prodej a příp. výroba recyklačních linek) - viz tab. na další straně.

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
prezident ARSM
http://www.arsm.cz
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Směsné stavební odpady vznikající v souvislosti s kontaktními
zateplovacími systémy ETICS
Alois Palacký
FANA, s.r.o.
756 51 Zašová 168, tel./fax: 571 634 346,
E-mail: fana@c-box.cz
Internet: www.fana.cz
Abstract
Most of all contact heat cladding buildings system ETICS use permanent doublesided glue up solid insulating course with big part of arganic material. Of incurred
strata rise amount of mixed, hardly recyclable building waste, which liquidation cause
a lot of ekological problem.
1. Úvod
Změny materiálů a technologií
ve stavební výrobě, sanacích a
údržbě budov na jedné straně
zjednodušily
stavební
práce
omezením mokrých procesů, na
druhé straně však zhoršily
fyzikální vlastnosti klasických
stavebních konstrukcí.
Stavební chemie, která se stala
základem pro nové technologie a
materiály, nezastala všechny
potřebné funkce. Nerespektuje
ani fyzikální ani přírodní zákony,
které platí stejně pro přírodu jako
pro lidskou činnost.
Jeden z nejzávažnějších problémů vznikne, když se za každou cenu snažíme
trvale spojovat klasické přírodní materiály s novými hmotami bez ohledu na jejich
rozdílné vlastnosti. Po skončení životnosti nebo při rekonstrukci tak vzniká směsný
stavební odpad, jehož likvidace a recyklace zatěžuje životní prostředí. Tato
skutečnost je patrná na kontaktně zateplených domech systémem ETICS.
2. Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
Trvalé přilepení izolantu na často zchátralý povrch staveb (zvětralé omítky
apod.), dále přilepení umělohmotné armovací sítě a strukturální dispersní omítky na
izolant, vytváří souvrství, jehož skladba neumožňuje separaci použitých materiálů
tak, aby byly samostatně recyklovatelné nebo jinak využitelné. Při použití izolační
vrstvy z EPS vznikne směsný odpad s převážným podílem organické hmoty EPS, PE
hmoždinek, PE armovací sítě a skelného vlákna. Dále jsou to disperze obsažené
v lepidlech, stěrkách, omítkách a barvách. Menší podíl připadne na minerální
5

materiály jako písek, cement a zbytky starých podkladů v místech lepících terčů nebo
ploch.
Bez ohledu na postupující klimatické změny a globální oteplování, dochází až
k několikanásobnému předimenzování tloušťky pevného izolantu, čímž se podíl
organické hmoty dále zvyšuje. Při použití minerálního vlákna místo organického EPS
se situace z hlediska vzniklých směsných odpadů mění jen snížením podílu
organické hmoty. Minerální vlákno je při výrobě spojováno formaldehydovými lepidly
a je opatřeno hydrofobní úpravou. Ze slepeného izolačního souvrství je
neseparovatelné. Navíc s vodou vytváří těžkou nepoužitelnou hmotu. V suchém
stavu jako odpad může kontaminovat vzduch drobnými poletavými mechanickými
částicemi, které se při vyšší koncentraci chovají jako azbest.
Přestože jsou dopady
kontaktního
zateplování
na
životní prostředí značné není
tato skutečnost respektována
ani v ČR ani v EU. Důkazem je
vyčlenění ETICS jako uznávaný
normativ v rámci evropského
předpisu ETAG 004. Úroveň
systému
ETICS
nedovoluje
v praxi dodržet technické ani
ekologické
certifikované
parametry tohoto kontaktního
zateplování.
Neuvažuje
s nezbytnou
průběžnou
kontrolou,
údržbou
ani
způsobem likvidace vzniklého
směsného odpadu.
3. Situace na trhu
Existující opatření, která snižují negativní vlivy, nejsou však plně využívána.
Pokud bude využito inovovaného způsobu kotvení izolačního souvrství a opatření
izolantu vápenocementovou omítkou, je možno izolant separovat od ostatního
odpadu a v případě EPS jej opakovaně recyklovat. Zbývající odpady, tj. kotvící
systém, kovové armovací pletivo a vápenno-cementová omítka jsou běžně
využitelné.
Z uvedených příkladů lze dovodit, že na ekologii je nutno brát ohled již při
realizaci stavebních akcí. Není pravdou tvrzení, že na ni si musíme nejdříve vydělat.
Stavebnictví je oblast, kde je nejdůležitější správná volba materiálů, technologií,
konstrukcí a možnost průběžné údržby. Stavby nejsou spotřebním zbožím, ale díla
s mnohaletou životností a se stálým vlivem na životní prostředí a jejich předávkování
stavební chemií zvyšuje rizika syndromu nemocných budov. Negativně působí
v oblasti odpadového hospodářství, kde svým velkým objemem, následně vzniklých
směsných stavebních odpadů, jsou vážným nebezpečím při jejich likvidaci.
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4. Způsoby omezení vzniku směsného odpadu
Dalším opatřením, jak snížit vznikající
směsný odpad z vnějšího kontaktního
zateplování ETICS, je zateplovat z vnitřní
strany obvodového pláště.
Vhodná technologie se vzduchovou mezerou
s odvětráním
do
interiéru,
jednak
několikanásobně sníží spotřebu pevných
izolantů a umožní, zvlášť u smíšených nebo
jinak problémových stavebních konstrukcí,
často zavlhlých, izolovat pouze nezbytnou,
nejvíce prochlazovanou, část.
S ohledem
na
podstatné
prodloužení
životnosti vnitřního zateplení a snížení
spotřeby pevného izolantu a nákladů dochází
k omezení výskytu směsných odpadů. Domy
se mohou z vnějšku běžně udržovat a
opravovat, aniž by bylo nutno odstraňovat
vnější izolaci. Mýty o nevhodnosti vnitřních
izolací byly potvrzovány jen při použití
lepených systémů s použitím parozábran. U
systému se vzduchovou mezerou problémy
nenastaly.
Platné vyhlášky a nařízení včetně EU týkající se zateplování budov, neřeší
situaci směsných stavebních odpadů. Ani příslušné instituce v předpisu ETAG 004,
který nařizuje konkrétními normativy v technice i technologiích, se touto oblastí
nezabývají.
5. Předpokládaná a skutečná životnost

Části stavební konstrukce
Stavební konstrukce panelové
stavby
Původní fasáda – omítky
(přídržná vrstva)
Statické části staveb
Nová fasáda izolace ETICS

Průměrné stáří
stávajících
staveb před
regenerací

Původní
požadovaná
životnost po
regeneraci

Reálná
životnost po
regeneraci

Celková
životnost
včetně
regenerace

30 let

+ 50 let

+ 25 let

55 let

30 let

+ 50 let

+ 0 let

0 let

30 let
0 let

+ 50 let
+ 50 let (25)

+ 50 let
+ 15 let

80 let
25 let

Původní nesanované omítky mají předpokládanou životnost 25 let. U panelových
domů je tato životnost překročena. Po té vyžadují sanaci. Pokud na ně přilepíme
novou vrstvu se stejnou životností 25 let vznikne souvrství, jehož přídržnost ke
stavební konstrukci, vlivem zchátralé původní omítky je riziková bez možnosti další
údržby nebo sanace.
Tento stav způsobuje značný výskyt směsných stavebních odpadů vzniklých
z nesoudržného izolačního souvrství.
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Obrázek řezu kontaktního zateplovacího systému ETICS
1) Stavební konstrukce
(panel)
2) Původní nesoudržná
omítka
3) Vyrovnávací malta
5) Lepící stěrka
6) PE hmoždinka
7) Izolant EPS
8) Lepící stěrka
s perlinkou
9) Fasádní barva

Obrázek řezu bezkontaktního systému se vzduchovou mezerou – Inovace ETICS
1) Stavební konstrukce
(panel)
2) Původní nesoudržná
omítka
4) Vzduchová mezera
5) Lepící stěrka
6) Síťová rozpěrka
s PUR pěnou
7) Izolant EPS
8) Lepící stěrka
s perlinkou

9) Fasádní barva
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6. Využitelnost stavebních odpadů včetně izolační vrstvy
Skladba stavební konstrukce a izolačního souvrství panelových domů s ohledem na
výskyt odpadů

1 m2

Objem izolačního souvrství
ETICS
Inovace ETICS
SEPAS
m3 (%)
m3 (%)
m3 (%)
0,37 (100%)
0,36 (100%)
0,36 (100%)

1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2

0,37 (100%)
0,248 (67%)
0,118 (32%)
0,004 (1%)
0,237 (64%)
0,133 (36%)

jednotka
Celkový objem stavební konstrukce
včetně zateplení
Z toho:
Pevný materiál
Minerální
Organický
Ostatní
Vzduchová vrstva
Využitelnost pevného odpadu celkem
Nevyužitelný pevný odpad celkem

0,34 (94%)
0,25 (73%)
0,08 (26%)
0,01 (1%)
(-6%)
0,303 (89%)
0,037 (11%)

0,34 (94%)
0,25 (73%)
0,08 (26%)
0,01 (1%)
(-6%)
0,309 (91%)
0,031 (9%)

Největší problém s kontaktně zateplenými domy nastává při jejich rekonstrukci
nebo demolici. Původně stanovené prodloužení životnosti regenerovaných
panelových domů mělo být o 50 let. Podle evropských normativů se však hovoří jen o
25-ti leté životnosti termoizolační vrstvy. To je jak uvádí evropský předpis ETAG 004
pro vnější kontaktní zateplení ETICS. Tento předpis však neuvádí jak provést sanaci
nebo odstranění této izolace po jejím dožití, nebo jak tuto vrstvu sanovat. Trvale
slepené souvrství je nesnadno separovatelné. U panelových domů představuje téměř
30% z celkového objemu obvodových konstrukcí. Pokud by se jednalo o běžný
minerální stavební odpad nebyl by problém s jeho využitím. Směsný odpad však je
stále velkým ekologickým problémem, který je nutno řešit před jeho masovým
výskytem.
Některé kontaktně zateplené domy jsou již nyní v polovině životnosti ETICS. U
některých již zateplovací systém nekontrolovatelně destruuje.
Ani tato skutečnost však dosud nepřesvědčila kompetentní instituce včetně vlády,
aby realizovala opatření a vydala příslušné zákony, které stanoví priority v této
oblasti. Každý certifikovaný výrobek podléhá kontrolám ČOI. Bohužel u ETICS tomu
tak není a tak trvale zateplený dům je běžně nekontrolovatelný. Kvalita provedeného
zateplení se časem projeví sama obyčejně v době, kdy již jsou všechny snahy o
sanace marné.
Toho si jsou některé stavební firmy vědomy, a proto šetří na technologiích i
materiálech, nedodržují certifikované systémy a tak nás vystavují riziku ekologických
problémů v oblasti vysokého výskytu směsných stavebních odpadů. Přitom se
nejedná o neřešitelnou záležitost. Je jen nutno se včas zamyslet nad vhodným
opatřením a nenechat všechno až na poslední chvíli.
Dokazuje to i současný stav, kdy odpovědnost za výskyt směsných stavebních
odpadů ze zateplování stále zůstává na investorech a majitelích domů.
Žádná montážní ani výrobní firma zabývající se tepelnými izolacemi nemá povinnost
postarat se o následně vzniklý odpad ani o jeho likvidaci nebo recyklaci. I když
nedodržování certifikovaných technologií nebo používání nevhodných systémů
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takový stav způsobuje. V poslední době přispěly k výskytu směsných odpadů
sněhové kalamity. Destrukce zateplených střech je toho důkazem.
7. Řešení a opatření
a) Provádět sanace stavebních konstrukcí včetně původních zchátralých omítek,
které jsou součástí certifikací ETICS. Dojde však ke zvýšení celkových
nákladů na zateplování až o 50%.
b) Inovovat systémy ETICS tím, že kotvení izolačních souvrství bude provedeno
technologií nezávislou na stavu povrchu. Ušetří se lepidla a pevný izolant.
c) Použití nové bezkontaktní technologie zateplení.
d) Stanovení maximální tloušťky pevného izolantu až na základě energetického
auditu sanovaných staveb.
e) Využití vzduchových mezer v izolačním souvrství.
f) Odstranit s evropských normativů výjimky umožňující obcházení
certifikovaných parametrů.
8. Závěr
Se zvyšujícím se podílem stavební výroby rostou i rizika zvýšeného výskytu
směsných stavebních odpadů. Firmy a instituce zabývající se zateplováním nerady
slyší o využívání recyklátu pro termoizolace. Dokonce zakazují využívání
organických recyklátů i když jsou ekvivalentní EPS.
Nerespektují ani klimatické změny, které negativně ovlivňují zastaralé kontaktní
systémy. Téměř po každé kalamitě, která jakýmkoliv způsobem poškodí systém
ETICS, nedojde již k obnově termoizolační funkce.
Takové izolační souvrství musí být předčasně odstraněno a překlasifikováno na
směsný stavební odpad se všemi ekologickými důsledky.
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LHOTKA
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Abstract
This entry informs about new possibilities of classification polluted and reclamated
territory Lhotka Ostrava using the modern method from mathematical statistics. It
deal with possibilities of the utilization muds from tanks after biodegradation polluting
elements.
1. Úvod
Charakteristika zájmového území
Zájmová lokalita bývalé ČOV Lhotka-Hošťálkovice je situována při
severozápadním okraji Ostravy, v nivě řeky Odry v levobřežním vývoji,
v katastrálních územích Lhotka a Hošťákovice.
V území byly po ukončení původní těžby štěrkopísku vybudovány hrázové
nádrže
sloužící pro ukládání uhelných kalů a flotačních hlušin. Dále byla
vybudována čistírna odpadních vod, která spolu s nádržemi sloužila jako čistící
zařízení fenolčpavkových vod z procesu koksování uhlí Dolu J. Šverma a Koksáren
J. Šverma.
Využívání území začalo těžbou štěrkopísků. Po ukončení této těžby byla
vzniklá těžební jáma upravena vybudováním dělících a obvodových hrází na
usazovací nádrže pro hydraulické ukládání uhelných kalů a flotačních hlušin
z úpravny uhlí. Čištění odpadních – fenolčpavkových-vod v těchto odkalištích bylo
založeno na vlastnosti uhelné hmoty a kalů vázat a sorbovat škodliviny. ČOV Lhotka
byla tvořena z pěti sedimentačních nádrží očíslovaných I, II, II, IV, V, vodní laguny
s číslem VI, obvodových a dělících hrází, provozních souborů a stavebních objektů.
Provoz ČOV Lhotka byl ukončen v dubnu 1993. Odstranění stavby „Čištění
odpadních vod areálu Jan Šverma“ bylo povoleno na základě rozhodnutí MMO ze
dne 8.12.1995. Vlastní odstranění stavby
započalo roku 1995 odtěžováním
odkalovacích nádrží a rozborem ochranných a obvodových hrází. Kalové hmoty i
hrázový materiál byl klasifikován jako nebezpečný odpad, kontaminovaný látkami
NEL, PAU, BTEX, a FN. Těžené kaly byly využity jako palivo v elektrárně, materiál
z rozebraných hrází byl regenerován přímo v místě odtěžených hrází biologickou
dekontaminací s použitím těsnění. Část hrázové soustavy na návodní straně byla
ponechána z důvodů statického zajištění rekultivovaného území (průzkumem byla
ověřena její nezávadnost).
Asanačně rekultivační činnost v zájmovém území ČOV Lhotka-Hošťálkovice
bylo nutno koordinovat se stavební činností ve vazbě na výstavbu dálnice D/47.
V současnosti zde stále probíhají rekultivační práce, které řeší území po stránce
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biologické a krajinné údržby – po realizované fázi technické rekultivace, která byla již
ukončena. Důležitý je rovněž stále probíhající monitoring zbytkového znečištění
oblasti.

Obr.č.5-Situace zájmové lokality ČOV Lhotka s rozmístěním odběrných míst
Kritéria hodnocení znečištění v lokalitě
Při hodnocení znečištění podzemních a povrchových vod bylo navázáno systematickým porovnáváním analýzy vzorků, odebraných ve vrtech dané lokality,
popř. na odběrných místech řeky Odry – na Metodický pokyn odboru pro ekologické
škody Ministerstva životního prostředí České republiky z 31.7.1996 - Kritéria
znečištění zemin a podzemní vody. V případě, že zde nebyly znečišťující prvky
specifikovány k porovnání v dostatečném rozsahu, byla následně
provedena
kontrola dle ČSN 75 72 21 - Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod z roku
1998. Toto hodnocení lze chápat pouze jako pomocné, pro základní orientaci
v chemismu vod zájmového území jej lze označit za částečně vyhovující pro
posouzení kvality vodních toků.
Metodický pokyn MŽP ČR uvádí tři kritéria znečištění zemin a podzemní vody
A,B a C, která svou klasifikací zahrnují následující:
•

KRITERIUM A: přibližně odpovídá přirozenému obsahu sledovaných látek
v přírodě. Dokud hodnota A není překročena, parametr je posuzován jako
běžné přírodní pozadí. Po překročení A se již uvažuje o znečištění, pokud se
nejedná o oblast s přirozeně vyšším obsahem dané látky. Pokud není
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překročena hodnota kritéria B, znečištění není pokládáno za natolik
významné, aby bylo nutno zahájit průzkum nebo monitorování. Není
posuzováno jako znečištění, které může mít negativní vliv na lidské zdraví.
•

KRITERIUM B: je hodnota, které byla zavedena uměle ve výši přibližného
aritmetického průměru mezi kritérii A a C. Překročení tohoto limitu se
posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na lidské zdraví i
životní prostředí. Vyžaduje se, aby byl zjištěn zdroj znečištění a podle
výsledků realizován další průzkum nebo monitorování.

•

KRITERIUM C:
již zohledňuje i fyzikálně-chemické, toxikologické,
ekotoxikologické aj. vlastnosti kontaminantů. Překročení této hodnoty
představuje znečištění, jež může znamenat významné riziko pro ohrožení
lidského zdraví či životního prostředí. Vyžaduje se, vypracování rizikové
analýzy k prokázání závažnosti rizika. Výsledkem může být návrh sanace,
nebo zvýšení uvedených kritérií.

V průmyslovém regionu je běžné přírodní pozadí poněkud jiné, než na zbytku
území. Zejména v minulosti bylo ekologické zatížení dost značné. Z toho plyne, že
kritérium A, vyjadřující míru přirozeného pozadí by mohlo mít pro řadu veličin vyšší
hodnotu ( např. těžké kovy).
Úvod do problematiky metody řešení
Data získaná pravidelným sledováním znečišťujících prvků v jednotlivých
vrtech oblasti zájmového území popisují rozsah a intenzitu kontaminace
povrchových vod, podzemních vod i půdy.
Vstupní datové soubory - Exploratorní analýza
Pro větší názornost uvádím v analýze hodnoty nejčastějšího polutantu NH4
v období od roku 1993-2004. Na základě všech dostupných dat je následně
sestaven sloupcový graf pro představu o celkovém stavu a rozsahu znečištění
zájmové lokality daným polutantem. Časové úseky dat - po vrtech - jsou barevně
odlišeny.
Identifikace odlehlých pozorování (outliers)
Jsou to hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních a dokáží proto vychýlit
např. aritmetický průměr natolik, že přestává daný výběr reprezentovat. Ve praxi se
při zpracovávání datových souborů používá několik způsobů identifikace odlehlých
pozorování:
1. Za odlehlé pozorování lze považovat takovou hodnotu xi, která je od
dolního, nebo horního kvantilu vzdálená více než 1,5 IQR.
2. Za odlehlé pozorování lze považovat takovou hodnotu xi, jejíž absolutní
hodnota z-souřadnice je větší než 3. Můžeme znázornit například
pomocí krabicového gafu.
3. Za odlehlé pozorování lze považovat takovou hodnotu xi, jejíž absolutní
hodnota mediánové souřadnice je větší než 3.
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V konkrétním případě pro identifikaci odlehlých pozorování můžeme zvolit
kterékoliv z těchto tří pravidel. Měli bychom brát ohled na fakt, že
zsouřadnice je benevolentnější k odlehlým pozorováním než mediánová souřadnice,
jelikož se určuje z průměru a výběrové směrodatné odchylky, které jsou hodně
ovlivněny hodnotami odlehlých pozorování. Mediánová souřadnice se určuje na
základě mediánu a hodnoty - MAD, které jsou vůči odlehlým pozorováním odolné
(robustní). Pokud o některé hodnotě proměnné rozhodneme, že je odlehlým
pozorováním, je nutné rozlišit o jaký typ odlehlosti se jedná.
Pokud známe příčinu odlehlosti a předpokládáme-li, že již nenastane,
můžeme tato pozorování vyloučit z dalšího zpracování. V ostatních případech je
nutno zvážit, zda se vyloučením odlehlých pozorování nepřipravíme o důležité
informace o jevech vyskytujících se s nízkou četností.
V našem případě bude vhodnější upustit od eliminace zdánlivě odlehlých
pozorování vzhledem ke složitosti místních hydrologických poměrů zájmové lokality a
k celkovému charakteru i počtu dat v jednotlivých vrtech. Při určování odlehlých
hodnot bychom museli tyto vyhledat pro každý prvek a vrt jednotlivě,
kvůli rozmanitosti výskytu polutantů v různých částech lokality. Pro jednotlivé třízení
však nemáme dostačující rozsah dat u všech kontaminantů. Při této analýze bude
tedy příhodnější využít robustní metody zpracování dat s ponecháním všech hodnot.
Analýza rozptylu (ANOVA)
Analýza rozptylu - matematicky - ANOVA, nám umožňuje srovnávat několik
středních hodnot nezávislých náhodných výběrů a je rozšířením jedno a
dvouvýběrových
testů středních hodnot. Je třeba upřesnit požadavky
parametrického testu, který budeme dále užívat (tabulka ANOVA). Analýza rozptylu
ve své parametrické podobě předpokládá normalitu rozdělní a tzv. homoskedasticitu
(identické rozptyly). Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba použít jiných
metod k například neparametrický Kruskal-Wallisův test, který je obdobou
jednofaktorového třídění v analýze rozptylu.
Na rozdíl od parametrického testu ANOVA, nepředpokládá normalitu
rozdělení, ale jeho nevýhodou je menší citlivost. Analýza rozptylu představuje
rozšíření možností procedury testování hypotéz.
Pokud známe statistické chování F-poměru, lze toho využít pro účely
posouzení a rozhodnutí hypotézy H0 v ANOVA analýze. V grafu č. 1 je znázorněno
použití
F-poměru
při
rozhodování
o
platnosti
hypotézy
H 0.
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Graf č. 1: F-poměr rozhoduje o platnosti hypotézy

pozorovaná hodnota statistiky F-poměr

Oblast platnosti H0

Tabulka ANOVA - jednotlivé mezivýsledky, prováděné v průběhu analýzy rozptylu,
jsou průběžně a systematicky zaznamenávány v tabulce ANOVA:
Zdroj
proměnlivosti

Variabilita

Stupně volnosti
ni

k

totální

SSTOTAL = ∑∑ ( X ij − X ) 2

mezitřídní

SS B = ∑ ni ⋅ ( X i − X ) 2

vnitřní

SSW = ∑∑ ( X ij − X i ) 2

i =1 j =1

N −1

k

i =1
k

Odpovídající druh Testová stat.
rozptylu
F-poměr

k −1

ni

i =1 j = 1

N −k

S B2 =

SS B
k −1

SW2 =

SSW
N −k

S B2
F= 2
SW

Tab. č 2 - Tabulka analýzy rozptylu – ANOVA
Velké hodnoty F-poměru budou mít za následek malé hodnoty pvalue, což
signalizuje zamítnutí H0. F-poměr bude veliký, pokud vnitřní variabilita tvoří
zanedbatelnou část totální variability a ekvivalentně, pokud mezitřídní variabilita tvoří
významnou část totální variability.
Post Hoc analýza – Test pro mnohonásobné porovnávání
ANOVA analýza v našem konkrétním případě odhaluje, že velký F-poměr
indikuje existenci významných rozdílů mezi výběrovými průměry nečistot v místech
lokality. Aby byla analýza kompletní, musíme zjistit, které z míst v zájmové lokalitě
signalizují významnou odchylku výběrového průměru. Tento proces se nazývá Posthoc analýza (mnohonásobné porovnávání) a spočívá ve vzájemném porovnání
výběrových průměrů všech dvojic konkrétních míst v lokalitě.
Pro vícenásobná porovnávání existuje několik metod. Pro účely této práce se
omezíme pouze na nejjednodušší z nich, tzv. LSD-metodu (LSD - Least Significant
Difference). Tato metoda představuje aplikaci dvouvýběrového t-testu pro každý pár
výběrových průměrů. Místo standardního dvouvýběrového Studentova t-testu
používáme upravený t-test, založený na LSD statistice.
Existují i jiné testy, nežli LSD metoda, které umožňují vícenásobná
porovnávání, čili Post-hoc analýzu. Podstatou všech je rozhodovací strategie,
založená na stanovení kritického rozdílu požadovaného pro určení toho, zda dva
výběrové průměry z jednotlivých míst lokality se liší.
Kruskal -Walisův test
Předchozí postup parametrické analýzy ANOVA, využívající pro rozhodování
vysvětlovaný
F-poměr je velmi citlivý na předpoklad o normalitě rozdělení
původních náhodných výběrů. Pro případy, kdy tomuto předpokladu nelze úplně
vyhovět, využijeme neparametrickou obdobu ANOVY - Krűskal -Wallisův test. Tento
test je založen na pořadí původních datových hodnot a provádí analýzu rozptylu
uspořádaných mediánů hodnot. Testová statistika je modifikací výše uvedeného
F-poměru pro uspořádané hodnoty.
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Krűskal-Wallisův test je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu
jednoduchého třídění, ale na rozdíl od parametrického testu nepředpokládá normalitu
rozdělení. Jeho nevýhodou je však menší citlivost.

•

Náhodné veličiny seřadíme podle velikosti do tabulky:

Výběr

Pořadí veličin ve sdruženém náhodném výběru

Součet pořadí

1

R11

R12

…..

R1n1

T1

2

R21

R22

…..

R2n2

T2

……..

…..

…..

…..

…..

…..

I

RI1

RI2

…..

RInI

TI

Tab. č. 2 - Uspořádání a princip Krűskal-Walisova testu
Aby byla analýza kompletní, musíme také posoudit které z výběrů signalizují
významnou odlišnost mezi mediány. Pro každý jednotlivý polutant si tedy vytvoříme
tabulku kritérií různých významných odlišností mezi jednotlivými částmi lokality
navzájem. Z této tabulky následně lze vytvořit MAPY znečištění lokalit s uvedením
reprezentativní hodnoty (například pomocí různých druhů podbarvení a stínování
částí lokality), v libovolném počítačovém programu.
Na závěr uvádím příklad výstupu tabulky znečištění prvku NH4 . Tato tabulka
byla zkonstruována pomocí počítačového programu matematické statistiky :
Statgraphic 5.0, a tvorbou samostatného makra v programu Excel 2002. Jejím cílem
je sestavit minimálně tři charakteristické skupiny polutantu s paralelní hodnotou
znečištění – prezentovatelnou následně v mapových výstupech.

Tento příspěvek byl zpracován pod záštitou Ministerstva Školství a Tělovýchovy,
v rámci projektu číslo: 1M680470001, jako jedna z aktivit vědecko-výzkumného
centra CIDEAS.
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0,637826

0,91087

1,008095

1,188

4,354

5,502609

7,998696
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14,05471
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PV-6
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PV-9
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PV-16
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PV-8

PV-7

Název vrtu

Střední
hodnoty
0,26

104,5

81,8

78,45

36,55

16,94

15,14

15,05

14,65

6,47

4,4

4,4

3,08

1,63

1,18

0,82

0,3

0,28

9

9

8

4

3

2

3

2

3

2

3

3

3

0

4

6

8

8

Počet
významných
rozdílů

100,00%

78,28%

75,07%

34,98%

16,21%

14,49%

14,40%

14,02%

6,19%

4,21%

4,21%

2,95%

1,56%

1,13%

0,78%

0,29%

0,27%

0,25%

Podíl
maximální
hodnoty
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,12
0,12
0,12
0,12
1,20
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

Skupina

Normované
limity
znečištění
0,12

Tab.č. 3 : Výstupy hodnocení polutantu NH4 pro mapové podklady

PV-7

PV-8

PV-5

PV-16

PV-14

PV-4

PV-9

PV-6

H-7

HG-3

PV-12

PV-11

H-5

PV-1

PV-13

PV-3

H-2

H-1

Název vrtu

Mediány
hodnot

15,095

1,63

0,3

Reprezentativní
hodnota

VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ
IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK
UTILIZATION OF ORGANIC WASTE FOR THERMAL INSULATION MORTARS
AND PLASTERS PRODUCTION
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Vysoké učení technické v Brně, FAST, THD, Veveří 95, 602 00, Brno, email:
zach.j@fce.vutbr.cz
Abstract
This paper described possibility of utilization of organic waste for thermal insulation
mortars and plasters production. In paper is described meanly problematic of change
of thermal technical properties of this materials after build in construction.
1. Úvodem
Příspěvek navazuje na výsledky výzkumu prováděného s podporou již
ukončeného VVZ MSM 261100008, kde byly vyvíjeny lehké malty s plnivem
z odpadní suroviny s dřevitým obsahem. Materiály zabudované v reálné stavební
konstrukci mají v závislosti na interakci s prostředím a s vlastní konstrukcí různý
obsah vlhkosti. Tepelně technické vlastnosti dřevní hmoty jsou závislé na obsahu
vlhkosti. Jistou vlhkostní citlivost mají, díky svému dřevnímu obsahu, i vyvíjené lehké
malty. Pro použití takových materiálů v praxi je potřeba znát jak se budou materiály
po zabudování do stavby chovat. Proto se tento příspěvek zabývá studiem změny
tepelně-technických vlastností vyvíjených malt v závislosti na obsahu vlhkosti.
Zkoumané materiály jsou vzorky lehkých tepelně-izolačních malt s obsahem
dřevní hmoty pojené různými typy anorganických pojiv. Tyto zkušební vzorky jsou
vzhledem k vlastnostem své pórové struktury citlivé vůči vlivu vlhkosti. Proto lze na
zkušebních vzorcích velmi dobře studovat vliv vlhkosti na změnu jejich tepelně
technických vlastností po zabudování do konstrukce.
Zkušební vzorky byly připraveny z následujících komponent:
• Partikulární odpad z provozovny DCD-Ideal a.s. Prosenice. Odpad má
charakter heterogenní směsy partikulárních částic různé velikosti
tvořených z mineralizovaných dřevních lamin a částic pěnového
polystyrenu (EPS).
• Cement. Cement byl použit jako pojivo a zároveň jako mineralizační
prostředek pro dřevité částice. Použit byl cement typu CEM I 42,5 R od
výrobce Cement Hranice.
• Expandovaný perlit EP 100
• Akrylátová disperze Sokrat 2084
• Záměsová voda
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Tab. 1: Přehled receptur (hmotnostní podíly) jednotlivých zkušebních vzorků
Č.

Odpad

Cement

0,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
0,500
0,800
0,800
1,273
1,600
1,900
0,500
1,000
1,800
1,500
1,200
0,900

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vápenný Vápno
hydrát vzdušné
0,500
0,500
1,000

1,000
-

0,200
0,400
-

Perlit

Sokrat

Voda

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,100
0,020
0,050
0,050
0,100
0,010
0,050
0,050
0,058
0,050
0,100
0,050
0,050
0,050
0,050

1,238
0,853
0,925
0,925
0,905
1,452
0,955
1,000
1,167
0,920
1,667
2,000
1,833
1,667
1,558

2. Stanovení základních fyzikálních charakteristik zkušebních vzorků
Na vybraných zkušebních vzorcích tepelně izolačních malt s obsahem dřevních
částic byla provedena laboratorní měření. Jednalo se o stanovení jejich základních
fyzikálních charakteristik:
• stanovení objemové hmotnosti ρo,
• stanovení součinitele tepelné vodivosti λ,
• stanovení součinitele teplotní vodivosti a,
• stanovení měrné tepelné kapacity c0.
Tab. 2: Přehled naměřených fyzikálních vlastností u jednotlivých zkušebních vzorků
Vzorek č.

λ
-1

ρo
-1

-3

d

c0
-1

a

[W.m .K ]

[kg.m ]

[m]

[J.kg .K ]

[m .s-1]

1

0,126

696,8

0,043

1091,2

1,66E-07

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,105
0,092
0,095
0,067
0,100
0,101
0,101
0,132
0,077
0,081
0,091
0,076
0,070
0,060

671,2
564,5
566,5
437,9
640,8
656,7
721,3
739,8
452,5
404,7
495,6
421,3
384,5
330,9

0,049
0,042
0,042
0,037
0,041
0,038
0,037
0,041
0,042
0,042
0,044
0,044
0,043
0,039

966,7
990,4
1210,6
1195,5
1218,6
1203,7
1019,3
1358,0
991,0
1067,5
1193,4
1206,2
1227,9
1276,8

1,61E-07
1,65E-07
1,38E-07
1,27E-07
1,29E-07
1,28E-07
1,38E-07
1,31E-07
1,73E-07
1,88E-07
1,54E-07
1,49E-07
1,48E-07
1,42E-07
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3. Stanovení tepelně vlhkostních charakteristik
Dále bylo provedeno laboratorní stanovení tepelně vlhkostních charakteristik:
• stanovení rovnovážné sorpční vlhkosti,
• stanovení závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti na materiálové
vlhkosti.
Stanovení rovnovážné sorpční vlhkosti bylo provedeno gravimetricky na vzorcích
o hmotnosti 3 – 5 g. Vzorky byly vystaveny prostředí o relativní vlhkosti 12 – 92%.
Výsledky měření jsou uvedeny v následujícím grafu:
Graf. č.1: Grafické vyobrazení hodnot ustálených rovnovážných vlhkostí zkušebních
vzorků
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Jak je patrné z grafu č. 1, lze z naměřených hodnot usoudit následující závěry:
• Nejvyšší vlhkostní citlivost vykazují vzorky v oblasti nízké relativní
vlhkosti 0-22% a dále v oblasti vysoké relativní vlhkosti 75-92% .
Závislost rovnovážné sorpční vlhkosti na relativní vlhkosti má v těchto
oblastech u všech zkušebních vzorků nelineární charakter (polynom
druhého stupně).
• V oblasti běžné relativní vlhkosti 22 – 75% má závislost rovnovážné
sorpční vlhkosti na relativní vlhkosti u všech zkušebních vzorků přibližně
lineární charakter.
• Z pohledu vlhkostní citlivosti lze zkušební vzorky rozdělit do čtyř skupin:
a) Vzorky s hlavním podílem vápenného pojiva,
b) Vzorky s hlavním podílem cementového pojiva,
c) Vzorky se srovnatelným obsahem cementového i vápenného
pojiva,
d) Vzorky s obsahem expandovaného perlitu.
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Jako hlavní zástupce těchto skupin lze označit vzorky:
• 1 (vzorek se srovnatelným obsahem cementového i vápenného pojiva),
• 6 (vzorek s hlavním podílem vápenného pojiva),
• 9 (vzorek s hlavním podílem cementového pojiva),
• 12 (vzorek s obsahem perlitu).
Stanovení součinitele tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti bylo provedeno u
všech zkušebních vzorků. Vzorky byly nejprve vysušeny při teplotě + 70°C do
konstantní hmotnosti a poté byly exponovány v prostředí se relativní vlhkostí 85% při
teplotě +24°C (klimatizační skříň). Před započetím měření a dále v časových
intervalech cca 3 dny byla stanovována hodnota součinitele tepelné vodivosti
nestacionární metodou horkého drátu. Při stanovení součinitele tepelné vodivosti
bylo provedeno stanovení vlhkosti zkušebního vzorku příložným vlhkoměrem. Měření
bylo ukončeno po ustálení hmotnosti zkušebního vzorku. Poté byla stanovena
gravimetricky vlhkost navlhlého zkušební ho vzorku a byly dokorigovány hodnoty
naměřené příložným vlhkoměrem.
Graf č.2: Přehled naměřených závislostí součinitele tepelné vodivosti zástupců u
jednotlivých skupin zkušebních vzorků na vlhkosti
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Jak je patrné z výše uvedeného grafu, z pohledu změny tepelně izolačních vlastností,
vykazují nejvyšší citlivost vzorky s hlavním podílem cementového pojiva (vzhledem
k vyššímu obsahu jemných pórů). Vzorky s obsahem perlitu vykazují vysokou vlhkostní
citlivost v oblasti vyššího vlhkostního obsahu při wm > 6%.
4. Stanovení závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti a tepelné
kapacity na relativní vlhkosti prostředí v němž je materiál exponován
Na základě výsledků výše uvedených měření lze stanovit obecné vztahy, které
popisují závislost tepelně technických vlastností zkušebních vzorků na prostředí v němž
budou exponovány.
23

Na základě sorpční charakteristiky zkušebních vzorků, která je popsána výše a
znalosti závislostí jejich součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti lze definovat závislost
součinitele tepelné vodivosti daných materiálů na relativní vlhkosti prostředí v němž
budou při jisté teplotě exponovány.
Výpočty byly provedeny pro zástupce jednotlivých skupin zkušebních vzorků pro něž
byla stanovena funkční závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti.

-1
-1
λ [W.m .K ]

Graf č.3: Grafické znázornění závislosti hodnot součinitele tepelné vodivosti u
zástupců jednotlivých skupin zkušebních vzorků na relativní vlhkosti prostředí v němž
jsou exponovány (výpočty byly provedeny pro teplotu prostředí + 24°C)
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Jak je patrné z grafu č. 3, v oblasti nízké a střední relativní vlhkosti má závist
součinitele tepelné vodivosti na relativní vlhkosti u všech zkušebních vzorků přibližně
lineární charakter a lze ji popsat u jednotlivých skupin zkušebních vzorků následujícími
funkcemi:
•
•
•
•

λw = 0,0002ϕ + 0,1019 (pro vzorek č. 6 - vzorek s hlavním podílem vápenného
pojiva),
λw = 0,0002ϕ + 0,1253 (pro vzorek č. 1 - vzorek se srovnatelným obsahem
cementového i vápenného pojiva),
λw = 0,0003ϕ + 0,1299 (pro vzorek č. 9 - vzorek s hlavním podílem
cementového pojiva),
λw = 0,0002ϕ + 0,0887 (pro vzorek č. 12 - vzorek s obsahem perlitu).
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Graf č. 4: Grafické znázornění závislosti hodnot součinitele tepelné vodivostí u
zástupců jednotlivých skupin zkušebních vzorků na relativní vlhkosti prostředí v němž
jsou exponovány – oblast nízké a střední relativní vlhkosti
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V oblasti vysoké relativní vlhkosti ϕ > 75% lze aproximovat závist součinitele tepelné
vodivosti na relativní vlhkosti u jednotlivých vzorků polynomem druhého nebo třetího
stupně:
• λw = 4.10 −5 ϕ 2 − 0,0057ϕ + 0,3227 (pro vzorek č. 6 - vzorek s hlavním podílem
vápenného pojiva),
• λw = 0,0002ϕ 2 − 0,0330ϕ + 1,3829 (pro vzorek č. 1 - vzorek se srovnatelným
obsahem cementového i vápenného pojiva),
• λw = 0,0002ϕ 2 − 0,0355ϕ + 1,4784 (pro vzorek č. 9 - vzorek s hlavním podílem
cementového pojiva),
−5 3
2
• λw = 1.10 ϕ − 0,0023ϕ + 0,1566ϕ − 3,4387 (pro vzorek č. 12 - vzorek
s obsahem perlitu).
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Graf č. 5: Grafické znázornění závislosti hodnot součinitele tepelné vodivostí u zástupců
jednotlivých skupin zkušebních vzorků na relativní vlhkosti prostředí v němž jsou
exponovány – oblast vysoké relativní vlhkosti
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Jak je patrné z grafu č. 3, jako nejcitlivější z pohledu změny součinitele tepelné
vodivosti v závislosti na změně relativní vlhkosti prostředí lze označit vzorek č. 12
(vzorek s obsahem expandovaného perlitu).
Dále byla na základě sorpční charakteristiky zkušebních vzorků a znalosti
závislostí hodnot tepelné kapacity jednotlivých zkušebních vzorků definována
závislost měrné tepelné kapacity daných materiálů na relativní vlhkosti prostředí
v němž budou při jisté teplotě exponovány.
Výpočet byl proveden pro zástupce jednotlivých skupin zkušebních vzorků.

c [J.kg -1 .K -1]

Graf č. 6: Grafické znázornění závislosti měrných tepelných kapacit u zástupců
jednotlivých skupin zkušebních vzorků na relativní vlhkosti prostředí v němž jsou
exponovány (výpočty byly proveden pro teplotu prostředí + 24°C)
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Vzhledem ke skutečnosti, že byla měrná tepelná kapacita stanovena jako suma
tepelné kapacity zkušebních vzorků a měrné tepelné kapacity ustálené sorpční
vlhkosti obsažené ve zkušebních vzorcích kopírují křivky kopírují tyto závislosti
jednotlivé sorpční křivky.
5. Závěr
Tepelně izolační materiály používané ve stavebních konstrukcích vykazují
většinou jisté procento otevřené pórovitosti. Po zabudování těchto materiálů do
konstrukce dochází k interakci těchto materiálů s prostředím v němž jsou
exponovány. Vlivem vlhkosti obsažené ve vnějším prostředí dochází k absorpci
molekul vody v pórovém systému stavebních materiálů. Vlhkostní obsah v materiálu
se zvyšuje až do dosažení rovnovážné sorpční vlhkosti. Závislost ustálené sorpční
vlhkosti na relativní vlhkosti prostředí při jisté teplotě nazýváme sorpční izotermou.
Jak bylo zjištěno, u všech zkušebních vzorků dochází nejprve ke strmému nárůstu
rovnovážné sorpční vlhkosti v závislosti na relativní vlhkosti (závislost lze přibližně
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aproximovat polynomem druhého stupně) dále k pozvolnějšímu nárůstu vlhkosti
v oblasti střední relativní vlhkosti (přibližně lineární charakter) a poté dochází
v oblasti vysoké relativní vlhkosti ke strmějšímu nárůstu vlhkosti (závislost lze
přibližně aproximovat polynomem druhého stupně).
Z pohledu změny tepelné vodivosti vlivem vlhkosti byly stanoveny jednotlivé
tepelně vlhkostní závislosti. Naměřené hodnoty byly aproximovány regresní funkcí
(polynom třetího stupně). Bylo zjištěno, že nejvyšší citlivost vůči vlhkosti z pohledu
změny tepelně izolačních vlastností vykazují vzorky s hlavním podílem cementového
pojiva vzhledem k vyššímu obsahu jemných pórů. Vzorky s obsahem perlitu vykazují
vysokou vlhkostní citlivost v oblasti vyššího vlhkostního obsahu při wm > 6%.
Na základě sorpční charakteristiky zkušebních vzorků a znalosti závislosti jejich
součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti, byla definována závislost součinitele tepelné
vodivosti daných materiálů na relativní vlhkosti prostředí. Na základě výsledků
výpočtů byly vyneseny jednotlivé závislosti součinitele tepelné vodivosti a relativní
vlhkosti u zástupců jednotlivých skupin na relativní vlhkosti. Vypočítané průběhy
hodnot součinitele tepelné vodivosti v závislosti na relativní vlhkosti byly
aproximovány regresními funkcemi (v oblasti nízké a střední relativní vlhkosti
přímkou a v oblasti vysoké relativní vlhkosti polynomem druhého a třetího stupně).
Na základě vypočítaných hodnot bylo zjištěno, že hodnota součinitele tepelné
vodivosti se vzrůstající relativní vlhkostí prostředí vzrůstá s 0,02 – 0,03 % přírůstkem
hodnoty součinitele tepelné vodivosti na jednotku relativní vlhkosti v %.
Lze tedy stanovit obecnou závislost, podle níž lze aproximovat hodnotu součinitele
tepelné vodivosti izolačních materiálů s obsahem organických plniv následujícím
vztahem:
λw = aϕ + λ0
kde:
a – součinitel přírůstku součinitele tepelné vodivosti v závislosti na
relativní vlhkosti [W.m-1.K-1.%-1].
V případě závislosti měrné tepelné kapacity na relativní vlhkosti prostředí, křivky
závislosti měrných tepelných kapacit u zástupců jednotlivých skupin zkušebních
vzorků na relativní vlhkosti prostředí v němž jsou exponovány kopírují jednotlivé
sorpční křivky daných materiálů. Výsledky a závislosti popsané v tomto příspěvku
popisují tepelně technické chování izolačních materiálů po zabudování do
konstrukce. V příšpěvku je popsáno tepelně technické chování izolačních materiálů
s obsahem organických plniv a s různými druhy anorganického pojiva, většina
z popsaných funkčních závislostí je však platná u široké škály tepelně izolačních
materiálů a ostatních staviv.
Tento příspěvek byl vypracován s podporou výzkumného záměru MSM 0021630511
a mezinárodního projektu INTAS 04-82-7055
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UTILIZATION OF WASTE MATERIAL WITH WOOD CONTENT AS A FILLER OF
LIGHT THERMAL INSULATING CONCRETE
Jméno autora: Ing. Hana Kmínová, Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc.,
Ing. Miroslav Štenko, Ing. Radek Steuer
Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebních
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Abstract
The paper follows up with part of the performed research focused on utilization of
waste products for production of building materials. Specifically, it deals with
development of light thermal insulating concrete utilizing a filler from light particle
waste from production of insulating boards. Used waste filler contains mineralized
wood particles and foam polystyrene particles. The material is being developed for
application in internal environment of buildings in floor structures as an alternative for
e.g. polystyrene- or foamed concrete.
1. Úvod
Cílem popisované části vývoje lehkých tepelně izolačních betonů. Je využití
pevných odpadů z výroby dřevocementových izolačních desek. Vyvíjený lehký beton
je určen pro použití do podlahových konstrukcí. Jako jisté alternativy za běžné typy v
podlahách používaných lehkých vyrovnávacích betonů (např. polystyren- nebo
pěnobeton) a zásypů. Lehké betony se v podlahových konstrukcích využívají jako
vyrovnávací vrstvy, plnící někdy i funkci tepelně izolační (u stropů oddělujících
vytápěné a nevytápěné prostory). Jejich použití je kromě novostaveb výhodné také
při rekonstrukcích starých stropů a podlah1, kde se u starých stropů často setkáváme
s klenbovou nosnou konstrukcí, jejíž horní povrch je třeba zarovnat do roviny lehkým
dostatečně únosným materiálem.
Charakter použité odpadní suroviny také slibuje nižší hodnoty dynamické tuhosti
vyvíjeného materiálu, než jakých dosahují pěnobetony a polystyrenbetony. Nižší
dynamická tuhost v tomto případě může znamenat lepší útlum kročejového hluku.
2. Použitá odpadní surovina
Odpad z výroby izolačních desek je volná směs odpadů vznikající ve finální fázi
výroby, při řezání a opracování vyráběných tepelně izolačních polystyren-dřevocementových desek. Odpad má charakter sypké heterogenní směsi partikulárních
částic různé velikosti, tvořených z mineralizovaných částic dřeva a částic pěnového
polystyrenu (EPS). Zjištěná sypná objemová hmotnost neupravovaného odpadu se
pohybuje v rozmezí 110 až 150 kg.m-3.

1

U starých stropů a podlah se často setkáváme s velkými vrstvami zásypů ze škváry nebo hlíny.
Velmi často je při rekonstrukci objektu projektantem navrhována výměna těchto relativně těžkých
zásypů za lehký materiál. Tímto se stropu odlehčí a zlepší se tak jeho únosnost pro provozní zatížení.
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Vzhledem k různorodosti složení tohoto odpadu je složitá nejen jeho recyklace,
ale také jeho ekologická likvidace. Na skládce zabírá vzhledem ke své nízké
objemové hmotnosti velký objem skládkového prostoru a ekologické spalování tohoto
odpadu není vyřešeno. V současné době je odpad odváděn z výroby a volně
haldován, dále je pak vyvážen na skládku, nebo bezúplatně nabízen k dalšímu
využití.
3. Nástin řešení
Koncepce vyvíjeného materiálu z hlediska technologie provádění na stavbě je
následující: Na stavbu se dodá pojivo a lehké plnivo odděleně. Nejprve se na stavbě
v běžné míchačce důkladně smísí pojivová báze s vodou, pak se do ní přidá lehké
plnivo ze zmiňované odpadní suroviny. Míšením se částice odpadního plniva obalí
tenkou vrstvičkou pojivého tmele. Při ukládání materiálu se beton lehce zhutní
dusáním, nebo válcováním (jednoduchým ručním tažným válcem). Při zrání se
částice materiálu vzájemně spojí prostřednictvím obalu z pojivého tmele do
monolitické lehké mezerovité hmoty. Z pohledu praktického dodávání a provádění na
stavbě jde tedy o dvoukomponentní stavební materiál plus voda.
Ústřední částí vývoje je návrh a odzkoušení vhodného složení pojivové směsi.
V rámci prováděného výzkumu byly nejprve navrženy různé varianty složení receptur
pojivého tmelu lišící se poměrem míšení a použitými komponentami. Receptury byly
navrženy tak, aby se na nich odzkoušel vliv různých druhů pojiv a přísad s ohledem
na výsledné vlastnosti vyvíjeného materiálu.
Použité komponenty a složení směsí bylo voleno dle vzorů v praxi vyráběných
příbuzných materiálů a dle zkušeností s obdobnými materiály. Vzhledem
k podobnosti složení některých zkoušených směsí pojivové báze s recepturami
některých na trh dodávaných výrobků, podléhajících firemnímu tajemství, není zde
složení zkoušených receptur pojivové báze publikováno. V tabulkách je uveden
pouze typ základního pojiva bez použitých příměsí a přísad. Dále byla pokusně
řešena otázka poměru mísení pojiva, vody a lehkého odpadního plniva. Poměry
mísení obsahuje tabulka číslo 1.
Tab. 1: Tabulka poměru mísení složek vyvíjeného lehkého tepelně-izolačního
materiálu. Jednotlivé směsi jsou označeny čísly 1 až 6.
Ozn.
Název
směsi

Pojivo [g]

Voda [g]

Plnivo
(odpad)
[dm3]

1

Cementové, normálně tuhnoucí

2000

1250

10,0

2

Cementové, rychle tuhnoucí

2500

1600

12,5

3

Polymer-cementové, normálně
tuhnoucí

2500

1550

12,5

4

Polymer-cementové rychle
tuhnoucí

2500

1550

12,5

5

Sádro-cementové

2500

1550

12,5

6

Polymer-sádro-cementové

2500

1550

12,5
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Z jednotlivých navržených směsí byly dále vyrobeny zkušební tělesa. Většina
uskutečněných zkoušek byla prováděna na zkušebních krychlích o rozměrech 100 x
100 x 100 mm, pouze zjištění součinitele tepelné vodivosti probíhalo na deskách 300
x 300 x 50 mm. Na zkušebních tělesech z vyvíjených lehkých hmot byla vždy
provedena sada laboratorních zkoušek pro zjištění technologických a užitných
vlastností zkoušených směsí. Na zkušebních vzorcích byly prováděny tyto zkoušky:
•

stanovení pevnosti v jednoosém tlaku
o po 2 dnech zrání,
o po 7 dnech zrání,
o po 28 dnech zrání,

•

stanovení deformační křivky v jednosměrném tlaku (po 28 dnech zrání),

•

stanovení vlhkostního obsahu
o po 2 dnech zrání,
o po 7 dnech zrání,
o po 28 dnech zrání,

•

stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu,

•

stanovení součinitele tepelné vodivosti.

4. Výsledky laboratorních měření
Tato kapitola se omezuje pouze na výpis některých získaných výsledků. Jejich
komentář je uveden až v závěru.
U naměřených hodnot hmotnostní vlhkosti vzorků, pro posouzení rychlosti
vysychání zkoušených materiálů, je třeba uvést, že vyvíjená hmota obsahuje dřevo
jež je výrazně hygroskopický materiál a i při normálních laboratorních podmínkách si
udržuje vlhkost 6 – 12 %. Což znamená, že za běžných podmínek nikdy nemůže mít
vlhkost blízkou nule.
Výsledky laboratorních měření jsou souhrnně uvedeny v tabulce číslo 2. Dále je
pak uvedeno několik jednoduchých sloupcových grafů přehledně znázorňujících
hodnoty některých naměřených veličin.
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Pevnost po 2 dnech
Rbt2 [MPa]

Pevnost po 7 dnech
Rbt7 [MPa]

Pevnost po 28 dnech
Rbt27 [MPa]

Vlhkost po 2 dnech
w [%]

Vlhkost po 7 dnech
w [%]

Vlhkost po 28 dnech
w [%]

Součinitel tepelné
vodivosti
λ [W.m-1.K-1]

553

0,40

0,55

0,62

16

12

7

0,088

2

Cementové,
rychle
tuhnoucí

504

0,20

0,36

0,50

18

11

6

0,090

3

Polymercementové,
normálně
tuhnoucí

466

0,30

0,34

0,43

17

11

6

0,090

4

Polymercementové
rychle
tuhnoucí

439

0,19

0,35

0,39

18

11

7

0,086

5

Sádrocementové

405

0,22

0,32

0,34

14

9

5

0,086

6

Polymersádrocementové

414

0,18

0,30

0,32

13

8

5

0,085

Název

1

Cementové,
normálně
tuhnoucí

Ozn. směsi

Objemová hmotnost
ρ [kg/m3]

Tab. 2: Tabulka souhrnných naměřených výsledků.

Graf č. 1: Přehled zjištěných pevností v tlaku
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Graf č. 2: Přehled postupného vysychání vzorků
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Graf č. 3: Přehled na vzorcích zjištěných objemových hmotností a součinitelů
tepelné vodivosti
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Graf č. 4: Závislost deformace na vyvíjeném tlaku (měřeno na krychlích o hraně
100 mm)
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5. Závěr
Byl započat vývoj lehkých tepelně izolačních betonů do podlahových konstrukcí
vytvářených s využitím odpadní suroviny. V průběhu řešení byly odzkoušeny různé
druhy pojivových směsí. Co se týče vlastností vzorků vyvíjených materiálů
vyrobených z jednotlivých zkoušených směsí, lze konstatovat že hodnoty objemové
hmotnosti, součinitele tepelné vodivosti a rychlosti vysychání jsou u všech
zkoušených vzorků vyhovující pro daný účel použití. Rozhodujícími měřenými
vlastnostmi pro výběr vhodné pojivové směsi se tak stávají pevnost v tlaku a rychlost
jejího nárůstu zejména v prvních dvou dnech. Pro daný účel použití se využívají
v praxi lehké betony s pevností v tlaku cca. od 0,3 do 3 MPa. Pro použití vyvíjeného
materiálu v praxi je třeba zaručit jeho minimální pevnost v tlaku alespoň 0,5 MPa.
Pevnost vyvíjené hmoty je velmi významně závislá na míře jejího zhutnění. S větším
zhutněním lze dosahovat daleko vyšších pevností. Otázku stejnoměrného zhutnění a
vlastního způsobu a míry zhutnění je potřeba dále dořešit. Vzhledem k velké
poddajnosti materiálu vůči zatížení je třeba také výpočtově ověřit vliv deformací od
zatížení jeho velkých materiálových vrstev na podlahu jako celek.
Tento příspěvek byl vypracován za podpory projektu GA ČR 103/05/H044
a výzkumného záměru MSM 0021630511.
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TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF RECYCLING
WOOD FROM BUILDING RECONSTRUCTION
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Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a environmentální, katedra
zpracování dřeva,
Kamýcká 169, 165 21 Praha 6,
e- mail: reisner @fle.czu.cz
Abstract:
This paper is engaged with issues of recycling wood based materials and mention
determinates of successful wood recycling process. There are analyzed
environmental aspects and possible impacts of recycling wood based material for
environment in the paper. Mentioned are also possible future prediction of these
issues in Czech Republic.
Keywords: environment recycling wood, recycling building materials,
Abstrakt:
Příspěvek se zabývá problematikou recyklace dřevěných materiálů a uvádí
technické problémy které mají vliv na úspěšnou recyklaci. Jsou také uvedeny
základní ekologické aspekty a možné dopady na životní prostředí při recyklaci těchto
materiálů.V práci je uveden také předpokládaný vývoj v nejbližších letech v ČR.
Klíčová slova: ekologie recyklace dřeva, recyklace stavebních materiálů
1. Úvod
Dřevo patří mezi specifické materiály se širokou škálou použití. Před několika
staletím tento všestranně použitelný materiál patřil i v řadě oblastí Evropy k nejčastěji
užívaným materiálům ve stavebnictví. Důvodů k rozsáhlému použití dřeva bylo
několik, např. dostupnost, snadná opracovatelnost a také dobré uživatelské
vlastnosti. Přestože již od středověku docházelo zejména v jižních a západních
oblastech Evropy k velké spotřebě dřeva a rozsáhlému odlesňování, tvořilo dřevo
stále, i přes nástup jiných stavebních materiálů, důležitý stavební materiál.
Dlouhá staletí bylo problémem jednoduché a úsporné dělení pilařského výřezu na
řezivo. První stroj sice vznikl už ve 14. stol, ale k výraznému zdokonalení dochází až
v průběhu 19. stol. Přesto je dřevo i u nás, zejména pro nízkopodlažní výstavbu,
hlavním stavebním materiálem až do poloviny 19.stol. Hlavním důvodem zřejmě byly
již zmíněné dobré užitné vlastnosti a snadná opracovatelnost. Velmi často se dřevo
upravovalo na potřebné tvary a rozměry přímo na místě stavby pomocí
jednoduchých ručních nástrojů, zejména seker, pil a dlát.
Ve středoevropských podmínkách je od druhé poloviny 19. století, především u
městské výstavby patrný odklon od celodřevěných staveb. Jedním z důvodů byly
zpřísněné požární požadavky na stavby. Dalším omezujícím činitelem bylo rozšíření
vícepodlažní výstavby. I když se až do poloviny 20. stol. běžně i u vícepatrové
výstavby používaly dřevěné sendvičové stropy, nosná konstrukce stavby musela být
z nehořlavého materiálu. Teprve v současné době se začíná s vícepodlažní
výstavbou bytových staveb na bázi dřeva. Vesměs se jedná o rámové konstrukce, s
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použitím izolačních a plášťovacích materiálů. Použitím vhodných materiálů a
konstrukčními úpravami jsou dnes i v ČR stavěny několikapodlažní dřevěné bytové
stavby.
Přestože je již od dvacátých let dvacátého století patrný nástup betonu ve
stavebnictví, zůstává dřevo stále důležitým materiálem zejména pro konstrukce
střech, případně i stropů. Rozšíření staveb z litého betonu od třicátých let přináší
také velkou spotřebu pomocného stavebního dřeva na betonářské bednění. Pro
tento účel jsou postupně vyvinuty také speciální deskové foliované překližované
materiály se zvýšenou trvanlivostí a odolností proti působení vlhkosti.
V současné době jsou u nebytových staveb nejčastějšími používanými materiály
beton, ocel a sklo. Při výstavbě zejména litých betonových konstrukcí je jako
nezbytný pomocný bednící materiál stále používáno dřevo. Jsou to již zmíněné
stavební překližky a různé typy pomocných dřevěných nosníků. U obou těchto
materiálů vhodnou technologií použití na stavbě a ochrannými nátěry je dosaženo
dlouhodobé životnosti a mnohonásobné obrátkovosti.
ČR patří v Evropě mezi země s poměrně vysokou lesnatostí a již několik desetiletí je
v našich lesích těžební etát nižší než etát přírůstkový. Protože nejsou dostatečné
domácí zpracovatelské kapacity a spotřeba dřeva na 1 obyvatele je u nás podstatně
nižší než např. v sousedním Rakousku, je stále menší část surového dřeva ale i
palivového dřeva vyvážena.V současné době je založeno několik sdružení a nadací
které by měly zvýšit domácí spotřebu dřeva. Jednou z hlavních cest vyššího
domácího využití dřeva by měl být rozvoj dřevostaveb především pro bytové účely.
Výše uvedené skutečnosti měly a mají zásadní vliv i na současné a perspektivní
možnosti využití dřeva z rekonstrukcí a asanací staveb.
Na rozdíl od klasických nedřevěných stavebních materiálů je u použitého dřeva
možné energetické využití. Tento způsob zpracování je sice nevratný, ale v poslední
době se především s výrazně stoupajícími cenami ostatních paliv rozšiřuje.
2. Technické problémy při recyklaci dřeva
Stejně jako při recyklaci nedřevěných stavebních materiálů je recyklace materiálů
na bázi dřeva ovlivňována jak technickými tak ekologickými aspekty, které mohou být
částečně odlišné od recyklace klasických inertních stavebních materiálů
Mezi základní technické problémy při využití dřeva z rekonstrukcí a asanací staveb
patří:
- dimenze dřevěných prvků, výskyt vad, poškození a znečištění
V obecné poloze lze recyklovat dřevo v různé rozměrové podobě, mohou to být
hranoly z krovů, stropní trámy, prkna ze záklopů a podbití stropů, ale také
malorozměrové výrobky, např. dřevěné přepravní obaly od jižního ovoce.
Vady struktury dřeva, zejména suky, trhliny, svalovitost, poškození biologickými
činiteli (dřevokazné houby a hmyz) jsou pro řadu oblastí využití recyklovaného dřeva
nepřípustné. Především se jedná o materiálové využití pro nové výrobky typu
konstrukčních prvků staveb, nábytkových výrobků apod. Omezujícím faktorem
využití na tuto skupinu výrobků je také poškození materiálu nevhodnými postupy a
mechanismy při vlastní demolici. Pro náročná uvedená použití jsou rovněž
nepřípustné stopy po spojovacích prostředcích a silné znečištění inertními
stavebními materiály
U dnes se rozvíjejícího materiálového využití na výrobu aglomerovaných materiálů
nejsou dimenze, vady a mechanické poškození recyklovaného dřeva většinou
důležitými činiteli. Konečný zpracovatel vždy provádí dezintegraci na drobné částice.
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Na závadu i u tohoto využití je silné poškození houbami a znečištění maltovinami,
betonem apod., není také přípustný výskyt velkých kovových prvků ani skla.
- možnost nasazení techniky pro efektivní získávání použitého dřeva. Při
rekonstrukci nebo demolici objektů z nedřevěných stavebních materiálů je často
k dispozici také dřevo. V některých případech, zejména při opravách a
rekonstrukcích z důvodů poškození stavebních prvků, je vyřazené dřevo poškozeno
biologickými činiteli a není vhodné pro nové materiálové využití. Ale při
rekonstrukcích, např. z důvodu zásadní změny vnitřních disposic budovy, kdy jsou
vyměňovány dřevěné stropy za konstrukce z jiných materiálů, případně jsou
prováděny zásadní změny v střešních konstrukcích apod., jsou často vyřazovány
nepoškozené dřevěné prvky velkých dimenzí, které je možno po očištění velmi dobře
materiálově využít. Získávání takovýchto prvků ovšem vyžaduje cílený postup.
Vhodné bývá použití jeřábu a bývá nutný velký podíl ruční práce. Některé firmy které
se zabývají dalším , zejména pilařským, zpracováním tohoto dřeva, si při bezplatném
odběru tohoto dřeva, někdy demontáž provádí vlastními silami.
Při demolici objektů bývají dnes nasazeny výkonné mechanismy, které dřevěné
prvky z inertních materiálů vytřiďují a případně rozměrově upravují. Demoliční nůžky
mohou trámy střihat na kratší kusy pro snadnější ukládání do odvozních
kontejnerů.Také při použití demoličních mechanismů je možno při opatrné práci
získat dřevo vhodné pro další materiálové využití. V případě předpokládaného
pilařského zpracování je potřeba materiál ponechat v délkách min. 3 m, pro toto
využití je zpravidla potřeba provést ruční odstranění kovových prvků.
V případě materiálového využití pro výrobu aglomerovaných materiálů může být
dřevo rozměrově různorodé, je ovšem nutno odvozní kontejnery co nejvíce
zaplnit.Do kontejneru nesmí přijít inertní materiály, sklo ani větší kovové prvky.
Pro energetické využití je možno dodávat dřevo v různorodých dimenzích podle
dohody s odběratelem. V některých případech dodavatel provádí již při třídění
demoličního materiálu rozměrovou úpravu demoličními nůžkami. Je možno také
provádět délkové zkracování vytříděných dřevěných prvků řetězovými pilami na
deponiích demoličních firem. Zkracování se zpravidla provádí na délky vhodné pro
spalování v lokálních topeništích.
Přestože v zahraničí jednoznačně převládá trend využití spalitelných materiálů pro
výrobu energie,v ČR se část použitého dřeva stále sládkuje. Většina našich skládek
pro absenci vhodných třídících zařízení a pro omezené prostorové možnosti dřevo
nevyužívá.
3. Ekologické problémy při recyklaci dřeva
Při recyklaci dřeva se vyskytují také ekologické problémy:
- některé druhy dřeva jsou kontaminovány ochrannými prostředky proti bilogickým
činitelům, jedná se zejména o materiály s hloubkovou impregnací impregnačními
oleji nebo ostatními těžkými ochrannými prostředky. Při likvidaci je potřeba přísně
postupovat podle předpisů a materiály ukládat na skládky nebezpečných odpadů.
Tyto materiály je ale také možno spalovat za vysokých teplot v několika
spalovnách.Je také možné spalování v cementářských pecích.
- Z ekologického hlediska je také závažným problémem dopravní vzdálenost při
přepravě použitého dřeva. Přeprava inertních stavebních materiálů probíhá na krátké
vzdálenosti, stejně tak výroba granulátů na stacionárních nebo pojízdných drtičích
probíhá na řadě míst v ČR.
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Již zmíněné zpracování použitého dřeva na aglomerované materiály provádí jen
firma v Jihlavě, zatím je pro ni přijatelná přeprava asi do 150 km, vyjímečně i do
200km.
Pilařské zpracování použitého dřeva probíhá ve velmi omezeném rozsahu a provádí
ji několik firem rozptýlených po ČR.
- při energetickém využití dřeva nedochází při spalování nekontaminovaného dřeva
k nadměrnému zatěžování životního prostředí. Značným problémem ovšem může
být spalování starého nábytku z aglomerovaných materiálů a zbytků ze zpracování
tohoto materiálu u drobných výrobců. Již zmíněná jihlavská firma provádí také zpětný
odběr tohoto materiálu.
4. Budoucnost vývoje recyklace dřeva v ČR
Na rozdíl od recyklovatelných nedřevěných stavebních materiálů má dřevo
z hlediska recyklace řadu specifik, která mají zásadní vliv na kvalitu a ekonomiku
recyklace.
S ohledem na snahy po vyšším domácím využití dřeva dojde zřejmě i ke zvýšení
zájmu o použité dřevo.
V nejbližší době plánuje několik velkých domácích pilařských provozů zvýšení
výroby. Připravuje se také mírné zvýšení výroby ve stávajících celulózkách a
výstavba nové celulózky v Opatovicích n. Labem. Velké pilařské závody a celulózky
ale zpracovávají z technologických důvodů jen nové dřevo.
Pro potřeby rekonstrukcí a oprav zejména historických a památkových objektů je
možné předpokládat trvalý zájem o kvalitní staré použité dřevo, zejména hranoly a
prkna. Tento sortiment je možno také často obchodovat ve vhodných cenových
relacích i pro výstavbu některých typů nových staveb.
Specifické je využití starého dřeva pro výrobce a resturátory nábytku a dřevařských
výrobků. Jsou požadována prkna a zejména kvalitní hranoly, ze kterých jsou běžným
pilařským postupem ve specializovaných dřevozpracujících provozech vyrobena
prkna, přičemž se prodejní cena pohybuje mírně pod cenou výrobků z nového
materiálu. Na tomto materiálu je zpravidla ceněna barva, kvalitní přírodní vysušení a
odstranění vnitřních napětí ve dřevě.
Získávání kvalitního použitého dřeva vyžaduje vhodně zvolenou demoliční
technologii, někdy i s podílem ruční práce.
Za velmi perspektivní směr materiálového využití starého dřeva je možno pokládat
výrobu aglomerovaných materiálů.
Určitým omezujícím faktorem může být to, že v současné době jsou v ČR jen dva
výrobci těchto materiálů a jen jihlavská firma Kronospan se zabývá odběrem
použitého dřeva. Protože se jedná o velkého výrobce, který má zkušenosti s využitím
použitého dřeva v ostatních zahraničních závodech, je možno předpokládat trvalý
zájem této firmy o odběr chemicky nekontaminovaného použitého dřeva. Výrazným
omezujícím faktorem ovšem je přijatelná dovozní vzdálenost pro kamionovou
přepravu. Dopravu hradí odběratel. Limitem je také potřeba krátké doby pro úplné
naplnění přistavených velkoobjemových kontejnerů. Limitujícím faktorem pro odběr
použitého dřeva pro výrobu aglomerovaných materiálů je také dostatečná čistota
dřeva, nejsou přípustné velké kovové prvky, sklo, plasty. Na závadu je také
znečištění kusovým nedřevěným materiálem ( cihly, beton).
Dodávající firmy mohou u tohoto sortimentu provádět vlastní rozměrovou úpravu
použitého dřeva pomocí drtičů nebo štěpkovačů. Z kapacitních důvodů přicházejí
v úvahu zřejmě jen pojízdné typy těchto strojů. Tato předběžná úprava u dodavatele
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dřeva může ovšem výrazně celý proces zdražit a pro výrobce aglomerovaných
materiálů je odběr takto upraveného materiálu nezajímavý.
Rozměrovou úpravu je ale nutno zpravidla provádět pro energetické využití. Při
spalování ve velkých topeništích městských spaloven většinou vyhovuje jen hrubé
zkracování střiháním demoličními mechanismy přímo při demolici. Pro spalování ve
středně velkých spalovnách, které jsou zařízeny na spalování drobné biomasy ( tj.
kůry, pilin, hnědé a lesní štěpky ), je nutná jemná dezintegrace použitého dřeva.
Vyžaduje to způsob skladování, manipulace a přísun paliva do většinou automaticky
řízeného spalovacího zařízení. Předností energetického využití použitého dřeva je ve
všech případech nízká vlhkost, ale potřeba jemné dezintegrace může být příčinou
zvýšení nákladů. Pro energetické využití použitého dřeva v malých topeništích,
zejména v rodinných domcích, je opět potřeba provádět dezintegraci na polínka
vhodné velikosti
Vzhledem k rozptýlenosti zdrojů použitého dřeva, možnosti jeho energetického
využití a k skutečné absenci kvalitní energetické politiky státu je možno předpokládat
podstatné zvýšení energetického využití použitého dřeva. Příčina je jistě i v sice
regulovaném ale trvalém růstu paliv a energií. Lze si přát aby ke spalovaní docházelo
jen v kvalitních topeništích s vysokou účinností a jako palivo bylo používáno jen
nekontaminované dřevo.
Spalování materiálu s impregnačními oleji apod. by mělo probíhat za vysokých teplot
mimo malá topeniště, postupy a zařízení k energetické likvidaci tohoto sortimentu
jsou vyvinuty.
5.Závěr
Na recyklaci dřeva má v ČR dopad řada vlivů technického a ekologického
charakteru. Důležitou roli hrají také vlivy které pramení z vlastní stavby dřeva a s tím
souvisejících vlastností. Možnost klasické recyklace výrazně ovlivňují snahy o vyšší
energetické využití dřeva.
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PERSPEKTIVY VYUŽITÍ ODPADNÍCH LÁTEK PŘI VÝROBĚ PÁLENÉ
STŘEŠNÍ KRYTINY
PERSPECTIVE WASTE PRODUCTS UTILIZATION AT PRODUCTION OF CLAY
ROOFING TILES
Jméno autora: Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie
stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00 Brno, sokolar.r@fce.vutbr.cz.
Abstract
Utilization of steel slags in brickmaking industry is very useful. Steel slags enable
coloured of firing brick body. It is useful especially for the clay roofing tiles production
Properties of ceramic plastic body (mixing water, drying sensitivity, drying shrinkage)
and firing brick body (water absorption, frost resistance, strength, impermeability etc.)
were determined depending on dosage of steel slag (Mittal Steel Ostrava).
1. Úvod
Pálená střešní krytina (ČSN EN 1304) musí odolávat různým povětrnostním
podmínkám - normou jsou standardizovány: mrazuvzdornost (ČSN EN 539-2),
únosnost (ČSN EN 538), neprosákavost (ČSN EN 539-1), výkvětotvornost (ČSN 72
2608) a přítomnost cicvárů (ČSN 72 2607). Citované ČSN platí pro finální výrobky.
Výzkum v této oblasti je zaměřen na vývoj surovinových směsí, tedy úpravu
používaných cihlářských zemin. Proto jsou surovinové směsi jak v syrovém, tak i
vypáleném stavu posuzovány podle ČSN 72 1564 (Cihlářské zeminy – společná
ustanovení) a zkoušeny podle norem řady ČSN 72 1565-1 až 15 (zkoušení cihlářských
zemin). ČSN 72 1564 definuje základní (požadované) a doporučené vlastnosti
cihlářských zemin pro výrobu pálené střešní krytiny. Použité příměsi nesmějí tyto
vlastnosti zhoršit.
Tab. 1: Vybrané základní a doporučené vlastnosti pro cihlářské zeminy skupiny IV (pro
krytinu a obkladové výrobky)
Vlastnost

Hodnota
Základní požadavky

Podíl zrn do 2 mm [%] – oblast C
Délková změna sušením DS [%]
Pevnost v ohybu po výpalu [MPa]
Doporučené požadavky
Škodlivost cicváru - max. úbytek pevnosti [%]
Povrchové odštěpky po cicváru hlubší jako 1 mm
Mrazuvzdornost

30 - 57
- 5,0 až – 8,5
≥7
≤ 20
žádné
M 25

2. Prosákavost a vzlínavost
Zkouškou prosákavosti se zjišťuje odolnost střepu pálené krytiny proti pronikání vody.
Je způsobena kapilární pórovitou strukturou látky. Množství a velikost kapilár i trhlinek
(0,01 až 0,5 mm a větší) ovlivňuje rychlost průsaku pálených tašek.Vliv na prosákavost
střepu tašky má také tloušťka - čím je střep silnější, tím je taška méně prosákavá.
Prosákavost byla zkoušena přímo (a) a podle nepřímých metod (b).
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(a) Zkoušené vypálené střepy (cihelky za syrova 100x50x15 mm) byly zkoušeny
postupem odvozeným od metody 2 zkoušení prosákavosti střešní krytiny podle ČSN
EN 539-1. Na lícní stranu vzorku byl přitmelen (silikon) rám udržující na střepem vodní
sloupec výšky 60 mm. Na spodní stranu zkušebního vzorku byly symetricky umístěny
dvě kovové (měď) el.vodivé elektrody velikosti (15x15) mm2 vzdáleny od sebe 40 mm,
pomocí kterých se měřily změny elektrického odporu ve vzorku způsobené změnou
obsahu vody ve vzorku. Změny el. odporu byly průběžně zaznamenávány v intervalu
10 sekund pomocí multimetru METEX M 3850. Vzorek s nádobou s vodou byl
přitlačován k měřicím elektrodám závažím o hmotnosti 750 g. Jako srovnávací
parametr byl použit čas, kdy došlo ke snížení elektrického odporu z nekonečně vysoké
na první měřitelnou hodnotu (řádově 100 MΩ).
(b) Z rychlosti vzlínání lze usuzovat na prosákavost střepu - čím rychleji voda vzlíná,
tím je větší předpoklad vyšší prosákavosti vypáleného střepu. Podle Matějkova kritéria
[1] činí mezní hodnota vzlínavosti, nad níž nutno počítat s prosákavým střepem, 50
mm za 90 minut. Při vyšší výšce vzlinutí lze považovat surovinu za nevhodnou pro
výrobu krytiny, nebo aspoň nevhodnou při stejném způsobu zpracování. Prosákavost
lze stanovit také nepřímo pomocí průtokové rychlosti v (rychlost výstupu kapaliny
v kapilárách). Průtoková rychlost v, určující prosákavost, je vyjádřena tloušťkou střepu
tašky, výškou vzlínání a tvarem křivky vzlínání podle upraveného vztahu:
v=

0,000463 ⋅ h n
l

h...výška vzlínutí za 90 min [cm];
n...exponent, určující tvar křivky vzlínání; směrnice přímky proložené body získanými zkouškou
vzlínavosti (souřadnice výšky a času) v logaritmické síti;
l...tloušťka střepu [cm].

Mezní hodnotou pro rozlišení prosákavosti pálené tašky je průtoková rychlost 0,025.
Tašky mající tuto rychlost menší jsou neprosákavé, naopak je-li tato rychlost větší jak
0,025, pak jsou prosákavé.
3. Mrazuvzdornost
Také mrazuvzdornost střepu byla hodnocena nepřímými (a) a přímými metodami (b).
(a) Podle nasákavosti střepu platí jednoduché pravidlo, že s klesající nasákavostí roste
předpoklad vyšší mrazuvzdornosti střepu. Koeficient nasycení střepu KNS je poměr
hodnot nasákavosti za atmosférického tlaku a běžné laboratorní teploty (někdy se
označuje jako nasákavost „za studena“) NV1 a nasákavosti varem NV2. Činí-li hodnota
KNS 0,85 a méně, lze počítat s mrazuvzdorností budoucího výrobku. Nižší hodnota
KNS znamená větší procento nezaplněných otevřených pórů, ve kterých se může
rozpínat zmrzlá voda, vzniká menší pnutí a můžeme tedy předpokládat vyšší
mrazuvzdornost. Z německých norem se užívá saturační koeficient T – předpoklad
mrazuvzdornosti splňují střepy s T < 0,75; naopak při hodnotě T > 0,85 již teoreticky
nelze s mrazuvzdorností počítat.
KNS =

NV1
NV2

[-]

T=

NV2
NV3

[-]

NV1...hodnota nasákavosti za studena [%]
NV2...hodnota nasákavosti varem [%] – stanovena podle ČSN 72 1565-6
NV3...hodnota nasákavosti vakuovým způsobem – stanovena podle ČSN EN ISO 10 545 – 3 [%]

41

(b) Pro přímé stanovení mrazuvzdornosti laboratorních vzorků byl použit postup podle
ČSN 72 1565 – 14. Kritériem je požadovaná mrazuvzdornost M 25 (v tab. 1), resp.
srovnání s mrazuvzdorností stávající surovinové směsi pro výrobu střešní krytiny
(směs A). Nasycené vzorky vodou (použita vakuová metoda = vyšší namáhání střepu)
se vkládaly do zmrazovacího zařízení ochlazeného na teplotu –20 °C. Zde se
ponechají 6 hodin při této teplotě. Po té se vyndají a rozmrazují se vodou o teplotě
15 °C až 30 °C minimálně 2 hodiny. Zmrazovací cykly probíhaly do vzniku prvního
porušení vzorku.
4. Vstupní suroviny a jejich vlastnosti
Zemina Šlapanice - surovina montmorilloniticko-illitická; mineralogické složení zjištěné
pomocí RTG difrakční analýzy: křemen, illit, dolomit, montmorillonit, kalcit, muskovit,
chlorit a živec. Zemina odebrána v roce 1999 jako výrobní směs pro výrobu střešní
krytiny bez dalších příměsí. Výrobní směs byla namíchána z těženého krytinářského
jílu a sprašové hlíny přibližně v objemovém poměru 1:1.
Pozn. V současné době je šlapanická zemina korigována příměsí zeminy z Dolních
Jirčan, jejíž hlavní funkcí je snížit výkvětotvornost a zejména upravit barvu pálené
střešní krytiny. Tato korekční surovina se vyskytuje i ve vzorcích označených „S“, které
jsou vyrobené z plátu vytaženého ze šnekového lisu před přelisováním na
revolverovém lisu. Po modernizaci přípravny závodu jsou jednotlivé komponenty
dávkovány hmotnostně v poměru: 42,8 % krytinářský jíl Šlapanice + 46,7 % sprašová
hlína Šlapanice + 10,5 % sprašová hlína Jirčany).
Tab. 2: Zrnitost vstupních surovin
Zrnitost
> 20 µm [%]
2-20 µm [%]
< 2 µm [%]
Zbytek na sítě 0,063 mm

zemina Šlapanice Železité odprašky
31,3
80,2
28,0
5,5
40,7
14,3
3,9 %

Podle mikrogranulometrie (tab. 2) lze použitou zeminu zařadit do oblasti C - je vhodná
pro výrobu tenkostěnných výrobků a krytiny. Zemina přibližně kolem 150 °C vykazuje
endotermní minimum (DTA), které náleží dehydrataci jílových minerálů. Největší
endoprodleva má extrém při asi 830 °C a souvisí s dekarbonatací vápence CaCO3
(vypočteno množství asi 4,6 %) a transformací struktury uplitu. Celková ztráta pálením
činí 11,4 %.
Železité odprašky jsou průmyslový odpad, který vzniká při výrobě surového železa ve
vysokých pecích. Jedná se o suchý, sypký materiál s kulovitým tvarem zrn do velikosti
max. zrna cca 0,1 mm, chemické složení je uvedeno v tabulce 3. Z mineralogického
hlediska (RTG difrakční analýza) obsahují magnetit, maghemit, hematit. Celková ztráta
žíháním je asi 2,2 % při 1000 °C. Na základě DTA zjištěna exoprodleva (vyhořívání
organických látek) křivky s maximem při 410 °C.
Vysoké pece kromě surového železa produkují plyn, strusku a prachový výhoz a při
mokrém čištění plynu i kaly a odprašky. Tyto produkty mohou životní prostředí
významně ovlivňovat, pokud s nimi není vhodně nakládáno. V plynu, odcházejícím
z vysoké pece, je velké množství prachu, který je nutno zachycovat, má-li být
vysokopecní plyn dále využíván. Většina úletu je zachycena v prachových filtrech,
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zbytek v mokrých odlučovačích ve formě odprašků. Obvykle se nejprve vysuší a při
obsahu železa vyšším než 45 % se aplikují jako rudný koncentrát v hutním průmyslu
případně i při výrobě stavebních hmot (mj. při výrobě cementu). Kaly, prachy a
odprašky s obsahem železitých odprašků obsahují jemnozrnné částečky železa, jeho
oxidů a případně jiných kovů. Bývají znečištěny zbytky emulzí, olejů, brusivem,
slévárenským pískem aj. v závislosti na svém původu.
Tab. 3: Chemické složení použitých železitých odprašků
Železité odprašky
Prvek
Průměrný obsah
Železo
51,00 % suš
Mangan
5,29 % suš
Zinek
4,96 % suš
Olovo
6680 mg/kg
Chróm
2590 mg/kg
Měď
1550 mg/kg
Nikl
297 mg/kg
Vanad
145 mg/kg
Antimon
77 mg/kg
Arsen
60 mg/kg
Kadmium
42 mg/kg
Kobalt
17 mg/kg
Rtuť
4,65 mg/kg
Selen
2,2 mg/kg
Thalium
< 2,0 mg/kg

5. Výroba zkušebních vzorků
Vysušená zemina (i s přímesema) byla rozplavena v cca 50 % vody, aby došlo k
důkladné homogenizaci, která je nejúčinnější buď v suchém stavu (to by vyžadovalo
jemné pomletí suroviny a znehodnocení její stávající granulometrie) nebo naopak
v přebytku vody. Poté se směs sušila až do dosažení plastického stavu = deformační
poměr 0,7 (ČSN 72 1074). Další homogenizace příměsi v surovině proběhla v kolovém
mlýně. Po odležení (24 hodin) následovalo ruční vytváření vzorků v kovových formách
o velikosti (100x50) mm2. Jejich tloušťka přibližně odpovídá nejmenší tloušťce ražené
pálené střešní krytiny.
Sušení – v nebezpečné oblasti podle Bigotovy křivky přirozeně při běžných
laboratorních podmínkách. Dosušení v laboratorní sušárně při 110 °C.
Výpal - v elektrické laboratorní peci při maximální teplotě 1030 °C (tato teplota výpalu
odpovídá průměrné vypalovací teplotě v tunelové peci v cihelně Šlapanice). Sada
zkušebních vzorků byla vypálena přímo v cihelně = výpal označen S.
Tab. 4: Složení surovinových směsí a označování použitých surovin
Směs
A
B
C
D

Šlapanická zemina (SL)
[%]
100,0
95,0
96,5
98,0
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Železité odprašky (Fe-o)
[%]
5,0
3,5
2,0

6. Vlastnosti plastického těsta a vypáleného střepu
Příměs železitých odprašků se v plastickém těstě projevuje jako ostřivo – snižuje
smrštění sušením, citlivost k sušení a množství rozdělávací vody (tab. 5), což je pro
technologii výroby výhodné. Po výpalu se železité odprašky projevily jako výrazné
barvivo, které je schopno již při minimálním dávkování (2 %) výrazně změnit barvu
střepu z původní fádní bledě oranžové na odstín hnědé. Tím lze řešit problém barvy
střepu krytiny, který se v současnosti řeší v cihelně Šlapanice příměsí zeminy z cihelny
Dolní Jirčany u Prahy. Laboratorní výpal v elektrické peci v oxidačním prostředí
surovinových směsí s přídavkem železitých odprašků nepřinesl příznivé výsledky –
pórovitost střepu a jeho permeabilita (daná především prosákavostí) se s rostoucím
přídavkem odprašků zhoršovala. Výrazný zlom nastal po výpalu vzorků v průmyslové
tunelové peci. Při delším výpalu v mírně redukční atmosféře dal vyniknout hematitu
obsaženému v železitých odprašcích – po jeho redukci na oxid železnatý se tento
stává velmi účinným eutektickým tavivem – pórovitost střepu se poté zásadně snižuje
(tab. 6).
Tab. 5: Délková změna sušením DS a citlivost k sušení CSB

A
B
C
D

5 % Fe-o
3,5% Fe-o
2 % Fe-o

DS
[%]
-8,4
-7,4
-7,6
-8,2

wpr
[%]
27,4
26,7
23,5
23,2

wk
[%]
8,9
9,1
9,2
10,0

CSB
[-]
2,1
1,5
1,6
1,7

typ
silně citlivá
středně citlivá
citlivá
citlivá

Tab. 6: Parametry popisující pórovitou strukturu střepu
výpal
[°C]
1030
S
1030
5 % Fe-o
S
1030
3,5% Fe-o
S
1030
2 % Fe-o
S

Směs
A
B
C
D

NV3
[%]
16,9
16,0
18,1
17,2
18,0
16,1
17,3
15,4

NV2
[%]
14,5
13,5
16,1
15,1
15,8
14,3
14,8
12,4

NV1
[%]
14,7
13,4
15,9
14,7
15,8
13,9
15,1
12,4

KNS
[-]
0,99
0,99
0,98
0,97
0,99
0,97
0,98
0,99

T
[-]
0,87
0,84
0,88
0,85
0,88
0,86
0,87
0,81

OH
1820
1851
1815
1832
1816
1863
1824
1886

PZ
[kg.m-3]
26,7
24,8
29,1
26,9
28,7
25,9
27,5
23,3

ZH
2484
2463
2580
2506
2548
2514
2516
2460

DP
[%]
-0,31
-1,05
-0,51
-2,55
-0,25
-1,64
-0,03
-1,00

Tab. 7: Pevnost v tlaku σf a v ohybu σpo vypálených střepů
Výpal
Směs
A
B
C
D

1030 °C
σf
σpo
[MPa]
[MPa]
40,4
17,7
38,8
17,4
44,6
18,0
46,6
19,3

S
σf
[MPa]
49,5
49,1
50,8
57,1

σpo
[MPa]
19,1
16,5
18,7
19,5

Jak se dalo předpokládat, prostředí výpalu (tzn. typ pece) zásadně ovlivňuje všechny
sledované vlastnosti střepu. Průmyslová tunelové pec v cihelně Šlapanice dokáže
využít tavicích schopností oxidů železa, především díky mírně redukční atmosféře a
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delší době výpalu. Když se vzrůstem dávkování železitých odprašků docházelo
v elektrické laboratorní peci ke zvyšování pórovitosti střepu, tunelová pec dokázala
tento nepříznivý vývoj obrátit do určité maximální dávky příměsi (cca. 3 %)
Tab. 8: Průtoková rychlost a doba prosáknutí střepu
Směs
A
B
C
D

Průtoková rychlost v Doba prosáknutí [min]
1030 °C
S
1030 °C
S
0,007
0,015
29,44
13,67
0,018
4,92
8,50
0,032
0,013
0,012
6,67
9,72
0,018
0,014
14,33
17,33

Vzlínavost [cm/90 min]
1030°C
S
2,5
2,5
4,0
5,7
4,5
4,7
4,4
2,3

Průtoková rychlost nepřímo určující prosákavost nižší než limitní hodnota 0,025
zaručuje neprosákavý střep. Pouze střep obsahující 5 % železitých odprašků vypálený
při teplotě 1030 °C (0,032) lze na základě tohoto kritéria považovat za prosákavý. Při
teplotě výpalu 1030 °C došlo k zhoršení průtokové rychlosti vzorků s příměsemi oproti
vzorkům z čisté zeminy.
Vypálené střepy byly namáhány cyklickým rozmrazováním a zmrazováním podle ČSN
72 1565. Kritériem počtu zmrazovacích cyklů (tab. 9) byl vznik první viditelné
destrukce vzorku (trhlina, odprýsknutí apod.). Je zajímavé, že výpalem v průmyslové
tunelové peci dochází při dávkování železitých odprašků k výraznějšímu zhoršení
mrazuvzdornosti ve srovnání s výpalem laboratorním. Na druhou stranu lze považovat
všechny střepy vyhovující podmínce mrazuvzdornosti na základě požadavků
uvedených v tabulce 1.
Tab. 9: Přímé stanovení mrazuvzdornosti podle ČSN 72 1565 v počtu zmrazovacích
cyklů

A
B
C
D

Směs
Výpal
5% Fe-o
3,5% Fe-o
2% Fe-o

Počet cyklů
1050 °C
S
33
48
30
25
32
29
45
31

7. Souhrn dosažených výsledků a závěr
Použitá odpadní příměs železitých odprašků potvrdila svou perspektivu. V první řadě
působí příznivě pro vlastnosti plastického těsta, kde se výrazně projevuje jejich ostřící
funkce ve snížení smrštění sušením DS a zejména ve snížení citlivosti k sušení CSB
výrobní směsi.
Optimální se jeví dávka železitých odprašků do 3 % hmotnostních. Při vyšším
dávkování lze dosáhnout sytějších hnědých odstínů střepu ovšem za cenu zvýšení
pórovitosti střepu se všemi důsledky pro výsledné užitné vlastnostmi střepu – zvyšuje
se prosákavost střepu, snižuje se jeho mrazuvzdornost.
Okrajově byl také posouzen vliv stavební sutě, která vznikla při rekonstrukci asi sto let
starého objektu, na vlastnosti střepu pálené střešní krytiny. Jednalo se o nehomogenní
směs cihelného střepu, zdící malty a omítek. Vlastnosti stavebního odpadu byly
především stanovovány na základě výsledků DTA. Celková ztráta žíháním je asi 5,5
%/1000 °C. Obsah CaCO3, podle typické endotermické prodlevy s maximem při 800
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°C, lze kvantifikovat na asi 5 %. Granulometrie stavební sutě byla stanovena sítovým
rozborem (tab. 10). Po rozemletí bylo pro vlastní práci použito frakce 0-1 mm.
Tab. 10: Granulometrie použitého stavebního odpadu
Frakce [mm]
Podíl [%]

› 1,0
0

0,5-1,0
20,56

0,25-0,5
25,00

0,125-0,25
15,56

0,063-0,125
16,67

‹ 0,063
22,22

Součet
100,00

19

nasákavost [%]

18

18-19

17

17-18
16

16-17
15-16

15

14-15
14

13-14

13
30 28
26 24
22 20
množství stavební sutě [%hm.]

0
5
18

16

14

12

10
10

množství
skelných
střepů
[%hm.]

Obr. 2 – Závislost nasákavosti střepu na množství stavební sutě a skelných střepů při
vypalovací teplotě 1000 °C
Ačkoli se z hlediska plastického těsta jeví přídavek stavební sutě jako velmi výhodný,
neboť podstatně snižuje citlivost surovinové směsi (výlisků) k sušení a smrštění
sušením, ve výsledném vypáleném střepu působí stavební odpad jako lehčivo (snižuje
jeho objemovou hmotnost). S tím pochopitelně souvisí snižování pevnostních
charakteristik střepu a zvyšování nasákavosti, což je vzhledem k požadovanému
charakteru střepu pálené střešní krytiny nepřípustné.
Tento příspěvek byl vytvořen s podporou VVZ MSM 0021630511 „Progresivní
stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“
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Abstract
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.
1. ÚVOD
Zhodnocovanie odpadu a minimalizovanie jeho negatívneho vplyvu na životné
prostredie patrí medzi strategické úlohy environmentálnej politiky SR. Pre odpad,
ktorého skladovanie je príliš veľkou záťažou životného prostredia, je snaha vytvoriť
podmienky na jeho širšie využívanie, ako tomu bolo doteraz.
Aj v roku vstupu SR do Európskej únie (EÚ), ktorý bol rokom plnenia
Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) do roku 2005
pokračovala harmonizácia odpadového hospodárstva SR s legislatívou EÚ. Boli
legislatívne upravené viaceré predpisy a nariadenia a legislatívne boli upravené aj
podrobnosti o nakladaní so stavebným odpadom a odpadmi z demolácii. Z hľadiska
podpory rozvoja infaštruktúry odpadového hospodárstva v SR sa už prejavilo
pôsobenie kapacít na nakladanie s odpadmi realizované s príspevkami
Recyklačného fondu.
Od roku 2003 platí medzirezortná dohoda medzi MŽP SR a ŠÚ SR
o spolupráci pri štatistickom zisťovaní odpadov od Slovenskej agentúry životného
prostredia (SAŽP), Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho
manažérstva (COHEM) Bratislava. ŠÚ SR v zmysle dohoda ale spracúva len údaje
o komunálnom odpade, t.j. odpade skupiny 20 podľa Katalógu odpadov.
Priemysel sa vyznačuje najvyšším podielom odpadov kategórie N. Odvetvia
priemyslu sa podieľajú na celkom vzniknutom odpade v SR 64 % (bez podielu
kategórii). Celkový podiel priemyslu a stavebníctva na celkom vzniknutom odpade
v SR predstavuje 80 %. Oproti roku 2003 je výrazný nárast práve odpadov zo
stavebníctva a odpadov z demolácii [1].
2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Pod pojmom nakladanie s odpadom sa rozumie zber, preprava, zhodnocovanie a likvidácia odpadu. Ako uvádza zákon č. 223/2001 Z. z. zhodnocovanie
odpadu sú procesy vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických
vlastností odpadu. Rozlišujeme dve základné metódy zhodnocovania – energetické a
materiálové. Pri energetickom zhodnocovaní odpadu dochádza k využívaniu odpadu
na získavanie energie z procesu premeny a pri materiálovom zhodnocovaní sa
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využíva odpad ako druhotná surovina na výrobu využiteľných výrobkov (patrí sem
spätné získavanie a recyklácia).
Pre odpad vznikajúci v stavebníctve je charakteristická rôznorodosť materiálu,
jedná sa predovšetkým o nehomogénny materiál rôzneho pôvodu a zloženia. Je to
zväčša tvarovo, chemicky a technologicky nesúrodý materiál, bez zaručených
vlastností, sústredený v určitej lokalite, a to na základe nekoordinovanej manipulácie
a neorganizovaného skladovania.
Celková bilancia odpadov v SR je vyhodnotená prostredníctvom troch
tabuliek. V tabuľke 1 sú získané údaje zo zdroja RISO podľa hlásení pôvodcov
odpadov a v tabuľke 2 sú údaje od pôvodcov odpadov, ktoré riešili pôvodcovia
odpadu mimo vlastných kapacít na zhodnocovanie(zneškodňovanie odpadov)
a v tabuľke 3 je uvedené množstvo vzniknutého stavebného odpadu [1]. Obrázok 1
znázorňuje porovnanie celkového množstva odpadu a stavebného a demolačného
odpadu v rokoch 1996 až 2003 [1].
Tab. č. 1 Bilancia vzniku odpadov (t)
Odpad
2001
2002
Nebezpečný
1 660 000
1 400 000
Ostatný
14 740 000
12 200 000
Spolu
16 400 000
13 600 000

2003
1 300 000
16 100 00
17 400 00

2004
1 021 201
14 885 578
15 906 979

Tab. č. 2 Bilancia odpadov umiestnených na trh (t)
Odpad
2001
2002
Nebezpečný
Ostatný
Spolu
-

2003
600 000
8 600 000
9 200 000

2004
432 257
8 974 972
9 407 229

2003
19 985
350 700
370 685

2004
8 819
1 418 294
1 490 113

množstvo odpadu [mil. t]

Tab. č. 3 Vznik stavebného odpadu (t)
Odpad
2001
2002
Nebezpečný
25 035
7396
Ostatný
313 701
235 125
Spolu
338 737
242 521

25

Legenda:
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Celkové množstvo
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5
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Obr. 1 Porovnanie množstva odpadu s množstvom SOD
48

[rok]

V tabuľke 4 je pre porovnanie uvedené množstvo zhodnoteného odpadu
v Bratislavskom kraji za obdobie rokov 1999 – 2003 a na obrázku 2 je znázornené
množstvo vzniknutého, uloženého a využitého odpadu v Bratislavskom kraji [5].
Tab. 4 Množstvo zhodnoteného odpadu v Bratislavskom kraji
Množstvo odpadu v tonách v roku

Okres

1999
680
5 614
4 407
17 206
31 249
47 279
49 108
27 616
183 159

množstvo odpadu [t]

Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Spolu:

2000
5 352
17 892
7 185
6 848
806
4 508
984
646
44 221

2001
5 352
81 445
166 881
7 414
806
8 622
984
3 716
275 220

2002
41
3 053
11 929
6
50
616
395
0
16 090

2 500 000

2003
480,83
261 179,19
433,00
16 668,43
4 574,40
8 289,19
257,85
0
291 882,9

Legenda:

2 000 000

Vzniknutý odpad
Uložený na skládku
Využitý odpad

1 500 000
1 000 000
500 000
0
1999

2000

2001
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2003 [rok]

Obr. 2 Grafické porovnanie zhodnotenia odpadu v Bratislavskom kraji
3 VYBRANÉ SPÔSOBY RECYKLÁCIE
Recyklácia teda 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.
Recyklácia závisí predovšetkým od faktorov :
• ekonomických a ekologických,
• technických a technologických,
• organizačných.
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Vo všeobecnosti rozoznávame nasledujúce technológie znovu využívania odpadu vo
výrobnom procese:
• primárne tzv. bezodpadové technológie, ktoré využívajú odpad priamo ma
mieste vzniku,
• sekundárne technológie, ktoré využívajú vo výrobnom procese odpadové
látky z iných technológii
• terciálne technológie využívajú pri výrobe nových prvkov materiály zo
spotrebovaných výrobkov s ukončeným životným cyklom [3].
Pri výbere vhodnej technológie recyklovania stavebného odpadu z pohľadu
umiestnenia výroby sa rozdeľujú na technológie recyklácie :
• recyklácie in situ,
• recyklácie off situ.
4 EKONOMICKÉ KRITÉRIA
Významným faktorom pri recyklovaní je ekonomické kritérium. Technologické
zariadenia na uvedenú činnosť si vyžadujú značné primárne náklady na ich
zaobstaranie, pričom prevádzkovanie týchto zariadení je vysoko náročné. Súčasne je
zaťažované negatívnymi vplyvmi aj životné prostredie v danom okolí. Platí zásada,
že odbyt recyklovaného materiálu bude zabezpečený len v prípade nižšej výstupnej
ceny ako ceny prírodného materiálu, pri súčasnom garantovaní kvality suroviny. Na
dosiahnutie uvedeného cieľa je potrebné zabezpečiť:
•
•
•
•
•

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

Z uvedených kritérií vyplýva, že vznik stavebných firiem zaoberajúcich sa
recykláciou SOD má značne obmedzené podmienky na realizáciu
Podľa COHEM (Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho
manažérstva) na Slovensku existuje približne 20 organizácii, ktoré sa zaoberajú
recykláciou odpadu v stavebníctve. Pri prieskume činnosti firiem, ktoré sa zaoberajú
recykláciou, vychádza najefektívnejší spôsob recyklácie off situ (recyklácia
v recyklačnom závode). Alternatívnym riešením je recyklácia na mieste konania
stavebných prác a vzniku stavebného odpadu (recyklácia in situ), kde sa využívajú
mobilné recyklačné linky. Na komplexné riešenie danej problematiky je potrebné
spomenúť aj variant recyklácie semimobilnými recyklačnými linkami, kde v strojovej
zostave predstavujú nezastupiteľné miesto dopravné prostriedky a semimobilná
recyklačná linka. Tieto spôsoby recyklácie môžu prebiehať za splnenia nasledujúcich
podmienok:
• ekonomicky stabilné prostredie,
• dostatočné množstvo vstupných materiálov (odpad),
• dopravné vzdialenosti a s nimi súvisiace dopravné náklady,
• optimálna strojová zostava.
Vysoké dopravné náklady negatívne vplývajú na technológiu recyklácie a
tvorbu ceny recyklátu. Príliš veľké dopravné vzdialenosti, doprava recyklačnej linky
na miesto spotreby priamo úmerne zvyšujú celkové náklady výroby recyklátu.
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Pri posudzovaní vhodnosti technológie recyklácie je potrebné dodržať všetky
požiadavky prostredia, zabezpečiť plynulosť zásobovania vstupnými materiálmi,
zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pri práci so stavebnými strojmi. Výpočtový model
potom predpokladá rovnaké ekonomické prostredie, dostatočné množstvo vstupného
materiálu na danom mieste (nevznikajú prestoje z nedostatočného prísunu
stavebného odpadu určeného na recykláciu), porovnateľné usporiadanie
recyklačných liniek (jednotlivé parametre liniek sa líšia, ale pre jednoduchosť sa
považujú za zhodné) [4].
Usporiadanie strojových zostáv je zostavené z vhodných stavebných strojov –
drviče, triediče, nakladače, dopravné prostriedky, prípadne ťahač s návesom. Ich
ekonomické porovnávanie je zamerané na výber ekonomicky optimálneho variantu, t.
z. variantu, ktorý dosahuje maximálny hospodársky efekt – minimálne náklady na
jednotku výrobku.
5 ZÁVER
Negatívne ovplyvňovanie životného prostredia je také výrazné a ekologická
rovnováha sa narušuje do takej miery, že príroda nebude schopná bez vedeckej
regulácie zabezpečiť základné podmienky pre zdravý rozvoj človeka na Zemi.
Stavebná výroba nesporne patrí k činiteľom, ktoré negatívne ovplyvňujú
životné prostredie a našou úlohou je riešiť tieto problémy vo všetkých krajinách
sveta.
Riešenie problematiky využitia stavebného odpadu ako recyklovaného
materiálu je príspevkom k naplneniu cieľov ochrany životného prostredia a s tým
súvisiacou likvidáciou odpadu. Súčasný stav s nakladaním s odpadom v Slovenskej
republike nás bytostne núti zaoberať sa otázkou recykláciou. Štát už legislatívnymi
krokmi podporil riešenia tejto otázky, avšak táto problematika sa vo väčšej miere
v stavebnej praxi doteraz neuplatnila. Zlepšenie môže nastať jedine vhodným
využívaním technológií spracovania odpadu v recyklačných linkách.
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Abstract
Utilization of old environmental burdens can also represent one form of recycling.
The formation of dumping-places, where the by-products from different branches of
industry were deposited, was reality in last decades. In Czech Republic exist a few of
such large-volume dumping-places with an area of tens of km2 . However, these byproducts can be further utilized due to their advantageous properties. Problems of
utilizations of this products, both rising in the present and deposited in dumpingplaces, needs to be considered. Nowadays new european standards come into
operation into ČSN system, which also solve problems of utilization of industrial byproducts.

1. Úvod
Vytváření skládek, na něž byly ukládány vedlejší produkty vznikající v různých
odvětvích průmyslu bylo v minulých desetiletích běžnou realitou. V rámci ČR se
vyskytuje několik takových velkoobjemových skládek – hald o rozloze řádově desítek
km2. Tyto vedlejší produkty však mohou být pro své příznivé vlastnosti dále
zužitkovány.
V současnosti se odborná veřejnost stále více zamýšlí nad problematikou
odstraňování těchto hald, které představují rušivý a neestetický prvek v krajině a
hlavně riziko možné ekologické havárie.
Tu představuje hrozba uvolnění škodlivých látek. Z důvodů neexistence
zákonných norem a nařízení v oboru skládkování odpadů z doby vzniku hald, byly na
skládkách ukládány i další odpady, včetně nebezpečných.Ty mohou tvořit
v uložených odpadech hutní a energetické výroby blíže nespecifikovaný podíl
neznámých vlastností.
Z toho vyplývá PROBLEMATIKA ODSTRANĚNÍ TÉTO EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE,
která je chápána v rámci veřejnosti různě.
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VEŘEJNOST

ODBORNÁ

ŠIROKÁ LAICKÁ

- odborníci a specialisté MŽP
- pracovníci výzkumných organizací
- odborníci stavební praxe

- aktivistická hnutí
- občané bydlící v blízkosti hald

podpora využití materiálu
- za předpokladu řádného a řízeného
rozebírání haldy
- s garantovaným zajištěním odborné
likvidace odseparovaných
nebezpečných odpadů v haldě
obsažených a nalezených
ochrana životního prostředí
– šetření přírodních zdrojů
ekonomické hledisko

odmítání s odůvodněním:
- pro lidi bydlící v okolí hald představa
zvýšení hluku při práci strojů
- haldy došlo k jistému začlenění do
okolní krajiny
- navrhování využití hald jako
rekreační oblasti – vybudování
sportovišť
nedůvěra – možnost ekologické
havárie při neopatrném rozebírání
skládky

Velké haldy vzniklé nahromaděním vedlejších produktů z průmyslových výrob –
kterými jsou např. ocelárenské a vysokopecní strusky, popely a popílky ze
spalovacích procesů, škváry – představují prostor pro využití těchto v mnoha
směrech „kvalitních“ materiálů v dalších odvětvích průmyslu, zejména stavebnictví a
dopravním stavitelství.
Přistoupení na možnost a rozhodnutí o využívání těchto materiálů by bylo řešením
pro žádoucí omezování těžby přírodních zdrojů, např. kameniva.
2. Surovinová základna stavebního kamene v ČR
Česká republika disponuje poměrně solidní surovinovou základnou v sektoru
nerudných a stavebních surovin. V kategorii stavebních surovin je zařazen stavební
kámen, stěrkopísky, (dále pak cihlářské suroviny i dekorační kámen). U těchto typů
surovin jsou dlouhodobě vyrovnané, stabilní objemy těžby.
Průmyslově využitelná ložiska stavebního kamene jsou rozšířená po celém území
Českého masívu. Celkově bylo v roce 2004 evidováno téměř 330 výhradních ložisek
– zhruba na 170 z nich probíhá v současnosti těžba. Mezi roky 1988 a 1993 došlo
k výraznému poklesu těžby (zhruba na polovinu), v následujícím období byla výše
výhradní těžby velmi stabilní – v letech 1998 až 2002 téměř stagnovala kolem
hodnoty 9,5 mil. m3 ročně. V roce 2003 (po ničivých záplavách v roce 2002) došlo
k výraznému vzestupu těžby (o 16% u výhradních a o 8% u nevýhradních ložisek).
Mírný vzestup pokračoval i v roce 2004. Nezanedbatelný vliv na rostoucí poptávku
po stavebním kameni v současnosti má zvýšená intenzita obnovy zanedbané
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infrastruktury a zahájení výstavby některých větších liniových staveb (železniční
koridory, silniční obchvaty měst).
3
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Logická a oprávněná je snaha o minimalizaci dopadů těžby surovin na krajinu.
Řada dobývacích prostorů sousedí s Chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO byla
mnohde vyhlášena až po stanovení dobývacích prostorů). Znamená to tedy, že
ložisko bude moci být vytěženo jen k ochranné hranici CHKO a dále bude těžba
zastavena.
Je proto nadmíru žádoucí nacházet jiné svými vlastnostmi vhodné materiály,
které budou jako kamenivo použitelné.

3. Experimentální ověřování
VUSTAH se problematikou využívání vedlejších produktů z průmyslových výrob
zabývá dlouhodobě a řeší možnosti využívání odpadních materiálů z hald z oblasti
Ostravska, Kladenska, Plzeňska aj. od počátku 80. let minulého století.
V průběhu minulých dvou let řešil i konkrétní případ ověřování možnosti využití
struskových materiálů z haldy, jejíž vznik se datuje do poloviny minulého století.
Při úvahách o využití takového materiálu z hald je nutno zohlednit velké množství
aspektů, které dají výpověď o vhodnosti materiálu k jeho dalšímu (předpokládanému)
využití.
Pro ověřování je v první fázi nutné navrhnout metodiku a provést odběr
charakteristických vzorků materiálu z haldy a upravit ho do podoby „ reprezentativní“.
Metodika vzorkování a její dodržování je v tomto směru velmi důležitá. (metodikou
vzorkování rozumíme jednotný rámcový postup kvalifikovaného oděru vzorku a jeho
přípravy k laboratorním zkouškám).
Je nasnadě, že s ohledem na rozměry hlad, které mohou být vysoké 50 – 100 m a
do šíře mohou dosahovat rozměrů v řádu až několika kilometrů, nelze při jednom
odběru získat dokonalý průměrný vzorek. Ale analýzou získaných vzorků (alespoň
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z deseti různých míst) můžeme stanovit limitní hranice škodlivých prvků a další
zkoušky tak vztahovat ke zjištěným hodnotám.
V případě realizace rozebírání hald a využívání haldovaných materiálů ve
stavebnictví apod. by bylo nutno provádět opakované analýzy vlastností materiálu po
odtěžení určeného objemu materiálu (nebo vždy v daných časových intervalech).
Prvotními a důležitými vlastnostmi pro posouzení použitelnosti haldovaných
materiálů jsou zkoušky ekologické vhodnosti z jejichž výsledků pak vyplývá i další
ověřování a provádění zkoušek vhodnosti technologické.
Vlastnosti vedlejších produktů, které jsou ověřovány pro použitelnost jako
stavební materiál, jsou vždy stanoveny a vztahovány k Požadavkům kladeným na
suroviny, které jsou uváděny v příslušných vyhláškách, zákonech a nařízeních.
Jsou jimi:
Sbírka zákonů č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech (v celém znění č. 106/2005 Sb.)
Sbírka zákonů č. 294/2005 Sb. - Vyhláška MŽP o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu
(tato mění vyhlášku 383/2001 Sb.), příloha 2, tab. 2.1
Zákon 254/2001 Sb.
Zákon 100/2001 Sb.
Vyhláška SÚBJ č. 307/2002 Sb.
Metodický pokyn MŽP 6/2003 ke stanovení ekotoxicity odpadů
Vyhláška 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
V našem případě jsme se při ověřováních použitelnosti materiálů z haldy
zaměřovali na využití strusky, která na dané haldě je zastoupena největším poměrem
a tedy její zastoupení je dominantní.

4. Obecné Technické poznatky o vlastnostech a využití strusky
V tomto kontextu je vhodné zmínit některé obecné poznatky:
Struska se tvoří jako vedlejší produkt při výrobě surového železa (vysokopecní
struska) a při výrobě oceli (ocelárenská struska).
Vysokopecní struska - Chemicky jsou podstatnou součástí strusky oxidy – hlavně
SiO2, z kyselých složek mohou dále obsahovat P2O5, SO3, Sb2O5, AsO5, WO3, V2O5,
TiO2, MnO2, ze zásaditých látek CaO, MgO, BaO, FeO, Cu2O, PbO, NiO,
z amfoterních sloučenin Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 aj. Obvyklými složkami jsou rovněž
sirníky (sulfidy) Ca, Ba, Fe, Mn, Pb, Cu, Ni, Zn a sloučeniny fluóru. Do strusky
přechází asi 70% alkalických solí, které se vylučují těkáním z popelu paliva a z hlušin
rud při spalování. Jedná se hlavně o sloučeniny draslíku a sodíku v podobě uhličitých
a kyanových solí, síranů a chloridů. Z hlediska pojivových (hydraulických) schopností
strusky jsou nejvýznamnější oxidy SiO2, Al2O3, CaO a MgO.
Ocelárenská struska se tvoří okysličováním vsázkových surovin (surové železo,
ocelový odpad, struskotvorné přísady, přísady legovací aj.) působením
okysličovacích přísad a odtavením části žárovzdorné vyzdívky. Po chemické stránce
55

obsahují ocelárenské strusky, vedle sloučenin uvedených u strusky vysokopecní,
často vysoký podíl Fe (18 – 24 %), Mn (4 – 7 %) a P (okolo 1 %). S ohledem na
rozmanitost kovové vsázky mohou ocelárenské strusky obsahovat škodlivé látky
včetně těžkých kovů (Cr, Ni, Zn, Pb, Cd). Zejména se to týká obsahu Cr, který se
s kyslíkem slučuje dychtivěji než železo a snadno přechází z kovové taveniny do
strusky, kde se vyskytuje ve formě Cr2O3.
Využití: Vysokopecní struska je již dlouhodobě používaná jako stavební výrobek
pro výplně, zásypy, pro stavbu silničních a železničních těles, popřípadě svršků.
V případě ocelárenské strusky je její využití jako druhotné suroviny limitováno
především obsahy těžkých kovů, jež jsou výsledkem rozmanitosti kovové vsázky,
dalším omezením využitelnosti je stupeň rozpadavosti resp. objemová stálost. Po
vyčištění kovových podílů je i ocelárenská struska vhodná pro výrobu obalovaných
směsí pro silniční stavitelství jako kamenivo, ve formě jemně mleté je vhodná jako
pomalu tuhnoucí pojivo pro realizaci betonových podkladních vrstev silnic, též i jako
plnivo do malt a betonů. Z hlediska použitelnosti jako rekultivačního materiálu je
rozhodujícím aspektem posouzení mobility (vyluhovatelnosti) kontaminantů
v ocelárenských struskách obsažených.
5. Návrh vhodných směrů využití
v laboratořích VUSTAH

strusky a experimentální ověřování

Při návrhu a vlastním ověřování vhodnosti využití byla struska hodnocena jako
výrobek.
Struska dle dříve provedených experimentů vykazuje vhodné vlastnosti a lze využít
jako:
a) kamenivo do betonu
b) drobné kamenivo pro násypy
c) drobné kamenivo pro zásypy, obsypy liniových tras
d) pro zpevněné základové vrstvy
e) pro konstrukční vrstvy vozovek
f) kamenivo do asfaltových směsí
g) pro terénní úpravy
h) materiál pro zasypánání vytěžených důlních děl
i) granulát pro kolejové lože v důlních (báňských) provozech
j) surovinu pro krajinotvorbu
Z výsledků výše zmíněných zkoušek ekologické vhodnosti a jejich vyhodnocení
lze zvolit směry využití, pro které je následně provedena rozsáhlá laboratorní
ověřování technologické vhodnosti. Jednotlivé zkoušky pro ověřování technologické
vhodnosti jsou odvislé od zvoleného směru použití a jsou přesně stanoveny
v příslušných normách.
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6. Podrobná analýza z hlediska norem soustavy ČSN souvisejících s výše
uvedenou problematikou
Hodnocení vhodnosti použití se provádí dle souboru Českých technických norem
a dále u použití odpadních materiálů (např. z prům. činnosti) jako suroviny pro její
další využití, je nutno postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami a dalšími
technickými dokumenty.
V případě využití strusky jako suroviny pro výše uvedená použití jsou základními
předpisy pro zjišťování vlastností materiálu tyto citované normy:
ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu,
malty a injktážní malty
Tato norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva a pór. fileru jako kameniva,
získaného úpravou přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů a směsi
těchto kameniv pro použití v betonu, maltě a injektážní maltě v pozemních stavbách,
silnicích a inženýrských stavbách.
Tato evropská norma zahrnuje pórovité kamenivo anorganického původu, které
má objemovou hmotnosti zrn ne větší než 2 000 kg/m3 nebo sypnou hmotnost ne
větší než 1 200 kg/m3 zahrnující:
a) přírodní kamenivo
b) kamenivo vyrobené z přírodních materiálů a / nebo z vedlejšího produktu při
průmyslovém procesu
c) vedlejšího produktu při průmyslovém procesu
d) recyklované kamenivo
ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo – Část 2 : Pórovité kamenivo pro asfaltové
směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
Tato norma vstupuje v současné době do Soustavy ČSN a souvisí s výše
uvedenou normou, která je platná od dubna roku 2004.
Tato norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva a pór. fileru jako kameniva,
získaného úpravou přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů a směsi
těchto kameniv pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a
stmelené aplikace jiné než použití do betonu, maltě a injektážní maltě.
Požadavky na kamenivo jsou specifikovány i v dalších evropských normách, které
byly přijaty do soustavy českých národních norem:
ČSN EN 12620
ČSN EN 13043
ČSN EN 13139
ČSN EN 13242
ČSN EN 13383-1
ČSN EN 13450

Kamenivo do betonu
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Kamenivo pro malty
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
Kamenivo pro kolejové lože
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7. Normové zkoušky prováděné u strusky s ohledem na způsob jejího využití
Z norem ČSN EN 13055-1 a ČSN EN 13055-2 vyplývají základní zkoušky, které je
nutno provádět u vstupní suroviny.
Jedná se o tzv. nutné zkoušky:
A) zkoušky všeobecné - stanoví se vždy
o Sypná objemová hmotnost dle ČSN EN 1097-3
o Objemová hmotnost zrn dle ČSN EN 1097-6:2000, příloha C
o Frakce kameniva - zrnitost kameniva se stanovuje dle ČSN EN 933-1
- jemné částice – obsah se stanoví dle ČSN EN 933-1
- případně zrnitost filerů se stanovuje dle ČSN EN 933-10
- tvar zrn dle ČSN EN 933-4
B) zkoušky dle ověřovaného směru využití
nejčastěji jsou požadovány zkoušky:
o nasákavosti
o odolnost vůči zmrazování a rozmrazování
o odolnosti proti drcení
o pevnost v tlaku ve válci (u zpevněných aplikací pevnost krychelná)
o odolnost proti rozpadu, objemová stálost
o zhutnění a únosnost, stabilizační vlastnosti
Po ověření testovaného materiálu při zkouškách technologické vhodnosti a také
po jeho zapracování do dalšího stavebního materiálu je nutné opětovné provedení
zkoušek ekologické vhodnosti. Tentokrát z pohledu konečného ( upraveného )
stavebního materiálu - výrobku
Zjišťují se vlastnosti vypovídající o ekologické vhodnosti stavebního materiálu:
o Stanovení mezní hmotnostní aktivity 226Ra
– Vyhl. SÚBJ č. 307/2002 Sb.,
příloha č.10, tabulky č. 1 a 2
o Obsah těžkých kovů: sušina
– zkouška dle Vyhl. č. 294/2005 Sb.
o Uvolňování PAU
– dle Vyhl. 294/2005 Sb., tabulka
10.1
o Uvolňování nebezpečných látek formou stanovení Ekotoxicity
– zkouška řídící se Vyhláškou 294/2005 Sb.,
tabulka 10.2, Věstníkem MŽP 6/2003,
Vyhláškou 376/2001 Sb., zákonem 254/2001
Sb., zákonem 100/2001 Sb. a zákonem
185/2001 Sb včetně prováděcích předpisů
Pokud z výsledků zkoušek ekologické vhodnosti materiálu z haldy vyplyne, že se
jedná o materiál, jehož výluhy přesahují některou z limitních hodnot a nelze je proto
využít na povrchu terénu či v podzemních prostorách, je vhodné prověřit využitelnost
v jiném směru využití. Vhodné je zvolit takový směr, způsob zapracování do nové
stavební hmoty, při němž dojde k „navázání“ škodlivých prvků v hmotě a tím
k dokazatelné a také prokázané ekologické vhodnosti nového stavebního materiálu.
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8. Závěr
Z výsledků provedených zkoušek bylo prokázáno, že v případě dané strusky z
haldy by bylo vhodné využití:
do betonů konstrukčních, příp. podkladních betonů, na které nejsou kladeny velké
pevnostní či trvanlivostní požadavky ve srovnání s konstrukčními betony
a pro inženýrské stavby, zejména v dopravním stavitelství. Zde je dlouhodobě
využívána struska jako stavební výrobek pro výplně, zásypy, pro stavbu silničních a
železničních těles, popřípadě svršků. Velmi vhodné je i užití pro zlepšování či
vyztužování zemin. Podle četných zkušeností z praxe (posledního desetiletí) je
k tomuto účelu velice vhodné využití popílků z fluidního spalování, odprašků
z rotačních pecí, mletých strusek apod.
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Abstract
The main objective in this project is „Waste utilization, recycled material in the
building industry in particular in concrete. Concrete is by far most widely used
construction materiál worldwide. But this popularity of concrete also carries with it a
great environmental cost. This paper summarizes the various efforts underway to
improve the environmental friendliness of concrete to make it suitable as a “Green
Building” material. The most effective way to reduce the waste problem in
construction is agreed in implementing reuse, recycling and reduce the construction
materials in construction activities. This paper reviews the technology on construction
waste recycling and their viability.
1. Úvod
Rychle ubývající zdroje neobnovitelných nerostných surovin, energetická
náročnost jejich získávání, negativní vlivy na životní prostředí při jejich těžbě,
zpracování i následném využití jsou stále jedním z největších problémů současné
doby. S tím souvisí narůstající množství hromadícího se odpadu různého původu,
přičemž stavební průmysl je jedním z největších spotřebitelů surovin a energií
(stavebnictví spotřebovává asi 40% energie a vytváří cca. 40% z celkového
množství člověkem vyprodukovaných odpadů). Možným východiskem pro řešení
těchto problémů je využití recyklovaných materiálů. Recyklace (z anglického slova
recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu) znamená znovuvyužití,
znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí vrácení do
procesu, ve kterém odpad vzniká – tedy pro původní účel a stejný systém. V širším
pojetí recyklace představuje nové použití materiálu pro jiný účel a systém, než ve
kterém vznikl a je pro něj dále nepoužitelný. Škála možností opětovného využití
surovin do nových produktů je značná a dá se říci, že při zvládnutí technologie
zpracování odpadu lze teoreticky dosáhnout i 100% navracení použitého materiálu
do další výroby.
Beton je celosvětově zdaleka nejpoužívanější stavební materiál (je produkováno
přes deset miliard tun betonu ročně). Vliv betonových konstrukcí na životní prostředí
je tedy s ohledem na velikost jejich produkce velmi významný. Betonové stavitelství
přitom nabízí velké možnosti řešení související s dnes velmi diskutovaným tématem
udržitelného rozvoje.
2. Současný stav
Současný stav recyklace v České republice stále neodpovídá naléhavosti
problému. V zemích EU je rozsah recyklace více jak dvojnásobný. (Přesné hodnoty
produkce a recyklace SDO jsou v literatuře publikovány mírně odlišně). Technologie
zpracování surovin jsou mnohdy nedostatečné, vlivem nedocenění ekologického
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přínosu ze strany měst a státu je stále ještě skládkování materiálu mnohdy levnější
než jeho opětovné využití. Cena recyklátu je pak v porovnání s vytěženým
materiálem srovnatelná. Uvážíme-li, že jeho vlastnosti jsou i přes moderní postupy a
řízení jakosti v porovnání s použitím primárních materiálů horších kvalit, je velmi
obtížné pro recyklované materiály najít odbyt. Recykláty jsou pak z tohoto důvodu
mnohdy vyráběny nekvalitně s důrazem na nejnižší možnou cenu a končí pak pouze
jako podřadné materiály. Používání recyklovaných materiálů v praxi také komplikuje
neexistence technických norem pro posuzování jejich kvality.
3. Opětovné využití odpadu
Problémy spojené s vyšším zhodnocováním odpadů jako zdrojů druhotných
surovin a energií jsou omezené technickými (fyzikální, fyzikálně-chemické a
chemické vlastnosti), materiálovými, ekonomickými, ekologickými (ekotoxicita,
přítomnost kovů) a legislativními kritérii. Tato kritéria pak definují možnosti nakládání
se stavebními odpady, jejich následnou recyklaci a možnosti dalšího využití. V úvahu
se musí brát i vzájemné spolupůsobení obsahujících látek, které nemusí být vždy
příznivé. Velký objem spotřebovávaných materiálů ve stavebnictví představuje
značný potenciál pro využití recyklovaných materiálů i z jiných oborů než jen
stavebního průmyslu. Z koncepčního hlediska lze ve stavebnictví zpracovávané
odpady rozdělit do tří úrovní:
•

stavební a demoliční odpad (SDO) – odpad, které produkuje samo
stavebnictví (demolice starých staveb, různé odpadní materiály vznikající při
výrobě, realizaci či obnově konstrukcí)

•

průmyslový odpad – odpad vznikající z jiné průmyslové výroby a těžby
primárních surovin

•

komunální odpad – odpad související s činností člověka

3.1 Stavební a demoliční odpad (SDO)
Stavební a demoliční odpad vznikající při stavební výrobě a výstavbě pokrývá
celou řadu materiálů, které nabízejí díky svým typickým vlastnostem velmi širokou
škálu využití. Jedná se o minerální anorganické materiály většinou inertní povahy,
bez nebezpečných vlastností, u kterých nedochází k žádné významné fyzikální,
chemické nebo biologické přeměně. Využívání minerálních stavebních odpadů se
z rekultivací a terénních úprav přesouvá ke skutečné recyklaci a následnému využití
recyklovaných materiálů do nových produktů. V procesu recyklace betonu se
využívají dva typy recyklace [2]:
• Recyklace sestupného typu (down-cycling) – výsledný produkt recyklace je
v dalším cyklu použit jako materiál s nižšími užitnými vlastnostmi (obr.1).
Tento způsob je nejčastějším typem recyklace betonu u nás i ve světě.
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Betonová konstrukce
Demolice

Směsný odpad
Skládka

Betonový odpad
Recyklát nižších vlastností

Skládka

Směsný odpad

Zátěž prostředí

Obr. 1 Model cyklu recyklace se snižováním užitných vlastností produktu
•

Recyklace vzestupného typu (up-cycling) – výsledkem je plně
recyklovatelný beton se stejnými, příp. ještě vylepšenými vlastnostmi. Tento
cyklus (obr.2) je náročnější na technologické vybavení i energii, ale výsledný
produkt recyklace může sloužit i několikanásobně déle. Hlavní příčinou
zhoršených vlastností je vrstva cementového tmelu ulpívající na povrchu zrn
recyklovaného kameniva, která musí být pro zlepšení vlastností odstraněna
(např. obrušováním).
Beton
Demolice
Předtřídění

Odpad určen k recyklaci

Směsný odpad

Odstranění cizorodých materiálů

Skládka

Mletí, drcení, třídění
Prachový odpad

Kusový odpad

Recyklovaný
cement

Recyklované kamenivo pro
nové použití do betonu

Obr. 2 Model cyklu s plně recyklovatelným betonem
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Betonový recyklát – je v současné době stále více využíván jako plnivo do
betonů s nižšími požadavky na pevnostní vlastnosti. Běžně se užívá jako plnivo do
živičných směsí, zásypů či jako podkladový materiál při stavbě komunikací. Mezi
hlavní nedostatky patří heterogennost materiálů, nižší objemová hmotnost zrn
recyklátu (2000 - 2300 kg/m3), vyšší nasákavost (5 -10%, drobná frakce 0/4 mm více
jak 10%) a špatná trvanlivost drobné frakce (obsahuje velký podíl cementového
kamene). Dříve pro nedostačující vlastnosti nevyužívaná frakce 0/4 mm našla své
využití pro výrobu cementu. Bylo zjištěno, že chemické složení tohoto podsítného je
po kvalitativní stránce prakticky stejné jako surovina pro výpal portlandského slínku,
což nabídlo možnost nahradit část přírodní těžené suroviny.
Cihelná suť – zaujímá z hlediska množství zpracovaných stavebních odpadů
v recyklačních linkách v uplynulých pěti letech první místo [1] – ( v roce 2003: 1391,6
tisíc tun oproti 1254,6 tisíc tunám betonové suti). Výsledky experimentů betonů
s využitím cihelné sutě včetně cihlovláknobetonů, ukazují, že výroba tzv. cihlobetonu
je v praxi reálná a to i bez použití plastifikátorů, a tak betony s využitím cihelné sutě
nacházejí stále větší uplatnění.
Recyklát z hornin – vzniká vytěžením, předrcením a vytříděním kameniva v trase
budované komunikace nebo prostoru stavby. Používá se pro stavbu a rekonstrukce
vozovek a objektů pozemních komunikací, jako kamenivo do betonu, do hutněných
asfaltových vrstev, pro kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro stabilizované
podklady, pro nestmelené vrstvy a pro zemní práce.
Recyklace celých prvků a dílců – je nový trend v recyklaci stavebních odpadů,
který vychází z nákladného odstraňování dosloužilých objektů. Používání
prefabrikovaných železobetonových konstrukcí s demontovatelnými spoji tzv. IFD
technologie (Industrial, Flexible, Demountable) umožňuje nenáročnou demontáž
konstrukce a případné opětné použití prefabrikovaných prvků po jejich repasi.
Provádění této recykláže je v současné době velmi výjimečné, protože možnost
recykláže jednotlivých stavebních dílců a prvků po skončení doby životnosti
konstrukce je nutno řešit již v projektu. Druhou možností je demontáž systémů
primárně nerozebíratelných, kdy je nutno dílce vyjmout destruktivním způsobem a
uzpůsobit ji pro nové použití. Toto bylo zkoušeno např. ve Švédsku, zda se však
tento postup osvědčí, se ukáže v příštím období.
3.2. Průmyslové odpady
Průmyslová odvětví hledají způsob výroby bez odpadů nebo s malým odpadem a
tam, kde toho nelze dosáhnout, jsou vyvíjeny snahy o zužitkování vzniklých odpadů v
jiných odvětvích výroby. K nejčastěji využívaným průmyslovým odpadním materiálům
při výrobě stavebních hmot patří:
Struska – která vzniká roztavením hlušin rudy v průmyslových pecích. Ve
stavebnictví se používá především vysokopecní struska. Je využívána zejména jako
kamenivo do betonu, ke stavbě vozovek a kolejového lože, přidává se do
cementářských slínků při výrobě železoportlandského cementu. V jemně mleté formě
ji lze využít na přípravu silikátových nátěrových hmot, kde umožňuje zvýšení
mikrotvrdosti a obrusnosti, aniž by byla zhoršena vodotěsnost, mrazuvzdornost,
propustnost pro vodní páry a difuzi CO2. Jemně drcená struska může též nahradit
čistý křemičitý písek u epoxidových správkových hmot pro sanace. Díky některým
typům strusek dosahují betony lepších vlastností než betony z přírodního kameniva
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(např. vyšší pevnost v tlaku, objemová stabilita, odolnost v agresivním prostředí,
požární odolnost).
Škvára – odpad po spalování uhlí na roštovém topeništi, je použitelná jako
pórovité kamenivo s podmínkou několika měsíčního haldování. Škvára musí být
stejně jako ostatní průmyslové odpady posuzována z hlediska měrné aktivity.
Popílek – vznikající spalováním uhlí představuje značný objem odpadu a
z ekologického hlediska je jeho využití velmi žádoucí. Jeho využití je bohaté jak ve
stavebních hmotách (místo cementu i kameniva do betonu), ale především k výrobě
umělého kameniva. Oba typy popílků (z vysokoteplotního i fluidního spalování) jsou
pro výrobu využitelné z hlediska množství i z hlediska vhodných vlastností ve výrobě
betonu i pórobetonu, v cihlářské výrobě, při výrobě cementu, ve výrobě suchých
omítkových, zdicích, zálivkových a jiných speciálních směsí a tmelů, umělého
kameniva, jako zásypy, stabilizace zemin a jako výplňový materiál. Ve světě jsou
produkty spalování běžně komerčně využívány téměř 90 let (např. v Nizozemí se
převážné množství betonů vyrábí na bázi produktů spalování), pokud mají vhodné
technologické i ekologické vlastnosti. Využití popílku v České republice nabývá
stoupající tendence, zatím však v poměru k jejich množství prakticky zanedbatelné.
Energosádrovec – vzniká při odsiřování spalin mokrou vápencovou vypírkou. Je
plnou náhradou přírodního sádrovce, má vyšší obsah čistého dihydrátu vápenného.
Je regulátorem doby tuhnutí cementu, aktivátorem postupu tvrdnutí pórobetonu. V
současné době je již i v České republice zavedena výroba sádry z odpadních
produktů po odsiřování tepelných elektráren. V zemích EU byly energosádrovce
vyjmuty z katalogu odpadů a prohlášeny za sekundární surovinu rovnocennou
přírodnímu sádrovci určeny pro výrobu sádry, sádrokartonových desek,
anhydritových potěrů a cementu.
Umělý kámen z odpadu – se používá především jako odlehčení plniva do betonu
– lehký beton (keramzitbeton). Výrobou umělého kameniva se může pochlubit
Nizozemsko, kde k těmto účelům užitkují 20% celkové produkce popílku.
Odprašky z výroby kameniva – našly uplatnění jako součást cementů pro zdění
(ČSN P ENV 413-12). Nový druh pojiva má sice nižší pevnostní třídy než klasické
cementy, ale lze do nich zakomponovat až 75% druhotné suroviny. Možností
částečné náhrady vápenců při výrobě cementu se nabízí využít podsítné podíly z
betonových recyklátů. Hlavním problémem je zajištění rovnoměrného chemického
složení, které je důležité pro výpal alitického ale i belitického slínku.
3.3 Komunální odpad
Zahrnuje veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob. S jeho využitím ve
stavebnictví se začínáme setkávat stále více. Využívání recyklovaných materiálů z
komunálního odpadu výrazně snižuje objem skladkovaných odpadů resp. druhotných
surovin a navíc výroba recyklovaných materiálů je spojena s výrazně nižší produkcí
škodlivin a spotřebou energie v porovnání s výrobou z primárních surovin. Dalším
příznivým efektem je výrazné prodloužení délky životního cyklu oproti původní
předpokládané délce.
Sběrový papír – systém recyklace sběrového papíru je dnes již značně rozvinutý.
Recyklovaný papír se používá např. při výrobě sádrokartonových desek (Fermacell)
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nebo pro bednění železobetonových kruhových sloupů a jako tepelná izolace. Jeho
další použití je závislé na zvýšení jeho pevnosti při vyšší vlhkosti.
Sklo – recyklace skla probíhá již řadu let, přestože ve stavebnictví se používá
teprve krátce, především pro výrobu izolačních materiálů (např. Liaver). Skleněný
granulát Liaver našel uplatnění v lehčených maltových a omítkových směsích.
Recyklované sklo se dnes využívá i jako kamenivo do betonu.
Pěnový polystyren – recyklace polystyrenu v Evropě nedosahuje v současné
době příliš velkého měřítka. Ve stavebnictví se rozdrcený odpad z PPS mísí s jinými
stavebními materiály. Produktem této recyklace jsou izolační omítky, malty nebo
lehčený beton (polystyrenbeton). Polystyrenbeton je druh lehkého izolačního betonu,
v němž je část kameniva nahrazena granulátem nebo drtí PPS. Hlavním problémem
při výrobě jsou elektrostatická odpudivost a nesmáčivost granulí nebo drtě PPS, což
se již dnes daří uspokojivě řešit.
Plasty – bylo ověřeno využití recyklovaných plastů v podobě vylehčujících vložek
železobetonových monolitických žebrových a kazetových stropů. Recyklovaný plast
se zpracovává zejména na fóliové materiály a desky, ale také na kryty
elektropřístrojů a jiné vstřikované dílce, přepravky, trubky pro zavlažování,
kanalizační roury, bednicí prvky apod.. Plastové dřevo nebo řezivo (Plastic wood,
plastic lumber) jsou nové možnosti recyklace zejména vysokohustotního
polyethylenu HDPE.
Vrstvené nápojové kartony – jsou zajímavou a perspektivní možností recyklace.
Kartony jsou rozdrceny a následně lisovány za tepla, výsledkem jsou konstrukční
desky s podobnými technickými parametry jako cementotřískové či dřevotřískové
konstrukční desky. Použití těchto desek již bylo vyzkoušeno jako ztraceného bednění
železobetonových žebrových monolitických stropů. Desky lze použít do konstrukcí
plovoucích podlah či plášťování svislých konstrukcí (příček a stěn).
4. Specifické cíle a úkoly pro betonové stavitelství
Rozvoj recyklace ve stavebnictví se začlenil do plánů odpadového hospodářství.
Její další vývoj je tedy závislý na dalším postupu orgánů státní správy, které mají
nakládání s odpady ve své působnosti a kompetenci. Pro zlepšení recyklačního
procesu a využití recyklovaných materiálů nás stále čeká mnoho úkolů:
•
•
•
•
•

•
•

efektivnější využívání primárních surovin, minimalizace emisí a odpadů
definování podmínek umožňujících omezení produkce odpadu
minimalizace spotřeby energie při výrobě, výstavbě, provozu, údržbě,
rekonstrukcích a odstranění stavby
snižování enviromentální zátěže od výrobních technologií – optimalizace
výrobních technologií cementu, betonu, betonových prvků a konstrukcí
optimalizace složení betonové směsi, tvaru a vyztužení betonové konstrukce –
optimální volba nosného systému a skladby konstrukčních prvků, optimalizace
spotřeby betonu a výztuže při zachování požadovaných funkčních vlastností,
spolehlivosti a trvanlivosti
další získávání informací o vlastnostech recyklátů a materiálů z nich
vyrobených, podpora výzkumu a vývoje dalších recyklačních technologií a
možností
uplatňování prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí při návrhu
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•
•
•

zvýšení míry a rozvoj používání recyklovatelných materiálů a materiálů
recyklovaných určených pro další uplatnění v praxi
snížení konečné spotřeby – úspory při projektování a prodlužování životnosti
staveb, lepší volba materiálově méně náročné varianty koncepce výstavby
podpora podnikatelské aktivity v této oblasti a zamezení nelegálnímu
nakládání s těmito odpady

5. Závěr
Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů pro stavební výstavbu je
důležitá součást ekologického udržitelného stavění, které by se mělo stát prioritou při
návrhu a výběru stavebních materiálů. S ubýváním přírodních zdrojů je nutné hledat
způsoby opětovného využití vznikajících odpadů různého původu. Způsob zpětného
využití materiálu do výroby je velkým přínosem v této problematice i přesto, že
náklady na recyklaci mohou být vyšší než použití primární suroviny. Otázkám
znovuvyužití odpadů se věnuje velká pozornost na celém světě. V ČR se recyklovat
stavební odpad začalo až počátkem 90. let minulého století a na rozdíl od některých
zemí Evropské unie dosud neexistují technické normy s obecnou platností pro jakost
recyklátů. Metody recyklace jsou použitelné jen tehdy, pokud nemají negativní vliv na
životní prostředí.
Nasazení v praxi však nezbytně vyžaduje další investice na výzkum a vývoj včetně
změny pracovních postupů. Lze tedy doufat, že recyklované materiály budou
nacházet čím dál tím širší uplatnění na trhu a tím pomůžeme přírodě vzpamatovat po
našich zásazích. Pokud se vyplní předpokládané plány odpadového hospodářství,
mělo by se v ČR do roku 2012 recyklovat 75% všech vzniklých stavebních odpadů,
čímž se přiblížíme současnému stavu většiny zemí EU [1].
Tento příspěvek byl zpracován za finančního přispění MŠMT, projekt
1M6840770001, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS. Při řešení byly
částečně využity teoretické výsledky dosažené v projektu GAČR103/06/1559.
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Abstract
The article is aimed for anti-vibration mats and filler blocks to whose production
rubber recyclate from waste tyres is used. By anti-vibration mats, processing,
requirements to their properties and possibilities of their usage in structure of railway
and tram tracks are stated. Also experiences in usage of anti-vibration mats in trial
track sections with a view to risk factors, especially bearing capacity are described.
1. Úvod
V posledních letech je v České republice každoročně vyřazeno z provozu značné
množství pneumatik. Pro tyto odpadové pneumatiky je třeba nalézt vhodné
ekologické využití. Jako jedno z perspektivní řešení se nabízí zpracování pryžového
recyklátu z pneumatik ve výrobě antivibračních rohoží a bokovnic, které lze
s výhodami použít v konstrukcích železničních a tramvajových tratí. Tyto prvky
snižují negativní dopad kolejové dopravy na okolní prostředí. V příspěvku jsou
shrnuty praktické zkušenosti s antivibračními rohožemi v České republice.
2. Životnost pneumatik
Množství pneumatik uváděných v posledních letech na trh v České republice se
pohybuje okolo 50 tisíc tun za rok, přičemž tato hodnota stále stoupá. Životnost
pneumatik však není nekonečná – u osobních automobilů se předpokládá průměrná
životnost 6 let, u nákladních vozidel 12 let. Je proto zřejmé, že značné množství
pneumatik musí být z automobilového provozu průběžně vyřazováno. V předchozích
letech bylo ročně vyřazeno průměrně cca 40 tisíc tun použitých pneumatik.
Fáze ukončení životnosti nastává pro pneumatiky tehdy, když jsou z vozidla
sejmuty a už není možnost jejich dalšího využití v silniční dopravě [1]. Tehdy se
stávají odpadem, pro který je třeba hledat možnosti dalšího uplatnění. Ekologické
nebezpečí pneumatik spočívá zejména v jejich hořlavosti, kdy vznikají toxické plyny a
dým, obsahu toxických látek a pomalé biodegradaci. Problematika zpracování
vyřazených pneumatik se s ohledem na jejich objem a technicky náročnou
recyklovatelnost již rozrostla do celosvětového měřítka.
3. Nakládání s odpadovými pneumatikami
Dosud nejlepší ekologické i ekonomické řešení zpracování vyřazených pneumatik
představuje spalování pneumatik v elektrárnách a cementárnách, k čemuž je
odpadní pryž předurčena svým vysokým obsahem uhlíku. Dalším ve velké míře
užívaným řešením je ukládání celých pneumatik na skládky s výhledem jejich
budoucího využití.
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Podle platných předpisů Evropské unie však již nebude možné po roce 2006
vyřazené pneumatiky ukládat na skládky a po roce 2010 je nebude možné spalovat.
Navíc je závazné i postupné snižování množství pneumatik uložených na skládkách
[2]. V Plánu odpadového hospodářství ČR [3] je uveden předpoklad zvýšení
využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů
do roku 2012 ve srovnání s rokem 2000.
4. Použití materiálu z odpadových pneumatik u kolejových staveb
Pro použití u kolejových staveb se ukazuje jako účinné, ekologické a perspektivní
řešení využití pryžového recyklátu z pneumatik k výrobě antivibračních rohoží,
bokovnic, případně jiných stavebních prvků snižujících negativní dopad kolejové
dopravy (hluk a vibrace) na životní prostředí. Problematice bokovnic již byl v odborné
literatuře věnován patřičný prostor, proto je další text zaměřen na poněkud méně
známé antivibrační rohože.
Pohybem kolejových vozidel vzniká hluk, který se šíří do okolí tratě vzduchem
(akustický hluk). Současně se však hluk šíří z kolejového roštu do pražcového
podloží (zemní hluk). Ten se projevuje především vibracemi a otřesy. Opatření
k ochraně okolí železničních a tramvajových tratí proti zemnímu hluku spočívají
zpravidla v omezení přenosu vibrací a otřesů vložením pružného materiálu do
konstrukce pražcového podloží. Pružný materiál kromě snížení zátěže okolí zemním
(mnohdy i akustickým) hlukem zajišťuje i zvýšení pružnosti jízdní dráhy, menší
opotřebení železničního svršku a prodloužení jeho životnosti.
V zahraničí se užívá celá řada opatření a materiálů pro snížení vlivu vibrací a
otřesů, např. odpružené (obuté) pražce, pražce s vnitřním tlumením a antivibrační
rohože. V České republice se od poloviny 90. let minulého století začaly budovat
první zkušební úseky s antivibračními rohožemi. Rohože jsou vyráběny buď ze
syntetických pryží (elastomerů) nebo z pryžových recyklátů. Díky současným
technologickým možnostem je již možné dosáhnout rovnocenných akustických
vlastností u výrobků z recyklovaných materiálů jako u výrobků z materiálů nových.
5. Způsoby zpracování odpadových pneumatik
Vyřazené pneumatiky určené k recyklaci zahrnují převážně pneumatiky
demontované z osobních automobilů, z lehkých užitkových vozidel a z nákladních
automobilů. Demontované pneumatiky jsou předzpracovány (předčištěny), tj. jsou
zbaveny nečistot jako jsou tuky, oleje a vedlejší ropné produkty, zbytků částečně
spálených materiálů, úlomků kamení, skla a dalších různorodých materiálů. Následně
jsou pneumatiky roztříděny podle kategorií vozidel (osobní, dodávkové, nákladní) a v
rámci jednotlivých kategorií jsou dále rozděleny podle velikosti.
Kategorie pneumatik vybraných k recyklaci a technologie zvolená k jejich
zpracování mohou významně ovlivnit kvalitu pryžového recyklátu. Důležité je vstupní
materiál omezit pouze na pneumatiky jedné kategorie, neboť pneumatiky pro osobní
automobily mají jinou strukturu a složení než pneumatiky pro automobily nákladní.
Složení pneumatik v rámci jedné kategorie je dostatečně podobné, takže je zajištěno,
že výsledný materiál z procesu recyklace bude mít konzistentní identifikovatelné
vlastnosti, které se s časem nebudou měnit.
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Pro materiálové využití vyřazených pneumatik v dopravním stavitelství se používá
celá řada technologií, zejména však granulace. K výrobě granulátu se uplatňují
postupy založené na úpravě v drticích linkách klasickým mechanickým nebo
kryogenním způsobem, případně se k rozkladu gumy používá působení ozónu, resp.
pyrolýzy.
Klasický mechanický způsob zpracování pneumatik spočívá v rozřezání materiálu
pneumatik systémem nožů za normální teploty nebo při teplotách vyšších. Pokud
nebyly do té doby pneumatiky zbaveny kovových částí, jsou během granulace
magneticky odseparovány. Další snižování velikosti částic probíhá v jednom nebo ve
více sériových granulátorech. Následně je materiál proséván sadou sít a prochází
sítovacím postupem, během něhož je zbavován nečistot a kdy jsou získány frakce
jednotné velikosti. V závěrečné fázi jsou z materiálu odstraněny kousky textilu
vyfoukáním pomocí vzduchu. Protože tento proces probíhá při teplotě okolí bez
chemického nebo tepelného zpracování, makrostruktura vazeb v materiálu zůstává
nezměněna a výsledný granulát si zachovává materiálové charakteristiky z původní
pryže pneumatik (vysokou elasticitu v poměrně širokém rozmezí teplot, vysokou
pevnost a odolnost proti opotřebení). Takto vyrobený granulát se vyznačuje
částicemi nepravidelného tvaru.
Při kryogenním způsobu zpracování pneumatik je materiál ochlazen kapalným
dusíkem nebo komerčními chladícími médii na velmi nízkou teplotu, aby pryž
zkřehla. Proces má čtyři fáze: počáteční zmenšení velikosti částic, zchlazení,
separaci a drcení. Nejprve je materiál v mrazící komoře ochlazen pod teplotu
skelného přechodu, tj. na -80 až -120 °C. Po zchlazení se pryž stane křehkou a lze ji
na požadovanou velikost spíše lámat než řezat. Vzhledem ke křehkosti pryže se z ní
pak snadno oddělují vlákna a kovy. Granulát následně prochází řadou magnetických
sít a sítovací jednotkou, kde jsou odstraněny poslední stopy nečistot. Povrch
výsledných granulí je hladký a jejich tvar je pravidelný.
Kryogenní systémy jsou často provozovány souběžně s linkou na rozmělnění za
normální teploty. V mnoha případech jsou oba procesy spojeny a umožňují těžit
z výhod a vlastností každé z nich, čímž lze dosáhnout snížení celkových nákladů.
V České republice jsou v současné době zařízení pro úpravu vyřazených
pneumatik vybavena technologiemi zaměřenými na klasický způsob zpracování
pneumatik. Některé další provozy zaměřené na jiné způsoby rozkladu vyřazených
pneumatik byly nebo jsou ve zkušebním provozu.
Výsledná velikost granulí se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 až 10 mm. V každé
frakční skupině se však vyskytují i fragmenty a částice, které překračují vymezené
spektrum velikostí částic. Pro výběr materiálů k využití granulátu ve výrobcích je však
velikost částic a rozdělení částic dle velikosti klíčovým faktorem.
6. Výroba antivibračních rohoží
Vhodně granulometricky upravený pryžový granulát se pojí syntetickým pojivem
(většinou na bázi polyuretanu, např. polybutadien-polyuretanu) nebo kapalným
kaučukem a v tepelně tlakovém technologickém procesu se při teplotě cca 80°C lije
do forem a lisuje tlakem cca 10 MPa. V některých případech se zpracovaný kompozit
upravuje do požadovaného tvaru pomocí řezačky. Tloušťka antivibračních rohoží se
v závislosti na materiálu a na požadavcích na míru tlumení pohybuje zpravidla mezi
20 až 30 mm.
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Antivibrační rohože představují plošné prvky ve tvaru desek nebo pásů. Vyrábějí
se buď z pryžových recyklátů nebo ze syntetických pryží (elastomerů). Tvoří souvislý
pás zpravidla na šíři zemní pláně nebo konstrukce umělých staveb. Rohoží může být
pokryta i část svislé konstrukce, aby nedocházelo k šíření vibrací do stran. Pro
přechod z vodorovného uložení do uložení svislého se obvykle používá speciálních
přechodových profilů.
7. Požadavky na vlastnosti antivibračních rohoží
Antivibrační rohože jsou v železničním stavitelství v České republice nově
používaným materiálem a dosud není v platnosti žádný předpis, který by stanovoval
požadavky pro jejich použití. Zahájení prací na přípravě metodiky navrhování a
posuzovaní antivibračních prvků v pražcovém podloží se předpokládá v roce 2006.
Orientačně se tedy požadavky na antivibrační rohože řídí směrnicí TL 918 071
používanou na tratích DB AG [4].
Podle směrnice TL 918 071 se u rohoží sleduje:
•

statický modul uložení,

•

nízkofrekvenční dynamický modul uložení,

•

tuhost vůči horizontálním zátěžovým účinkům,

•

mechanická trvalá pevnost,

•

materiálové parametry (např. specifická hmotnost rohože),

•

odolnost proti vodě a mrazu,

•

odolnost proti stárnutí za provozních podmínek,

•

zápalnost.

Nové výrobky jsou nejprve podrobeny všem požadovaným kvalifikačním
zkouškám, následně provozně testovány po dobu až 5 let na zkušebním úseku
s minimální délkou 50 m a poté je zkušební vzorek rohože ověřován z hlediska
odolnosti proti stárnutí.
8. Použití antivibračních rohoží
Antivibrační rohože se vkládají do konstrukce pražcového podloží do takové
úrovně, která zaručí jejich největší tlumící účinek, např. na zemní pláň nebo na pláň
tělesa železničního spodku. Antivibrační rohože umístěné bezprostředně pod
kolejové lože se označují jako rohože podštěrkové. Antivibrační rohože ukládané na
povrch konstrukce železničního svršku nacházejí uplatnění převážně u konstrukcí
s pevnou jízdní dráhou.
Při použití antivibračních rohoží je třeba zvětšit tloušťku kolejového lože
o minimálně 0,05 m, aby při podbíjení a zejména čištění kolejového lože pod pražci
nedocházelo k porušování rohoží. Pokud jsou rohože kladeny na zemní pláň, mezi
rohožemi a kolejovým ložem se zřizuje konstrukční vrstva. Ukládání rohoží přímo
pod kolejové lože se většinou používá na umělých objektech jako jsou mosty, tunely,
podchody apod. Ukládání rohoží na zemní pláň je zpravidla voleno při aplikaci na širé
trati nebo v dopravnách.
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Při volbě vhodného typu a rozměru antivibrační rohože je třeba dbát na
minimalizaci počtu styků jednotlivých rohoží. Rohože je nutno ukládat tak, aby mezi
nimi nevznikaly mezery a byl zajištěn nerušený a řádný odtok srážkových vod.
Jelikož položená rohož je nepropustná, je nezbytné klást velký důraz na kvalitní
úpravu podkladu a vyspádování směrem k odvodňovacímu zařízení. U umělých
staveb je velice důležité vložením rohoží neovlivnit funkčnost odvodnění, a proto jsou
nezbytné některé drobné úpravy na rohožích (např. vyvrtání otvorů v rohožích
uložených na mostě v úrovni odvodňovacích kanálků mostu apod.).
9. Potenciální problémy při použití antivibračních rohoží
V souvislosti s použitím antivibračních rohoží v pražcovém podloží se objevil
významný problém. Rohože totiž mají pružné deformace řádově odlišné od trvalých
deformací materiálů konstrukčních vrstev a zemin podloží a je velmi obtížné
dosáhnout minimálních hodnot únosnosti stanovených předpisem ČD S4, příloha č. 4
[5]. Proto bylo do vzorového listu ČD Ž 4.13 [6] zakotveno, že se u konstrukce
pražcového podloží se zabudovanými antivibračními rohožemi únosnost v úrovni
pláně tělesa železničního spodku neposuzuje.
Jak již bylo uvedeno výše, při výrobě antivibračních rohoží je nezbytné omezení
vstupního pryžového materiálu pouze na pneumatiky jedné kategorie vozidel.
Důkazem tohoto tvrzení jsou výsledky měření provedených na antivibračních
rohožích, u nichž separace vstupního materiálu nebyla provedena. Naměřené
hodnoty únosnosti vyjádřené statickým modulem přetvárnosti se lišily až o 100 %.
Zkušenosti s použitím antivibračních rohoží v zahraničí rovněž poukazují na to, že
v některých případech mohou nastat v průběhu provozu problémy s kvalitou tratě a
byly zaznamenány případy, kdy došlo k významně rychlejší degradaci geometrické
polohy koleje než u konstrukce bez antivibrační rohože. Proto je třeba problematice
únosnosti konstrukce s vloženou antivibrační rohoží věnovat i nadále zvýšenou
pozornost a zaměřit se zejména na chování této konstrukce při dynamickém, příp.
cyklickém zatížení.
10. Zkušební úseky na železničních tratích ČR
V České republice začaly být antivibrační rohože z pryžových recyklátů provozně
ověřovány na železničních tratích v roce 2000.
První zkušební úsek s jejich aplikací byl zřízen v rámci modernizace traťového
úseku Vraňany – Hněvice u železniční zastávky Horní Počaply v koleji č. 2 v délce
200 m. V tomto zkušebním úseku byly položeny antivibrační rohože Belar výrobce
Bohemiaelast a.s. Hovorčovice. Tyto rohože jsou na bázi recyklované pryžové drtě
pojené polybutadien -polyuretanovým pojivem značky Krasol z produkce firmy
Kaučuk a.s., Kralupy nad Vltavou. Antivibrační rohože byly použity o rozměrech 1500
x 500 x 25 mm. Ve zkušebním úseku byly položeny na upravenou zemní pláň
v podélném směru v osmi řadách. Pokládka probíhala ručně ve vytyčeném směru
s vzájemným přesahem podélných řad o cca 30 cm. Vzájemná držebnost spojení
jednotlivých rohoží v obou směrech byla zvýšena zámky, kterými byly rohože
opatřeny. Jedná se o úpravu (výřezy na polovičku tloušťky rohože) na okrajích
o rozměrech 12,5 x 20 mm, která umožňuje vzájemné spojení sousedních rohoží. Na
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rohože byla uložena konstrukční vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-32 mm a tloušťky
24 cm, na konstrukční vrstvě bylo zřízeno kolejové lože tloušťky 35 cm.
Přibližně po jednom roce provozu byl vyjmut vzorek rohože Belar s cílem
provedení kontrolních laboratorních testů pro srovnání s vlastnostmi rohože
nepoužité. Při vyjmutí vzorek nevykazoval žádné zjevné známky poškození nebo
změny tvaru, vizuálně odpovídal materiálu použitému v daném prostředí. Tato
odebraná část byla nahrazena rohoží novou. Vlastní laboratorní zkoušky prokázaly,
že u odebraného vzorku nedošlo k žádné významné změně sledovaných vlastností a
tím pádem ke ztrátě požadované funkčnosti rohože v konstrukci pražcového podloží.
Druhý zkušební úsek byl zřízen v roce 2001 v rámci modernizace úseku Kolín –
Záboří nad Labem u zastávky Starý Kolín v koleji č. 1 a 2. Zde byly položeny
antivibrační rohože USM 700, jejichž výrobcem byla firma Pragoelast a. s. Praha,
v celkovém objemu 1600 m2. Z hlediska materiálového složení jsou tyto rohože
obdobou rohoží Belar, jedná se tedy opět o druhotný pryžový granulát a syntetické
pojivo. Rohože v obou traťových kolejích byly položeny na stabilizovanou zemní pláň.
Na rohožích byla zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-32 mm a tloušťky
20 cm a následně kolejové lože tloušťky 40 cm. V koleji č. 1 nebyly rohože položeny
kontinuálně. V části, kde se nenachází obytná zástavba, bylo 50 m vynecháno. V
této koleji nejsou rohože vybaveny zámky pro zaklesnutí, byly kladeny pouze na
sraz. V koleji č. 2 rohože zámky měly a napojení obou druhů rohoží bylo provedeno
doměrkem zřízeným z bezzámkových rohoží v oblasti osy os. Rozměry použitých
rohoží USM 700 byly 1000 x 2000 x 25 mm.
Souhrnné údaje o zkušebních úsecích s antivibračními rohožemi na železničních
tratích jsou uvedeny v tab. 1.
Tab. 1 Zkušební úseky s antivibračními rohožemi na železničních tratích
Rok uložení

Trať

Umístění

Délka/Objem

2000

Vraňany - Hněvice

zast. Horní Počaply

200 m

2001

Kolín - Záboří n. L.

zast. Starý Kolín

1600 m2

11. Použití antivibračních rohoží u tramvajových tratí
Antivibrační rohože z pryžových recyklátů nacházejí uplatnění i u rekonstrukcí a
novostaveb tramvajových tratí. V Praze byl tento typ antivibračních rohoží poprvé
použit při rekonstrukci tramvajové tratě na Malostranském náměstí a v Letenské ulici
v roce 1995. Po aplikacích bylo zaznamenáno významné snížení přenosu vibrací a
zemního hluku do okolních budov. V roce 2001 byly rohože z pryžových recyklátů
použity při rekonstrukcích kolejových křížení u Národního divadla a na
Strossmayerově náměstí. V obou těchto případech byly zaznamenány velmi příznivé
akustické výsledky. Souhrnné údaje o těchto tramvajových tratích s antivibračními
rohožemi jsou uvedeny v tab. 2.
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Tab. 2 Vybrané úseky tramvajových tratí s antivibračními rohožemi v Praze
Rok uložení

Umístění

Prokázaná účinnost

1995

Malostranské náměstí

významné snížení přenosu vibrací a
zemního hluku do okolních budov

Letenská ulice
2001

u Národního divadla
Strossmayerovo náměstí

velmi příznivé akustické výsledky

Rohože byly dále použity například při rekonstrukci v ulici Sokolovská (po povodni)
a v ulici Karmelitská v roce 2002, v roce 2003 při novostavbě tratě Hlubočepy –
Barrandov a na trati Poříčí – Těšnov, v roce 2004 v ulici Sokolovská v úseku
Balabenka – Poliklinika Vysočany a v ulici Nádražní.
12. Účinnost antivibrační rohoží
Při průběžném monitorování zkušebních úseků s vloženými antivibračními
rohožemi je sledováno jejich chování, prováděny a vyhodnocovány vybrané zkoušky
a měření, odebírány vzorky pro provádění laboratorních zkoušek. Jde především
o provádění statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa železničního spodku a
kolejovém loži, zpravidla v rozsahu menším než bylo provedeno při zřizování úseků.
Provádí se vizuální kontrola stavu rohože na zvoleném místě a po určité době
expozice rohože v provozu se odebírá vzorek pro provedení laboratorních zkoušek a
porovnání změn vlastností rohože (ve zkušebním úseku u železniční zastávky Horní
Počaply je plánován odběr vzorků rohoží po 5 letech jejich použití s následným
laboratorním ověřením na jaro 2006). Jako doplňující se provádí nivelace úseků a
sledování výsledků jízd měřícími prostředky (měřícím vozíkem nebo měřícím
vozem), a to zejména výškových parametrů koleje.
Ke komplexnímu vyhodnocení účinnosti vložených rohoží je potřeba především
provést opakované měření úrovní hladin vibrací, a to za stejných podmínek, za
jakých bylo provedeno měření prvotní, aby bylo možné co nejpřesněji stanovit
efektivnost antivibračního opatření. Z výsledků měření ve zkušebním úseku
u železniční zastávky Starý Kolín vyplynulo, že pro vibrace ve vertikálním směru,
které jsou zde dominantní a rozhodující, byla zjištěna hodnota 68,6 dB, která splnila
nejvyšší přípustnou váženou hladinu zrychlení vibrací pro obytné místnosti, tj. 74 dB
pro dobu od 22:00 do 6:00 hodin. Původní nejvyšší naměřená vážená hladina vibrací
ve vertikálním směru byla 81,9 dB [7]. Vložené antivibrační rohože tedy splnily účel,
pro který byly do konstrukce pražcového podloží vloženy.
13. Závěr
Závěrem je možné konstatovat, že zhodnocení druhotné suroviny z vyřazených
pneumatik ve výrobě antivibračních rohoží a bokovnic snižujících negativní účinky
kolejového provozu v okolí železničních a tramvajových tratí se ukazuje jako velmi
perspektivní řešení. Nejen že je možné díky současné technologické úrovni
dosáhnout rovnocenných akustických vlastností u výrobků z recyklovaných materiálů
jako u výrobků z materiálů nových, ale současně ekologicky šetrným způsobem
znovu využít odpadový materiál z vyřazených pneumatik. Dalším přínosem je i dobrá
následná recyklovatelnost těchto antivibračních prvků.
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Vložení pružného prvku v podobě antivibračních rohoží do konstrukce pražcového
podloží však s sebou přináší celou řadu dosud nevyřešených problémů, např. vliv na
dlouhodobou stabilitu geometrické polohy koleje (GPK). Zejména z důvodu
bezpečnosti, ale i hospodárnosti (např. častější úprava GPK), je výzkum v této
oblasti velmi důležitý.
Efektivní použití antivibračních rohoží v pražcovém podloží je na základě
dosavadních zkušeností velmi závislé na konkrétních parametrech podloží, podle
nichž je potřeba volit správné parametry rohoží (tloušťku, tuhost, únosnost, typ spoje
apod.). Zejména se však ukazuje jako nezbytné dlouhodobé pečlivé zkoumání
dynamického chování celého systému jak v laboratorních podmínkách, tak
v reálných podmínkách na zkušebních úsecích. Jedině po pečlivém prozkoumání a
pochopení zákonitostí je možné navrhnout správné parametry antivibračních prvků a
tím zajistit dlouhodobou stabilitu tratí s vloženým pružným prvkem.
Přestože jsou antivibrační rohože v České republice již několik let používány,
neodráží se dosud tato skutečnost patřičným způsobem v české předpisové
základně (OTP, dodací podmínky, atd). Stále není v platnosti žádný český předpis,
který by stanovoval materiálové požadavky na rohože a podmínky pro jejich použití.
Tato skutečnost je v praxi obcházena orientačním používáním německých směrnic a
předpisů. V brzké době tak bude třeba připravit a uvést do praxe české předpisy,
které budou založeny na zkušenostech s použitím antivibračních rohoží v reálném
provozu (na zkušebních úsecích) a na poznatcích z laboratorních zkoušek.
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Abstract
The paper deals with the use of recycling materials coming from building and
demolition waste and possibilities of their use in road construction and road repair.
The concrete recycled materials are according to EN classified as aggregate and the
use in road construction depends on fulfilling the quality characteristics. The brick
recycling materials is classifies as granular material similar to soil and they can be
used in earth construction and in sub-base course without binder and in base course
in case of stabilization by Portland cement.
1. Úvod
Podle Plánu odpadového hospodářství ČR se mělo do roku 2005 využívat 50 %
hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů (dále SDO) a do roku 2012
již více než 75 % jejich produkované hmotnosti. Pozemní komunikace jsou
velkoobjemové stavby a od nepaměti stavitelé využívali všech možných místních
zdrojů včetně stavebních a demoličních odpadů. Je tedy jaksi samozřejmým
předpokladem, že se tato část stavebnictví patřičně postará o splnění Plánu.
Pročetl jsem si několik příspěvků z dřívějších konferencí Recycling a z nich
vyplývá, že problematika není v soustavě stávajících předpisů pociťována jako
jednoduchá. Odhlédneme-li od požadavků životního prostředí, pak z hlediska
technického použití materiálu do konstrukce vozovky musí materiál splnit požadavky,
které jsou nastaveny na použití přírodních materiálů. I při splnění podstatných
požadavků bude stále existovat ať oprávněná nebo neoprávněná nedůvěra
v recyklovaný materiál. Vždy se bude jednat o materiál s podstatně vyšší variabilitou
vlastností mající vliv na vlastní výrobu a na funkci prováděné konstrukční vrstvy
budované pozemní komunikace.
Přesto se domnívám, že ve stávající struktuře technických předpisů je dostatek
místa pro využití produkovaných recyklátů při výstavbě a opravě pozemních
komunikací a rád bych na tyto skutečnosti v tomto příspěvku upozornil.
2.

Recyklované materiály

Recykláty pocházející ze SDO je možno rozdělit z hlediska následného použití
na:
− recyklát obsahující pouze drcený beton pocházející ze stavebních konstrukcí a
prvků a tento betonový recyklát (RB) lze považovat za kamenivo,
− recyklát obsahující převážně cihelné úlomky a zbytky zdiva (omítky, beton a
ztvrdlé malty) s příměsí materiálů jako jsou nemagnetické kovy, sklo, struska,
popel a keramika v množství do 10 % a tento cihelný recyklát (RC) lze
považovat za zrnitý materiál odpovídající v přírodě se vyskytujícím zeminám.
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Použití recyklátů samostatně nebo v kombinaci s jinými frakcemi přírodního nebo
umělého kameniva do pozemních komunikací je uvedeno v tabulce 1. V tabulce jsou
uvedeny stávající ČSN pokrývající výstavbu a opravu pozemních komunikací.
Tabulka 1 – Užití recyklovaných materiálů při stavbě pozemních komunikací
Užití v pozemní komunikaci

Druh vrstvy

Obrusná vrstva vozovky,
pouze RB

Asfaltová hutněná vrstva
Nátěr
Emulzní kalové vrstvy

ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6130

Cementobetonový kryt,
pouze RB

Spodní vrstva dvouvrstvového
cementobetonového krytu

ČSN 73 6123

Ložní a podkladní vrstva vozovky,
Asfaltová hutněná vrstva
pouze RB
Podkladní vrstva
vozovky

Zemní těleso, RC

RB
RC
RB, RC
RB

Související norma

ČSN 73 6121

Hydraulicky stmelená vrstva
Stabilizovaná vrstva
Nestmelená vrstva
Prolévaná vrstva

ČSN 73 6124
ČSN 73 6125
ČSN 73 6126
ČSN 73 6127

Podloží násypu, vrstva (ztužující)
násypu, podloží vozovky (aktivní
zóna), obsypy, zásypy

ČSN 73 6133

2.1 Betonový recyklát do konstrukčních vrstev vozovek
Kameniva z recyklovaných materiálů nebyla v ČSN 72 1512 Hutné kamenivo
pro stavební účely nijak zmíněna. ČSN EN 12620, ČSN EN 13043 a ČSN EN 13242
platné pro kameniva do betonu, do asfaltových směsí a do nestmelených a
stmelených směsí podkladních vrstev již mezi zdroji pro výrobu kameniva uvádí
i recyklované materiály. Je však vhodné zmínit znění poznámky 1 z předmětu norem,
která vyjadřuje, že požadavky v těchto evropských normách jsou založeny na
zkušenostech s druhy kameniva se zavedeným používáním. Jestliže se má použít
kamenivo ze zdrojů, s nimiž není tolik zkušeností, musí se postupovat opatrně, např.
v případě recyklovaného kameniva a kameniva z některých průmyslových vedlejších
produktů. Takové druhy kameniv, které mají splňovat všechny požadavky těchto
evropských norem, mohou mít jiné charakteristiky nezahrnuté v Mandátu M 125.
Pokud se požadují jiné charakteristiky k posouzení jeho vhodnosti, použijí se
předpisy platné v místě jejich použití. Protože takový předpis nebyl v ČR zpracován,
platí z hlediska technických specifikací uvedené ČSN EN.
Návaznost ČSN EN pro kameniva do specifikací vrstev vozovky ještě není plně
zajištěna. Pouze ČSN EN 13877-1 (Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály)
prošla připomínkovým řízením a žádná omezení týkající se použití recyklovaného
kameniva norma neobsahuje.
Na podporu použití recyklovaného kameniva je vhodné uvést zkušenosti
z přestavby cementobetonové dálnice v Rakousku. Zde byl starý cementobetonový
kryt předrcen, tříděn a získané kamenivo o zrnitosti vyšší než 4 mm bylo použito pro
výrobu betonu do spodní vrstvy dvouvrstvového krytu, přičemž obsah asfaltového
recyklátu v kamenivu v množství do 10 % nijak neovlivnil kvalitu betonu.
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Při použití betonového recyklátu do vrstev vozovek se může upozorňovat na jeho
vyšší nasákavost, která pouze vyžaduje, aby se provedly zkoušky trvanlivosti
(mrazuvzdornosti). Vlastní vyšší nasákavost při použití do asfaltových směsí bude
vyžadovat vyšší dávkování asfaltového pojiva. Pro posouzení dávkování pojiva byla
zpracována metodika obsažená v TP MD ČR 138 Užití struskového kameniva pro
stavbu pozemních komunikací, VUT FAST, 2000; také struskové kamenivo má vyšší
nasákavost.
2.2 Cihelný recyklát do zemních prací
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
podle článku 3.2.1 považuje cihelný recyklát ze SDO za druhotnou surovinu.
Recyklát se smí použít pro stavbu zemního tělesa jako každá jiná zemina nebo
kamenitá sypanina za předpokladu, že neobsahuje nežádoucí organické a minerální
látky s negativním vlivem na životní prostředí. Materiál nesmí obsahovat látky, které
působením klimatických vlivů mění svůj objem, pevnost a tvar (ocelový odpad, dřevo,
sádra apod.); tento požadavek je vhodnější upřesnit stanovením limitovaných
množství a velikostí těchto materiálů.
Zatřídí-li se cihelný recyklát z hlediska zemních prací podle ČSN 72 1002, jedná
se o materiál velmi vhodný. Z toho důvodu se využívá v místech zemních těles, kde
přinášejí výhody dané snadnou manipulací, zabudováním, zhutněním a únosností
(ve vrstevnatém násypu, pro zásyp rýh, pro zlepšení nebo vytvoření podloží vozovky
apod).
2.3 Cihelný recyklát do nestmelených vrstev vozovek
TP MD ČR 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. VUT FAST, 2004,
s opatrností připouští použití cihelného recyklátu do spodní podkladní vrstvy vozovek
nižšího dopravního významu a nízkého dopravního zatížení (vozovky silnic II. a III.
třídy při dopravním zatížení do 100 těžkých nákladních vozidel průměrně denně a
pro vozovky obslužných místních komunikací, nemotoristických, účelových a
dočasných komunikací, odstavných a parkovacích ploch i pro případné vyšší
dopravní zatížení), viz tabulka A.5. RC musí splňovat požadavky ČSN 73 6126 pro
vrstvu mechanicky zpevněné zeminy, což jsou požadavky zrnitosti, charakteristiky
omezující plasticitu jemných částic a poměr únosnosti materiálu CBR po nasycení
vodou vyšší než 20 %. Všechny tyto požadavky jsou běžně splnitelné.
2.4 Cihelný recyklát do stabilizovaných vrstev vozovek
Stabilizace podle ČSN 73 6125 se týkají úpravy zemin, směsi zemin nebo jiného
zrnitého materiálu s použitím pojiva. Pro RC se obvykle používá cement případně s
přísadami. Podmínky použití vychází z průkazních zkoušek založených na zkoušení
pevnosti stabilizace po 7dením zrání (v případě cementu) a také po 28dením uložení
a následném vystavení zkušebních těles mrazovým cyklům. Těmito zkouškami se
modeluje chování v průběhu stavby a následně při zabudování do konstrukce
vozovky s působením účinků mrazu a tání ve vrstvě vozovky.
3. Využití odpadních materiálů v pozemních komunikacích
Pracoviště autora v letech 2003 až 2006 v 5. rámcovém programu EU pracovalo
na výzkumném projektu SAMARIS (Sustainable and Advanced MAterials for Road
InfraStructure) zabývajícím se mimo jiné využitím silničních recyklačních technologií
a využitím průmyslových odpadů v silničním stavitelství. Studie hodnotící technologie
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a množství zpracovaných hmot ve státech střední a východní Evropy sice ČR
zařadila na čelo mezi těmito státy, ale ve srovnání s vyspělými státy Evropy jsou
technologie nerozvinuté a nemají celkovou systémovou návaznost zpracování
odpadů. V hodnocení příčin nerozvinutého stavu byl spatřován v menším zájmu ze
strany správců a investorů působících v silničním hospodářství. Realizační výstupy
výzkumného projektu byly zaměřeny na zpracování technických přehledů pro
jednotlivé technologie pro úpravu průmyslových odpadů. Dokumentace se týká
využití strusek, uhelných hlušin, odpadů ze zpracování kameniva, slévárenského
písku, recyklátů z vozovek a stavebních konstrukcí, popílků a škvár z elektráren a
spaloven komunálních odpadů a také využití ojetých pneumatik. Dokumentace bude
předána k volnému použití Ředitelství silnic a dálnic.
Jako jednomu z řešitelů výzkumného projektu připadá povinnost šířit získané
poznatky. Proto se na FAST koncem dubna 2006 plánuje seminář k výsledkům
výzkumu, který se týkal recyklačních technologií a využití průmyslových odpadů.
4.

Závěr

Recykláty ze SDO jsou vhodným materiálem pro použití při výstavbě a opravách
pozemních komunikací.
Je pravdou, že recyklované kamenivo (betonový recyklát) do vrstev vozovek není
dostupné v takovém množství, aby se vyplatilo podstupovat postupné kroky
v souladu se systémem jakosti v oboru pozemních komunikací (Metodický pokyn SJPK, MDS ČR 2001 VD 9/2001, č.j. 20840/01-120). Pro producenta RB to znamená
provádět počáteční zkoušky materiálu a zajišťovat výrobu v souladu s vydaným
certifikátem systému řízení výroby. Počáteční zkoušky se musí provádět při použití
každého nového zdroje recyklovatelného betonu (postup je dobře zpracován
v příspěvku Krutil K.: Posuzování shody výrobků ze stavebních a demoličních
odpadů, Sborník Recyklace 2005). Pro výrobce vrstev vozovek to pak znamená
zpracovat průkazní zkoušky pro použití betonového recyklátu dodávaného výrobcem.
Přesto lze předpokládat, že v rámci oprav betonových vozovek bude docházet
k plnému využití materiálů při prováděné opravě vozovek.
Na druhé straně použití cihelného recyklátu je otázkou zpracování průkazních
zkoušek postupem podle příslušných ČSN platných pro dané použití. Použití
cihelného recyklátu zejména v městských aglomeracích přináší řadu výhod.
V minulosti se předpokládalo zpracování TP MD ČR, které by výslovně umožnily
použití recyklátu ze SDO při stavbě pozemních komunikací. MD pro ten účel
financovalo výzkumný projekt pro zpracování druhotných surovin, ale předložený
návrh TP pro využití recyklátu ze SDO nezahrnoval celou šířku problematiky.
Zavedením ČSN EN pro kameniva a vydáním TP 170 se problematika podstatně
zjednodušila a této jednoduchosti pak odpovídá i tento příspěvek.
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Abstract
Czech Accreditation Institute (CAI) ensures the accreditation system in the Czech
Republic. CAI as the national accreditation body offers accreditation of the following
entities: testing laboratories, calibration laboratories, certification bodies, inspection
bodies, environmental verifiers (EMAS programme) and providers of proficiency
testing schemes.
1. Úvod
Globální koncepcí pro zkoušení a certifikaci Evropské společenství v roce 1989
deklarovalo význam akreditace a potřebu vzniku národních akreditačních systémů
jako jednoho z prvků nezbytných pro odstraňování technických překážek obchodu
v rámci vytváření jednotného trhu. V rámci Evropské unie (EU) není budován žádný
evropský nadnárodní systém, ale je podporováno vytváření národních akreditačních
systémů, jejichž činnost je založena na základě jednotných mezinárodně uznávaných
pravidel a Evropská komise doporučuje, aby notifikující orgány využívaly při své
činnosti nálezů národních akreditačních orgánů.
Akreditace musí zabezpečovat posouzení a následný dohled nad akreditovanými
subjekty tak, aby bylo garantováno, že splňují kritéria norem využívaných při
akreditaci, tzn. nezávislost, zavedený a dokumentovaný systém kvality a odbornou
způsobilost k vykonávaným činnostem.
Národní akreditační orgány v jednotlivých zemích musí rovněž splňovat
požadavky příslušných norem pro akreditační orgány. Jejich způsobilost a funkce jimi
spravovaných systémů je pravidelně posuzována mezinárodními organizacemi
zabývajícími se akreditací podle mezinárodních norem, které stanovují požadavky
na národní akreditační orgány.
2. Základní terminologie a definice
Notifikace – oznámení členského státu EU orgánům Evropského společenství
a všem členským státům EU o právnické osobě, která byla pověřena členským
státem EU k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky.
Autorizace – pověření subjektu (právnické osoby) ústředním správním úřadem,
resp. správním úřadem, výkonem státní správy (např. k činnostem při posuzování
shody výrobků stanovených podle zákona).
Akreditační orgán – orgán řídící a spravující akreditační systém a udělující
akreditaci.
Akreditační systém – systém, který má vlastní pravidla postupu a managementu
k provádění akreditace.
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Akreditační kritéria – soubor požadavků akreditačního orgánu, které musí subjekt
akreditace splnit, aby byl akreditován. V současné době jsou tato kritéria založena
zejména na souboru norem ČSN EN řady 45 000 (ČSN EN ISO/IEC).
Akreditace – postup, na jehož základě pověřený orgán vydává osvědčení o tom,
že právnická nebo fyzická osoba je způsobilá provádět určité činnosti.
Certifikační orgán – orgán provádějící certifikaci shody.
Certifikační systém – systém, který má vlastní pravidla postupu a managementu
pro provádění certifikace.
Certifikace – činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby,
která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě
se specifikovanými požadavky.
Certifikát (shody) – dokument vydaný podle pravidel certifikačného systému
vyjadřující poskytnutí přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek, proces
nebo služba, jsou ve shodě se specifickou normou nebo jiným normativním
dokumentem.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů – (dále jen zákon
č. 22/1997 Sb.) upravuje v České republice způsob stanovování technických
požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo
bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (dále
jen oprávněný zájem); práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují,
popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit
oprávněný zájem; práva a povinnosti osob pověřených k činnostem, které souvisí
s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním
zkušebnictvím; způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou
technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv
a požadavků práva Evropských společenství. Bližší specifikace k provedení
některých ustanovení zákona jsou uvedeny v souvisejících právních předpisech.
3. Národní akreditační orgán – Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Český institut pro akreditaci (ČIA) byl zřízen
1.1.1993
Ministerstvem
hospodářství
jako
příspěvková organizace. Od roku 1998 působí
ČIA jako obecně prospěšná společnost,
jejíž zakladatelem je Česká republika zastoupená
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).
Rozhodnutím MPO č. 135/1998 byl ČIA pověřen
prováděním
akreditace
podle
zákona
č. 22/1997 Sb. a usnesením vlády č. 651/2002 pro
program EMAS.
Na základě zakládací listiny a v souladu
s vyjádřeními MPO je ČIA oprávněn poskytovat služby v obecném rozsahu. Služby
ČIA mohou využívat nejen organizační složky státu, ale i veškeré ostatní státní
i privátní subjekty, jak v oblastech regulovaných právními předpisy,
tak i ve smluvních vztazích.
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4. Národní akreditační systém
Akreditační sytém jako součást Národní politiky podpory jakosti, který v České
republice (ČR) spravuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako národní akreditační
orgán, zajišťuje akreditaci následujících subjektů:
- zkušebních laboratoří včetně zdravotnických laboratoří,
- certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti, EMS,
pracovníků,
- inspekčních orgánů,
- environmentálních ověřovatelů (EMAS),
- organizátorů programů zkoušení způsobilosti.
Akreditace je ČIA prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel
obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších dokumentech týkajících
se akreditace, na základě příslušných metodických pokynů pro akreditaci (MPA)
a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací, které ČIA s ohledem
na obecnou povahu mezinárodních norem a normativních dokumentů týkajících
se akreditace schválil k zavedení do akreditačního systému spravovaného ČIA. MPA
slouží k interpretaci a upřesnění kritérií obsažených v mezinárodních normách,
normativních a dalších dokumentech týkajících se akreditace.
Mimo uvedeného systému akreditace existuje v ČR poměrně velké množství
systémů spravovaných ústředními správními úřady, profesními sdruženími, resp. jinými
správci, které posuzují způsobilost subjektů podle podobných požadavků nebo podobné
systémy vytvářejí. Jako příklad těchto systému lze uvést systém posuzování
zdravotnických zařízení (Ministerstvo zdravotnictví), systémy posuzování zemědělských
poradců a laboratoří provádějících analýzy půd, rostlinného materiálu, krmiv, kalů a
sedimentů (Ministerstvo zemědělství), systémy posuzování stanic technických kontrol a
zkušeben působících v leteckém průmyslu (Ministerstvo dopravy) aj.
Z hlediska systémového řešení není existence více duplicitních systémů optimální.
Systém zavedený ČIA umožňuje rychlou reakci na požadavky zákazníků, což je
výhodné a ekonomicky méně náročné pro všechny zainteresované strany, než
budování jekéhokoliv nového systému. Jako významný faktor je třeba brát v úvahu i
zatížení akreditovaných subjektů, které jsou podrobovány několikanásobným
opakovaným návštěvám posuzovacích orgánů, aby jejich výroky byly v jednotlivých
systémech akceptovány. Národní akreditační orgán je schopen subjekty posoudit v
celém rozsahu jejich činností s tím, že výsledky jsou akceptovány i v mezinárodním
měřítku.
Na základě zájmu zákazníků o rozšiřování poskytovaných služeb ČIA průběžně nové
služby zavádí. V posledních letech bylo do akreditačního systému zahrnuta např.
akreditace certifikačních orgánů k certifikaci systémů BOZP, k certifikaci systému
managamentu bezpečnosti informací nebo certifikačních orgánů provádějících
kvalifikaci a klasifikaci stavebních dodavatelů atd.
5. Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace
Jednotlivé národní akreditační orgány se sdružují do mezinárodních organizací
zabývajících se akreditací, jejichž cílem je spolupracovat při tvorbě pravidel
a postupů akreditace. V současnosti v této oblasti působí tři mezinárodní organizace:
- EA (European co-operation for Accreditation) – Evropská spolupráce v akreditaci,
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- ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) – Mezinárodní
spolupráce v akreditaci laboratoří,
- IAF (International Accreditation Forum) – Mezinárodní akreditační fórum.
Národní akreditační orgány uzavírají v rámci mezinárodních organizací na základě
pozitivního výsledku vzájemného posouzení mnohostranné dohody o vzájemném
uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů, na které navazují dohody
o uznávání výsledků činnosti akreditovaných subjektů (např. protokolů o zkouškách,
kalibračních listů, certifikátů), a to na základě harmonizace přístupu jednotlivých
signatářů k postupům a předpisům akreditace (vzájemná srovnatelnost a akceptace).
ČIA je za Českou republiku určeným signatářem následujících dohod:
- MLA EA (MLA: Multilateral Agreement) – o vzájemném uznávání výsledků
akreditace ve všech existujících oblastech,
- MLA IAF – o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace
systémů kvality, EMS a certifikace výrobků,
- MRA ILAC (MRA: Mutual Recognition Arrangement) – o vzájemném uznávání
výsledků akreditace v oblasti zkoušek a kalibrací.
4. Notifikace, autorizace, akreditace a certifikace
Vazby a návaznosti mezi notifikací, autorizací, akreditací, certifikací a příslušnými
vydávanými dokumenty zjednodušeně a schématicky uvádí následující obrázek.
ES

Zkratky:

NO

ÚNMZ

AO

AO

ČIA

A

A

A

ORG

ORG

ORG

CERTIFIKÁT

ORG

ES – Evropská
společenství
ÚNMZ – Úřad pro
technickou normalizaci,
metrologii a státní
zkušebnictví
NO – notifikovaná
osoba
AO – autorizovaná
osoba
A – akreditovaný
subjekt
ORG – organizace,
subjekt (právnická
nebo fyzická osoba)

5. Závěr
ČIA v rámci svého pověření bude i nadále zajišťovat a rozvíjet národní akreditační
systém České republiky při zohlednění mezinárodních souvislostí a požadavků svých
současných i budoucích zákazníků.
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REALIZACE OPATŘENÍ NA PODPORU RECYKLACE
SDO VYCHÁZEJÍCÍ Z POH PŮVODCŮ (MĚST A FIREM)
IMPLEMENTATION OF PRECAUTIONS SUPPORTING RECYCLATION OF
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE (ISSUED BY WASTE
MANAGEMENT PLANS OF WASTE GENERATORS - MUNICIPALITIES AND
COMPANIES)
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč
ECO – Management, s.r.o., (ecomanag@ecomanag.cz, www.ecomanag.cz)
Abstract
This article brings the overview of actually prepared projects in the area of
construction and demolition waste treatment. These projects are scheduled in Waste
management plans (especially in the plans of municipalities). These projects are cofunded from OP Infrastructure, SFŽP or CBC Phare.
1. Úvod
V tomto článku je uveden přehled připravovaných projektů, které souvisí
s nakládáním se stavebními a demoličními odpady. Realizace těchto projektů
vychází ze zpracovaných Plánů odpadového hospodářství (dále jen POH) původců
odpadů. Tento článek navazuje na naše příspěvky [1],[2] presentované na konferenci
RECYCLING 2005 a 2004. V těchto příspěvcích byla popsána problematika
zpracování krajských POH a metodika zpracování POH původců se zaměřením na
stavební odpady a jejich producenty.
2. Typy projektů
Projekty související se stavebními odpady lze rozdělit na dvě skupiny. V prvé řadě
se jedná o sběrné dvory odpadů obcí a měst. V těchto sběrných dvorech se budou
shromažďovat stavební odpady pouze do určitého množství (většinou ve
velkoobjemových kontejnerech) a budou dále předávány firmám zajišťujícím jejich
recyklaci (popřípadě sváženy na regionální centra, viz níže).
Druhým typem projektů jsou „regionální centra pro nakládání s odpady“. Tato
centra by měla splňovat některé základní parametry. Jedná se především o:
•

dostatečnou svozovou oblast,

•

ekonomickou rentabilitu vzhledem ke kapacitě a provozu,

•

umístění pokud možno v těžišti svozové oblasti,

•

dobré dopravní napojení.

Tato centra se budují postupně, v jednotlivých fázích (z důvodu velké finanční
náročnosti). Do budoucna by centra měla pokrýt nakládání s celou škálou
komunálních odpadů. Jedná se především o následující technologie:
•

dotřiďovací linka na odděleně sebrané odpady,
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•

zařízení na zpracování biodegradabilního odpadu (kompostárna, anaerobní
digesce),

•

recyklační deponie stavebních a demoličních odpadů,

•

překladiště,

•

případně jiné technologie pro nakládání s SKO (např. MBT).

Nás samozřejmě nejvíce zajímají deponie pro shromažďování stavebních
a demoličních odpadů. Na těchto plochách se budou shromažďovat odpady jako
cihly, betony, asfaltové kry a směsný stavební odpad. Po naplnění kapacity vhodné
pro recyklaci budou nashromážděné odpady jednorázově zpracovány mobilní
recyklační linkou (toto zařízení nebude součástí areálu a bude zabezpečeno
smluvně).
3. Projekty již schválené
Jedná se o projekty spolufinancované z Operačního programu Infrastruktura, které
byly podány a schváleny v rámci 2. výzvy. Příjem žádostí v rámci 2. výzvy byl
ukončen 13. března 2005. V rámci 1. výzvy projekty tohoto typu nebyly schváleny
(většinou ani podány).
Dále se jedná o projekty podpořené v rámci posledních výzev programu CBC
Phare – česko rakouská příhraniční oblast. V tomto případě se jedná o Jihočeský
a Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Jedná se o projekty, které jsou v současné
době většinou ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby.
Přehled těchto projektů uvedený po jednotlivých krajích je uveden v Tab. č. 1
(seznam zahrnuje pouze projekty, financované z OP Infrastruktura a CBC Phare).
4. Projekty podané
V rámci 3. výzvy OP Infrastruktura, kde příjem žádosti byl ukončen 31. října 2005,
bylo v prioritě „Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“
zaregistrováno celkem 61 projektů. Seznam podaných projektů není veřejně
dostupný. V současné době probíhá hodnocení a výběr projektů k podpoře. Přehled
schválených projektů v rámci této výzvy bude podle vyjádření SFŽP k dispozici
nejdříve koncem března tohoto roku.
Podrobnější přehled o podaných projektech máme v rámci Jihomoravského kraje.
Jedná se např. o sběrné dvory odpadů v Černé Hoře, Hustopečích, Ráječku,
Syrovicích a Vracově. V oblasti „odpadových center“ je podán projekt Regionálního
odpadového centra Znojmo.
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Dříteň
Vimperk

Jihočeský
Jihočeský

Jihomoravský Těmice

Jihomoravský Ratíškovice
Rájec –
Jihomoravský
Jestřebí

Jihomoravský Prušánky

Jihomoravský Podolí

Jihomoravský Hovorany
Jihomoravský Němčičky
Jihomoravský
Pavlice

Jihomoravský Hodonín

Jihomoravský Čejkovice

Jihomoravský Bošovice

Lokalita

Kraj

Tab č. 1 – Schválené projekty

Dotřiďovací linka
Těmice

Sběrný dvůr odpadů
Plocha pro
shromažďování a
recyklaci stavebního
odpadu
Sběrný dvůr odpadů
Sběrné středisko
odpadů

Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr odpadů
Sběrný dvůr odpadů

Regionální centrum
Hodonín pro nakládání
s komunálními odpady

Sběrný dvůr odpadů
Separační dvůr
Sběrné středisko
odpadů
Sběrný dvůr odpadů

Název projektu

Dobrovolný svazek
obcí Severovýchod,
EKOR s.r.o, Kyjov

Město Rájec-Jestřebí

Obec Ratíškovice

Obec Prušánky

Obec Hovorany
Obec Němčičky
Svazek obcí při
formanské cestě
Obec Podolí

Město Hodonín,
Tespra Hodonín s.r.o.

Obec Čejkovice

Obec Bošovice

Investor,
provozovatel
Obec Dříteň
Město Vimperk

Výstavba dotřiďovací linky, dotřiďovací linka
bude součástí Centra zpracování odpadů
Těmice, které bude dobudovávané v dalších
letech a součástí kterého by měla být deponie
pro stavební odpady.

Výstavba plochy pro shromažďování a
recyklaci stavebního odpadu v Prušánkách.

Modernizace multifunkčního sběrného dvora a
výstavba dotřiďovací linky. Součástí sběrného
dvora je shromažďování stavebních odpadů do
velkoobjemových kontejnerů.

Popis projektu
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Plzeňsko

Duchcov
Bystřice pod
Lopeníkem
Rokytnice
Strání

Plzeňský

Ústecký

Zlínský

Zlínský
Zlínský

Vsetín Bobrky

Přeštice

Plzeňský

Zlínský

Černošín

Plzeňský

Logistické centrum
odpadů mikroregionu
Vsetínsko

Sběrný dvůr odpadů
Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr odpadů
Integrovaný projekt
výstavby sběrných
dvorů odpadů ve
velkých sídlech
Plzeňského kraje
Sběrný dvůr odpadů

Město Vsetín

Město Duchcov
Obec Bystřice pod
Lopeníkem
Obec Rokytnice
Obec Strání

Účelový svazek obcí
(výstavba sběrných
dvorů) Plz. kraje

Sdružení obcí pro výst.
a prov. skládky
ČERNOŠÍN
Město Přeštice

Mikroregion Svitavsko,
Liko a.s.

Integrovaný systém
nakládání s odpady sběrné dvory Svitavska

Mikroregion
Svitavsko

Pardubický

Zařízení pro třídění
odpadů SOČ Černošín

Město Žamberk
TS Žamberk s.r.o.

Sběrný dvůr odpadů

Žamberk

Město Žamberk

Město Veselí nad
Moravou
Město Litovel
Obec Mikulovice

Pardubický

Sběrný dvůr odpadů
Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr odpadů

Pardubický

Veselí nad
Moravou
Litovel
Mikulovice

Centrum nakládání s
Dlouhoňovice
odpady Dlouhoňovice

Olomoucký
Olomoucký

Jihomoravský

Logistické centrum odpadů řeší ucelený
systém sběru, svozu, třídění i zpracování
odpadů pro svozovou oblast mikroregionu
Vsetínsko. Součástí centra je plocha pro
shromažďování stavebních odpadů.

Výstavba osmi sběrných dvorů odpadůzařízení pro nakládání s odpady ve velkých
obcích Plzeňského kraje (nad dva tisíce
obyvatel).

V rámci projektu bude rekonstruováno nebo
vybudováno 17 sběrných dvorů, 34 obcí bude
dovybaveno sběrnými nádobami na odpad
Výstavba zařízení pro třídění odpadů a
překladiště velkoobjemových odpadů SOČ
Černošín

Vybudování centrálního zařízení pro nakládání
s vybranými druhy odpadů v lokalitě skládky
interních odpadů

6. Závěr
V tomto příspěvku jsme uvedli přehled připravovaných projektů v oblasti
odpadového hospodářství, které souvisí se shromažďováním nebo recyklací
stavebních a demoličních odpadů. Jedná se o projekty, které byly schváleny pro
financování v rámci Operačního programu Infrastruktura – 2 výzva. Dále je tento
přehled doplněn o projekty schválené v rámci poslední výzvy programu CBC Phare –
česko rakouský příhraniční region (Jihočeský, Jihomoravský a kraj Vysočina).
Tyto projekty představují podnikatelskou příležitost pro recyklační firmy. Ať už se
jedná o menší projekty typu „sběrný dvůr odpadů“, kde bude zájmem provozovatelů
(většinou města a obce) odvoz shromážděných odpadů na stávající deponie a
recyklace těchto odpadů. U větších projektů typu „centrum nakládání s odpady“
budou provozovatelé poptávat služby mobilních recyklačních linek.
Literatura
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ANALÝZA STAVU RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH
ODPADŮ A STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE
AN ANALYSIS OF A RECYCLING SITUATION OF THE BUILDING AND
DEMOLITION WASTE AND THE STRATEGY OF FUTURE DEVELOPMENT
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
Abstract
The paper deals with the situation of the recycling of the building and demolition waste in
the Czech Republic during the last 6 years. It is evident that the process stagnated in 2004
and fall down in 2005. 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
Recyklace stavebních a demoličních odpadů se od poloviny devadesátých let
stávala v České republice (obdobně jako tomu již dříve bylo v některých členských
zemích EU) běžnou technologií pro využívání stavebních a demoličních odpadů
(SDO). Tyto odpady se místo na skládky či spíše různé spekulativní „stavební
aktivity“ (jako např. „pseudorekultivace“ vytěžených povrchových prostor či
„vyrovnávání terénu“) postupně dostávaly k recyklačním provozům, které z nich
vytvářely recyklované plnohodnotné stavební materiály nahrazující především
stavební kámen a štěrkopísky. Současně postupně dosahovaný stav lze nyní
považovat nejen za akceptaci ekologického chování v rámci naplňování koncepce
trvale udržitelného rozvoje, ale je také spojen s celou řadou legislativních opatření.
Jedná se zejména o zákon o odpadech 185/2001 Sb. a v poslední době např. i o
vyhlášku 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a řadu dalších.
Produkce recyklátů ze stavebních odpadů se v jednotlivých sledovaných letech
postupně zvyšovala. Přitom s uplatňovanou legislativou – zejména zákonem 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky a na něj navazující nařízení vlády
163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky (ve znění násl.
předpisů – zejména nařízení vlády 312/2005 Sb.) se přirozeně zvyšovaly i požadavky
na jakost a systémy prokazování jakosti produkovaných recyklátů.
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
pravděpodobně v tom, že oficiální „Informační databáze odpadového hospodářství“
(ISOH), vedená z pověření Ministerstva životního prostředí 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
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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.“ Zde vstupuje recyklační firma do vztahu s majitelem inertního minerálního
materiálu dle schématu:
majitel inertního minerálního materiálu

recyklační firma

Takto recyklované inertní minerální odpady ani produkty z nich vyrobené zpravidla
neprocházejí databází ISOH. Přitom se jedná o významné produkované objemy.
Proto provádí ARSM od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci u
jednotlivých výrobců recyklátů v ČR (Tab. 1). Jak je z uvedené tabulky patrné, je
skutečná celková produkce recyklátů z inertních minerálních materiálů paradoxně
vyšší, než množství v daném časovém období produkované.Tento rozdíl je variabilní,
ale obecně lze konstatovat, že od roku 2002 se začal snižovat, což ukazuje na
zpřesňování údajů v databázi ISOH a dále zlepšený systém sledování toků
stavebních a demoličních odpadů včetně nakládání s nimi.
Tab. 1 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách
(udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok)
Rok
Druh recyklovaného odpadu

2000

2001

2002

2003

2004

Cihelná suť

589,4

990,0

1408,9

1391,6

1664,3

Betonová suť

384,6

614,8

1013,9

1254,6

994,0

Asfaltové směsi bez dehtu

317,9

323,9

475,2

516,4

514,2

79,0

3,9

0,6

59,0

130,6

Kamenivo

704,0

513,3

464,2

913,4

718,5

Výkopové zeminy

261,0

275,7

339,4

452,1

432,3

Ostatní

249,6

417,5

300,7

261,4

309,1

Celkem

2585,4

3139,0

4002,6

4848,5

4770,5

Z toho minerální suť
(cih. suť + betonová suť + asfalty + směs.
st. odpad)

1370,8

1932,5

2898,3

3221,6

3303,1

Celkem zeminy a recyklované kamenivo

965,0

789,0

803,6

1365,5

1150,8

Rec. dalších odpadů (struska a uhelná
hlušina) celk.

249,6

417,5

300,7

261,4

309,1

Celková produkce minerální sutě dle
databáze ISOH (1701 + 1703 + 1709)

1832,6

1739,0

2295,4

3189,7

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

3600
až
3920

3776
až
4280

4200
až
4700

5000
až
5500

Směsný stavební odpad

není
údaj
5000
až
5500

zdroj Asociace pro rozvoj recyklace stav. materiálů v ČR
Při posledním šetření v roce 2005 (za rok 2004) bylo zjištěno, že 34 rozhodujících
firem, které skutečně vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 61
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drtičů s maximální výkonností 25 až 160 t/hod a ca 65 třídičů. Celková roční kapacita
všech recyklačních linek v ČR je ca 6.500.000 tun, tj. ca o 30% vyšší, než je
produkce. 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.
Hodnoty o objemech produkovaných recyklátů uváděné v tabulce 1 je nutno
považovat za hodnoty přibližné, neboť jsou získány na základě údajů firem, které
nelze nijak ověřit. Skutečné hodnoty mohou přitom kolísat oběma směry od hodnot
získaných. I přes tyto skutečnosti lze považovat údaje o množstvích recyklovaných
stavebních sutí a jejich struktuře za dostatečně reprezentativní a případné odchylky
od skutečnosti budou s největší pravděpodobností dosahovat statisticky
nevýznamných hodnot. Na základě šetření provedených v roce 2005 (vztažených
k produkci zmíněných firem v roce 2004) lze jednoznačně konstatovat, že v přehledu
jsou uvedeny všechny rozhodující recyklační firmy působící v ČR a zjištěné objemy
recyklovaných SDO za roky 2002 až 2004 obsahují minimálně 95 až 97% celkové
produkce této komodity 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).

Produkce recyklátů ze SDO
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Obr. 1 Graf produkce recyklátů z vybraných skupin stavebních odpadů

Hodnoty udávané v grafu na obr. 1 potvrzují růstový trend v recyklaci SDO do roku
2003. V roce 2004 sa však dá pozorovat stagnace, jejíž příčinu v roce 2004 (a dle
předběžných šetření v roce 2005 dokonce dramatický pokles) lze spatřovat zejména
v nejednotném sytému prokazování vlastností recyklátů ze stavebních a demoličních
odpadů jako nestanoveného výrobku dle zákona 22/1997 Sb. Za další příčinu však
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lze považovat také masivní tlak některých producentů stavebního kamene na
investory i dodavatele staveb směrem k využívání výhradně přírodního kameniva a
štěrkopísků. Tuto smutnou skutečnost lze doložit kromě jiného i značným nárůstem
produkce této komodity, evidovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se
bohužel o zcela opačný trend, než je v okolních evropských státech.
3. Možnosti posuzování vlastností recyklátů ze SDO dle platné legislativy ČR
V České republice na rozdíl od některých zemí Evropské unie dosud neexistují
technické normy s obecnou platností pro jakost recyklátů, s výjimkou několika norem
pro inženýrské stavby, výrobu malt a betonů a kameniva pro kolejové lože (tab. 2)
Tab. 2 Přehled technických norem předpokládajících použití recyklátu jako kameniva

ČSN EN 12620 . Kamenivo do betonu
Norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou
přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro
použití do betonu
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
Norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru, získaného zpracováním přírodních,
umělých nebo recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a
povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu,
malty a injektážní malty.
Norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva a pórovitého fileru jako kameniva,
získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi
těchto kameniv pro použití v betonu, maltě a injektážní maltě v pozemních
stavbách, silnicích a inženýrských stavbách.
ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové
směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené
aplikace
ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty
Norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou
přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro
použití v maltě.
ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené
hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní
komunikace.
Norma určuje vlastnosti kameniva, získaného zpracováním přírodních, umělých
nebo recyklovaných materiálů pro nestmelené směsi a směsi stmelené
hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože.
Norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního nebo umělého
materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro použití na stavbu
železniční tratě. Pro účely této normy je toto kamenivo nazýváno jako kamenivo
pro kolejové lože
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Další možnost pro využití recyklátů poskytují také Technické podmínky TP 170
„Navrhování vozovek pozemních komunikací“, které byly vydány Ministerstvem
dopravy ČR v roce 2004. Platí pro navrhování vozovek pozemních komunikací a
konstrukcí dopravních a jiných ploch, nemotoristických komunikací a zpevněných
krajnic zatěžovaných provozem kolových vozidel a klimatickými účinky a jsou
závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR.
I když v těchto TP není hovořeno výslovně o recyklátech ze SDO, jsou zde
jednoznačně stanoveny požadované stavebně-technické vlastnosti jednotlivých
konstrukčních vrstev vozovek a materiálů pro ně použitých a v případě, že jsou
požadované hodnoty dodrženy u recyklátů, nelze mít vůči jejich aplikaci výhrady.
Veškeré výše uvedené normy a technické podmínky tedy umožňují použití
recyklátů za podmínek shodných s podmínkami pro přírodní suroviny. Problém ale
spočívá ve skutečnosti, že v některých vlastnostech je u recyklátů velmi obtížné
splnění kritérií, stanovených pro kamenivo. Především se jedná o nasákavost, kde
zejména v případech recyklátů ze zdiva (tzv. cihelný recyklát se zbytky maltovin) je
dosažení požadovaných hranic většinou nesplnitelné. Přitom se však v řadě
možných aplikací nejedná o žádný zásadní problém, který by snižoval výslednou
kvalitu stavby (např. při využití těchto recyklátů jako zásypového materiálu většiny
inženýrských sítí). Obdobně lze tento materiál výhodně použít např. po povrchy cest
a lesních komunikací, kde svými vlastnostmi dokonce v řadě parametrů předčí
přírodní materiály. Takto vystavěné komunikace již slouží řadu let např. v lesích
v okolí Brna, neplánovaně po nich dokonce jezdí i těžká lesní technika a komunikace
nedoznaly za dobu své existence zásadnější poškození.
Protože recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltů či recyklované kamenivo
z podloží komunikací mají své specifické vlastnosti, které lze při řadě staveb
s výhodou využívat (např. vynikající zhutnitelnost), bylo by tedy spíše výhodné (a
logické) vytvoření samostatného obecně závazného systému posuzování jejich
kvality. Jedná se o průběžné sledování jak jejich chemických vlastností dle vyhlášky
294/2005 Sb., tak také stavebně technických vlastností (zejména však zrnitost,
obsah cizorodých částic, obsah prachových podílů, pevnost zrn v tlaku, nasákavost).
Pokud bude systém posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných
norem a předpisů vytvořen, bude to mít zásadní pozitivní vliv na uplatňování
recyklátů ve stavební výrobě. Lze předpokládat, že recykláty se zaručenou kvalitou
dle závazných technických norem, se plně vyrovnají přírodním nerostným surovinám
a budou přitom cenově dostupnější. Pozitivní zkušenosti z řady okolních zemí
s rozvinutou recyklací (např. Anglie, Belgie, Francie, Holandsko, Německo,
Rakousko, Švýcarsko) to ostatně potvrzují.
Na základě projednání na úrovni MŽP, producentů recyklátů ze stavebních
odpadů a Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR se jako velmi
potřebné jeví začlenění recyklátů do jednotného systému posuzování vlastností.
Jednu z možností představuje např. jejich začlenění do Tabulky 9 (dle Nařízení vlády
312/2005 Sb.) „Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ pod samostatným
pořadovým číslem s členěním uvedeným v tab. 3.
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Tab. 3. Návrh členění recyklátu z inertních minerálních materiálů pro stanovení
technických požadavků ve smyslu případné novelizace Nařízení vlády 312/2005 Sb.
Recyklát z inertních minerálních materiálů
a) betonový recyklát
Specifikace:
Umělé kamenivo vyrobené předrcením a vytříděním betonu na úzké (BRU) nebo
široké (BRŠ) frakce a výsivku.
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:
Pro použití do betonu, do asfaltových směsí, pro nestmelené a hydraulicky stmelené
směsi a pro zemní práce.
b) asfaltový recyklát pro pozemní komunikace
Specifikace:
Materiál získaný recyklací vrstev vozovky z asfaltových směsí, litého asfaltu, penetračních a vsypných makadamů,nátěrů a emulsních kalových zákrytů s podílem (do 50 %)
z vrstev nestmelených a stmelených hydraulickým pojivem. Obsah asfaltu min. 3,5 %.
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:
Pro výrobu hutněných asfaltových vrstev, směsí stmelených hydraulickými a/nebo
asfaltovými pojivy, případně pro nestmelené podkladní vrstvy.
c) recyklát z materiálu z podkladních vrstev vozovek
Specifikace:
Materiál získaný recyklací vrstev vozovky z nestmelených nebo hydraulickým
pojivem stmelených směsí s podílem (do 25 %) materiálu získaného
recyklací asfaltových směsí, litého asfaltu, penetračních a vsypných makadamů,
nátěrů a emulsních kalových zákrytů . Obsah asfaltu max. 3,5 %.
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:
Pro podkladní vrstvy stmelené hydraulickými a/nebo asfaltovými pojivy, pro
nestmelené podkladní vrstvy a zemní práce.
d) recyklát z kameniva kolejového lože
Specifikace:
Recyklované kamenivo vyrobené předrcením a vytříděním kameniva železničního
svršku.
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:
Stavba a rekonstrukce kolejového lože železnic, případně manipulačních ploch.
e) recyklát z hornin
Specifikace:
Kamenivo vyrobené vytěžením, předrcením a vytříděním kameniva v trase budované
komunikace nebo prostoru stavby, případně i kameniva původní komunikace nebo
objektu a to na úzké (BRU) nebo široké (BRŠ) frakce a výsivku.
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:
Stavba a rekonstrukce vozovek a objektů pozemních komunikací. Kamenivo do betonu,
Kamenivo do hutněných asfaltových vrstev, pro kamenivo stmelené hydraulickým
pojivem, pro stabilizované podklady, pro nestmelené vrstvy a pro zemní práce.
f) recyklát ze zdiva a/nebo betonových částí staveb
Specifikace:
Umělé kamenivo vyrobené předrcením a vytříděním stavební sutě. Kromě
předrcených cihel obsahuje i příměs úlomků ostatních druhů zdiva a zatvrdlého
maltového pojiva a úlomky betonu.
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:
Pro podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací a pro zemní práce.
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Obdobně jsou členěny (a přirozeně i akceptovány) produkty z recyklovaných
stavebních odpadů ve většině zemí EU s rozvinutou recyklací (např. Anglie, Belgie,
Holandsko, Německo, rakousko, Švýcarsko). Zejména sytém řízení jakosti recyklátů
ze SDO, který byl zaveden v Rakousku je pro podmínky ČR velmi vhodný. Jednak
z důvodu své jednoduchosti a jednoznačnosti a dále také i s ohledem na všeobecně
známý velmi citlivý přístup Rakouska k otázkám životního prostředí.
I přes existenci řady národních norem definujících systémy řízení jakosti při
produkci recyklátů, však obdobný předpis na evropské úrovni je zatím teprve ve fázi
prvotních příprav a jeho vydání lze očekávat nejdříve v roce 2007. I přesto je na
evropské úrovni k dispozici řada předpisů, které produkci a nakládání s recykláty ze
SDO alespoň poněkud upřesňují. Jedná se zejména o:
- Směrnice 91/156/EWG – Odpady,
- Rozhodnutí Rady 2001/573/EG – Katalog odpadů,
- Směrnice 89/106/EWG – pro stavební výrobu,
- Usnesení 2002/1600/EG „6. Akční program životního prostředí“
- Sdělení Komise KOM 2003/301 – Tématická strategie pro snižování produkce
odpadů a jejich Recyklaci
- Rozhodnutí Rady 2002/2150/EG – Vyhláška ke statistice odpadů
V současnosti se připravují předpisy další - např. evropská norma CEN/TC 154
„Kamenivo do betonu“, kde se kromě jiného předpokládá i využití některých frakcí
z recyklátů ze SDO.
4. European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR)
V řadě evropských zemí s rozvinutým systémem recyklace (vyjmenovaných výše)
je situace v systému řízení jakosti recyklátů poněkud optimističtější než v ČR. Je to
dáno jak tradicí recyklace a obecným ekologickým povědomím, tak zejména
existencí národních sdružení pro řízení jakosti recyklátů ze stavebních odpadů.
V SRN se jedná např. o Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe e.V. (BGRB),
v Rakousku o Österreichischer Güteschutzverband Recycling-Baustoffe e.V.(ÖGSV).
Na základě dlouhodobé úzké spolupráce těchto národních svazů se ukázalo
v posledním období jako výhodné vytvoření obdobné instituce s celoevropskou
působností. Na základě prvotní iniciativy dvou výše jmenovaných sdružení bylo dne
31. ledna 2006 v Berlíně založeno Evropské sdružení jakosti pro recyklaci.
(European Quality Association for Recycling e.V. – ve zkratce EQAR e.V.), které
spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace, zabývající se problematikou jakosti
recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Jeho cílem je především tvorba
jednotného evropského systému řízení jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních
odpadů, podle kterých budou tyto produkty posuzovány jako výrobky se zaručenou
jakostí.
Nově založený evropský svaz spatřuje své působení v souladu s celoevropskými
aktuálními hospodářsko politickými trendy, které se z oblasti odpadového
hospodářství přesouvají směrem k recyklačním technologiím – a to zvláště v oblasti
nakládání se stavebním odpadem. Členství v tomto sdružení je otevřeno jednotlivým
národním sdružením a asociacím pro řízení jakosti recyklátů, asociacím sdružujících
producenty recyklátů a firmám, které recykláty se zaručenou jakostí produkují.
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V souladu se stanovami, přijatými zakládajícími členy, spočívá těžiště aktivit
v podpoře mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými národními
svazy a jejich členy při šíření myšlenky k řízení a zajišťování jakosti při recyklaci
stavebních a demoličních odpadů na evropské úrovni.
Z pohledu producentů recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů je existence
celoevropského sdružení jakosti pro recyklaci velmi důležitá. Vzniklé sdružení nabízí
v tomto sektoru jistotu efektivního zastupování zájmů svých členů na evropské
úrovni, obdobně jako to činí národní svazy ve většině jednotlivých členských zemí.
Z pohledu odvětví recyklace stavebních a demoličních odpadů tak vznikl nezbytný
partner pro jednání se zástupci evropských komisí a parlamentu a příslušných úřadů,
který se bude aktivně a kompetentně podílet na současně běžících legislativních
procesech v odvětví produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.
Členové EQAR e.V. zvolili na svém zakládajícím jednání ze svých řad prvního
prezidenta. Je jím Francouz Bernard Ober z firmy Groupe Rhénan d`Entreprises,
Illkirch-Graffenstaden. Sídlo EQAR e.V., sdružujícího ca 200 recyklačních firem ze
sedmi evropských států, zastupovaných svými národními svazy (Francie, Holandsko,
Německo, Rakousko, Česká republika, Jižní Tyrolsko (Itálie), Bosna a Hercegovina)
je v Berlíně.
5. Závěr
Na základě porovnání stavu recyklace stavebních a demoličních odpadů
v některých zemích EU lze jednoznačně konstatovat, že tvorba jednotného systému
posuzování recyklátů stavebních odpadů v podmínkách České Republiky dosud
výrazně zaostává. I když jednotliví producenti recyklátů mají zavedeny svoje vlastní
systémy certifikace produktů, pro jejich větší rozšíření a zejména pro jednoznačnou
garanci při jejich používání ze strany investorů a dodavatelů staveb, je nezbytné
vytvořit i v podmínkách ČR jednotný systém řízený jedinou kompetentní institucí. To,
jak rychle se to podaří, bude závislé nejenom na producentech recyklátů, ale
zejména na přístupu všech dotčených orgánů státní správy a dalších institucí, které
jsou v této oblasti činné. Významnou úlohu by v řešení současné situace mělo
sehrát i nově ustanovené Evropské sdružení jakosti pro recyklaci (European Quality
Association for Recycling e.V.) a jeho aktivity na evropské úrovni.
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ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘIPRAVOVANÉ NOVÉ PRÁVNÍ
PŘEDPISY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
AMENDMENT OF LAW IN WASTE MANAGEMENT. PREPARE LEGISLATION IN
WASTE MANAGEMENT
Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů MŽP, Ing. Marcela Týlová, odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
tel. /ústředna/: 267 12 1111,
www.env.cz /cesta k dokumentům odboru odpadů na webu: životní prostředí-odpady
a obaly- odpady/
Abstrakt:
•
•
•
1.

Amendment of law in waste management;
Prepare legislation of European Commission in waste management;
Projects of research and development;
Platná legislativa v odpadovém hospodářství ČR /k 17.2. 2006/

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č.
320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004
Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb (úplné znění zákona č. 106/2005 Sb.);
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České
republiky
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.;
Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.;
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb.;
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB;
Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na
zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.;
Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení
zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004
Sb.,č.353/2005 Sb.;
Vyhláška MŽP 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 MŽP č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s
elektrozařízeními a elektrodpadem a o bližších podmínkách financování
nakládání s nimi;
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu,
zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech,
ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.
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2.

Schválené krajské plány odpadového hospodárství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

obecně závazná vyhláška Libereckého kraje č. 1/2004, kterou se vyhlašuje
Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje;
obecně závazná vyhláška kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina;
obecně závazná vyhláška Královéhradeckého kraje č. 3/2004, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého
kraje;
obecně závazná vyhláška Zlínského kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje
Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje;
obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 7/2004, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje;
obecně závazná vyhláška Pardubického kraje č. 1/2004, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje;
obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje;
obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje;
obecně závazná vyhláška Karlovarského kraje č. 3/2004, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje;
obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 309/2004, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského
kraje;
obecně závazná vyhláška Ústeckého kraje č. 1/2005, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje;
obecně závazná vyhláška Plzeňského kraje č. 1/2005, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje;
obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 1/2005, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje;
obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 20/2005, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství hlavního města
Prahy;

Metodické pokyny a návody
•
•
•
•

Metodicky pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k hodnocení vyluhovatelnosti
odpadů (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 12/2002)
Metodický pokyn č. 6 odboru odpadů MŽP ke stanovení ekotoxicity odpadů
(uveřejněn ve Věstníku MŽP č. 6/2003)
Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (uveřejněn ve
Věstníku MŽP č. 9/2003)
Metodický návod odboru odpadů MŽP pro zpracování Plánu odpadového
hospodářství původce – obce
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•

4.

Metodický návod odboru odpadů MŽP pro zpracování Plánu odpadového
hospodářství původce (kromě obce)
Připravované legislativní změny

•
•
•
•

5.

Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s PCB, s odpady PCB a se
zařízeními obsahujícími PCB - tato navrhovaná nová vyhláška nahrazuje a
ruší vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB;
Návrh vyhlášky, která stanovuje limitní hodnoty koncentrací škodlivin
vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží
odkaz na § 2 odst. 1 písm. i) zák. č. 185/2001 Sb.;
Návrh změny zákona o odpadech týkající se nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady
Plnění opatření z přílohy k usnesení vlády č. 18 ze dne 5.1.2005
k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového
hospodářství České republiky, a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na
jejich plnění:
Podklady pro technickou specifikaci přípustného ovlivňování životního
prostředí vybranými stavebními výrobky vyrobenými z odpadů, která
stanoví základní požadavky na sledování vlastností výrobků
přicházejících do styku s horninovým prostředím a podzemní a
povrchovou vodou – opatření 1.2.
Připravované předpisy v oblasti odpadového hospodářství Evropskou
komisí za Rakouského předsednictví /do poloviny roku 2006/

•

Tématická strategie prevence a recyklace odpadů
Tematickou strategii k prevenci a recyklaci odpadů předložila EK dne 21.
12. 2005 (dokument 5047/06, COM(2005) 666). Strategie formuluje přístup
k životnímu cyklu výrobků, který nezohledňuje pouze znečištění způsobené
jejich odpady, ale přístup, který snižuje negativní vlivy na životní související
s využíváním přírodních zdrojů, a to prostřednictvím předcházení vzniku
odpadů, jejich využívání formou opětného užití, recyklace a ostatních
operací využití. Návrh strategie formuluje vizi Evropy jako recyklující
společnosti. V strategii se mimo jiné navrhuje též zjednodušení odpadové
legislativy.
Současně EK předložila návrh rámcové směrnice o odpadech (dokument
5050/06, COM(2005) 667), který reviduje stávající směrnici 75/442/EHS,
ruší směrnici 91/689/EHS o nebezpečných odpadech a směrnici
75/439/EHS o odpadních olejích a integruje jejich ustanovení do návrhu
revidované směrnice. Nejvýznamnější změny oproti stávající směrnici jsou:
1. formulace cíle směrnice - stanovit opatření s cílem snížit celkové
dopady vzniku odpadu a nakládání s ním na životní prostředí, se
vztahem na využívání zdrojů;
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2. rozlišení mezi odstraněním a využitím odpadů; v případě spalování
komunálního odpadu ve spalovně komunálního odpadu je navrženo
kritérium energetické účinnosti spalovny;
3. stanovení podmínek pro směšování nebezpečných odpadů;
4. stanovení procesu k určení, kdy odpad přestává být odpadem;
5. zavedení minimálních standardů, popřípadě
zavedení, pro řadu postupů nakládání s odpady;

postupů

k jejich

6. požadavek sestavit národní plány prevence odpadů do 3 let po
vstupu směrnice v platnost;
Tematická strategie a návrh směrnice je doprovázen studií dopadů
(dokument 5047/06 ADD 1, 5050/06 ADD 1, SEC(2005)1681).
6.

Realizační programy k Plánu odpadového hospodářství ČR
/ukončené v roce 2005/
•
•
•
•

Realizační program pro průmyslové odpady;
Realizační program pro kontaminované zeminy a sedimenty;
Realizační program pro odpady z energetiky;
Realizační program pro odpady z těžby;
další materiály k Plánu odpadového hospodářství ČR:

•
•

7.

Vyhodnocení plnění POH ČR za rok 2004 (úkol z usnesení vlády č. 18/2005);
Podklady pro technickou specifikaci a směrnici k výrobkům a nebezpečným
stavebním odpadů (úkol z usnesení vlády č. 18/2005);
Projekty vědy a výzkumu MŽP
/ukončené v roce 2005/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů;
Minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí;
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v
komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku
materiálového využití odpadů;
Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství;
Uplatnění preventivního přístupu k odpadovému hospodářství a navýšení
aplikační hodnoty polymerů:Využití nanotechnologie pro nalezení efektivní
metody recyklace PET lahví;
Bezpečná recyklace elektrického a elektronického šrotu;
Limity pro použití a využití kalů;
Možnosti tepelné dekontaminace (starých zátěží) masokostní moučky;
Výzkum spalování odpadů;

99

EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI POPÍLKŮ
ECOLOGICAL PROPERTIES OF FLY-ASHES
MVDr. Ilona Kukletová Ph.D., Ing. Milan Vítámvás, Ing. Vlasta Šabatová
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno,
email: kukletova@vustah.cz
Abstract
Conditions for waste utilization in the new building materials production are given by
identifying of their physical, physiochemical, chemical and ecological properties and
by research of their ability to create stable inorganically structures. Study summarize
results of these properties evaluation in waste group - fly ashes and ashes from
fluidized bed combustion.
1. Úvod
Současným trendem vyspělých zemí je upřednostňování využití co největšího
množství odpadů jako druhotné suroviny před jejich ukládáním na skládky. Účelné
využívání druhotných surovin zvyšuje celkovou efektivnost průmyslové výroby a
v případech správné aplikace je navíc provázeno úsporami energie ve srovnání
s výrobou z prvotních zdrojů. Ve světě jsou již několik let různým způsobem
využívány alternativní suroviny. Jde zejména o využívání, resp. přípravu uplatňování
celé řady průmyslových odpadů,zejména z hutního průmyslu,z chemického
průmyslu,úpravnictví surovin a uhlí, jakož i méně objemových průmyslových odpadů.
Využívají se strusky z metalurgických provozů, škváry, popely a popílky, významné
je využití odpadních síranů. Novějším, velmi progresivním odpadem se jeví tuhé
zbytky fluidního spalování uhlí s pojivovými vlastnostmi. Největším potenciálním
využivatelem odpadů, zejména velkoobjemových, je bezesporu cementářský průmysl
(vysokopecní struska, elektrárenský popílek, odpady z úpravnictví surovin, odpadní
sádrovce, dřevní odpady, ojeté pneumatiky, opotřebované oleje, odpadní kaly), dále
výroba pórobetonu a betonu (elektrárenské popílky, slévárenské písky, odpadní
sádrovce, event.vysokopecní struska) a výroba hrubé keramiky (elektrárenský
popílek, dřevní odpady - ponejvíce piliny, odpady z úpravárenství uhlí). V současné
době jsou známy možnosti využití odpadních materiálů při výrobě většiny typů
stavebních hmot a hledá se způsob, který by vyhovoval požadavkům na budoucí
výrobky či stavební hmoty jak z hlediska technologického, tak i z pohledu
ekologického.
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., který se dlouhodobě touto problematikou
zabývá, zahájil v roce 2004 řešení sedmiletého výzkumného záměru s názvem
„Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů“ . Hlavním
cílem tohoto projektu je výzkum možností náhrady přírodních surovinových zdrojů
zbytkovými anorganickými průmyslovými odpadními materiály. Tento výzkum by měl
zohledňovat ekologické a ekonomické aspekty včetně užitné trvanlivosti výsledných
produktů v oblasti stavebnictví a jiného technického určení. Téma výzkumného
záměru je orientováno na shromáždění poznatků o vlastnostech celé řady
průmyslových odpadních materiálů zejména z České republiky, např. produktů
spalování, odsíření, strusek, slévárenských písků, kalů, odpadů z těžby nerostů
apod., kterých je možno využít jako druhotných surovin s cílem úspory
neobnovitelných přírodních surovinových zdrojů a snížení ekologické zátěže minulé,
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současné i budoucí. Pro rok 2005 byly z průmyslových odpadních materiálů vybrány
ke sledování, zmapování vlastností a dalšímu zpracování na technologický produkt
popely a popílky z klasického i fluidního spalování z tepláren a elektráren.
2. Materiál a metody
Pro tuto studii bylo na základě zmapování situace v ČR a vytvoření registru
průmyslových odpadních materiálů vytipováno 10 reprezentantů: 5 vzorků popílků
z klasického spalování, 1 vzorek popeloviny, 4 vzorky popílků z fluidního spalování (3
filtrové, 1 ložový).
Vzorky popelů a popílků z klasického a fluidního spalování uhlí byly odebrány
v souladu s platnými předpisy. Takto získané vzorky byly analyzovány vybranými
metodami za účelem zjištění jejich technologické a ekologické vhodnosti.
Z fyzikálně-chemických metod byla provedena RTG-difrakční analýza, chemické
analýzy byly převážně provedeny postupy klasické silikátové analýzy a s využitím
metody atomové absorpční spektrometrie. Hodnocení vyluhovatelnosti odpadů bylo
provedeno metodami popsanými v metodickém pokynu MŽP k hodnocení
vyluhovatelnosti odpadů (Věstník MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002). Ve
vodném výluhu byly stanoveny: pH, RL, chloridy, fluoridy, sírany, fenoly, DOC, dále
prvky arzen, baryum, kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, olovo, antimon, selen, zinek a
molybden. Ve vzorcích byly stanoveny toxické kovy: arzen, kadmium, chrom, měď,
rtuť, molybden, nikl, olovo, vanad a zinek vztažené na sušinu vzorku. Vzorky byly
hodnoceny podle tříd vyluhovatelnosti uvedených ve vyhlášce 294/2005 Sb.. Dále
bylo provedeno stanovení ekotoxicity vodného výluhu materiálu (metody popsány ve
věstníku MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002) a stanovení hmotnostní aktivity
přírodních radionuklidů 40K, 226Ra, 228Th na základě vyhl. 307/2002 Sb.. ve znění
pozdějších předpisů.
3. Výsledky a diskuse
RTG-difrakční analýza
Stanovení fázového mineralogického složení krystalických látek má velký
význam pro zmapování vlastností průmyslových odpadních materiálů. Jako hlavní
fáze jsou ve sledovaných klasických popílcích identifikovány křemen (SiO2) a mullit
(3Al2O3⋅2SiO2). V menším množství jsou pak zpravidla přítomny hematit (α-Fe2O3) a
magnetit (Fe3O4). V popílcích z fluidního způsobu spalování jsou jako hlavní fáze
identifikovány křemen (SiO2), oproti klasickým popílkům ještě anhydrit (CaSO4) a
volné vápno (CaO). V menší míře jsou pak zastoupeny živce, hematit (α-Fe2O3),
magnetit (Fe3O4) a illit (nK2O⋅Al2O3⋅3SiO2⋅nH2O).
Klasická silikátová analýza
Vzorky klasických i fluidních popílků, které byly analyzovány, po stránce
chemického složení nevybočují z jejich typického složení. Dominantními složkami
klasických popílků jsou SiO2 a Al2O3 v poměru 2:1, které tvoří asi 80 % hmoty. V řádu
jednotek procent jsou dále zastoupeny Fe2O3, CaO, FeO a MgO. U fluidních popílků
jsou rovněž dominantními složkami SiO2 a Al2O3 v poměru 2:1, ale tvoří pouze 60 %
hmoty (u popílku lože Olomouc jen 45 %), dalšími hlavními složkami fluidních popílků
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jsou CaO (až 26 % u popele z lože Olomouc) a síra, převážně ve formě síranové (až
16 % u téhož popele). Další odlišností fluidních popílků od klasických je vyšší obsah
volného CaO.
V obou souborech popílků se nacházejí určité odchylky od standardního složení.
jedná se o vysokou ztrátu žíháním u klasického popílku a popeloviny Přerov (14,0 a
8,9 %) a mírně vyšší obsah K2O a FeO u stejných popílků. Výjimečný je obsah TiO2
u klasických popílků České Budějovice a Písek (6,2 a 5,6 %). U fluidních popílků je
třeba upozornit na vyšší obsah Fe2O3 u popílku filtr Olomouc (téměř 9 %), mírně
vyšší obsah FeO u popele lože Olomouc a K2O u popílku filtr Třinec. Výše uvedené
atypické obsahy jednotlivých složek je nutno brát do úvahy při technologickém
zpracování, protože mohou ovlivnit zpracovatelský proces a výsledný technologický
produkt z hlediska technických a ekologických vlastností, případně jeho užitné
trvanlivosti.
Analyty ve vodném výluhu a sušině vzorku
Do I. třídy vyluhovatelnosti nebyl zařazen žádný vzorek z klasického a fluidního
způsobu spalování. Do IIb. třídy vyluhovatelnosti bylo zařazeny 4 vzorky z fluidního
způsobu spalování a 1 vzorek z klasického způsobu spalování. Téměř všechny tyto
vzorky překročily limit pro I. třídu především v obsahu síranů, fluoridů, rozp. látkách,
Se, pH, v některých vzorcích byly nadlimitní obsahy As, Cd Cr, Cu a Sb. Do IIa třídy
vyluhovatelnosti bylo zařazeno 5 vzorků z 6 odebraných popílků a popeloviny
z klasického způsobu spalování. Nadlimitní pro IIb třídu vyluhovatelnosti byly obsahy
Se a As. Jeden vzorek z klasického způsobu spalování byl kyselého charakteru. Ve
třídách vyluhovatelnosti pro třídu I. a III. není hodnota pH definována. Posouzením
vyluhovatelnosti z fluidního a klasického způsobu spalování lze konstatovat, že se
toxické kovy z fluidních popelů a popílků méně vyluhovávají než z klasických.
Nejvíce se tato odlišnost projevuje u As a Cr.
Ekotoxicita
Na základě získaných výsledků a legislativních podkladů můžeme hodnotit
všechny testované materiály jako nevyhovující z hlediska vlastnosti ekotoxicita.
Hodnoty inhibice organismů často korespondují s hodnotou pH vodného výluhu
materiálu. Extrémně vysoké hodnoty pH se negativně projevují zejména v testech
s živočišnými druhy, rostlinná část testovací baterie reaguje na změnu pH méně
citlivě. Po odstranění vlivu pH neutralizací výluhu, je možné pozorovat v řadě případů
snížení negativního vlivu výluhu zejména na živočišné druhy, narozdíl od rostlinné
části testovací baterie, kde se hodnoty inhibice snižují pozvolna. Tato skutečnost
dává velký prostor k technologickému zpracování materiálu, zejména v případech,
kdy se hodnoty testů s rostlinnými organismy pohybují na hraničních hodnotách
inhibice.
Celkově lépe vycházejí ze srovnání popílky z klasického spalování, což je
ovlivněno výše popsanou skutečností. V této skupině vynikají negativními účinky na
živočišné druhy v testu výluhy z popílku Přerov a Strakonice, oba s extrémními
hodnotami pH. U obou popílků se po úpravě pH výrazně snižuje negativní vliv na
organismy. V řasových testech ekotoxicity vykazuje tato skupina navzájem velmi
podobné hodnoty a to pouze mírně inhibiční účinky. Výluhy z popílků fluidního
spalování se vyznačují vyššími hodnotami inhibice všech použitých organismů a to
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často i po úpravě pH. Úprava pH výluhu odstranila toxicitu pro ryby avšak na pro
perloočky, inhibiční vliv na rostlinné organismy pouze mírně snížila.
Hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů
Na základě hodnot získaných měřením můžeme zkonstatovat, že index
hmotnostní aktivity získaný výpočtem z naměřených hodnot se pohybuje u klasických
popílků okolo hodnoty 1. Novelizací stávající legislativy, se od roku 2006 používá
pro materiály, které jsou určené jako surovina, směrná hodnota 2. Ve skupině
klasický popílků je výrazně odlišný popílek České Budějovice, tento popílek má
výrazně vysokou hmotnostní aktivitu 226Ra a 228Th. Aktivita 226Ra u tohoto popílku
převyšuje stanovenou směrnou hodnotu i limit daný legislativou pro použití pro
pobytové prostory, nepřekračuje však limit pro použití pro prostory nepobytové. Při
technologickém zpracování těchto materiálů musí být brán zřetel na tyto okolnosti,
ale o využití výsledného produktu rozhodují konečné hodnoty produktu. Fluidní
filtrový popílek se svými hodnotami příliš neliší od klasických popílků narozdíl od
měřeného ložového popílku, který má všechny hodnoty výrazně nižší.
4. Závěr
Studie shrnuje výsledky stanovení vlastností reprezentantů skupiny odpadů –
popílky a popely z klasického a fluidního zpracování. Tato data jsou zařazena do
databáze technologických a ekologických vlastností průmyslových odpadních
materiálů, budou dále srovnána s daty získanými v minulých letech. Dále budou
trvale sledovány změny všech určujících vlastností těchto materiálů se zvláštním
zaměřením na změny chemických vlastností, které mohou souviset s objemovými
změnami hmot po vyrobení, urychlených zkouškách trvanlivosti, případně po
dlouhodobém uložení.
Poděkováni:
Studie vznikla za podpory MŠMT: výzkumný záměr MSM2623251101 VEZPOM Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů.
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Abstract
The article describes the basic results and experiences of the application of fly ash
stabilizers from the power plant Chvaletice in construction layers of railway
substructure. The results of field and laboratory tests are described in detail.
1. Úvod
Od roku 2000 je na Katedře železničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
prováděn experimentální výzkum použití popílkového stabilizátu z Elektrárny
Chvaletice do konstrukce pražcového podloží [1]. V roce 2005 se Katedra
železničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze zapojila do realizace
výzkumného záměru prof. Ing. Ivana Vaníčka, DrSc. „Udržitelná výstavba“. V rámci
tohoto projektu byl realizován zkušební úsek pro provozní ověření použití
popílkového stabilizátu v konstrukčních vrstvách pražcového podloží.
2. Popílkový stabilizát z Elektrárny Chvaletice
Popílkový stabilizát z Elektrárny Chvaletice je směs úletového popílku (52 %),
energosádrovce (25 %), CaO (3 %) a vody (20 %). Popílkový stabilizát je míchán
v míchacím centru Elektrárny Chvaletice. Vyrobený stabilizát se neskladuje, ale
z míchacího centra se přímo expeduje na nákladní auta. Kapacita míchacího centra je
max. 300 t.h-1, roční produkce stabilizátu je cca 450 000 tun. Popílkový stabilizát
z Elektrárny Chvaletice je certifikovaným výrobkem pro použití při rekultivaci území
Chvaleticka a pro použití na stavbách pozemních komunikací. Patří do skupiny
tzv. klasických popílkových stabilizátů. Je to materiál, který vyvíjí hydratační teplo
a v čase tvrdne. Optimální doba zpracovatelnosti je do 4 hodin od zamíchání.
Laboratorní výsledky provedené na Katedře železničních staveb Fakulty stavební
ČVUT v Praze jsou shrnuty v tab. 1.
Na základě výsledků uvedených v tab. 1 lze popílkový stabilizát z Elektrárny
Chvaletice po vytvrdnutí charakterizovat jako:
•

lehký stavební materiál (objemová hmotnost nižší než 1500 kg.m-3),

•

tepelně izolační materiál (podmínkou je umístění nad hladinu podzemní
vody),

•

málo propustný až nepropustný,

•

odolný proti mrazu a vodě.
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Kladné hodnocení vlivu popílkového stabilizátu na životní prostředí bylo převzato z
[2] a z certifikátů výrobku, které předložila Elektrárna Chvaletice.
Laboratorně zjištěné vlastnosti popílkového stabilizátu z Elektrárny Chvaletice
vytvořily kladné předpoklady pro zřízení zkušebního úseku s konstrukční vrstvou
pražcového podloží z popílkového stabilizátu.
Tab. 1 Souhrnné výsledky laboratorních zkoušek popílkového stabilizátu
Vlastnost popílkového
stabilizátu

Zkušební metoda

Dosažená hodnota

Zhutnitelnost

ČSN 72 1015 metoda B (Proctorova
modifikovaná zkouška)

ρdmax = 1310 kg.m-3
wopt = 20%

Pevnost v prostém tlaku
bez saturace vodou

ČSN 73 6125

1,04 MPa
po 7 dnech zrání

Odolnost proti mrazu a
vodě

ČSN 73 6125

6,07 MPa
po 162 dnech zrání

Propustnost

ČSN 72 1020 metoda F

3,5×10-8 m.s-1
po 164 dnech zrání

Součinitel tepelné
vodivosti λ

Přístroj ISOMET 2104

0,7 W.m-1.K-1

3. Projekt zkušebního úseku
Na základě odborné spolupráce Katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT
v Praze s firmou Chládek a Tintěra, a.s., Pardubice a s ČD GŘ O13 - Odbor stavební
byla vytipována možnost umístění zkušebního úseku ve staniční koleji žst. Smiřice
v rámci stavby „Opravné práce v žst. Smiřice“.
Projektant stavby se obrátil na Katedru železničních staveb Fakulty stavební ČVUT
v Praze se žádostí o posouzení možnosti použití popílkového stabilizátu v žst. Smiřice
k ochraně zemní pláně tvořené horninami náchylnými ke zvětrávání. Pro posouzení byl
použit geotechnický průzkum [3] provedený firmou Stavební geologie Geotechnika a.s.,
Praha, který prokázal, že zemní pláň je tvořena jílovitým vápencem, mírně až silně
zvětralým. Tento materiál zemní pláně při působení vody, mrazu a dynamických účinků
zvětrává a degraduje na zeminy třídy F6. Geotechnický průzkum doporučil ochranu
zemní pláně před působením vody pomocí geomembrány, obalovaného kameniva,
asfaltového betonu nebo minerální směsi.
Katedra železničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze doporučila projektantovi
zpracovat variantu použití popílkového stabilizátu o tloušťce min. 200 mm do konstrukce
pražcového podloží a současně doporučila zřízení zkušebního úseku. Schéma návrhu
příčného řezu je na obr. 1.
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Obr. 1 Schéma návrhu příčného řezu s popílkovým stabilizátem
V březnu 2005 Katedra železničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze podala
návrh na zřízení zkušebního úseku s cílem provozního ověření popílkového stabilizátu
z Elektrárny Chvaletice jako konstrukční vrstvy pražcového podloží v žst. Smiřice, kolej
č. 3, km 32,940 – 33,270. V uvedeném rozsahu byl zkušební úsek schválen Odborem
stavebním – O13, ČD GŘ dne 4.4.2005.
4. Realizace zkušebního úseku
Železniční stanice Smiřice leží na celostátní trati se zatížením 22,5 tuny na nápravu
v jednokolejném traťovém úseku Hradec Králové – Jaroměř. Před vlastní výstavbou
zkušebního úseku vybudoval zhotovitel nový odvodňovací systém, snesl stará kolejová
pole a odtěžil staré kolejové lože a zeminy do úrovně nově projektované zemní pláně.
Zemní pláň v koleji č. 3 byla po odtěžení tvořena jílovitým vápencem (slínovcem)
v různém stupni zvětrání. Příčný sklon zemní pláně byl proveden v jednostranném
sklonu 5 % směrem do podélného trativodu. V místech, kde byla zemní pláň tvořena
pevným jílovitým vápencem charakteru horniny, došlo vlivem nesnadné rozpojitelnosti
k přetěžení úrovně zemní pláně místy až o 0,4 m. Tato místa byla od úlomků ručně
dočištěna.
Popílkový stabilizát s označením „receptura R4“ byl z míchacího centra Elektrárny
Chvaletice přepravován na staveniště velkoobjemovými automobilovými návěsy. Ihned
po vysypání byl popílkový stabilizát překládán na standardní nákladní auta a navážen
na zemní pláň. Dále byl popílkový stabilizát urovnán pomocí grejdru do projektované
výšky a příčného sklonu a následně hutněn. Dovozní doba od naložení popílkového
stabilizátu v míchacím centru po vysypání na staveništi byla v závislosti na dopravní
situaci cca 1,5 hodiny a celkový čas od zamíchání v míchacím centru po zhutnění se
pohyboval v rozmezí 3 až 4 hodiny.
Při dovozu popílkového stabilizátu na stavbu byla měřena jeho vlhkost a teplota.
Teplota dováženého popílkového stabilizátu se pohybovala od 36, 5 °C do 43,5 °C.
Pro dlouhodobé sledování chování konstrukční vrstvy z popílkového stabilizátu byly
na zkušebním úseku zvoleny tři měřicí profily označené jako P1 (km 32,978 000),
P2 (km 33,108 000) a P3 (km 33,249 000).
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5. Polní a lobaratorní zkoušky při zřízení konstrukční vrstvy z popílkového
stabilizátu
Před položením konstrukční vrstvy z popílkového stabilizátu byly ve zkušebních
profilech P1, P2 a P3 provedeny statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni viz tab. 2.
Po provedení zkoušek následovalo zřízení konstrukční vrstvy z popílkového stabilizátu.
Na položené konstrukční vrstvě z popílkového stabilizátu byly provedeny tyto
zkoušky:
•
•
•
•
•
•
•

měření teploty a vlhkosti dováženého popílkového stabilizátu,
zjednodušená zhutňovací zkouška pro určení počtu pojezdů
zhutňovacího prostředku,
odběr technologických vzorků z míchacího centra Elektrárny Chvaletice
a následná výroba zkušebních těles.
odběry neporušených vzorků zhutněného popílkového stabilizátu,
měření tloušťky konstrukční vrstvy z popílkového stabilizátu po
zhutnění,
statické zatěžovací zkoušky na konstrukční vrstvě z popílkového
stabilizátu po 2 a 4 dnech zrání,
statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláně tělesa železničního spodku
(povrch štěrkodrtě).

Při dovozu popílkového stabilizátu bylo provedeno celkem 10 měření vlhkosti.
Průměrná vlhkost dováženého popílkového stabilizátu byla wn prům = 21,5 % a kolísala
od wn = 19,4 % do wn = 24,8 %.
Na začátku zkušebního úseku byla provedena zjednodušená zhutňovací zkouška
s cílem stanovit počet pojezdů zhutňovacího prostředku. Popílkový stabilizát se
zhutňoval válcem typu HAMM 3412 o celkové hmotnosti 12190 kg s hladkým
běhounem a stírací lištou. Po 5, 10, 15 a 20 pojezdech se střední vibrací byla
stanovena pomocí kovových pouzder suchá objemová hmotnost zhutněného
popílkového stabilizátu. Výsledky dosažených objemových hmotností v závislosti na
počtu pojezdů jsou na obr. 2.

Obr. 2 Výsledky zjednodušené hutnící zkoušky
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Z obr. 2 vyplývá, že pro daný popílkový stabilizát a konkrétní zhutňovací
prostředek byl optimální počet pojezdů 10 až 11. Pro další postup prací bylo zvoleno
10 pojezdů válce s vibrací a dva pojezdy válce bez vibrace.
Po zhutnění konstrukční vrstvy byly na jejím povrchu provedeny statické
zatěžovací zkoušky. Výsledky statických zatěžovacích zkoušek jsou uvedeny
v tab. 2.
Tab. 2 Výsledky statických zatěžovacích zkoušek při zřízení zkušebního úseku
Statický modul přetvárnosti v MPa

Úroveň pražcového podloží

Profil P1

Profil P2

Profil P3

Zemní pláň

94,6

32,5

45,4

Popílkový stabilizát
po 2 dnech zrání

79,9

64,6

51,1 ×)

Popílkový stabilizát
po 4 dnech zrání

118,4

68,5

62,8 ××)

Povrch štěrkodrtě

72,6

78,5

85,4

×) po jednom dnu zrání popílkového stabilizátu
××) po pěti dnech zrání popílkového stabilizátu

V každém měřicím profilu bylo odebráno pomocí kovových pouzder pět
neporušených vzorků zhutněného popílkového stabilizátu. Z neporušených vzorků
byla stanovena průměrná dosažená suchá objemová hmotnost ρd prům zhutněného
popílkového stabilizátu a průměrná vlhkost popílkového stabilizátu při hutnění wn prům.
Dosažené výsledky objemové hmotnosti v jednotlivých měřících profilech jsou
uvedeny v tab. 3. Výsledky zhutnění jsou vyjádřeny parametrem DM, který vyjadřuje
vztah dosažené suché objemové hmotnosti popílkového stabilizátu k výsledkům
Proctorovy modifikované zkoušky zhutnitelnosti.
Tab. 3 Výsledky měření objemové hmotnosti zhutněného popílkového stabilizátu
Měřící profil

Průměrná suchá
objemová hmotnost
popílkového stabilizátu
ρd prům v kg.m-3

Míra zhutnění
DM v %

Průměrná vlhkost
popílkového stabilizátu
wn prům v %

P1

1188

90,7

21,0

P2

1311

100,0

22,4

P3

1194

91,1

23,1

Pro umožnění dalšího posuzování kvality popílkového stabilizátu a konstrukční
vrstvy z popílkového stabilizátu bylo laboratorně vyrobeno 25 zkušebních těles. Tato
zkušební tělesa (dále označená jako „laboratorní“) byla vyrobena přístrojem pro
Proctorovu modifikovanou zkoušku z popílkového stabilizátu odebraného přímo
z míchacího centra Elektrárny Chvaletice.
Dále na zkušebním úseku bylo rovnoměrně v celé délce odebráno 30 zkušební
těles (dále v textu označených jako „zkušební úsek“). Na zkušebních tělesech obou
typů byly v uvedených dnech zrání provedeny zkoušky pevnosti v prostém tlaku bez
sycení. Výsledky laboratorních zkoušek jsou uvedeny v tab. 4.
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Tab. 4 Výsledky pevností v prostém tlaku zkušebních těles z popílkového stabilizátu
Délka zrání ve dnech
Typ zkušebního tělesa

4

16

28

63

268

Průměrné hodnoty pevnosti v prostém tlaku v MPa
Zkušební tělesa „laboratorní“

0,31

3,03

3,77

4,13

4,78

Zkušební tělesa „zkušební úsek“

0,15

2,40

2,39

2,99

4,97

6. Polní a lobaratorní zkoušky po sedmi měsících provozu
V souladu s podmínkami provozního ověření použití popílkového stabilizátu
z Elektrárny Chvaletice jako konstrukční vrstvy pražcového podloží byly v listopadu
2005 provedeny v měřících profilech P1, P2 a P3 kopané sondy. Sondy byly
umístěny v mezipražcových prostorech tzv. oknech. V kopaných sondách byly
provedeny následující práce:
•

statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláně tělesa železničního spodku
(povrch štěrkodrtě),

•

statické zatěžovací zkoušky na konstrukční vrstvě z popílkového
stabilizátu po 201 dnech zrání,

•

odběry zkušebních těles z konstrukční vrstvy z popílkového stabilizátu,

•

sanace otvorů po zkušebních tělesech,

•

zpětné nahutnění vrstvy štěrkodrtě,

•

zpětné nahutnění kolejového lože včetně ručního podbití pražců.

Výsledky statických zatěžovacích zkoušek jsou uvedeny v tab. 5.
Tab. 5 Výsledky statických zatěžovacích zkoušek po sedmi měsících provozu
Statický modul přetvárnosti v MPa
Úroveň pražcového podloží

Měřící profil
P1

Měřící profil
P2

Měřící profil
P3

Povrch štěrkodrtě

155,2

221,3

166,7

Popílkový stabilizát
po 201 dnech zrání

562,5

964,3 ×)

162,7

×) příčina extrémní hodnoty statické zatěžovací zkoušky nebyla nalezena, při dalším sledování
zkušebního úseku (jaro 2006) budou v měřícím profilu P2 provedeny doplňující zkoušky

Odběry zkušebních vzorků popílkového stabilizátu byly provedeny speciální
mobilní vrtací soupravou za použití vodního výplachu. Celkem byly v každé kopané
sondě odvrtány 4 zkušební tělesa (tj. celkem 12) o průměru 100 mm a min. délce
200 mm. Na zkušebních tělesech byly provedeny laboratorní zkoušky pevnosti
v prostém tlaku a laboratorní zkoušky propustnosti.
Výsledky laboratorních zkoušek pevnosti v prostém tlaku na zkušebních tělesech
po sedmi měsících provozu zkušebního úseku jsou uvedeny v tab. 6.
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Tab. 6 Výsledky měření pevnosti v prostém tlaku po sedmi měsících provozu

těleso č.1

těleso č. 2

těleso č. 3

Průměrná
hodnota pevnosti
v prostém tlaku v
MPa

P1

3,79

3,73

1,97

3,76 ×)

P2

3,86

3,11

3,95

3,64

P3

3,20

2,95

3,45

3,20

Pevnost v prostém tlaku v MPa

Měřící
profil

×) z průměrné hodnoty bylo vyloučeno těleso č. 3

Výsledky laboratorních zkoušek propustnosti zkušebních těles z popílkového
stabilizátu po sedmi měsících provozu zkušebního úseku jsou uvedeny v tab. 7.
Tab. 7 Výsledky měření koeficientu propustnosti po sedmi měsících provozu
Měřící profil

Koeficient propustnosti
v m.s-1

P1

1,8.10-7

P2

1,0.10-8

P3

9,8.10-8

Průměrný koeficient
propustnosti v m.s-1

9,6.10-8

7. Zhodnocení výsledků
Z uvedených výsledků a z realizace zkušebního úseku lze popílkový stabilizát
charakterizovat jako materiál vysoce citlivý na kvalitu a rychlost zpracování. Pro
závěrečné pojezdy (bez vibrace) by bylo vhodnější použití pneumatického válce u
kterého nedochází k nalepování materiálu na běhoun.
Kvalita a dodržení receptury vyrobeného popílkového stabilizátu v míchacím
centru jsou klíčovými faktory pro dosažení maximální objemové hmotnosti a pevnosti
popílkového stabilizátu. Vliv technologie výroby popílkového stabilizátu je ukázán na
obr. 3 ze kterého je patrno, že při průmyslové výrobě popílkového stabilizátu došlo
po 28 dnech zrání zkušebních těles k poklesu pevnosti v prostém tlaku o 28 %
vzhledem ke zkušebním tělesům vyrobeným plně v laboratorních podmínkách.
Doporučená hodnota doby zpracování (4 hodiny od zamíchání v míchacím centru)
byla dodržena.
Výsledky měření statických modulů přetvárnosti na pláni tělesa železničního
spodku vyhovují požadavkům pro stávající tratě celostátní s rychlostí 120 až
160 km.h-1 a dosažená únosnost výrazně překročila požadovanou hodnotu
Epl = 40 MPa.
Celkově lze konstatovat, že popílkového stabilizátu z Elektrárny Chvaletice je
vhodným materiálem do konstrukce pražcového podloží Typ 5 – ochrana zemní
pláně tvořená sklaními horninami náchylnými ke zvětrávání a ztrátě pevnosti
působením vody a mrazu.
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Obr. 3 Vliv technologie výroby popílkového stabilizátu na pevnost v prostém
tlaku zkušebních těles
8. Závěr
Realizací zkušebního úseku s konstrukční vrstvou z popílkového stabilizátu byl
završen dlouhodobý výzkum na Katedře železničních staveb Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Došlo tak k propojení laboratorních a experimentálních výsledků
s praktickou aplikací.
V současné době lze konstatovat, že během vlastní realizace zkušebního úseku a
krátkého období provozu nenastaly žádné problémy.
Článek vznikl v rámci „Výzkumného záměru – Udržitelná výstavba MSM
6840770005“.
9. Literatura
[1] Lidmila, M.: Ekologické využití vedlejších energetických produktů v konstrukci
pražcového podloží, ČVUT Fakulta stavební v Praze, s. 143, 2005.
[2] Záruba, J.: Chvaletice – ČEZ, a.s. – zkoušky stabilizátu, SG-Geotechnika a.s.,
Praha, říjen 1999.
[3] Lidmila, M.: Opravné práce v žst. Smiřice – geotechnický průzkum. Stavební
geologie – Geotechnika, a.s., Praha, 2004.
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TRVANLIVOST BETONŮ VE KTERÝCH ČÁST POJIVA BYLA
NAHRAZENA POPÍLKY Z FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ LIGNITU
DURABILITY OD CONCRETE WITH PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT BY
LIGNITE FLUID COMBUSTION ASH
Doc. Ing. Jiří Brožovský,CSc., Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Petr Martinec
Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot
a dílců, 602 00 Brno, Veveří 95, brozovsky.j@fce.vutbr.cz
Abstract: This paper presents findings concerning durability testing of concrete with
partial replacement OF cement by fluid combustion ashes as to acid resistance:
hydrogen ion concentration pH = 3 ± 0.2. Ashes partially replaced cement. Concrete
samples have been exposed to aggressive media for a period of 18 months.
Evaluation of findings shows that partial replacement of cement by lignite fluid
combustion ash has positive effect on concrete resistance to aggressive media.
However, taking into account fluctuating parameters of ashes there is necessary to
perform tests to the required extent in compliance with each particular resource.
1. Úvod
Využívání druhotných surovin ve výrobě stavebních hmot, mj. I při výrobě betonů
je již dlouhodobým trendem. Jedním z odpadů vznikajících při spalování uhlí
v elektrárnách a teplárnách jsou popílky. V posledním období stále více spalovacích
zařízení přechází na spalování ve vznosu – tzv. fluidní spalování. Při tomto způsobu
spalování vznikají popílky diametrálně odlišného chemického složení než je u popílků
z klasického spalování.
Popílek vzniká při spalování práškového uhlí při provozu elektráren a tepláren.
Popílek je zachycován z kouřového plynu v usazovacích komorách, v mechanických
nebo elektrostatických odlučovačích. Při vlastním spalování jsou všechny
mineralogické složky vystaveny různě dlouhou dobu vysokým teplotám
a
navíc ještě mohou procházet oxidačním nebo redukčním prostředím. Popílky
obsahují vždy ještě zbytky původního nebo do různého stupně přeměněného paliva.
Metoda klasického spalování - teplota spalování je 1200 – 1700 oC. Vzniká oxid
uhličitý a oxid siřičitý. Ten je toxický a je zachycován v odsiřovacím zařízení.
Nejpoužívanější jsou tzv. granulační kotle. Vzniká 10–15% tuhého zbytku o velikosti
částic 10-100 µm, ten se v podobě škváry a popela usazuje na dně spalovací komory
a je mechanicky odstraňován. Popílky získané touto metodou obsahují zpravidla více
než 50% sklovité fáze.
Metoda fluidního spalování - jedná se o jeden z moderních způsobů spalování
uhlí a dalších druhů paliva. Spolu s odsířením je nejúčinnější metodou snižování
emisí škodlivých látek do ovzduší. Na rozdíl od běžného odsiřování, které čistí
spaliny až za spalovacím procesem, umožňuje likvidaci škodlivin přímo v kotli.
Vlastní spalování probíhá tak, že se drobně drcené palivo a vápenec přivádí do kotle
s regulovaným množstvím vzduchu. Uhlí je spalováno speciálním způsobem, ve
vznosu, což umožňuje dokonalé vyhoření paliva. Kvalitu spalování ještě zvyšuje
přítomnost inertu (např. písek). Vápenec, který je přidáván do fluidního lože k palivu ,
reaguje s oxidem siřičitým, který vzniká oxidací síry obsažené v uhlí a uvolňované
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v průběhu hoření. Reakcí vápence a SO2 vzniká tuhý produkt, který je součástí
popela. Spaliny jsou tak zbaveny až 97% SO2. Ve fluidním kotli je teplota spalování
poměrně nízká, cca 800 - 850o C.
Popílek z fluidního spalování - směsným reakčním produktem fluidní
technologie spalování je fluidní popel a popílek jako tzv. tuhé zbytky fluidního
spalování, tedy směs popela z paliva, síranu vápenatého v podobě anhydritu a oxidu
vápenatého (volného vápna), popř. uhličitanu vápenatého z přebytkového vápence.
Rozdíly mezi popílkem z klasického a fluidního spalování jsou rozdíly nejen v
chemickém, ale i v mineralogickém složení. Zásadní rozdíly jsou především ve
vyšším podílu oxidu sírového SO3 v hodnotách až 20% hm., volného vysoce
reaktivního CaO až 15 % hm. a překvapivě někdy i vyšší ztráty žíháním až 15 % hm.
u typu popílku z fluidního spalování. Zatímco tradiční vysokoteplotní elektrárenský
popílek vykazuje zpravidla pouze pucolánovou aktivitu, fluidní a teplárenské popílky
a popely tuhnou a tvrdnou nedefinovatelně již při pouhém smísení s vodou bez
jakýchkoli dalších příměsí a přísad. Na pojivých vlastnostech fluidního popela a
popílku se podílí zejména přítomný anhydrit (až 20 hm. %) a volné vápno, které je při
dané teplotě měkce pálené a tudíž, jak již bylo uvedeno, je velmi reaktivní.
V příspěvku jsou uvedeny výsledky sledování odolnosti betonů proti kyselému
agresivnímu prostředí ve kterých část cementu byla nahrazena fluidním popílkem ze
spalování lignitu, doba expozice byla agresivním médiu byla 18 měsíců.
2. Složení betonů a základních charakteristiky fluidního popílku
Složení betonů ve kterých byl nahrazován cement v množství 0 – 15 – 25 – 35 –
45 – 55% hm. z hmotnosti cementu je uvedeno v tabulce číslo 1 současně i
s charakteristikami ve stáří 7 a 28 dní před jeho expozicí v agresivním médiu.
Tabulka číslo 1 : Složení betonů a základní parametry
Složení betonu
Cement CEM I 42,5 R Mokrá
Popílek Hodonín
Drobné kamenivo 0 - 4 mm Bratčice
Hrubé kamenivo 4 - 8 mm
Olbramovice
Voda
Plastifikátor Addiment BV 3
Pevnost v tlaku 7 dní
Pevnost v tahu za ohybu 7 dní
Pevnost v tlaku 28 dní
Pevnost v tahu za ohybu 28 dní

kg/m³
kg/m³
kg/m³

H0
425
0
740

H15 H25 H35
361 319 276
64 106 149
740 740 740

H45 H55
234 192
191 234
740 740

kg/m³ 1110 1110 1110 1110 1110 1110
kg/m³
kg/m³
MPa
MPa
MPa
MPa

212
1,7
42,2
7,03
52,3
8,51

212
1,7
37,6
6,47
46,0
8,83

216
1,7
28,4
4,96
40,1
8,50

221
1,7
34,6
5,78
47,7
8,80

233
1,7
21,2
3,12
36,1
8,89

238
1,7
18,2
3,34
42,5
8,39

Pro experimentální práce byl použit popílek ze spalování lignitu z elektrárny
Hodonín, vybrané charakteristiky jsou uvedeny v tabulce číslo 2.
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Tabulka číslo 2: Vybrané charakteristiky fluidního popílku z elektrárny Hodonín
Vlastnost nebo název
obsažené sloučeniny
Spalitelné látky
Ztráta žíháním
pH vodního výluhu
Obsah vodorozpust. solí
Sypná hmotnost
Setřesená hmotnost
Měrná hmotnost
Obsah celkové síry Scelk
SiO2

%
%
%
kg/m³
kg/m³
kg/m³
%
%

Průměrná
hodnota
4,76
6,93
12,3
0,76
638
924
2568
4,46
29,0

Sloučenina
Al2O3
CaO
MgO
TiO2
Fe2O3
SO3
Na2O
K2O
P2O5

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Průměrná
hodnota
14,6
23,0
2,93
0,44
7,1
15,8
< 0,85
0,58
0,16

3. Výsledky sledování odolnosti betonů s fluidním popílkem proti kyselému
agresivnímu prostředí
Na exponovaných vzorcích byly prováděny jednak nedestruktivní jednak
destruktivní zkoušky. Byla sledována změna rychlosti šíření UZ impulsů a z ní
vypočítaného dynamického modulu pružnosti), změna pevností v tlaku a tahu za
ohybu v závislosti na době expozice. Jako agresivní médium byla použit a HCl v
takové koncentraci, aby bylo dosaženo koncentrace vodíkových iontů pH = 3 ± 0,2.
Při zkouškách bylou současně prováděno i vizuální hodnocení stavu vzorků betonu.
Výsledky sledování vybraných parametrů betonu exponovaných v agresivním
prostředí jsou graficky znázorněny v obrázku číslo 1 až 3.
4. Závěr
Ze zhodnocení výsledků sledování odolnosti proti síranům betonů ve kterých byla
nahrazena část cementu pipílkem z fluidního spalování lignitu, vyplynulo, že proti
síranovému agresivnímu prostředí jsou ododlné betony s ve kterých byla část pojiva
nahražena fluidním popílkem v množství 15% a 25% z hmotnosti pojiva v betonu –
postup vyhodnocení dle ČSN 731340. Dle této normy je hodnoceným obdobím 12
měsíců a beton je považován za odolný, jestliže nedojde k poklesu během
sledovaného období ani u jednoho hodnoceného parametru.
Srovnávací beton i ostatní výše neuvedené betony byly hodnoceny jako neodolné
proti síranům. Z dosažených výsledků je zřejmé, že přídavek fluidního popílku v
určitém množství má kladný vliv na zvýšení odolnosti betonu proti agresivním
médiím. Vzhledem k proměnným parametrům popílků je však před jejich používáním
provést zkoušky v potřebném rozsahu pro každý konkrétní zdroj.
Práce byla řešena s podporou záměru VVZ MSM 0021630511 Progresivní stavební
materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí a projektu
GACR 103/05/H044
Literatura
Drochytka, R. a kol. Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a
jejich vliv na životnost konstrukcí. VUT v Brně Závěrečná roční zpráva projektu MSM
0021630511 Brožovský, J. Dílčí téma 3 Zajištění trvanlivosti betonů
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Obrázek číslo 1 : Změny pevnosti v tahu za ohybu betonů s různým
množstvím popílku v závislosti na době expozice
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Obrázek číslo 2 : Změny pevnosti v tlaku betonů s různým množstvím popílku
z fluidního spalování v závislosti na době expozice
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Obrázek číslo 3 : Změny dynamického modulu Ebu betonů s různým množstvím
popílku z fluidního spalování v závislosti na době expozice.
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ODOLNOST BETONŮ S PŘÍDAVKEM POPÍLKU Z KLASICKÉHO
SPALOVÁNÍ PROTI SÍRANOVÉ KOROZI
CONCRETE WITH ADDITION OF CLASSICAL COMBUSTION ASH: RESISTANCE
TO SUPLHATE AGGRESSIVE MEDIA
Doc. Ing. Jiří Brožovský,CSc., Ing. Petr Martinec, Ing. Ondřej Matějka
Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot
a dílců, 602 00 Brno, Veveří 95, brozovsky.j@fce.vutbr.cz
Abstract: This paper presents findings concerning durability testing of concrete with
partial replacement of fine aggregate by power unit classical combustion ash as to
sulphate resistance after exposition to aggressive media for a period of 15 months.
Test samples have been exposed to concentrated Na2SO4 (5,000mg × l-1). Ashless
concrete has been used as a reference test sample. Evaluation of findings shows
that sulphates didn't have negative impact to compression strength; they didn't result
in sample failure as well.
1. Úvod
Využívání popílku jamko náhrady drobného části kameniva je jedním ze způsobů
jak efektivně likvidovat tento druh odpadu. Při využívání těchto betonů ve stavební
praxi je účelné znát jejich základní fyzikálně – mechanické charakteristik, ale i
parametry z hlediska jejich trvanlivosti. Jedním z nich je i odolnost proti síranovému
agresivnímu prostředí. V příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumu zaměřené na
sledování odolnosti betonu, ve kterém byla část drobného kameniva nahrazena
popílkem z klasického spalování, vůči agresivnímu síranovému prostředí
2. Stručný popis principu síranové koroze
Při síranové korozi dochází k hromadění a krystalizaci solí či reakčních produktů
v pórech a v kapilárách betonu. Postupně se jich objem zvětšuje. Vyloučená pevná
fáze a růst krystalů v pórové struktuře může vyvolávat značné tlaky na stěny pórů, a
tím i rozrušení betonu.
Podle podmínek může síranová koroze probíhat jako:
•

sulfoaluminátová

•

sádrovcová.

a) Koroze sulfoaluminátová probíhá ve vodách obsahujících více než 250 mg SO42na 1 litr vody.
Reakcí Ca(OH)2 a SO42- dochází k tvorbě sádrovce:
Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2 H2O

CaSO4 . 2 H2O + 2 NaOH

Sádrovec reaguje s hydroalumináty vápenatými v pevné fázi za vzniku
hydrosulfoaluminátu vápenatého – ettringitu
CaO. Al2O3. 6H2O + 3(CaSO4.2H2O) + 19 H2O
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3 CaO. Al2O3. 3CaSO4.32 . H2O

Málo rozpustný ettringit při svém vzniku z C3AH6 zvětšuje svůj objem asi 2,5 krát
(v některé literatuře je uváděno až 4x) a vyvolává tak tlakem na stěny pórů a kapilár
porušení a vznik trhlin.
Ettringit vzniká v pevné fázi jen při koncentraci CA(OH)2 vyšší než 0,46 mg.l-1 (v
přepočtu na CaO), tedy pokud v cementovém kameni existují alumináty s vysokým
obsahem CaO. Pokud je koncentrace Ca(OH)2 nízká, pak k reakci mezi SO42- a
nízce zásaditými alumináty nedochází, nebo k ní dochází v roztoku, aniž vznikají
škodlivá napětí vedoucí k porušení.
b) Koroze sádrovcová probíhá při koncentracích SO42- víc než 1000 mg . l-1.
V kapilárách a pórech cementového kamene se hromadí CaSO4.2H2O, který
vyvolává tlaky na stěny pór a kapilár a zapříčiňuje tak vznik trhlin, podobně jako u
koroze sulfoaluminátové.
3. Základní charakteristiky vstupních surovin
Pro výrobu betonů byly použity tyto materiály :
• pojivo - cement CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá
• kamenivo - drobné - těžené z lokality Bratčice, frakce 0 - 4
- hrubé - drcené z lokality Olbramovice, frakce 8 - 16
• popílek - z klasického spalování hnědého uhlí z elektrárny Chvaletice - výsledky
chemického a fázového složení popílku Chvaletice jsou uvedeny v tabulce číslo 1.
Tabulka číslo 1 : Chemické a fázové složení a měrný povrch popílku z
elektrárny Chvaletice
A. Chemické složení
Zjišťované Zastoupení Zjišťované Zastoupení
složky
složky
složky
složky
1,79 %
0,32 %
CaO
Na2O
1,31 %
0,2 %
MgO
SO3,celk
0,03 %
0,74 %
MnO
Ztr. žíháním
1,79 %
K2O
B. Fázové složení
Popílek obsahuje dvě základní složky - mullit ( 3 Al2O3 . 2SiO2 ) a β - křemen
C. Měrný povrch a objemová hmotnost
Zjišťované
složky
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2

Zastoupení
složky
56,82 %
28,93 %
6,18 %
2,02 %

Měrný povrch = 242 m-2kg-1 , Měrná hmotnost = 2 036 kg.m-3

4. Složení betonových směsí
Pro sledování trvanlivosti betonů s přídavkem popílku jako náhrady části drobného
kameniva byla navrženy 3 směsi s proměnným množstvím popílku, jako srovnávací
byla použita betonová směs bez popílku. Složení jednotlivých betonových směsí je
uvedeno v tabulce číslo 2.
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Tabulka číslo 2 : Složení betonových směsí pro experimentální práce
Složení betonových směsí na 1m3
Cement CEM I 42,5 R
Písek 0 - 4 mm Bratčice
Popílek z el. Chvaletice
Kamenivo 8 - 16 mm Olbramovice
Voda

BP 0
370
740
0
1045
205

BP 20
370
592
148
1045
205

BP 30
370
518
222
1045
205

BP 50
370
370
370
1045
205

4. Metodika zkoušení
Pro zkoušky byla vyrobena zkušební tělesa 100 x 100 x 100 mm. Po vyrobení byla
zkušení tělesa uložena ve vlhkém prostředí po dobu 28 dní a potom v korozívním
médiu- roztok Na2SO4, který obsahoval 5 000 mg.l-1.
Na zkoumaných vzorcích budou sledovány tyto parametry:
• vzhled (vizuálně)
• objemová hmotnost (ČSN EN 12390-7)
• pevnost v tlaku (ČSN EN 12390-7).
Výše uvedené parametry byly sledovány vždy po 3 měsících expozice a to po
dobu 15 měsíců.
5. Výsledky zkoušení
V tabulce číslo 3 jsou uvedeny průměrné hodnoty pevnosti a objemové hmotnosti
jednotlivých betonů ve stáří 28 dní před uložením do korozivního média.
Tabulka číslo 3 : Pevnosti a objemové hmotnosti betonů v tlaku po 28 denním
uložení ve vodě
ozn.
-2

fcc[N.mm ]
D [kg.m-3]

BP 0

BP 20

BP 30

BP 50

37,5
2350

38,5
2350

39,0
2350

40,0
2360

Výsledky pevností v tlaku betonů s přídavkem různého množství popílku pro
jednotlivých etapách expozice v síranovém prostředí jsou graficky zpracovány
v obrázku číslo 1.
6. Porovnání pevnosti v tlaku betonů exponovaných v síranovém prostředí a
uložených ve vodě
Je uvedeno porovnání pevnosti v tlaku betonů stejného složení, ale uložených
v různých prostředích. Pro porovnání byl vypočítán rozdíl v pevnostech v tlaku pro
každé stáří vzorků, který je vyjádřen v procentech dle vztahu :
∆R = (fcc(SO4),i - fcc(H2O),i / fcc(H2O),i)*100 [%]
Zjištěné rozdíly pevností pro jednotlivé záměsi a stáří betonu jsou
znázorněny v obrázku číslo 2.
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graficky

7. Zhodnocení dosažených výsledků
Na základě analýzy výsledků 15 měsíční expozice betonů ve kterých byla část
drobného kameniva nahrazena elektrárenským popílkem ze spalování hnědého uhlí
lze konstatovat :
Srovnávací beton (bez přídavku popílku) uložený v síranovém prostředí
vykázal ve stáří 90 dní pokles pevností ve srovnání s betonem uloženým ve vodě, a
to o 2,67%. V dalším období betonu expozice v síranovém prostředí nedošlo k
poklesu pevností ve srovnání s betonem uloženým ve vodě. Vzorky nevykazovaly
porušení. Byl zjištěn nárůst pevností ve srovnání s betonem uloženým ve vodě, v o
0 až 1,5 MPa.
Beton ve kterém bylo nahrazeno 20% drobného kameniva popílkem za celou
dobu expozice v síranovém prostředí nevykázal pokles pevností ve srovnání
s betonem uloženým ve vodě. Vzorky nevykazovaly porušení. Zjištěné rozdíly
v objemových hmotnostech lze považovat za chybu měření.
Beton ve kterém bylo nahrazeno 30% drobného kameniva popílkem uložený
v síranovém prostředí vykázal ve stáří 90 dní pokles pevností ve srovnání s betonem
uloženým ve vodě, a to o 1,27% což představuje 0,5 MPa. V dalším období betonu
expozice v síranovém prostředí nedošlo k poklesu pevností ve srovnání s betonem
uloženým ve vodě. Vzorky nevykazovaly porušení. Byl zjištěn nárůst pevností o 0 až
1 MPa.
Beton ve kterém bylo nahrazeno 50% drobného kameniva popílkem uložený
v síranovém prostředí vykázal ve stáří 90 dní pokles pevností ve srovnání s betonem
uloženým ve vodě, a to o 1,23% což představuje 0,5 MPa. V dalším období betonu
expozice v síranovém prostředí nedošlo k poklesu pevností ve srovnání s betonem
uloženým ve vodě. Vzorky nevykazovaly porušení. Byl zjištěn nárůst pevností 2,20
až 3,57% ve srovnání s betonem uloženým ve vodě, v absolutních hodnotách to je 1
až 1,5 MPa.
Po 15 měsících expozice v síranovém prostředí sice došlo u vzorků ze 3 záměsí
k poklesu pevností (0,5 –1 MPa). V dalším období nebyl u všech zkoušených vzorků
zaznamenán žádný pokles pevností v tlaku, naopak došlo k jejich mírnému nárůstu o
0,5 –1,5 MPa ve srovnání se vzorky betonu uloženými ve vodě. Zjištěné rozdíly
v pevnostech mohou být způsobeny jednak nepřesností měření zkušebního zařízení,
jednak variabilitou vlastností vyrobených zkušebních těles.
8. Závěr
Z vyhodnocení výsledků sledování odolnosti betonů s přídavkem popílku jako
náhrady části drobného kameniva uložených 15 měsíců vůči síranům o koncentraci
5 000 mg/l SO42- vyplývá, že sírany negativně neovlivnily pevnosti v tlaku ani nedošlo
k porušení vzorků.
Práce byla řešena s podporou záměru VVZ MSM 0021630511 Progresivní stavební
materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí a projektu
GA 103/04/0169
Literatura
Drochytka, R. a kol. Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a
jejich vliv na životnost konstrukcí. VUT v Brně Závěrečná roční zpráva projektu MSM
0021630511 Brožovský, J. Dílčí téma 3 Zajištění trvanlivosti betonů
120

48

pevnost v tlaku [MPa]

46
44

BP0
BP 20
BP 30
BP 50

42
40
38
36
0

3

6

9

12

15

doba expozice [měsíce]
Obrázek číslo 1 : Změny pevnosti v tahu za ohybu betonů s různým
množstvím popílku v závislosti na době expozice
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Obrázek číslo 2 : Rozdíly pevností betonu v tlaku v závislosti na době uložení
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ELEKTRÁRENSKÝ POPÍLEK - PRIMÁRNÍ SUROVINA PRO VÝROBU
ZA SUCHA LISOVANÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ S PŘÍDAVKEM
JÍLOVÝCH ZEMIN
FLY ASH - PRIMARY RAW MATERIAL FOR PRODUCTION IN DRY PRESSED
TILES BODY WITH ADDITION CLAY SOIL
Jméno autora: Ing. Lenka Smetanová; Ing. Radomír Sokolář, Ph. D.
Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie
stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, mail: smetanova.l@fce.vutbr.cz,
sokolar.r@fce.vutbr.cz
Abstract
The research for exploitation fly ash as basic raw material in the last year keep on
beeing greater attention not only in our country, but also in abroad. Annually is fly ash
turn out worldwide greatly bulk. Examine are variously means for his utilization as
full-value substitutes natural raw materials in manutacturing ceramic tiles.
1. Úvod
V dnešní době nabývá na důležitosti ochrana životního prostředí. Jde nejen o
vytvoření technologií, které produkují jen malé množství odpadu nebo jsou zcela
bezodpadové, ale ,a to především, o likvidaci odpadu vznikajícího z ostatní
průmyslové činnosti a likvidaci starých zátěží.
Tato práce se zabývá využitím elektrárenského popílku pro výrobu obkladových
prvků. Jde o snahu z velké části nahradit přírodní suroviny, které jsou pro výrobu
keramických obkladů v současnosti používány. Ze statistik je možné se dozvědět, že
v roce 2004 se zvýšila průmyslová výroba keramických obkladových materiálů (na
bázi přírodních surovin) oproti roku 2003 o 6,7% (tj. cca 400 mil m2). Česká republika
se řadí mezi přední producenty keramických obkladových prvků [1].
Tab. 1: Přehled světové produkce keramických obkladových prvků
Pořadí Země

Produkce

Podíl v r. 2004
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 [%]

Čína

2.

Španělsko

621

638

651

624

635

9,7

3.

Itálie

632

638

606

603

589

9,0

30

30

29

31

32

0,5

…
26.

ČR

1 807 1 810 1 868 2 000 2 200 33,5
[v mil. m2]

1.

30 předních výrobních zemí představuje 96,2% světové produkce
Výzkumu pro využití popílku jako suroviny je v posledních letech věnována stále
větší pozornost nejen u nás, ale i v zahraničí. Například v Thajsku, kde ročně
dochází k produkci cca 2 milionů tun popílku, byla zkoušena možnost 100 % náhrady
plastických surovin, pro výrobu cihel, za popílek [2].
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Ve Španělsku se ověřovalo využití vhodných pojiv pro lisování neplastických hmot.
Tato studie, měla odstranit problémy se změnami vlhkosti, zajistit vhodným pojivem
bezpečnému odplynění střepu při lisování a snížení teplot výpalu [3].
V Indii byla zkoumána možnost výroby pórovitých cihelných dlaždic ze dvou
různých odpadových materiálů (popílky a mramorové prachy). Pro vytváření vzorků
(lisování při 15 MPa) byly použity popílky a mramorové prachy s nebo bez přídavků
jílů. Bylo studováno pět rozdílných směsí s 60 až 75 % (hmotnostních) mramorových
prachů, 25 až 35 % popílku, a 0 až 10 % jílu. Směsi bez jílu ukázaly relativně lepší
charakteristické vlastnosti [4].
Ve stavebnictví se zpracovává velké množství surovin. S rostoucím objemem
výroby se zvyšuje i jejich spotřeba ve výrobě. Výrobní suroviny jsou přirozené
přírodní materiály, jejichž zdroje jsou neobnovitelné.
Ročně je celosvětově vyprodukováno značné množství elektrárenského popílku.
Ověřovány jsou různé možnosti jeho uplatnění jako plnohodnotné náhrady přírodních
surovin ve výrobě keramických obkladových prvků.

2. Metodika výzkumu

V I. etapě byly zkoušeny různé druhy popílků. Cílem bylo vybrat nejvhodnější druh
popílku pro výrobu obkladových prvků. Podle zjištěných mechanicko-fyzikálních
vlastností byl jako vhodný k dalšímu zpracování vybrán hnědouhelný popílek
z lokality Chvaletice a Mělník. Dále budou uvedeny výsledky této etapy.
V II. etapě byly ověřovány rozdílné typy vazeb zrn popílku. V minulosti byly
částečně ověřeny chemická - anorganická pojiva (vodní sklo, 50% vodný roztok
Al(H2PO4)3 (obchodní označení Alufos), polyvinilacetát (Duvilax), směs vodních skel
(označovaných jako SiAl 10), kyselina fosforečná). Vzorky obkladových prků byly
také vyráběny bez použití pojiv s přídavkem 18% vody. V této části výzkumu byly
dále zkoušeny pojiva na bázi keramické vazby (opuka, bentonit, zemina Štíty a
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Poštorná), hydraulická pojiva (vápenný hydrát) a chemická pojiva – organická
(sulfitový louh). Vyhodnocením výsledků byl vybrán další postup výzkumných prací.
Tyto ve III. etapě vedly ke stanovování optimálního množství přídavku jílové zeminy
Poštorná, k efektivnímu množství přidávané vody a ověření možnosti využít
ztekucovadla, která by snížením vodního součinitele vedla ke zlepšení mechanickofyzikálních vlastností.

3. Suroviny
V následujících tabulkách jsou uvedeny chemická složení používaných
elektrárenských popílků a materiálů používaných jako pojivo popílkových zrn.
Tab. 1: Chemické složení elektrárenských popílků
Popílek [%]

SiO2 FeO C

Al2O3 TiO2 CaO K2O Na2O S

Dětmarovice

52,4 0,3

4,5

24,2

1,0

4,0 2,8

0,3

0,8

6,4

2,8

3,4

Hodonín

29,1 0,7

1,2

17,7

0,5

25,9 0,7

0,3

4,7

2,5

2,6

4,6 12,9

Chvaletice

56,8

-

28,9

2,0

1,8 1,8

0,3

0,2

6,2

1,3

0,7

Mělník

55,9 0,4

0,8

29,3

1,7

2,2 1,6

0,1

0,1

4,7

1,4

1,2 10,6

Opatovice

54,7 1,7

0,6

22,9

1,3

2,4 0,7

0,1

0,1

2,3

1,3

1,0

-

Fe2O3 MgO zž

pH
-

8,5

6,7

Tab. 2: Chemické složení jílových zemin
Zemina [%] SiO2

Fe

Al2O3 TiO2

Ca

K2O Na2

Bentonit

53,5

0,5

16,5

4,6

2,6

0,8

Opuka

62,9

1,2

17,7

0,5

0,6

3,2

Poštorná

62,2

18,8

1,5

1,4

Štíty

58,7

7,7

0,5

1,8

1,1

Fe2O3 MgO zž

pH

0,3

13,7

2,8

1,9

8,7

1,0

4,6

1,6

4,0

7,3

4,2

1,4

8,2

7,9

4,5

0,9

6,2

7,7

2,3
1,9

1,0

S

Ostatní přidávaná pojiva
Vodní sklo sodné - čirá nebo slabě zakalená bezbarvá viskozní kapalina alkalické
reakce, neomezeně mísitelná s vodou. Pro vytváření vzorků bylo použito sodné
vodní sklo Na2SiO4 s molární modulem 1,6 a hustotě 1560 kg/m3 (KOMA a.s.) [5].
Směs sodných vodních skel – označovaný jako SiAl 10 (každý desátý křemík je
nahrazen hliníkem). Hustota výrobku se pohybuje v rozmezí 1550 – 1570 kg/m3
(KOMA a.s.) [5].
50% vodný roztok Al(H2PO4)3 (Alufos-50) - čirá, nebo s mírnou opalescencí viskózní
kapalina kyselé reakce, nehořlavého charakteru, neomezeně mísitelná s vodou.
Používá se zejména jako pojivo při výrobě žáruvzdorných tvarovaných materiálů,
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dusacích směsí, vysoce kvalitní keramiky, tmelů, vysoce pevnostních betonů apod.
Alufos-50 má hustotu 1500 kg/m3 (Fosfa a.s.) [6].
Polyvinylacetát - surovina je spíše známa pod obchodním názvem duvilax. Jedná
se o vodní disperze bílé barvy s charakteristickou vůní po vinylacetátu. Je nehořlavá,
nevýbušná, zdravotně a hygienicky nezávadná, neznečišťuje životní prostředí.
Používá se ve stavebnictví jako přídavek do malt, betonů a jiných polymércementových kompozicí jako plastifikační složka, resp. zředěný vodou na napouštění
(penetraci) savých podkladových ploch. Duvilax BD-20 se používá především
v interiérech. Lepí rovněž papír, karton a jiné výrobky vyrobené na bázi celulózy [7].
Vzdušné vápno - běžně k dostání v distribuční síti prodejen se stavebním
materiálem v ČR.
Sulfitový louh – jde o vedlejší produkt z výroby magnesiumbisulfitového výluhu
mikrobiologickým odbouráním zkvasitelných cukrů vznikají lignosulfonany. Pod
obchodními značkami VIANPLAST (produkt na bázi fermentovaného sulfitového
výluhu hořečnatého) jsou dodávány v koncentracích 45 % a 55 % v kapalné formě o
hustotě 1170 kg/m3.

4. Technologie
Popílky obsahovaly příliš mnoho hrubých podílů, takže pro další zpracování je bylo
třeba pomlít v kulovém mlýnu. Po této úpravě byl jejich zbytek na sítě 0,063 mm
stanoven plavením - cca 5%. Přidávané příměsi – práškové - se dávkovaly a
přidávaly k surovině a jejich vzájemnou homogenizaci zajistilo společné mletí
v kulovém mlýnu.
Již dříve bylo Proctorovou zkouškou zjištěno, že optimální množství přidávané vody
je 18 %. Při použití tekutých příměsí v množství 10 % (sodné vodní sklo – ztekucující
učinky) bylo dávkování upraveno na 8 % vody. Toto dávkování bylo dodrženo pro
všechny vytvářecí směsi. Vodní sklo způsobovalo u různých popílků rozdílné
ztekucení (při vytváření z popílku Opatovice se při lisování směsi vytlačovala voda.)
Pro zjednodušené porovnání jednotlivých popílků nebylo hledáno optimální množství
přidávané vody.
Míchání vytvářecí směsi bylo prováděno po dobu 10 minut. Vytvářecí směs byla
prosivána přes síto o průměru oka 1 mm (další homogenizace – snaha přiblížit se
praxi používanému rozprachovému granulátu). Poté byla takto upravená směs
dávkována do lisovací formy 50 x 100 x 10 mm a směs byla lisována ve dvou fázích
tlakem 30 MPa. Lisování sestávalo ze dvou kroků, mezi nimiž proběhlo odtížení
z důvodu dosažení dostatečného odvzdušnění lisované směsi. Vytvořené vzorky byly
váženy, měřeny a uloženy k sušení. Po vysušení byly vzorky opět váženy a měřeny,
čímž se stanovilo smrštění sušením.
Výpal probíhal v laboratorní peci s oxidační atmosférou. Proces výpalu vzorků
probíhal při teplotách 1050, 1100, 1150 a 1175 ° C s izotermickou výdrží 10 minut.
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5. Mechanicko-fyzikální vlastnosti
Vlastnosti vytvořených a vypálených obkladových prvků byly vyhodnocovány dle
požadavků normy ČSN EN 14411. Zkoušení pevnosti v ohybu u prvků probíhalo dle
ČSN EN ISO 10545-4 a nasákavost byla zkoušena dle ČSN EN ISO 10545 – 3.
Tab. 3: Vybrané požadované vlastnosti na obkladové prvky
Požadavky na obkladové prvky (dále jen OP) skupiny B dle ČSN EN 14411
Vlastnosti za sucha lisovaných OP

B Ia

B Ib

B IIa

B IIb

B III

Nasákavost

průměr

≤ 0,5

0,5 – 3

3–6

6 – 10

> 10

[%]

jednotlivě

max.0,6 max. 3,3 max. 6,5 max. 11 min. 9

Pevnost v ohybu

průměr

≥ 35

≥ 30

≥ 22

≥ 18

[MPa]

jednotlivě

min. 32

min. 27

min. 20

min. 16

Lomové zatížení (tl. 7,5 mm) [N]

1 300

1 100

1 000

800

Odolnost proti vlivu mrazu

ano

ano

Přípustný zkušební postup

≥ 15
600

6. Výsledky jednotlivých etap
I. etapa: Z následných grafů je patrné, že střep tvořený popílkem Chvaletice
(záměs tvořená pouze popílkem a 18% vody) dosahuje nevyšších pevností v ohybu
a nejnižších nasákavostí.

Obr. 1: Porovnání pevnosti v ohybu
Elektrárenský popílek Chvaletice má vhodné chemické složení (vysoký podíl SiO2,
Al2O3 a tavících oxidů) a optimální výsledné hodnoty pevnosti v ohybu a nasákavosti.
Střep vyrobený z fluidního popílku Hodonín dosahoval jen velmi nízkých pevností a
byl značně nasákavý při všech teplotách výpalu (1050 až 1175 °C). Při zkušebním
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smíchání popílku s vodním sklem popílek prudce reagoval - Ca+ ionty s vodním
sklem. Po výpalu vlivem rozkladu anhydritu je střep značně pórovitý.

Obr. 2: Porovnání nasákavosti
Popílek z lokality Opatovice byl obtížně mísitelný s vodou a vzorky z něj vytvořené
po výpalu při teplotách 1100 °C byly deformované a docházelo k nadýmaní střepu.
II. etapa: V této části byly porovnávány různé typy vazeb zrn popílku. Dobré
výsledky pevnosti v ohybu a nasákavosti byly dosaženy u záměsí pojených
chemickou – anorganickou vazbou (Alufos 50) a vazbou keramickou (zemina Opuka
a Poštorná).

Obr. 3: Pevnost v ohybu – II. etapa (různé typy vazeb)
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Obr. 4: Nasákavost – II. etapa (různé typy vazeb)
Tab. 4: Legenda grafů
Ozn.

Příměs [% hmot.]

Ozn.

Příměs [% hmot.]

A

popílek

H

10% SiAl

B

10% vodní sklo

I

5% SiAl

C

10% alufos

J

10% vzdušné vápno

D

5% zemina opuka

K

5% vzdušné vápno

E

6% duvilax

L

5% jíl Poštorná

F

10% sulfitový louh

M

10% jíl Poštorná

III. etapa: V této části práce jsou preferovány jako pojivé složky přírodní suroviny tj.
jílové zeminy v přídavků od 5 do 30 % hmotnostních. V současnosti je hledáno
optimální množství přidávané zeminy a minimální možné množství vody. Po
předchozích zkušenostech dochází ke změně lokality používaného popílku –
používán je popílek Mělník. Z jílových zemin byla pro další práce vybrána zeminy
Poštorná.
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7. Závěr
Současné výsledky této práce ukázaly možnosti dalšího účelného využití popílků,
zvláště z vysokoteplotního spalování, jako ekologickou náhradu primárních surovin.
Vypálený střep se svými vlastnostmi vyrovná zcela střepu OP z primárních surovin a
je možno očekávat, že další úprava složení surovinové směsi a technologie, zejména
snížení teploty při výpalu, zlepší vlastnosti OP a povede k výhodnějšímu výrobku
z hlediska spotřeby energie.
Popílky lze použít pro výrobu obkladových prvků, a to jak samostatně, tak i
s příměsemi. Lze předpokládat, že je možno použít i do prostředí s vysokou zátěží
nebo s požadavkem mrazuvzdornosti. Od další zkoumání této problematiky lze
očekávat zlepšení vlastností obkladového prvku na bázi popílku, při současném
ekonomickém zefektivnění (náhrada chemických pojiv levnějšími na bázi jílových
surovin, úspory energie při sušení výlisků) a dále například snížením teploty výpalu
vlivem vhodných příměsí apod.
Tento příspěvek byl vytvořen s podporou GAČR 103/05/H044 „Stimulace
vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně materiálové inženýrství“ a
VZ MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin
a jejich vliv na životnost konstrukcí“.
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TOXICITY, LEACHABILITY, AND PROPERTIES OF MATERIÁLE USED FOR
SOLIDIFICATION
Ing. Dana Javůrková, Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie,
javurkova.d@fce.vutbr.cz
Abstract
Fly ash matrices activated by sodium and calcium hydroxides proposed for
solidification of wastes containing heavy metals, were assessed. Mechanical
properties, leachability of heavy metals, and ecotoxicity of leachates were studied.
Úvod
Pro účely solidifikace/stabilizace těžkých kovů z odpadů metodou cementace se
používají hydraulická pojiva. Kromě různých typů cementů a pojiv na bázi vápna jsou
zužitkovávány i některé odpadní materiály jako například popílky.
Popílky vznikají při spalování tuhých paliv a jsou zachycovány z plynných spalin
v kouřových odlučovačích tepelných elektráren a tepláren. V České republice se
produkuje cca 10 milionů tun popílků ročně, což nás řadí na jedno z předních míst ve
světě v jejich produkci na obyvatele. S ohledem na vzrůstající množství produkce
popílků se stále hledají nové možnosti jejich dalšího využití. Patří k nim průmyslová
výroba stavebních hmot a práce na stavbách, zemědělství, zpracování odpadů,
výroba syntetických zeolitů či zpětné získávání kovů.
V průběhu solidifikace popílku či strusky dochází k reakci jejich složek. Vznikají
hydrosilikáty a hydroalumináty vápenaté. Ionty těžkých kovů mohou být během
procesu hydratace inkorporovány. Toho může být dosaženo substitucí, chemisorpcí,
srážením, tvorbou povrchových sloučenin na povrchu některé složky nebo kombinací
zmíněných reakcí.
Přídavky hydroxidu při solidifikaci mají význam už v první fázi tvorby solidifikátu,
kdy dochází k aktivaci, tedy tvorbě nízkomolekulárních reaktivních částic. Následuje
etapa polymerace, vznik aluminosilikátové makromolekulární sítě, přičemž pasta
tuhne/tvrdne v pevnou hmotu.
Hydroxid sodný je ve vodě dobře rozpustný a může také působit jako činidlo pro
srážení těžkých kovů. Touto reakcí vznikají ve vodě nerozpustné hydroxidy těžkých
kovů, které mohou být i takovým způsobem dobře imobilizované v matrici
a nerozpustné ve vodném výluhu, mohou se však rozpouštět v roztocích s příliš
vysokým nebo nízkým pH, kde prahová hodnota rozpustnosti závisí na typu těžkého
kovu. Při vysokém pH se rozpouští pouze hydroxidy amfoterních kovů.
Hydroxid vápenatý je málo rozpustný ve vodě, a proto nelze očekávat okamžitou
reakci srážení na hydroxidy těžkých kovů. Proces srážení však teoreticky může
probíhat pomaleji, nebo až po delším časovém úseku. Vápenaté složky může být
využito i na tvorbu pojivové sítě, mechanismus reakcí bude mimo jiné záviset na
reakčních podmínkách a kompetitivnosti reakcí.
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Vliv solidifikovaných materiálů na životní prostředí se hodnotí podle toho, zda se
počítá s jejich uložením na skládku nebo s dalším využitím. V případě uložení na
skládku se řídí Vyhláškou 383/2001 Sb. [1], Metodickým pokynem odboru odpadů ke
stanovení vyluhovatelnosti odpadů [2] a Metodickým pokynem odboru odpadů ke
stanovení ekotoxicity odpadů [3]. V případě dalšího využití ve stavebnictví se řídí
Nařízením vlády 163/2002 Sb. [4] a Metodickým doporučením SZÚ pro hodnocení
škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro
stavby do vody a půdy [5]. V obou případech je hodnocení založeno na chemickém
a ekotoxikologickém rozboru vodného výluhu posuzovaného materiálu.
Cílem studie bylo prozkoumat matrice popílkového typu aktivované silnými
hydroxidy z hlediska mechanických vlastností solidifikátů a jejich vyluhovatelnosti
zaměřené na obsah vybraných těžkých kovů a ekotoxicitu výluhů.
Materiál a metody
Popílek byl získán jako produkt spalování černého uhlí při teplotách kolem 1200°C
na granulačním kotli. Bylo stanoveno silikátové složení popílku, které je uvedené
v tab. 1. Popílek složením odpovídá kategorii silikátoaluminátového popílku (dle
mezinárodního klasifikačního systému; dále dle ASTM 618 klasifikace spadá do
kategorie F- kyselý popílek) [6].
Tab. 1 – Složení popílku
Ztráta
Ztráta
SiO2
sušením žíháním
%
0,18

%
11,37

Al2O3

Fe2O3

%
%
%
44,98 22,72 8,81

Celk.S
CaO MgO K2O Na2O jako
SO3
%
%
%
%
%
4,31 2,96 2,84 0,49 0,94

Smícháním 300 g popílku, vody podle konzistence pasty a hydroxidu sodného
nebo vápenatého o dvou různých hmotnostech - 3g a 15g - byly připraveny 4 typy
matric. Zkušební tělesa tuhla 2 dny v kovových formách rozměrů 20x20x100mm,
poté byla z forem vyjmuta a celkově ještě po 28 dní ponechána v laboratorních
podmínkách (t = 22 ± 1°C, R.H. = 55 ± 5%). Následně byly stanoveny pevnosti
v tlaku a v tahu za ohybu, objemová hmotnost. Byly připraveny výluhy způsobem
popsaným ve Vyhlášce 383/2001 Sb. Ve výluhu bylo stanoveno pH, vodivost,
hustota, koncentrace těžkých kovů a ekotoxicita.
Hodnoty pH výluhu byly změřeny pH-metrem Radiometer PHM210, vodivost
konduktometrem Radelkis OK-102/1. Koncentrace vybraných těžkých kovů (Zn, Cr,
Cu, Pb, Ba) byly stanoveny dodavatelsky metodou AAS. Ve výluzích byly provedeny
testy toxicity na těchto testovacích organismech:
•

zelená řasa Scenedesmus quadricauda, inhibice růstu, doba expozice 72
hodin;

•

hořčice bílá – Sinapis alba, inhibice klíčivosti semen, doba expozice 72 hodin;

•

žábronožka Thamnocephalus platyurus, mortalita, doba expozice 24 hodin.

Byla testována inhibice neředěného výluhu podle Metodického doporučení SZÚ.
Hodnota pH výluhu byla před testem toxicity upravena na hodnotu 7,8 ± 0,2.
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V dalším textu jsou vzorky označeny následujícím způsobem:
X – 15 g NaOH vztaženo na 300g popílku (neboli 5%NaOH)
Y – 3 g NaOH (1%NaOH)
Z – 15 g Ca(OH)2 (5% Ca(OH)2)
R – 3 g Ca(OH)2 (1% Ca(OH)2)
Mechanické vlastnosti solidifikátů
V grafu 1 jsou vyznačeny hodnoty pevností v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnost
v tlaku se pohybovala u testovaných vzorků v rozmezí1,5-1,7MPa, hodnoty pevností
v tahu za ohybu v rozmezí 0,044-0,23MPa. Matrice byly přídavkem hydroxidu
zpevňovány, jak ukazuje graf 1, u matric s vyšším obsahem hydroxidu pevnost mírně
vzrostla.
Graf 1: Pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu

PEVNOST /MPa/

pevnost v tlaku

pevnost v tahu za ohybu

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
5% NaOH

1% NaOH

5% Ca(OH)2

1% Ca(OH)2

Typ aktivátoru popílku
Výsledky objemové hmotnosti vypočtené u zkušebních těles a znázorněné grafem 2
inklinují k závěru, že obsah NaOH citlivěji ovlivňuje u solidifikátů hodnotu objemové
hmotnosti než obsah Ca(OH)2.

132

Objemová hmotnost
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Graf 2: Objemová hmotnost solidifikátu
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Typ aktivátoru popílku
Chemické a ekotoxikologické vlastnosti výluhů
Jak je zřejmé z tab. 2, koncentrace těžkých kovů ve výluzích popílků se
u jednotlivých kovů a způsobů solidifikace výrazně lišily. Ve velmi nízkých
koncentracích – v desetinách až jednotkách µg/l – se pohybovaly koncentrace Pb,
Cu a Zn. U těchto kovů lze proto těžko hodnotit vliv způsobu solidifikace na pevnost
vazby kovu v matrici. U Ba a Cr, které se vyluhovaly v desítkách až stovkách µg/l, lze
vysledovat zřetelné rozdíly. Oba kovy byly pevněji vázány v matricích s menším
přídavkem hydroxidu (1 %). Vliv typu hydroxidu je u obou kovů výrazný, ale opačný:
Baryum bylo pevněji zabudováno v matrici s NaOH, Cr(celkový) v matrici s Ca(OH)2.
Ze sledovaných kovů se jako nejproblematičtější jeví chrom, který byl u tří ze čtyř
hodnocených vzorků (Y, Z, X) důvodem pro jejich zařazení do třídy vyluhovatelnosti
II podle 383/2001 Sb.
Tab. 2: Koncentrace vybraných těžkých kovů ve výluzích
vzorek
X
Y
Z
R
I
II
III

Pb
µg/l

Ba
µg/l

Cu
µg/l

Zn
µg/l

Cr
µg/l

vyhovuje

0,9
18,8
6,0
5,8
930
2,9
18,4
3,5
8
370
0,9
493
1,8
5
135
1,0
221
2,1
8,1
76
Třídy vyluhovatelnosti dle Vyhlášky 383/2001 Sb.
100
1000
500
5000
100
R
500
10000
1000
5000
1000
Y, Z, X
10000
50000
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Graf 3: Srovnání obsahu kovů ve výluzích

1000

Cr
Cr

logaritmické
měřítko

Ba
Ba

Koncentrace kovu
-1
/µg.l /

Cr

Cr

100
Ba

10

Ba
Zn

Cu Zn
Pb

Zn

Zn

Cu
Cu

Cu

5% Ca(OH)2

1% Ca(OH)2

1
5% NaOH

1%NaOH

Typ alkalického aktivátoru

Všechny výluhy byly silně zásadité. Výluhy vzorků připravených s vyšší dávkou
hydroxidu měly pH vyšší než 11. Takto vysoké pH může negativně ovlivňovat
vyluhovatelnost amfoterních kovů, pokud by tyto byly v matrici zabudované jako
hydroxidy, které jsou při vysokém pH rozpustné. V našich zkouškách vysoké pH
pravděpodobně ovlivnilo vyluhování Cr z popílkové matrice.
Konduktivita (vodivost) je ukazatelem množství ionizovaných látek, většinou
rozpuštěných anorganických solí, ve vodném prostředí. Vysoký obsah solí způsobuje
zvýšení osmotického tlaku, což je nežádoucí pro sladkovodní a půdní organismy,
které nejsou – narozdíl od mořských organismů – k životu v tomto prostředí
uzpůsobeny. Takový vzorek může potom vykazovat toxicitu, která ovšem není
způsobena přítomností toxických látek (v případě popílků např. těžkých kovů), ale
vysokou koncentrací „netoxických“ složek (např. Na, K, Ca, Mg, Cl-, SO42-).
Z použitých aktivátorů konduktivitu ovlivňuje více přídavek NaOH, obsahující
kation Na+, než Ca(OH)2, obsahující kation Ca2+. Porovnáním s limity dle
383/2001 Sb. (tab. 3) bylo zjištěno, že vzorek obsahující 5% NaOH nevyhovuje
z hlediska konduktivity I. ani II. třídě vyluhovatelnosti, ostatní vzorky splňovaly limit
pro I. třídu vyluhovatelnosti.
Tab. 3: Zařazení výluhů do tříd vyluhovatelnosti z hlediska konduktivity a pH
Třída
vyluhovatelnosti
I
II
III

pH

vyhovuje

5,5-11
5,5-12
5,5-13

Y, R
X
Z
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Konduktivita
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Graf 4: Hodnoty pH výluhů
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Graf 5: Konduktivita výluhů

700

Vodivost /mS.m-1/

600
500
400
300
200
100
0
5% NaOH

1%NaOH

5% Ca(OH)2

1% Ca(OH)2

Typ aktivátoru popílku
Vzorek je hodnocen jako toxický, je-li výsledek alespoň jednoho testu toxicity
pozitivní, tzn. vykazuje u testu na zelené řase a na semenech inhibici vyšší než 30 %
nebo u testu na žábronožce mortalitu vyšší než 10 %.
Podle tohoto kritéria byly výluhy ze všech čtyř vzorků toxické (tab. 4). Nejtoxičtější
byl výluh vzorku X (5 % NaOH), který způsobil totální či téměř totální inhibici
(mortalitu) všech testovacích organismů. Tento výluh je charakteristický nejvyšším
obsahem Cr a zároveň výrazně nejvyšší konduktivitou. Nejméně toxický byl výluh R
(1 % Ca(OH)2), který působil inhibičně pouze na růst zelené řasy, test na semenech
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a na žábronožkách poskytl negativní výsledek. Výluh R má nejnižší konduktivitu
i obsah Cr.
Podobně jako u vyluhovatelnosti Ba a Cr lze konstatovat, že nižší toxicitu vykazují
výluhy vzorků připravených s menším přídavkem hydroxidu. Zároveň jsou méně
toxické vzorky, připravené s Ca(OH)2 než s NaOH. To zřejmě souvisí nejen
s obsahem vyluhovaných těžkých kovů, ale i s konduktivitou výluhů.
V podobných experimentech solidifikace popílků, prováděných v minulosti
rozmísením s vodou bez použití aktivátorů, bylo dosaženo většího snížení,
v některých případech dokonce úplného vymizení toxicity [7].
K uvedenému je třeba poznamenat, že na přírodní ekosystémy by negativně
působilo i vysoké pH výluhů. Vliv pH však byl eliminován úpravou na hodnotu
7,8±0,2, která je součástí zpracování vzorků.
Tab.4: Ekotoxicita výluhů
X
Y
Z
R
5 % NaOH
1 % NaOH
5 % Ca(OH)2
1 % Ca(OH)2
Inhibice resp. mortalita neředěného výluhu, %
Scenedesmus
94
quadricauda
Thamnocephalus
100
platyurus
100
Sinapis alba

64

84

68

54

13

7

20

59

29

Tab.5: Zařazení výluhů do tříd vyluhovatelnosti podle jejich ekotoxicity
Vyhláška 383/2001 Sb.
Třída
EC50, ml/l
vyluhovatelnosti
I
negativní
II
100
III
neomezeno

Zařazení
vzorků
X, Y, Z, R

Metodické doporučení SZÚ
Inh. neřed.
výluhu
vyhovuje
negativní
nevyhovuje ostatní
X, Y, Z, R

Závěr
Hydroxid sodný a vápenatý, použitý na aktivaci klasického popílku, mírně
podporoval zvýšení pevnosti u zkušebních těles. Lepší hodnoty v tomto případě
vykazoval Ca(OH)2, jehož matrice při menším přídavku hydroxidu jsou pevnější než
při použití NaOH. Vhodně zvolený aktivátor by měl být používán právě v nižších
koncentracích, aby byly splněny vyhláškou povolené hodnoty pH ve výluhu a
maximálně snížena vodivost.
Solidifikací s 28denní dobou tuhnutí došlo k imobilizaci některých těžkých kovů.
Vliv typu aktivátoru na imobilizaci nebyl na základě provedených testů jednoznačně
prokázán. Ca(OH)2 se však jeví jako vhodnější pro nižší konduktivitu výluhů takto
připravených solidifikátů.
Dávka aktivátoru ovlivňovala konduktivitu a pH výluhů, přičemž s rostoucí dávkou
aktivátoru uvedené veličiny rostly.
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Výluhy všech solidifikovaných vzorků popílků byly toxické. Nižší toxicitu
vykazovaly vzorky připravené s použitím Ca(OH)2, s nižší dávkou aktivátoru se
toxicita snižovala. Skutečnost, že výluhy byly toxické, stojí za povšimnutí v souvislosti
s tím, že se jedná o materiál, který se má používat k imobilizaci toxických látek
a který sám o sobě není inertní.
Pro hodnocení vhodnosti popílkové matrice pro zabudovávání kovů přidaných
formou solí bude nutné se podrobněji zabývat vlivem typu a zejména dávky
aktivátoru. Rovněž bude potřeba vzít v úvahu, že některé hodnoty – např. pH –
mohou být přidanou solí značně pozměněny. Svou roli bude rovněž hrát skutečnost,
zda se u daného materiálu uvažuje s jeho dalším využitím nebo uložením na
skládku. V obou případech však bude muset mít chemický rozbor výluhu
komplexnější charakter.
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STUDIUM SCHOPNOSTI IMOBILIZACE MĚĎNATÝCH IONTŮ
V ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATRICÍCH
THE RESEARCH OF CUPRUM IMMOBILIZATION ABILITY IN AN ALKALI
ACTIVATED MATRIX
Ing. Dana Javůrková
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie,
javurkova.d@fce.vutbr.cz
Abstrakt:
Academic research is focused on the efficient immobilization ability of cuprum
in the alkali activated fly ash matrix. The cupric salts have a positive influence for
increase of strengths in the studied solids. In the investigated systems of samples,
sufficiently low concentration of cuprum was indicated in the leachates after 28 days
of storage at laboratory temperature, which complies with the limit contain of cuprum
for categorization into the first class of leaching according regulation 383/2001 Sb.
1. Úvod:
V současné době probíhá na Ústavu chemie FAST VUT v Brně výzkum zabývající
se možností zabudovávání těžkých kovů ve hmotě tvořené odpadními produkty jako
jsou vysokoteplotní popílek a struska. Experimenty jsou prováděny za použití solí
vybraných těžkých kovů, přičemž výběr těchto kovů je soustředěn zejména na kovy
toxické, které se vyskytují v odpadech určených k zneškodnění a uložení na skládky.
Jde o kovy, pro které byly Vyhláškou 383/2001 Sb. stanoveny koncentrační limity pro
výluhy a zařazení na jednotlivé druhy skládek. Jedním z takových problematických
kovů je měď a její sloučeniny.
Měď je prvek 4. periody, I. B skupiny periodické soustavy prvků. Ve sloučeninách
se vyskytuje v oxidačních stavech I, II. Měďné sloučeniny jsou ve vodě nerozpustné.
Mezi rozpustné soli měďnaté patří CuSO4.5H2O, který se používá ke
galvanickému pokovování a pro výrobu přípravků k hubení škůdců (Kuprikol), dále
bezvodý CuSO4, který je bílý, CuCl2.2H2O – zelená krystalická látka, ve vodě se
rozpouští na modrý roztok, CuCl2 je tmavě hnědý a Cu(NO3),3H2O je modrá
krystalická látka. Rozpustnost soli CuCl2.2H2O je dostatečná pro přípravu roztoků,
nasycený roztok vzniká rozpouštěním 123g CuCl2.2H2O na 100 g vody, proto byla
zvolena jako látka reprezentující odpady obsahující dobře rozpustitelné měďnaté
ionty.
Prášková měď způsobuje změny na plicích a krvácení z nosu, inhalační expozice
prachu oxidu měďnatého vyvolává horečku slévačů, při které jsou postiženy hlavně
zažívací orgány. Rozpustné soli iontů mědi jsou jedovaté. Akutní požití 8 – 10 g
síranu měďnatého (modré skalice) může být smrtelné. V těchto koncentracích dráždí,
je hepatotoxický, nefrotoxický a hematotoxický. Chlorid měďný je jedovatější než
měďnatý [1].
K experimentům byl použit černouhelný létavý popílek z vysokoteplotního
spalování na granulačním typu ohniště. Jeho silikátové složení shrnuje tabulka 1.

138

Tabulka 1 – silikátové složení popílku
Ztráta
sušením

Ztráta
žíháním

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

Celk.S
jako
SO3

0,18

11,37

44,98

22,72

%
8,81

4,31

2,96

2,84

0,49

0,94

2. Realizace experimentu
Aktivace spočívá v působení zásaditých aktivátorů v popílkových pastách pro
solidifikaci. Byly použity 2 různé zásadité aktivátory: Ca(OH)2 a NaOH a to ve dvou
různých koncentracích: 1 % a 5 %, vztaženo k hmotnosti přidaného popílku.
Solidifikáty byly připraveny smícháním 300 gramů popílku (přesná hodnota suchého
popílku byla vypočtena po stanovení ztráty sušením), příslušného množství
hydroxidu sodného nebo vápenatého a dále bylo přidáno dané množství soli těžkého
kovu a voda dle tabulky 2.
Tabulka 2 – složení past
Složení pasty pro výrobu solidifikátu
CuCl2.2H2O
g

Voda z
popílku +
přidaná
g

30
15
3
30
15
3

143,5
143,5
143,5
143,5
143,5
143,5

30
15
3
30
15
3

135,5
135,5
130,5
110,5
110,5
110,5

Slepé vzorky = 4 typy matric
15
0
3
0

160,7
165,7

Vzorek:

Suchý
popílek
g

NaOH

A
B
C
D
E
F

299,5
299,5
299,5
299,5
299,5
299,5

15
15
15
3
3
3

G
H
I
J
K
L

299,5
299,5
299,5
299,5
299,5
299,5

15
15
15
3
3
3

X
Y

299,3
299,3

Z
R

298,8
298,8

Ca(OH)2
g

15
3

0
0

161,2
171,2

Pasty byly ponechány 28 dní za laboratorní teploty ve formách – etapa tuhnutí
a tvrdnutí. Poté byly změřeny, zváženy a na zkušebních tělesech byly stanoveny
pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Drť vzorku byla použita k přípravě výluhů.
Solidifikát byl rozdrcen v třecí misce, tak aby měly všechny částice menší rozměr než
4 mm. Byla stanovena ztráta sušením jednotlivých vzorků za 105 ± 5 °C. Pro
přípravu výluhu bylo vypočteno, kolik musí být naváženo vlhkého vzorku, tak aby při
přidání 700 ml destilované vody byl splněn poměr suchý vzorek : voda = 1 : 10
hmotnostních dílů (dle Vyhlášky 383/2001 Sb.). Vyluhování probíhalo 24 hodin za
současného převracení plastových lahví způsobem hlava-pata a dále se nechala
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pevná část suspenze usazovat 20 min. Následně byly směsi přefiltrovány přes
filtrační papír (1. filtrace – filtr. papír s červeným pruhem – velmi rychlá, 2. filtrace –
filtr. papír s černým pruhem – středně rychlá). Bylo změřeno pH filtrátů, vodivost
a hustota výluhů. Následně byla zjištěna koncentrace mědi ve výluhu v mg.l-1
metodou absorpční atomové spektroskopie.
3. Výsledky a diskuse
3.1 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, objemová hmotnost
Z grafu 1 lze usoudit, že měďnaté ionty přispívají ke zvýšení pevnosti v tlaku
u zkoumaných solidifikátů. Stejně jako u předchozího výzkumu s přídavky zinečnaté
soli, i zde byla opět výjimkou ve zkoumaných vzorcích matrice s přídavkem
5 % hydroxidu sodného, ve které byla pevnost značně zesílena přídavkem
1 % CuCl2.2H2O, ale vyšší koncentrace soli pevnost naopak snižovaly. Pevnost
v tahu za ohybu byla u všech vzorků velmi nízká σt < 0,45 mPa. Z výsledků lze
podobně usoudit, že příměsi měďnaté soli významně zvyšují pevnost v tahu za
ohybu. Pouze u matrice s 5% NaOH nabývaly pevnosti maxima při 1% přídavku
měďnaté soli. Objemová hmotnost roste s rostoucí koncentrací příměsi těžkého
kovu.
Graf 1 – Pevnost v tlaku

PEVNOST V TLAKU /MPa/

Cu+5%Na

Cu+1%Na

Cu+5%Ca

Cu+1%Ca

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0%

1%

5%

10%

KONCENTRACE CuCl2.2H2O /na hm.%popílku/
3.2 Vodivost, pH, koncentrace mědi ve výluzích, vliv alkalických aktivátorů
Vodivost výluhů závisí na množství přidaného chloridu měďnatého, který její hodnoty
zvyšuje. K tomu také významně přispívá vyšší obsah NaOH, a to zejména v případě
slepých vzorků, kdy jsou hodnoty vodivosti méně citlivé na přídavek měďnaté soli
než u ostatních testovaných matric.
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Graf 2 – Vodivost výluhů

vodivost výluhu /mS.cm-1/

Cu+5%Na

Cu+1%Na

Cu+5%Ca

Cu+1%Ca

1000
800
600
400
200
0
0%

1%

5%

10%

KONCENTRACE CuCl2.2H2O /na hm.%popílku/
Počátek srážení CuII nastává při pH = 5,8, ke kvantitativnímu vysrážení
hydroxidem sodným nebo vápenatým dochází při pH = 7,5, přičemž zbytková
rozpustnost je 1 mg/l (tj. zbytková koncentrace po kvantitativním vysrážení). Srážení
CuCl2 hydroxidy vede k tvorbě Cu(OH)2, jak popisují následující rovnice:
CuCl2(aq) +2NaOH(aq) → Cu(OH)2(s) + 2 NaCl(aq)
CuCl2(aq) +Ca(OH)2(aq, s) → Cu(OH)2(s) + CaCl2(aq)
Teoretická spotřeba hydroxidu na vysrážení 1g CuII je 1,26 g NaOH, nebo 1,17 g
Ca(OH)2 . Můžeme vycházet z navážek CuCl2.2H2O, a vypočíst spotřebu a přebytky
chemikálií. V tabulce 3 je pak uvedeno vedle výsledků pH změřené ve výluhu.
Tabulka 3 – výpočet nadbytku reaktantů a srovnání s hodnotou pH
smícháno
CuCl2.2H2O

spotřeba

NaOH

Ca(OH)2

g

NaOH

Ca(OH)2

g

g

nadbytek
CuCl2.2H2O

pH

NaOH

Ca(OH)2

CuCl2.2H2O

g

výluhu

g

g

g

g

g

-

30

15

14 08

30

0 92

0

8

15

15

7 04

15

7 96

0

10

3

15

1 32

3

13 38

0

11

0

15

0

0

15

0

11 41

30

3

3

6 39

0

23 61

5

15

3

3

6 39

0

8 61

5

3

3

1 32

3

1 68

0

75

0

3

0

3

0

10 72

30
15

15
15

0
13 04
6,52

30
15

1 96
8,48

0
0

5
5

3

15

1,30

3

13,70

0

5

0

15

0

0

15

0

12,28

30

3

3

6,90

0

23,10

5

15

3

3

6,90

0

8,10

5

3

3

1,30

3

1,70

0

5

0

3

0

0

3

0

10,46
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pH výluhu je ovlivněno nejen přidanou solí a hydroxidem, ale i popílkem
(pH výluhu matrice obsahující pouze popílek bylo pH = 10,36). Navíc je pro dokonalý
průběh srážení potřeba kapalné prostředí, v pastě solidifikátu bude uskutečnění
srážení obtížnější. Kvantitativní průběh reakce je podmíněn minimální hodnotou
pH ≤ 7,5, tzn. že je potřeba mít další hydroxidové ionty v nadbytku. Pokud je
pH < 5,8, tyto reakce neprobíhají vůbec. Porovnáním pH ve výluhu a zbytkových
množství NaOH a CaCl2.2H2O z reakce zjistíme, že pH souvisí s přebytkem jedné
z výchozích látek, přičemž NaOH zvyšuje pH, CuCl2.2H2O snižuje hodnoty pH.
Vzorky aktivované hydroxidem vápenatým měly všechny po přidání jakéhokoliv
množství CuCl2.2H2O ve výluhu pH < 7.
V prostředí hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého bude rychlost
a mechanismus reakcí výrazně ovlivněn rozpustností reagujících látek. Zvolením
CuCl2.2H2O, jako látky obsahující měďnaté ionty, byla zajištěna dostatečná hodnota
rozpustnosti soli obsahující měďnaté kationy (v použitém množství vody byla veškerá
sůl rozpuštěna). NaOH je také dobře rozpustný, lze rozpustit 35 g ve 100 g vody při
20 °C, což znamená, že všechen NaOH byl ve vodném prostředí disociován na
Na+ a OH- ionty schopné reagovat v uvedené srážecí reakci. Množství nadbývající
složky podmiňuje hodnotu pH výluhu. Lze tedy očekávat, že u všech vzorků, kromě
vzorků výše označených písmeny D a E, dochází k dokonalému vysrážení chloridu
měďnatého na hydroxid měďnatý. Kdyby u vzorků D a E docházelo pouze ke srážecí
reakci, by muselo nadbytečné množství chloridu měďnatého přejít do roztoku. Avšak
i u vzorků D a E docházelo k zabudování měďnatých iontů do matrice, jak bude
pojednáno níže, to znamená, že měď se současně zabudovává v matrici popílku
i dalším mechanismem. V prvé řadě je nutno zmínit, že smícháním připravených
roztoků s popílkem už nejde o ideální vodné prostředí pro srážecí reakci, spíše
o vlhké prostředí pasty, ze kterého je voda postupně odpařována za laboratorních
podmínek a spotřebovává se pro reakci NaOH s popílkem. Tím může být
rozpouštění hydroxidu znesnadněno. Na druhé straně mohou být soli těžkých kovů
zabudovány jednak chemickou reakcí s popílkem a jednak mechanicky, kdy
popílková matrice slouží jako mechanická zábrana při transportu iontů těžkých kovů.
U některých typů kovových kationů, které nejsou dostatečně zabudovány do matrice
dochází vlivem transportu vody při vypařování k tvorbě výkvětů na povrchu vzorku.
Situace v matricích s hydroxidem vápenatým je poněkud jiná. Rozpustnost
hydroxidu vápenatého ve vodě činní pouze 160 mg ve 100 ml při 20°C. Pro
okamžitou srážecí reakci není možné jednoduše k výpočtu použít množství
jednotlivých složek, tak jak jsou uvedeny v tabulce 3. Sledováním hodnot změřeného
pH neodpovídá vypočítanému nadbytku reaktantů, narozdíl od hydroxidu sodného.
Mechanismus reakcí srážení lze vysvětlit následujícím způsobem. Pro zjednodušení
předpokládejme, že obě složky jsou pouze ve vodě. Představme si tedy suspenzi,
která sice obsahuje 15 g Ca(OH)2, ale pouze množství odpovídající koncentraci
1,6 g/l rozpuštěného Ca(OH)2 je schopno srážecí reakce a dále je k dispozici
veškeré množství přidaného chloridu měďnatého, disociovaného na ionty. V malé
míře tedy ke srážení dochází, přičemž roztok nad suspenzí se ochuzuje o rozpuštěný
Ca(OH)2 a další množství pevného Ca(OH)2 přejde do roztoku, ve snaze o dosažení
chemické rovnováhy hydroxidu vápenatého s jeho nasyceným roztokem. Výtěžek
rozpouštěcí reakce vzroste a je urychlen v důsledku odebrání produktu pro
následující srážecí reakci. Naopak tyto reakce jsou opět bržděny nedokonalým
vodným prostředím, prostředím popílkové matrice, a také konkurenční pucolánovou
reakcí, při které je Ca(OH)2 spotřebováván na tvorbu pojiva při tuhnutí/tvrdnutí pasty
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v tuhou hmotu. Vzhledem k pozorováním při přípravě vzorků, kdy docházelo
k viditelnému vysrážení u matric s hydroxidem sodným už při smíchání komponent
lze poukázat na výrazný rozdíl v rychlostech srážení mezi oběma typy hydroxidů,
neboť v matricích s Ca(OH)2 bylo i po 28 dnech naměřeno pH = 5, tzn. výtěžek
srážecí reakce nebyl ani po 28 dnech dostačující pro zvýšení pH výluhu. Lze tedy
usoudit, že pokud docházelo k imobilizaci mědi v matricích s hydroxidem vápenatým,
nebyla reakce srážení Ca(OH)2 s CuCl2.2H2O na nerozpustný Cu(OH)2 hlavním
mechanismem tohoto procesu. Efektivitu řady chemických procesů lze zvýšit
úpravou reakčních podmínek (např. změnou teploty, tlaku, použitím katalyzátoru). Dá
se očekávat, že například použitím jiné teploty v prvních dnech tuhnutí pasty bude
změněn i výtěžek srážecí reakce. V první řadě lze snížením teploty zvýšit
rozpustnost Ca(OH)2 ve vodě. Tím by bylo dosažena vyšší koncentrace
hydroxidových iontů v roztoku, schopných další reakce. Bylo by vhodné prostudovat,
zda je reakce srážení exotermní nebo endotermní, a ověřit si, zda v její prospěch
a posun rovnováhy doprava svědčí rovněž snížení či naopak zvýšení teploty.
U matric s hydroxidem vápenatým lze očekávat vyšší hodnoty imobilizace až po
delším čase tuhnutí. Rozpustnost látek může být výrazně ovlivněna přítomností
jiných iontů.
Graf 3 znázorňuje, že hydroxidy vytváří prostředí s vysokým pH v slepých
matricích. Chlorid měďnatý je sůl silné kyseliny a slabé zásady a pH samotného
roztoku této soli je kyselé. Pokud je přidána do zásadité matrice, pH matrice se sníží.
Tato schopnost je menší při aktivaci 5% NaOH, který v celé řadě přídavků soli
dokázal pH udržet pH ≥ 8. Hydroxid vápenatý však ve stejném množství přídavku
nebyl schopný pH udržet v zásadité oblasti.
Graf 3 – pH výluhů
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Vyhláška 383/2001 Sb rozlišuje tři třídy vyluhovatelnosti v závislosti na limitních
koncentracích toxicky závažných látek, pro měď vyhláška stanovuje limity: třída I –
500µg/l, třída II –1 mg/l, třída III – neomezeno. Dle změřené koncentrace mědi ve
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výluhu a porovnáním s limitní koncentrací 500 µg/l lze všechny použité matrice
s použitými přídavky měďnaté soli z hlediska vyluhovatelnosti mědi zařadit do I. třídy
vyluhovatelnosti odpadů v souladu s Vyhláškou 383/2001 Sb. Hydroxid sodný se jeví
jako horší činidlo na podporu zabudování měďnatých iontů u slepých vzorků, než
hydroxid vápenatý. S rostoucí koncentrací měďnaté soli se však rozdíly mezi
jednotlivými matricemi s ohledem na vyluhovatelnost zmenšují.
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Graf 4 – koncentrace mědi ve výluhu
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KONCENTRACE Cu přidané do solidifikační směsi /na hm.%popílku
Po odečtení množství mědi ve výluhu pocházející z popílku bylo vypočteno
kolik procent mědi přidané formou soli bylo zabudováno do pevné popílkové matrice.
Do všech matric se zabudovalo více než 99,98 % přidané mědi. Lépe byla měď
imobilizována u vzorků, kde byla přidána ve vyšší koncentraci. Mezi jednotlivými
alkalickými aktivátory se neprojevily z hlediska vyluhovatelnosti významné rozdíly.
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4. Závěr:
Přídavek 5% hydroxidu sodného, jako alkalického aktivátoru vede k odlišným
výsledkům pevnosti, vodivosti a pH. U nízkých koncentrací přidané měďnaté soli
podporuje zabudování mědí více hydroxid vápenatý než sodný, u vyšších
koncentrací soli mají všechny typy matric podobný účinek. Proto s ohledem na cenu
by bylo vhodnější používat aktivátor s nižší koncentrací hydroxidu. Pokud by však
měly být v odpadu i jiné těžké kovy, pak by výběr aktivátoru závisel na druhu
doprovodných kovů a musel by být také studován vliv jejich spolupůsobení na
vyluhovatelnost a pevnosti. Dále by mělo být zváženo, jaké pH matrice je výhodnější.
Pro I. třídu vyluhovatelnosti je pH omezeno hodnotami pH < 5 a pH > 11. Pro
navození vyššího pH prostředí je vhodné používat matrici s vyšším obsahem NaOH.
Kyselé pH a hlavně Cl- způsobují korozi kovových materiálů. Na druhé straně vysoká
vodivost, která je vyšší u výluhů z matric aktivovaných 5% NaOH může mít negativní
vliv na organismy žijící v okolí skládky.
5. Literatura:
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STĚRKOVÉ HMOTY A JEJICH MODIFIKACE DRUHOTNÝMI
SUROVINAMI
SCREEDING MATERIALS AND THEIR MODIFICATION WITH SECONDARY RAW
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Ing. Ondřej Horký
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Abstract
The paper deals with possibilities of utilization of secondary raw material as a partial
substitution binder, respectively filler system during production of screeding. The
advantage of eventual solution is not only significant reduction of income costs for
production of input materials but also easier and ecologic way to liquidation of
building wastes.
1. SPRÁVKOVÉ HMOTY
Úkolem správkových hmot je reprofilovat betonové konstrukční prvky do původního
tvaru, resp. obnovit nebo zvětšit tloušťku krycí vrstvy nad výztuží, případně staticky
zesílit konstrukci. Správková hmota slouží především k obnovení trvanlivosti betonových
prvků a k jejich vzhledovému uvedení do původního stavu. V případě, že správková
hmota má vytvořit vrstvu zesilující betonový prvek, je třeba na to v projektu sanace
zvláštním způsobem upozornit a současně navrhnout taková opatření, která by účinně
zajistila statické spolupůsobení původního betonu a správkových hmot. Ve zvlášť
významných případech se doporučuje ověřit toto statické spolupůsobení zvláštními
zkouškami.
Rozdělení a požadavky na správkové hmoty
1.1.

Správkové hmoty se člení:

dle druhu matrice:
•

cementové malty a betony (CC),

•

polymercementové malty a betony (PCC) – malty a betony modifikované
polymerními přísadami (např. akryláty, polyvinylacetáty a jejich kopolymery),

•

polymermalty a polymerbetony (PC) – malty a betony, jejichž pojivem jsou
výhradně polymerní pryskyřice (např. epoxidy, PUR, PES, SI)

dle provádění:
•

ruční nanášení,

•

torkretování (za sucha stříkaný beton, za mokra stříkaný beton),

•

betonáž, čerpání do bednění,

•

pěchování,

•

sanace plného průřezu,
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•

oddělená betonáž s injektáží,

•

stěrkování

1.2.

Správkové hmoty musí splňovat zejména tyto požadavky:

•

vysokou soudržnost,

•

dobrou vodotěsnost, resp. malou nasákavost,

•

mrazuvzdornost minimálně na úrovni T100, případně větší podle konkrétních
podmínek expozice,

•

minimální objemové změny v důsledku změn vlhkosti a teploty,

•

omezený vznik smršťovacích trhlin,

•

nižší modul pružnosti, než je modul pružnosti podkladního betonu,

•

pevnost v tlaku, resp. v tahu za ohybu na shodné nebo mírně vyšší úrovni než
podkladní beton,

•

odolnost vůči agresivním médiím podle konkrétních podmínek expozice

U malt, jejichž pojivem jsou makromolekulární látky je nutno prokázat i odolnost vůči
alkalickému prostředí.
Tab. 1)

Požadované základní parametry správkových malt

Parametr

Průkazní zkoušky

Kontrolní zkoušky

Požadovaná hodnota

Požadovaná hodnota

Pevnost v tlaku

> 25 MPa < 50 MPa

> 25 MPa < 50 MPa

Pevnost v tahu za ohybu

> 5,5 MPa

> 5,5 MPa

Soudržnost s podkladem

Ø > 1,7 MPa

Ø > 1,1 MPa

(bez adhezního můstku)

jednotl. > 1,5 MPa

jednotl. > 0,8 MPa

Smršťování

< 0,5 ‰

---

Sklon k tvorbě trhlin

1 trhlina šířky do 0,1 mm

1 trhlina šířky do 0,1 mm

Mrazuvzdornost

T 100

---

Koef. teplotní roztažnosti

< 14 × 10-6

---

Statický modul pružnosti

< 30 GPa

---
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2. PARAMETRY POUŽITÝCH SUROVIN
2.1.

Cement

Cement portlandský CEM I 42,5 R
Cementárna: Mokrá -

Českomoravský cement

Měrná hmotnost:

3120 kg/m3

Měrný povrch:

360 m2/kg

Počátek tuhnutí:

145 min

Doba tuhnutí:

210 min

Pevnost v tlaku po 28 dnech:

49,5 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech:

7,9 MPa

2.2

Kamenivo

Charakteristika:

křemičitý písek frakce 0,063 – 1

Objemová hmotnost:

2629 kg/m3

Tab. 2)

Sítový rozbor křemičitého písku firmy PANBEX®

Kontrolní síto

Zbytek na

Zbytek na

Celkový

Celkový

v [mm]

sítech v [g]

sítech v [%]

zbytek v [%]

propad v [%]

4

0,00

0,00

0,00

100,00

3,15

0,00

0,00

0,00

100,00

2

0,00

0,00

0,00

100,00

1,6

0,00

0,00

0,00

100,00

1

0,80

0,80

0,80

99,20

0,63

10,30

10,30

11,10

88,90

Suma

100,00

100,00

2.3.

Popílek Chvaletice

Zdroj:

elektrofiltr elektrárny Chvaletice

Měrná hmotnost:

2060 kg/m3

Měrný povrch:

270 m2/kg

Ztráta žíháním:

0,74 %
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Tab. 3)

Sítový rozbor popílku Chvaletice

Kontrolní síto

Zbytek na

Zbytek na

Celkový

Celkový

v [mm]

sítech v [g]

sítech v [%]

zbytek v [%]

propad v [%]

4

0,00

0,00

0,00

100,00

2

0,00

0,00

0,00

100,00

1

0,08

0,08

0,08

99,92

0,5

0,34

0,34

0,42

99,58

0,25

1,97

1,97

2,39

97,61

0,125

13,85

13,85

16,24

83,76

0,09

6,96

6,96

23,20

76,80

0,063

22,47

22,47

45,67

54,33

0,04

40,15

40,15

85,82

14,18

Podsítný zbytek 14,18

14,18

100,00

0,00

Suma

100,00

100,00

3. VÝSLEDKY PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK
Náhrada pojivového systému popílkem byla prováděna za současné úpravy množství
záměsové vody z důvodu zachování konstantní konzistence. Označení jednotlivých
směsí je uvedeno v tabulce číslo 4.
Tab. 4)

Složení jednotlivých směsí s procentuální náhradou pojiva:

Označení směsi

Procentuální náhrada pojiva popílkem

P10

10% nahrazení pojiva popílkem

P20

20% nahrazení pojiva popílkem

P30

30% nahrazení pojiva popílkem

P40

40% nahrazení pojiva popílkem

V následující tabulce (číslo 5) je uveden vodní součinitel a o objemová hmotnost
jednotlivých směsí.
Tab. 5)
Vodní součinitel a objemová hmotnost jednotlivých směsí:
Označení směsí Vodní součinitel [-]
Objemová hmotnost [kg/m3]
P10

0,38

2052

P20

0,40

2014

P30

0,41

1967

P40

0,43

1903

Referenční-R4

0,37

2069
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3.1.

Pevnostní charakteristiky

Graf. 1)

Pevnosti stěrek v tlaku

Graf. 2)

Pevnosti stěrek v tahu za ohybu
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3.2.

Soudržnost s podkladem

Graf. 3)

3.3.

Stanovení soudržnosti s podkladem

Odolnost proti vzniku trhlin-zkouška klínem

Všechny posuzované stěrky (P10 - P40, S10 – S60) splňují podmínku odolnosti proti
vzniku trhlin. Zkouška klínem prokázala, že při konstantní konzistenci modifikovaných
stěrek (popílkem a vysokopecní mletou struskou), se neobjeví trhlinky větší jak 0,01 mm.
Výše uvedené stěrky splnily hodnotu 10 mm.
4. ZÁVĚR
Při modifikaci pojivového systému popílkem lze konstatovat, že při zvyšující se
substituci cementu, dochází k lineárnímu snižování pevností v tlaku a v tahu za ohybu a
ke zhoršování soudržnosti s podkladem. U směsi P30 došlo k rapidnímu snížení
počátečních pevností a u směsi P40 pevnosti v tlaku zcela nevyhověly. Pevnosti v tahu
za ohybu splnily všechny receptury. Modifikace popílkem se projevila mírným zvýšením
vodního součinitele, což zapříčinilo pokles objemové hmotnosti. U zkoušky soudržnosti
vyhověly daným požadavkům pouze směsi P10 a P20, zbylé směsi P30, P40 již
nevyhověly požadavkům TP SSBK II. Všechny zkoumané stěrky vyhověly zkoušce
odolnosti proti vzniku trhlin. Pucolánové vlastnosti popílku nebyly pro nás rozhodující,
poněvadž u prováděných sanací jsou rozhodující počáteční pevnosti. Pucolánová
aktivita sice zlepšuje dlouhodobé pevnosti, ale na druhé straně snižuje počáteční
pevnosti, proto je možné provést substituci cementu popílkem jen do určitého množství
5. LITERATURA
[1] DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK. J., BYDŽOVSKÝ. J., PUMPR. V.: Technické
podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK II, Sdružení pro sanace
betonových konstrukcí, Brno 2002
Článek byl vypracován za podpory grantového projetu GAČR 103/03/D087„Ověření
trvanlivosti nových materiálů z druhotných surovin jako limitujícího faktoru jejich použití
ve stavebních konstrukcích“
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VÝVOJ SILIKÁTOVÉ STĚRKY S VYUŽITÍM PRŮMYSLOVÝCH
ODPADNÍCH PLNIV
DEVELOPMENT OF SILICATE SCREED WITH THE USE OF BY-PRODUCT
MATERIALS
Ing. Petr Hudec, Ing. Tomáš Gross, Ing. Vít Petránek, Ph.D.
VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00
Brno, e-mail: petr-hudec@seznam.cz
Abstract
Development of silicate screed with the use of by-product materials and binding
ability of potassium glass is totally new direction. This material increases posilibilities
of silicate system for concrete protection. There has been designed screed with
protection ability. The protection ability was evaluated in corrosive environment (CO2,
SO2, sulfates, chlorides). By the use of blast furnace slag, fly ash, waste washings a
potassium water glass as binder it is possible to produce reasonable screeding
material competing with commercial products.
1. Úvod
Rostoucí množství odpadů, omezený prostor pro jejich skladování a neustále se
zvyšující náklady spojené s likvidací těchto odpadů, jsou faktory vedoucí k potřebě
efektivního hospodaření s odpady. V době, kdy stále pociťujeme následky vlivu
průmyslu na životní prostředí, sílí tlak také na producenty průmyslových odpadů,
kteří jsou nuceni hledat nové způsoby jejich likvidace. Jsou podporovány
bezodpadové, maloodpadové a nové způsoby technologie likvidace nevyhnutelných
odpadů. Předpokladem využití odpadních surovin je respektování ekologických
požadavků, splnění technických parametrů a samozřejmě ekonomická výhodnost.
Stavebnictví skýtá významný prostor pro rozsáhlé využití odpadních surovin ve
výrobě nových stavebních hmot a dílců, ale i přímo do konstrukcí pozemních,
inženýrských a vodních staveb. Zde publikované zkoumání představuje rozšíření
mého stávajícího výzkumu silikátových nátěrů o silikátovou stěrku, využívající
podobně jako tyto nátěry pojivových schopnosti alkalických křemičitanů, a která
svými schopnostmi překlenout drobnější trhliny a kaverny rozšiřuje možnost ochrany
betonu. Spolu se silikátovým nátěrem tak dotváří kompletní unikátní systém pro
ochranu a případně i sanaci betonu. [2]
2. Povrchové úpravy
Povrchovou úpravou betonu se rozumí nanášení materiálu na betonový povrch
k vytvoření rovnoměrné, silné vrstvy na povrchu. Plní především funkci ochranou a
estetickou. Povrchové úpravy představují:
o stěrky
o omítky
o opláštění
Povrchové úpravy jsou vzhledem k účinkům okolního prostředí považovány za
jedny z nejnamáhanějších částí stavebních konstrukcí, zejména jsou-li vystaveny
klimatickým vlivům. Prudké změny teploty venkovního prostředí v průběhu denního
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cyklu, umocněné často přímým slunečním svitem, vyvolávají délkové změny
povrchové vrstvy a tím do ní a do styčné plochy s podkladem střídavě vnášejí
smyková napětí, neboť do podkladní vrstvy se přenese změna teploty opožděně a
většinou v menší hodnotě. Způsobovaná napětí jsou tedy výsledkem retardovaného
přenosu tepelné energie průřezem vrstev povrchové úpravy. Dalším faktorem,
zatěžujícím obvykle povrchové úpravy, je voda. Je-li povrchová vrstva savá,
představuje voda do ní nasáklá velké nebezpečí zejména v zimním období, kdy
dochází ke zmrazovacím cyklům. Přirozené pro povrchy zatěžované změnami teploty
je umísťovat vrstvy s vyšším modulem pružnosti (tedy méně pružné) pod vrstvy
pružnější. [4]
3. Stěrky a krycí vrstvy
Stěrky a krycí vrstvy jsou povrchové úpravy o tloušťce vyšší jak 0,3 mm, které se
používají k řešení problémů povrchových poškození. Mohou být používány ke
zlepšení pojízdnosti, únosnosti, jako protismyková úprava, jako ochrana betonu proti
agresivním prostředí nebo k vyrovnání a vyhlazení běžných povrchů. Lze je provádět
z různých materiálů od velice tenkých (0,5 mm) až po velmi tlusté (50 mm). [3]
Rozdíly mezi stěrkovými hmotami spočívají především v druhu použitého pojiva:
Na bázi sádrovce - tloušťky vrstvy 45 mm. Používají se také jako podkladní vrstva
pod dlažby, koberce, parkety atd.
Na bázi cementové směsi – často modifikované polymery se provádějí v tloušťkách
3 - 20 mm (optimum 5 - 8 mm) , v exteriéru pro sanaci a ochranu betonu, v interiéru
jako podkladní i konečná vyrovnávací vrstva tam, kde je požadavek na vyšší
mechanickou odolnost, např. v průmyslových objektech.
Na bázi polymerní – především epoxidové, kdy k vytvrzení dochází po smíchání
s reakčním činidlem. Patří v současnosti k vyhledávaným, neboť jejich použití
poskytuje unikátní konečné vlastnosti úpravy. [2]
Na bázi vodního skla a styrenakrylátové disperze – zcela nový typ, jehož vývoj a
vlastnosti jsou popsány v následující části tohoto příspěvku.
4. Formulace receptury silikátové stěrky
4.1 Stanovení optimálního poměru složek pojiva
Nejprve byly navrženy receptury s různým množstvím složek pojiva. První
receptura byla zvolena dle předchozích výzkumů. [3] Další vznikaly dle
technologických zásad v návaznosti na možnosti zkoumání vlivu jednotlivých složek
na základní vlastnosti stěrky. Jako základní vlastnosti byly zvoleny zpracovatelnost,
smrštění a přídržnost. Nejvýhodnějších hodnot přídržnosti bylo dosaženo pří poměru
vodního skla:disperze:vody 2,5 : 2,0 : 0,5. Smrštění při tomto poměru nabývalo
přijatelných hodnot, které by se ještě dále mělo snížit kombinací jednotlivých odpadů,
čímž se upraví granulometrie směsi plniv. U strusky bylo při tomto poměru dosaženo
nejvyšší přídržnosti. Při tomto poměru prokázala stěrka přídržnost 1,2 MPa, což je
nejvyšší hodnota, které bylo úpravou pojiva dosaženo.
4.2 Vliv plnění, stanovení kombinací plniva
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V této části byl ověřován vliv plniva na kvalitu stěrkové hmoty. Byly navrženy
různé poměry plniva a jejich vzájemné kombinace. Nejvýhodnější kombinace byla
stanovena srovnáním zpracovatelnosti, smrštění, přídržnosti, mikrotvrdosti,
objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Jako plnivo byly
používány pouze odpady - struska, popílek, propírka.
Z výsledků zkoušek samostatných plniv je zřejmé, že nejvýhodnější vlastnosti má
stěrka se struskou. To je důsledek reakce strusky s vodním sklem, kdy vodní sklo
aktivuje pojivové vlastnosti strusky a ta se podílí spolu s pojivem na tvorbě pevné
struktury. U propírky a popílku zřejmě k reakcím se složkami pojiva nedochází, tyto
mají charakter pouze výplňový. Propírka jako samostatné plnivo dosahuje nízkých
přídržností, pevností a mikrotvrdosti . Na základě chování jednotlivých plniv je možné
navrhnout takový materiál, v němž se využijí výhodné vlastnosti, které tyto odpady
poskytují. Struska poskytuje nejvyšší pevnosti, přídržnost a objemovou hmotnost,
nevýhodou je ale vysoké smrštění. Také mikrotvrdost u stěrky se struskou prokázala
nejvyšší hodnoty. Popílek a propírka mají nízké smrštění, kombinací se struskou je
možné zlepšit křivku zrnitosti směsi a eliminovat vysoké smrštění.
Ze zkoumaných dvojkombinací odpadů byly vybrány ty, které vykazovaly
nejvýhodnější charakteristiky. Z těchto poměrů byly dále stanoveny trojkombinace
všech plniv s cílem najít nejlepší poměr všech používaných odpadů. Vysoké smrštění
u receptur se struskou se podařilo eliminovat přídavkem popílku a propírky, kdy se
zlepšila granulometrie směsi a tento pozitivní efekt se projevil i na ostatních
sledovaných hodnotách.
4.3 Modifikace jednotlivých receptur
Nejvýhodnější receptury trojkombinací plniv byly modifikovány přídavkem
odpěňovače. [3] Odpěňovač měl pozitivní vliv na všechny sledované parametry.
Výrazně zvýšil u zkoumaných receptur přídržnost (viz graf 1.), objemovou hmotnost a
pevnostní charakteristiky, neboť díky němu došlo k odstranění pórů a zpevnění
struktury.
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Graf 1. Vliv odpěňovače na přídržnost u vybraných stěrek
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5. Ověření ochranného účinku vybraných stěrek v korozním prostředí
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V této etapě byly vybrané receptury vystaveny koroznímu prostředí po dobu 90
dnů. Sledováno bylo zhoršení vlastností stěrek a to na změně parametrů přídržnosti,
mikrotvrdosti a vodotěsnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. Na základě výsledků
byla vybrána receptura s nejlepší ochrannou schopností.
Pro ověření ochranného účinku stěrek v korozním prostředí byly vybrány
nejvýhodnější receptury obsahující jednotlivé odpady a jejich nejvýhodnější
kombinace. To proto, aby bylo zřejmé, který z použitých odpadů má nejvyšší
odolnost vůči jednotlivým agresivním prostředím (viz. tab. 1.). Vzorky vyzrávaly 14
dní a poté byly vkládány do jednotlivých agresivních prostředí, kde byly ponechány
90 dnů.
Tab. 1. Použité druhy agresivních prostředí a jejich koncentrace
Koncentrace
agresivní látky

Relativní vlhkost
vzduchu

Plynné SO2

100%

75%

Plynné CO2

100%

75%

Roztoky
síranů

36 000 mg / l

---

Roztok
chloridů

1 000 mg / l

---

Působení
mrazu

25 cyklů

---

Vliv agresivního prostředí na vlastnosti stěrky se struskou:
Bylo prokázáno, že působení agresivních prostředí se prakticky projeví poklesem
všech sledovaných charakteristik, kromě stěrky uložené v chloridech, kde došlo ke
zvýšení hodnot. Nejvyšší odolnost byla prokázána při uložení v SO2. Hodnota
vodotěsnosti se u vzorku uloženého v chloridech značně zvýšila, zřejmě došlo k růstu
novotvarů, které utěsnili strukturu materiálu. Struska má nejnižší odolnost vůči
síranovému prostředí, neboť jak je zřejmé z provedených zkoušek, v tomto prostředí
byly zaznamenány největší odchylky od hodnot referenčního vzorku.
Vliv agresivního prostředí na vlastnosti stěrky s popílkem:
Stěrka s popílkem nevykazuje náležitou odolnost vůči agresivnímu prostředí. Ve
všech prostředích došlo ke zhoršení všech sledovaných parametrů, k nejmenším
odchylkám od referenčního vzorku došlo při působení plynů. Nejnižší odolnost byla
zjištěna v roztoku chloridů. U této stěrky nebyla prokázána ani odolnost vůči mrazu.
Tuto nízkou odolnost lze přičíst nevhodné granulometrii a nedostatečnému odpěnění
směsi.
Vliv agresivního prostředí na vlastnosti stěrky s propírkou:
Nevhodná granulometrie, která neumožňovala vytvoření těsné struktury, měla za
následek nízké hodnoty všech parametrů nezávisle na druhu prostředí. Hodnoty
vodotěsnosti dosahovaly minimálních hodnot u vzorků uložených v síranech a
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chloridech. V těchto prostředích došlo k porušení stěrky projevující se vydrolováním
zrn propírky.
Vlivu agresivního prostředí na vlastnosti stěrky s kombinací strusky a
propírky:
Stěrka se struskou a propírkou dobře odolává plynnému agresivnímu prostředí,
hodnoty zjištěné na vzorcích z těchto prostředí se pohybovaly kolem referenčních
hodnot. Při uložení v síranech došlo ke snížení všech hodnot, tato stěrka tedy
vykazuje nízkou odolnost vůči tomuto typu prostředí. U vzorků uložených
v chloridech došlo k výraznému vzrůstu přídržnosti, zvýšení mikrotvrdosti a zlepšení
vodotěsnosti, byl zde však patrný pokles pevnosti v tlaku i pevnosti v tahu za ohybu.
Vliv agresivního prostředí na vlastnosti stěrky s kombinací strusky a popílku:
Stěrka výborně odolává plynnému CO2 i SO2, neboť nebylo sledováno zhoršení
vlastností, naopak přídržnosti v SO2 vzrostly o 0,4 MPa a mírně se zlepšila i
vodotěsnost. V kapalném agresivním prostředí došlo ke snížení všech hodnot. Tato
stěrka ovšem nejlépe odolává chloridům, u nichž došlo pouze k mírnému poklesu
pevností, vodotěsnosti a mikrotvrdosti. Výrazně se zvýšila přídržnost.
Vliv agresivního prostředí na vlastnosti stěrky s kombinací propírky a popílku:
Působení agresivních prostředí se projeví poklesem všech hodnot. Nejmenší
rozdíly v porovnání s referenčním vzorkem byly zaznamenány v plynném prostředí,
kde na rozdíl od velmi nízkých hodnot samotného popílku a propírky došlo úpravou
granulometrie směsi k zlepšení trvanlivosti. Uložení v síranech a chloridech se
projevilo výrazným poklesem všech hodnot.
Vliv agresivního prostředí na vlastnosti stěrky s kombinací strusky , propírky a
popílku:
Stěrka prokázala nejlepší odolnost proti všem agresivním prostředím. Při uložení
v plynném prostředí vykazovala hodnoty velmi blízké referenčním. Ani v chloridech
nebyly poklesy hodnot příliš výrazné, pouze u vzorků uložených v síranech došlo
k výraznějšímu poklesu hodnot, u pevnosti v tlaku o více než polovinu.
6. Mineralogické složení finální receptury stěrky
Mikrostruktura zatvrdlého pojiva na bázi alkalicky aktivované strusky se výrazně
liší od mikrostruktury kompozitů na bázi portlandského cementu. V alkalicky
aktivovaném struskovém pojivu naprosto chybí dvě základní krystalické fáze:
portlandit Ca(OH)2 a ettringit 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O, které vznikají při hydrataci
portlandského cementu. Vznikají zde pouze nízkovápenaté křemičitany a
hlinitokřemičitany zeolitického charakteru, které dávají struskoalkalickým hmotám
hutnou strukturu.
Stěrka byla zkoumána rentgenovou difrakční analýzou (RTG). RTG vychází
z principu krystalografického uspořádání látek a interakce rentgenového záření
s částicemi tvořícími krystalovou mřížku látek. Touto metodou bylo stanoveno
mineralogické složení stěrkové hmoty. Ve stěrce se vyskytují fáze CSH , v malém
množství kalcit (CaCO3) a gehlenit (2CaO.Al2O3.SiO2).
7. Závěr
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Finální receptura stěrkové hmoty prokázala dostatečnou odolnost vůči korozním
vlivům i vůči mrazu, může být doporučena jako nepochůzí sekundární povrchová
úprava vnitřních i vnějších svislých konstrukcí, neboť neprokazuje vysoké hodnoty
mikrotvrdosti a vlivem většího zatížení, by mohlo dojít k jejímu poškození, a tedy i
k snížení ochranné schopnosti.
Stěrka obstojí při srovnání s komerčně vyráběnými stěrkami na cementové bázi.
Dosahuje příznivých pevností v tahu za ohybu i v tlaku. Hodnota přídržnosti je také
dostačující. Vodotěsnost byla stanovena 0,5 l/m2, proto je vhodné zajistit naprostou
vodonepropustnost vhodným nátěrem s touto schopností.
Technické parametry finální receptury bezcementové silikátové stěrky
Doporučená tloušťka

t = 1-3 mm

Přídržnost

Radh = 1,2 MPa

Pevnost v tahu za ohybu

Ri = 6,5 MPa

Pevnost v tlaku

Rc = 15,2 MPa

Smrštění

s = 0,09 %

Mrazuvzdornost

R25 = 0,8MPa

Vodotěsnost

V30 = 0,5 l/m2

Mikrotvrdost

MT =9,74 MPa
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Abstract
Work purposes is research technology, susceptible processing of ecological sorely
waste rising at production of filamented heat isolation. Article dealt agout duality of
waste used like secondary raw materials for technology itself and development of
concrete mixture specified for designed technology.
1. Úvod
Cílem práce je výzkum technologie, umožňující zpracování ekologicky
nebezpečného odpadu vznikajícího při výrobě vláknové tepelné izolace. Likvidován a
recyklován bude odpad průběžně vznikající při výrobě, a také i odpad již uložený na
skládce, vzniklý při dřívější produkci vláknové tepelné izolace. Na základě vyvinuté
technologie bude možno z odpadů vyrábět zcela nový výrobek, který bude surovinou
pro výrobu vláknové tepelné izolace, ale i pro výrobu cementu, žárovzdorných
výrobků apod. Článek pojednává o vlastnostech odpadu jako suroviny pro technologii
samotnou a návrhu receptury vhodné pro navrženou technologii.
2. Postup přípravy vláknité izolace a vznik odpadu
Postup přípravy vláknité izolace z čediče je zřejmý z obrázku číslo 1. Vstupní
surovinou je čedič, který se taví v kopulové peci spolu s tavicími přísadami při teplotě
1400ºC. Roztavená hmota se na rozvlákňuje na vysokorychlostních rotorech. Poté se
ochlazená vlákna pojí vhodným pojivem a upravují do tvaru pásu, který se podélným
a příčným řezáním dělí na finální výrobky. Ve fázi rozvlákňování a dále ve fázi řezání
dochází ke vzniku odpadu, který není dále zpracováván a likviduje se skládkováním.
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Obr. 1: Postup přípravy vláknité izolace z čediče.
3. Charakteristika základní složky vláknitého opadu
Základní složkou, z níž jsou připravovány vláknité izolace a z níž vzniká námi
uvažovaný odpad, je čedič. Čedič (nazývaný také bazalt) tvoří tmavé minerály:
plagioklas, pyroxen, olivín.
Čediče jsou nejhojnější výlevné horniny v komplexech nejrůznějších stáří, jejichž
množství daleko převažuje množství všech ostatních efuzív (používání různých
názvů pro čediče různého stratigrafického postavení - diabas, melafyr se
nedoporučuje). Čediče jsou horniny tmavé. Hlavní jejich nerostné součástky jsou
plagioklasy (bazické - labradority, bytownity) a pyroxeny (augit, titan-augit). V
některých odrůdách bývá podstatně zastoupen také olivín. V podřadném množství
bývají přítomny čedičový amfibol, rhombický pyroxin a někdy i biotit. Všechny nerosty
mohou tvořit vyrostlice.
Od pyroxenických andezitů se liší přítomností bazičtějšího plagioklasu a vyšším
obsahem tmavých nerostů. Od složité skupiny hornin alkalických (tefritů, bazanitů,
nefelinitů apod.) se liší zásadně nepřítomností foidů. V posledních letech jsou čediče
děleny na základě rozdílů v chemickém složení, geologickém vystupování a asociace
hornin, s nimiž se vyskytují, na tholeiity, alkalicko-vápenaté bazalty a alkalické
bazalty.
Čediče vystupují v nejrůznějších formách. Tvoří nejčastěji lávové proudy,
vulkanické brekcie, tufy, aglomeráty; v některých oblastech se velmi tekutá láva vylila
z hlubokých trhlin a pokryla ohromné plochy zemského povrchu (tzv. plateaubazalty).
V některých, zejména podvodních lávových proudech vznikají polštářové (tzv. pillowlávy) a variolitické textury. Při vzniku polštářových láv se proud rozpadá na množství
vakovitých polštářových útvarů, které jsou na sebe nakupeny a mezery mezi nimi
vyplněny jiným materiálem.
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Čediče bývají velmi často postiženy druhotnými přeměnami, při nichž se mění
tmavé minerály na aktinolit, chlorit, karbonáty, epidot aj., bazické plagioklasy na albit.
Tato proměna je typická pro spility (albitizované čediče). Při zvětrávání se některé
čediče rozpadají úlomkovitě, hrubozrnnější druhy se rozpadají na písčitojílovitou
zvětralinu (velmi úrodná) a jiné mají charakteristický drobně kuličkový rozpad, tzv.
Sonnenbrand. Odlučitelnost hornin čedičových je sloupcovitá, někdy deskovitá nebo
balvanovit
Vedle značné pevnosti (1500 - 3000 kg/cm2, u jemnozrnných až 4000 kg/cm2) se
čediče vyznačují i velkou houževnatostí. Hodí se zejména na kvalitní štěrk, štět,
eventuálně na stavební kamenivo do betonů, méně na dlažbu (nevhodná - klouže).
Přirozené čedičové sloupy se užívají na stavební práce zejména na hráze
(Holandsko), kde se výhodně uplatňuje i jejich značná specifická váha a odolnost.
V posledních desetiletích se stále rozšiřují i výrobky z uměle taveného čediče, který
může být odléván do forem. Po správném vykrystalování mají vynikající mechanické
vlastnosti, hlavně odolnost proti otěru, ve které daleko předčí výrobky z ušlechtilých
oceli (např. na různá potrubí pro dopravu sypkých materiálů, pumpy apod.).
Rozstřikování taveného čediče pomocí proudu vzduchu nebo páry lze vyrobit
čedičovou vatu, která má vynikající izolační vlastnosti.
Výskyty čedičů jsou neobyčejně hojné téměř ve všech geologických útvarech.
Terciérní čediče jsou v České republice v Českém středohoří a v Doupovských
horách, a to zejména čediče olivínické. Druhohorní čediče se vyskytují ve
slovenských Karpatech, čediče permokarbonské ("melafyry") zejména v
Podkrkonošské pahorkatině a ve vnitrosudetské depresi. Časté jsou zde mandlovce,
krásně zbarvené a bohaté na druhotné minerály v mandlích (Kozákov).
Staropaleozoické čediče ("diabasy") se vyskytují nejhojněji v barrandienském
ordoviku a silur, devonské vystupují v Nízkém Jeseníku. Nejstarší
svrchnoproterozoické čediče (dříve "spility") jsou často ve formě pillow-láv
zastoupeny hlavně v pruhu mezi Klatovy a Kralupy nad Vltavou.
V zahraničí jsou hojné zejména v tzv. intrapacifické provincii, kde sopky z čedičů
tvoří řadu významných souostroví (např. Havajské); v Evropě budují četná vulkanická
pohoří v NSR, ve Francii, ve Skotsku, na Kanárských ostrovech, na Islandu aj.
3.1. Sledování objemové hmotnosti odpadu
Objemová hmotnost odpadu byla sledována na vzorcích odebraných v průběhu
celého roku a to při 4 na sobě nezávislých odběrech. Při každém odběru bylo
odebránu 3-5 vzorků. Hodnoty z těchto odběru jsou uvedeny v následující tabulce
grafu.
Tab. 1: Objemové hmotnosti
Doba odběru
Vzorek č.
Objem. hmot.
[kg/m3]

1

04 / 2003
2
3
4

35

50

62

100

5

05 / 2003
6
7

08 / 2003
9
10

11

12

100 120 150 200 180 100 70

70

160

8

10 / 2003
13
14
75

100

15
65
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Obr. 2: Sledování objemové hmotnosti odpadu
Objemová hmotnost odpadu je závislá na obsahu hrudek. Na obsahu hrudek
v odpadu bude také závislá volba strojů pro předpravu odpadu a to zejména třídičů,
které by měly oddělit čedičové hrudky o zrnitosti nad určitou hodnotu. V následujícím
grafu jsou znázorněny hodnoty objemové hmotnosti v závislosti na obsahu hrudek.
Objemová hmotnost odpadu z min. vláken v závislosti na obsahu hrudek
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Obr. 3: Sledování objemové hmotnosti odpadu v závislosti na obsahu hrudek
3.2. Sledování vlhkosti odpadu
Mezi základní charakteristiky, mající významný vliv na volbu technologie
zpracování vláknitého odpadu, je jeho vlhkost. Při zpracování odpadu se
předpokládá jeho solidifikace hydraulickým pojivem, přičemž nadměrná vlhkost by
způsobovala zhoršení kvality výsledných briket. Podle dosavadní úrovně poznatků
v této oblasti se maximální vlhkost, při níž by bylo možné odpad zpracovávat,
pohybuje okolo 20%. Přitom však vlhkost odpadu odebraného ze skládky se
pohybuje okolo 30%, a při jeho ponechání v normálním laboratorním prostředí
dochází po prvním dnu k poměrně rychlému poklesu, ale dále již jen k velmi
pozvolnému poklesu vlhkosti, jak je zřejmé z hodnot uvedených v tabulce číslo 3 a
na obrázku číslo 4. Tyto skutečnosti potvrzují nezbytnost sušení v přípravné fázi
zpracování odpadu, neboť skladování suroviny po delší dobu za účelem jejího
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vyschnutí se jeví jako finančně méně efektivní než její vysušení, i přes značnou
energetickou náročnost sušícího procesu.
Tab. 2: Sledování vlhkosti vláknitého odpadu v závislosti na čase
Označení
vzorku

při odběru
27,6
30,5
32,0
28,9
29,1

1
2
3
4
5

Vlhkost [% hmot.] vzorku uloženého
v normálním laboratorním prostředí po dobu
1 den
2 dny
3 dny
5 dní
25,1
24,8
24,5
24,0
26,2
25,3
25,1
24,4
24,9
24,7
24,6
23,9
23,9
23,7
23,6
23,3
26,0
25,1
24,5
23,3

10 dní
22,9
23,5
22,5
22,1
23,2

Změna vlhkosti vláknitého odpadu v čase při uložení v normálním
laboratorním prostředí
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Obr. 4: Sledování vlhkosti vláknitého odpadu v závislosti na čase
3.3. Sledování chemického složení odpadu
Chemické složení odpadu odpovídá vstupní surovině při výrobě minerální vaty.
Jak je viditelné v tabulce č. 3 na odebraných vzorcích se chemické složení mírně
měnilo což má za následek ne vždy stejné složení vstupní suroviny. V tabulce č. 5 je
znázorněno průměrné chemické složení odpadu.
Tab. 3: Chemické složení odpadu při výrobě min. vaty
Vzorek č.

1

2

3

Stanovená
složka

4

5

6

7

8

9

10

Obsah složky [% hmotnosti.]

SiO2
CaO
MgO

30
34
13

29
35
13

33
32
12

26
36
16

31
37
12

30
32
13

28
34
14

25
39
16

21
35
13

31
33
12

Al2O3

8

14

15

12

8

11

10

12

15

14

Fe2O3

15

10

8

10

12

13

13

8

15

10

SO3

0,57

0,54

0,12

0,68

0,54

0

0,77

0,46

0,87

0,49
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Tab. 4: Chemické složení odpadu při výrobě min. vaty
Stanovená složka

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

Fe2O3

SO3

Obsah složky [% hm.]

28

35

14

12

11

0,5

4. Technologie na zpracování předupraveného materiálu do briket:
Na základě studia řešení analogických problémů v zahraničí (zejména Španělsko)
se jako optimální technologie jeví solidifikace mechanicky upraveného odpadu za
přídavku vhodných pojiv a přísad korigujících chemické složení původního odpadu
na takové, které umožní využít získaný materiál jako surovinu pro výrobu izolace při
dosažení stejné kvality finálního produktu jako při použití přírodních surovin.
4.1. Návrh technologie
Výchozím předpokladem pro vývoj technologie úpravy minerální vlny Orsil bylo
zlepšení kvality vstupního materiálu pro další použití v technologické lince. Vstupní
materiál je podáván do technologické linky neupravený v surovém stavu tak jak je
dodáván od dodavatele není homogenní a obsahuje určité množství čedičových
úlomků a nerozrušených chuchvalců vlny, které posléze negativně ovlivňují
výslednou kvalitu konečného produktu. Navrhovaná technologie počítá s umístěním
skladovacího místa surového materiálu do prostoru za stávající výrobní halou.
Skladovací místo bude odvodněno do stávající jímky odpadní vody, popřípadě
zastřešeno. Materiál bude následně zpracován na primárním třídičí, který by měl
oddělit čedičové úlomky o zrnitosti nad 80 mm. Zároveň s tím budou odtříděny i
chuchvalce nad 80 mm. Přes meziskládku bude materiál dále upraven v rozrušovači,
který by měl rozrušit chuchvalce vlny. Rozrušený materiál bude zpracován na
sekundárním třídiči. Na třídiči budou oddělena zrna čediče nad 12 mm, zároveň s tím
budou odtříděny i chuchvalce nad 12 mm.
Takto upravený materiál bude dopraven na místo původní nakládky. Zrnitost
materiálu pro další zpracování v technologii by neměla být větší než 12 mm.
4.2. Návrh receptury
Obecně bylo předpokládáno, že objemové složení by mělo být 20 % odpadu
z výroby min. vaty Orsil, 15% písku, 13% cementu, z toho taky vyplynuly první
receptury jež byly zkoušeny. Poměrně bylo přepočítáno váhové složení receptury.
Složení první receptury, která byla zkoušena:
Cement
50 kg
Písek
70 kg
Min. vata Orsil
105 kg
Z této receptury se po zamíchaní vyrobily ve vibrolisu zkušební tělesa
s šestiúhelníkovým půdorysem, docházelo však k trhání a drolení výrobků ( viz
Obr.5.). Z tohoto důvodu se začalo s modifikací původní receptury, začalo se
poměrně ubírat odpadu z výroby min. vaty Orsil. Modifikován byl i vodní součinitel a
byly také zkoušeny jiné poměry mezi pískem a cementem. Modifikací původní
receptury se však nepodařilo recepturu upravit tak, aby nedocházelo ke drolení
výrobků. Na základě těchto skutečností se dospělo k závěru, že problém drolení je
způsoben formou dodávaného Orsilu, která je nevhodná, jelikož shluky vláken jsou
moc velké a špatně se rozmíchávají (viz Obr.6. ).
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Obr 5. Viditelné drolení a trhání výrobků
Obr 6. Viditelné shluky vláken
Úprava receptury by sice byla ekonomičtější variantou, avšak receptura se
nepodařila upravit tak aby nedocházelo k trhání a drolení výrobků. Z tohoto důvodu
se přistoupilo k variantě investovat do speciální linky na přeúpravu dodávaného
Orsilu. Jedná se o speciální zařízení, které je schopno chuchvalce vláken min. vaty
roztrhat. Takto upravený odpad z výroby min. vaty orsil už byl vhodnějším
materiálem k návrhu receptury na výrobu tvarovek.
Technologické zařízení navržené pro zpracování směsí ze tří základních druhů
materiálů, s přídavkem pojiva - cementu. Technické řešení je pro materiály, které
jsou skladovány následovně:
• Cement je skladován v sile o objemu 20 m3, které je v současnosti nevyužíváno
u stávající mísírny a provede se pouze jeho přemístění. Silo osazené na
podpěrné konstrukci, bude vybaveno samostatným plnicím potrubím, výstupním
žebříkem na střechu sila, bezpečnostním zábradlím na střeše. V souladu s
vyhláškou č. 12/1995 Sb. „O zajištění bezpečnosti práce a provozu u
skladovacích zařízení sypkých hmot", bude silo vybaveno prachovým filtrem a
pojistnou přetlakovou klapkou. Silo bude sloužit pro skladování cementu, který
bude používán jako pojivo.
• Bauxit - bude dopravován volně ložený dopravními prostředky a dávkován v
dávkovači, nakládka do dávkovače je nakladačem. Pro výrobu bude použita
frakce 0-15 mm. Skladováni a navážka bude řešena objednatelem.
• Zbytky telené izolace a technologický odpad Orsil bude dopravován dopravními
prostředky a skladován v prostoru podle dispozic objednatele. Do dávkovače
bude dopravován nakladačem. Dávkování bude provedeno objemově na
vynášecí pás do míchačky.
• Další přísadou je železná ruda, která lze nahradit oxidem železa. Tyto materiály
jsou volně loženy a zásobovány nakladačem do dávkovače, kde budou váhově
dávkovány. Železná ruda a bauxit jsou uloženy v protilehlých komorách
dávkovače.
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Z těchto materiálů byla vyvinuta receptura zaručující požadované vlastnosti finálního
výrobku. Při vývoji receptury se sledovalo chemické složení a fyzikálně mechanické
vlastnosti zkušebních těles. Touto úpravou se podařilo nastavit recepturu na
skutečných objemových 60% odpadu z výroby min. vaty Orsil.
Při porovnání se pevnosti v tlaku receptury s původním Orsilem pohybovaly
kolem 2-3 MPa. U upraveného Orsilu došlo ke zvýšení pevností na 7 MPa. Byla také
sledována objemová hmotnost, kde se úpravou minerální vaty Orsil docílilo vyšší
míry zhutnění a tedy zvýšení hodnot objemové hmotnosti.
Zákl.materiál : 1 m3 směsi = 1,3 tuny
Cement 42,5 R
- 15%
přesnost vážení do 1,5%
Odpad (vata)
- 60%
přesnost vážení do 5%
Bauxit
- 23%
přesnost vážení do 3%
Fe2O3
- 2%
přesnost vážení do 3%
Na základě poznatků získaných při vývoji finální receptury byly stanoveny
podmínky pro dodávku zákl.materiálu :
- Odpad -objem.hmotnost: 490 kg/m3 při vlhkosti 20% (max. přípustná vlhkost)
objem.hmotnost: 393 kg/m v suchém stavu
- Bauxit - zrnitost 0-4 mm ( 0 - 1 5 mm)
- Železná ruda - zrnitost 0 - 200 µm
S dodávkou železné rudy 0 - 200 µm vzniknou zpracovateli vyšší investiční
náklady na dodatečná technologická zařízení umožňující dávkovat tento materiál
včetně jeho skladování, jelikož se ve vlhkém stavu chová jako plastelína. Při dodávce
tohoto materiálu musí být stanovena nová cena na výrobky.
Dodávka odpadu bude ve formě volně ložené. Dodávka Fe2O3 bude dodávána v
pytlích „BigBac". Bauxit bude opět dodáván volně ložený. S jinými složkami se pro
výrobu briket nebude v budoucnu uvažovat.
4. Závěr
Uvedené skutečnosti prokazují možnost vývoje technologie, umožňující
zpracování ekologicky nebezpečného odpadu vznikajícího při výrobě vláknové
tepelné izolace. Aby bylo možné dosáhnout kladených cílů - možnost z odpadů
vyrábět zcela nový výrobek, který bude surovinou pro výrobu vláknové tepelné
izolace, ale i pro výrobu cementu, žárovzdorných výrobků apod. je nutné dostatečně
kvalitním způsoben předupravit odpad z minerální vaty na vhodnou vstupní surovinu.
Dále pak vyvíjet vhodnou recepturu pro dostatečné mechanické vlastnosti ale
zejména pak vhodnou volbou koregujících přísad tvořit vhodné chem. složení
výsledných výrobků. Uváděné výsledky budou sloužit jako podklady pro další vývoj
požadované technologie.
Práce byla řešena s podporou
MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a
jejich vliv na životnost konstrukcí“
GP103/03/D087 „Ověření trvanlivosti nových materiálů z druhotných surovin jako
limitujícího faktoru jejich použití ve stavebních konstrukcích“
FF-P2/099 „Výzkum a vývoj technologie likvidacea recyklace ekologicky
nebezpečného odpadu“
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PRŮMYSLOVÉ ODPADY JAKO PLNIVO DO EPOXIDOVÝCH STĚREK
INDUSTRIAL WASTE AS FILLERS IN EPOXY SCREEDS
Ing. Gabriela Michalcová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot
a dílců, Veveří 331/95, Brno, michalcova.g@fce.vutbr.cz
Abstract
This paper deals with possible usage of the industrial waste materials as fillers in
epoxy screeds in the field of reconstruction of concrete structures. There are two
main advantages of the epoxy screeds filled with industrial waste materials: lower
cost and disposal of the waste. These new materials should protect concrete floor
structures against aggressive environment.
1. Úvod
Trvanlivost a životnost sanovaných betonových konstrukcí závisí na kvalitě
provedené sanace a také na odolnosti a kvalitě použitých správkových hmot. Jednou
z hojně používaných skupin správkových hmot jsou materiály na bázi polymerů, do
kterých se jako plnivo využívají zejména kvalitní křemičité písky. Avšak výborné
vlastnosti materiálů na bázi polymerních pojiv nabízí možnosti i pro využití různých
průmyslových odpadních materiálů jako plniv. Hlavní výhodou je snížení cenové
náročnosti správkových hmot a zároveň také likvidace průmyslového odpadu.
Cílem této práce bylo navázat na dosavadní výzkum probíhající na Ústavu
technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební VUT v Brně a vytvořit
podlahové samonivelační stěrky na epoxidové bázi plněné průmyslovými odpadními
materiály, které by chránily železobetonové podlahové konstrukce před agresivním
okolním prostředím.
2. Postup práce
V první fázi byly navrženy sady směsí epoxidové samonivelační stěrky
s maximálně možným stupněm plnění (za účelem co nejvyššího snížení cenové
náročnosti těchto materiálů), který je pro každý odpadní materiál jiný. Dále byla
vybrána jedna referenční (bezodpadová) směs doporučená firmou Lena Chemical
s.r.o. Na všech směsích byly provedeny základní zkoušky, a to konzistence,
přídržnost k podkladu, pevnost v tahu za ohybu a v tlaku a objemová hmotnost. Na
základě těchto zkoušek byly vybrány nejvhodnější směsi pro další zkoušení. Ve
druhé fázi byly vybrané směsi podrobeny dalším zkouškám, tj. nasákavosti,
vodotěsnosti, obrusnosti, mrazuvzdornosti, modulu pružnosti v ohybu, odolnosti vůči
UV záření a propustnosti pro vodní páru a oxid uhličitý. Navržené epoxidové stěrky
s odpadními plnivy musí splňovat požadavky pro správkové hmoty uvedené v
publikaci Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí [1], tuto publikaci
vydalo Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.
Z důvodu, aby podlahová stěrka plnila funkci samonivelační, byla provedena
zkouška pomocí ozubeného hladítka (velikost zubů 5 x 5 mm). Na betonový podklad
byly naneseny směsi a poté byly stáhnuty ozubeným hladítkem. Jestliže se směs po
uplynutí doby gelace slila do roviny - sjednotila se a nezůstaly na povrchu stopy po
nanášení - byla považována za samonivelační stěrku. Navržená hodnota
166

maximálního výškového rozdílu mezi nejvyšším a nejnižším bodem naneseného
materiálu byla 1 mm.

≤ 1 mm
Obr. 1 Stanovený maximální výškový rozdíl

Obr. 2 Zkouška pomocí ozubeného hladítka
3. Charakteristika a parametry použitých surovin
Epoxidová pryskyřice (EP) : Jako pojivo byla použita epoxidová pryskyřice
s obchodním názvem Lena P 130 firmy Lena Chemical s.r.o. Šternberk. Lena P 130
je hmota určená pro pro přípravu směsí pro podlahové vrstvy ve vysoce mechanicky
namáhaných průmyslových halách, opravnách, skladech apod. Zpracovatelnost při
20 0C cca 20 min, pevnost v tlaku 90 N/mm2, pevnost v tahu 53 N/mm2, pevnost
v ohybu 93 N/mm2.
Vysokopecní struska (odpadní plnivo) : Granulovaná vysokopecní struska vzniká
rychlým ochlazováním roztavené tekuté strusky, která je vedlejším produktem výroby
surového železa ve vysoké peci. Vysokopecní jemně mletá struska byla použita z
Třineckých železáren, kterou upravuje firma Kotouč Štramberk spol. s r.o. Měrná
hmotnost 2 850 kg.m-3, měrný povrch 388,7 m2.kg-1, vlhkost 0,02 %.
Elektrárenský popílek (odpadní plnivo) : Elektrárenský popílek je nerostný zbytek
po spalování tuhých paliv získávaný zachycováním z plynných spalin v odlučovacích
zařízeních. Pro tuto práci byl použit elektrárenský popílek z elektrárny Chvaletice,
ČEZ a.s. Měrná hmotnost 2 036 kg.m-3, měrný povrch 242,6 m2.kg-1, vlhkost 0,02 %.
Slévárenský písek (odpadní plnivo) : Slévárenský písek je odpadním produktem
slévárenských provozů, kde se čistý křemičitý písek pro zpevnění smísí např. s
bentonitem, vodním sklem, se směsí těchto materiálů nebo s dalšími materiály, a pak
se jím plní formy. Použitý slévárenský písek je ze slévárny šedých slitin UXA spol.
s r.o. Brno. Měrná hmotnost 2 580 kg.m-3, vlhkost 0,13 %.
Křemičitý písek : Křemičitý písek je použit jako plnivo do referenční (bezodpadové)
směsi. Zdrojem křemičitého písku je GEBRÜDER DORFNER GmbH, ISG mbH –
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člen firemní skupiny DORFNER, Scharhof 1, D 922 42 Hirschau, Německo.
Použitá směs ISG A1 má granulometrii 0,06 – 1,5 mm.
4. Vybrané výsledky z prováděných zkoušek
Stanovení soudržnosti s podkladem (ČSN EN 1542)
Tab.1 Složení směsí a výsledky ze zkoušky soudržnosti s podkladem - betonem
Směs č.
130
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Obsah EP [%]
22,2
30,0
32,5
35,0
40,0
42,5
45,0
30,0
32,5
35,0

Obsah a druh plniva [%]
77,8 křem.písek
70,0 slév.písek
67,5 slév.písek
65,0 slév.písek
60,0 popílek
57,5 popílek
55,0 popílek
70,0 struska
67,5 struska
65,0 struska

Soudržnost [MPa] Místo odtrhu
3,98
3,67
4,52
4,13
3,43
v betonu
3,78
3,46
3,53
3,13
3,88

Dle publikace Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí [1] je
požadována hodnota soudržnosti správkových hmot > 1,5 MPa a Ø > 1,7 MPa, této
podmínce vyhověly všechny zkoušené směsi. Ve všech případech došlo k porušení v
betonu, proto není možné tyto hodnoty považovat za hodnoty soudržnosti, ale za
hodnoty minimální přídržnosti, které tyto směsi ukazují.
Stanovení pevnosti v tlaku (ČSN EN 12190)
Tab.2 Složení směsí a výsledky získané ze zkoušky pevnosti v tlaku
Směs č.
130
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Obsah EP [%]
22,2
30,0
32,5
35,0
40,0
42,5
45,0
30,0
32,5
35,0

Obsah a druh plniva [%]
77,8 křem.písek
70,0 slév.písek
67,5 slév.písek
65,0 slév.písek
60,0 popílek
57,5 popílek
55,0 popílek
70,0 struska
67,5 struska
65,0 struska

Pevnost v tlaku [MPa]
43,45
26,25
28,26
28,13
60,63
61,31
67,68
72,38
75,93
77,20

pevnost v tlaku [MPa]
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Graf 1 Vliv množství a druhu plniva na hodnotách pevnosti v tlaku
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Dle publikace Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí [1] je
požadována hodnota pevnosti v tlaku správkových hmot > 25 MPa a < 50 MPa.
Minimální hodnotě pevnosti v tlaku vyhověly všechny zkoušené směsi. Co se týče
maximální hodnoty 50 MPa, jedná se o hodnotu požadovanou u silikátových
materiálů, a to z toho důvodu, aby správková hmota neměla větší modul pružnosti
než podklad. Polymerní kompozity mají všeobecně nižší moduly pružnosti (viz. níže),
proto nelze brát hodnotu pevnosti v tlaku 50 MPa za maximální.
Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (ČSN EN 1015-11)
Tab.3 Složení směsí a výsledky získané ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu
Směs č.

Obsah EP [%]

Obsah a druh plniva [%]

130
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22,2
30,0
32,5
35,0
40,0
42,5
45,0
30,0
32,5
35,0

77,8 křem.písek
70,0 slév.písek
67,5 slév.písek
65,0 slév.písek
60,0 popílek
57,5 popílek
55,0 popílek
70,0 struska
67,5 struska
65,0 struska

Pevnost v tahu za
ohybu [MPa]
23,55
15,00
17,67
18,60
29,85
34,65
38,70
39,60
40,50
41,10

pevnost v tahu za ohybu
[MPa]
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Graf 2 Vliv množství a druhu plniva na hodnotách pevnosti v tahu za ohybu
Dle publikace Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí [1] je
požadována hodnota pevnosti v tahu za ohybu správkových hmot > 5,5 MPa, čemuž
vyhověly všechny zkoušené směsi.
Stanovení vodotěsnosti (ČSN 73 2578)
Tab.4 Složení směsí a výsledky získané ze zkoušky vodotěsnosti
Směs č.
130
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Obsah EP [%]
22,2
30,0
32,5
35,0
40,0
42,5
45,0
30,0
32,5
35,0

Obsah a druh plniva [%]
77,8 křem.písek
70,0 slév.písek
67,5 slév.písek
65,0 slév.písek
60,0 popílek
57,5 popílek
55,0 popílek
70,0 struska
67,5 struska
65,0 struska
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Vodotěsnost V 30 [l/m2]

0,0

Výsledné hodnoty ze zkoušky vodotěsnoti prokazují po 30 minutách stoprocentní
vodotěsnost všech směsí. Díky epoxidovým pryskyřicím, které dokonale obalují zrna
plniva, se ve struktuře materiálu nevyskytují žádné otevřené póry a voda nemůže
difundovat do zkoušeného materiálu.
Stanovení mrazuvzdornosti (ČSN 73 2579)
Tab.5 Výsledné hodnoty získané ze zkoušky mrazuvzdornosti
Směs č.
130
11
17

Před zkouškou
Přídržnost [MPa] Místo odtrhu
3,98
v betonu
4,52
3,13

Po zkoušce
Přídržnost [MPa] Místo odtrhu
3,52
v betonu
4,12
3,08

Vzorky byly vystaveny 100 zmrazovacím cyklům. Z tabulky 5 vyplývá, že
epoxidové pryskyřice i při použití odpadního plniva vykazují po zkoušce
mrazuvzdornosti vynikající přídržnost k podkladu. Vždy došlo k porušení v betonu.
Stanovení modulu pružnosti v ohybu (s využitím ČSN EN ISO 178)
Tab.6 Složení směsí a výsledné hodnoty modulu pružnosti v ohybu
Směs č.
130
11
17

Obsah EP [%]
22,2
32,5
32,5

Obsah a druh plniva [%]
77,8 křem.písek
67,5 slév.písek
67,5 struska

Modul pružnosti v ohybu [GPa]
3,826
1,973
2,789

modul pružnosti v ohybu
[GPa]

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
130

11

17

směs číslo

Graf 3 Vliv množství a druhu plniva na hodnotách modulu pružnosti v ohybu
Dle publikace Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí [1] je
požadována hodnota modulu pružnosti v ohybu správkových hmot < 30 GPa.
Všechny zkoušené směsi vyhověli tomuto požadavku.
Stanovení odolnosti vůči UV záření (s využitím ČSN EN ISO 11341)
Tab.7 Výsledné hodnoty získané ze zkoušky odolnosti vůči UV záření
Směs
Přídržnos
č.
t [MPa]
130

3,98

11

4,52

17

3,13

Před zkouškou
Po zkoušce
Praskání, Přídržnost Místo
Změna
Praskání,
Místo
Barva
odlupování
[MPa]
odrthu
barvy
odlupování
odrthu
světle šedá
zežloutnutí,
4,06
s leskem
s leskem
v
v
černá s
beze
ne
ne
3,54
betonu
betonu
leskem
změny
šedozelen
zežloutnutí,
3,52
á s leskem
s leskem
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Z tabulky 7 je patrné, že epoxidové pryskyřice i při použití odpadního plniva
vykazují po zkoušce vysoké hodnoty přídržnosti k podkladu. Vzorky byly vystaveny
UV záření po dobu 250 hodin. I zde došlo ve všech případech k porušení v betonu.
K praskání a odlupování materiálů nedošlo. Jedinou nevýhodou je změna barvy. U
směsi se slévárenským pískem není změna patrná, kdežto směsi s křemičitým
pískem a s vysokopecní struskou zežloutly.
5. Závěr
Z výsledných hodnot z prováděných zkoušek je zřejmé, že všechny směsi
epoxidových samonivelačních podlahových stěrek vyhovují požadavkům uvedených
v normách a v publikaci Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí [1].
Možnost využití průmyslových odpadních materiálů jako plniva do epoxidových
samonivelačních podlahových stěrek byla prokázána. Použití druhotných surovin je
výhodné z hlediska snížení materiálových nákladů na výrobu těchto stěrek.
Nezanedbatelným pozitivním prvkem je také využití průmyslových odpadů, kterých
stále přibývá.
Publikace tohoto referátu byla umožněna díky finanční podpoře grantu
GAČR 103/05/H044 „Stimulace vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně
materiálové inženýrství“. A dále pak také díky podpoře projektu VVZ CEZ - MSM
0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich
vliv na životnost konstrukcí“.
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOMPOZITŮ NA BÁZI ALKALICKY
AKTIVOVANÉ STRUSKY PO ZAHŘÍVÁNÍ NA VYSOKÉ TEPLOTY
MECHANICAL PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED COMPOSITES AFTER
HIGH TEMPERATURE TREATMENT
Doc. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.,
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, kersner.z@fce.vutbr.cz,
rovnanik.p@fce.vutbr.cz, rovnanikova.p@fce.vutbr.cz, schmid.p@fce.vutbr,cz
Abstract
The influence of high temperature on mechanical properties of alkali-activated
composites was analysed by means of experimental tests on specimens. The
procedure for testing three-point bend specimens with a central edge notch was used
and load-deflection curves were recorded for computation of the fracture energy.
Specimens were tested in the age of 28 days after heating to 100, 200, 400, 600,
800, 1000 and 1200°C.
1. Úvod
Při výrobě surového železa vzniká jako odpad vysokopecní struska, která
představuje cennou druhotnou surovinou ve stavebnictví. Struska je
aluminosilikátový materiál, který lze aktivovat alkalickými sloučeninami, nejčastěji
křemičitany, uhličitany nebo hydroxidy. Nejvhodnější pro tvorbu stavebních pojiv se
ukázala struska granulovaná, která má co nejmenší obsah krystalické fáze [1].
Nejčastěji se k alkalické aktivaci strusek používá alkalický křemičitan ve formě buď
upraveného roztoku vodního skla na silikátový modul Ms = 1,5 nebo sušené silikáty,
se silikátovým modulem Ms = 2,0 [2].
Toto pojivo představuje pojivový systém, který v porovnání s portlandským
cementem se výrazně méně podílí na vzniku skleníkových plynů, zejména oxidu
uhličitého, který přispívá ke globálnímu oteplování planety. Při výrobě 1 tuny cementu
vznikne přibližně 1 tuna oxidu uhličitého, z čehož polovina pochází z rozkladu
vápence a druhá polovina je důsledkem spotřeby energie tohoto náročného
spalovacího procesu. Úplné nahrazení cementu struskou vede nejen ke snížení
emisí oxidu uhličitého, ale zároveň k energetickým a finančním úsporám.
Alkalicky aktivované aluminosilikáty (AAS) jsou rychletvrdnoucí, vysokopevnostní
a degradaci odolné pojivové materiály. Odolávají roztokům kyselin i solí, jako např.
síranům, chloridům, dusičnanům, hořečnatým solím apod. [3]. Tyto materiály jsou
odolné také proti působení vysokých teplot, a přestože se zvyšující se teplotou jejich
pevnosti mírně klesají, při teplotách okolo 800°C se pevnosti začínají opět zvyšovat
a podle literatury [4, 5] při teplotě 1200°C již vzroste pevnost v tlaku na dvojnásobek
původní pevnosti.
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2. Materiály
Základní surovinovou směs tvoří vysokopecní granulovaná jemně mletá struska
a alkalický aktivátor. K experimentům byla použita struska z Metal Steel, a.s.
Ostrava, mletá v Kotouč, a.s. Štramberk. Měrný povrch strusky byl 380 m2/kg, měrná
hmotnost 2830 kg/m3 a modul zásaditosti byl Mz = 2,07. Chemické složení strusky se
uvádí v tabulce 1.
Pro aktivaci strusky byl použit sušený silikát (sušené vodní sklo sodné) PORTIL A
(Henkel AG, Německo) se silikátovým modulem Ms = 1,90. Chemické složení
aktivátoru je uvedeno v tabulce 2. K přípravě materiálu byly použity 2 druhy
kameniva: (1) křemenný zkušební písek frakce PG-1 až PG-3 (dále označováno NP),
(2) elektroinstalační porcelán frakce 0–1, 1–3 a 3–6 mm (EP).
Tab. 1 Chemické složení strusky
Složka
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO
Obsah [%] 37,77 6,59 0,19 0,50

CaO MgO
41,40 12,20

S2–
0,55

Ztr. žíh. 1100 °C
0,13

Tab. 2 Charakteristika suchého vodního skla PORTIL A
Charakteristika
Hodnota

SiO2 [%]
50,8

Na2O [%]
26,7

pH vodní suspenze
11,5–12,5

3. Experiment
Malta AAS byla připravena v poměrech 450 g jemně mleté strusky, 90 g aktivátoru
PORTIL A, 1350 g kameniva a 183 ml vody. Jednotlivé frakce kameniva byly vždy
smíchány v poměru 1:1:1. Zhomogenizovaná směs byla uložena do forem o velikosti
40×40×160 mm. Po 24 h následovalo vyjmutí z formy a vložení vzorků do vodní
lázně o teplotě 20°C. Po uplynutí 28 dnů byly vzorky vyjmuty a vysušeny při 105°C
do konstantní hmotnosti. Jednotlivé sady zkušebních těles byly zahřívány v elektrické
peci na teplotu 100, 200, 400, 600, 800, 1000, resp. 1200°C při teplotním gradientu
3°C min–1 s jednohodinovou výdrží při konečné teplotě.
U všech zkušebních těles byla stanovena objemová hmotnost a pro určování
lomově-mechanických vlastností se tělesa podrobovala zatěžovacím zkouškám
tříbodovým ohybem při rozpětí 120 mm. Tělesa byla před touto zkouškou ve středu
rozpětí opatřena zářezem diamantovou pilou do třetiny výšky vzorku. Ke zkouškám
sloužil mechanický lis Heckert FPZ 100/1. Zatěžování zkušebních vzorků probíhalo
spojitě za konstantního přírůstku průhybu uprostřed rozpětí. Diagramy zatíženíprůhyb uprostřed rozpětí (l–d diagramy) byly zaznamenávány pomocí měřící
ústředny HBM SPIDER 8. Zlomky vzorků byly použity ke stanovení pevnosti v tlaku.
K vyhodnocení získaných l–d diagramů byla použita upravená metoda efektivního
prodloužení trhliny, která umožňuje získat vedle odhadu modulu pružnosti z přibližně
lineární úvodní pasáže l–d diagramu také řadu veličin, které kvantifikují různým
způsobem odolnost proti šíření trhliny: efektivní prodloužení trhliny, efektivní lomovou
houževnatost, kritickou hodnotu hnací sílu trhliny (houževnatost) či lomovou energii
[6, 7]. Představu o lomovém chování vzorků z kompozitů NP a EP lze získat
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z obrázku 1, ve kterém jsou uvedeny vybrané l–d diagramy ze zkoušek vzorků
pro krajní vyšetřované hodnoty maximální teploty ohřevu – 100 a 1200°C.

Obr. 1 Vybrané l–d diagramy z lomových zkoušek pro kompozit NP (nahoře) a EP
4. Výsledky a diskuse
Výsledkům zkoušek těles ze dvou vyšetřovaných kompozitů (NP a EP) a jejich
diskusi se věnují níže uvedené odstavce s tabulkami a obrázky. Výsledky jsou
prezentovány ve formě aritmetických průměrů sledovaných vlastností (určovaných
vždy ze tří měření); proměnlivost jednotlivých měření kvantifikují výběrové
směrodatné odchylky, resp. variační koeficienty. Uvádějí se také relativní hodnoty
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vyšetřovaných vlastností, vztažené k hodnotám pro teplotu ohřevu 100°C. Z celé
řady výstupů se zaměříme na vliv konečné teploty ohřevu na hodnoty objemové
hmotnosti kompozitů, tlakové pevnosti, modulu pružnosti a lomové energie.
Vývoj hodnot objemových hmotností dokumentuje tabulka 3. Pokles těchto hodnot
se ukázal být prakticky rovnoměrný se vzrůstající teplotou ohřevu u těles NP,
přičemž pro teplotu 1200°C činil 8% z hodnoty objemové hmotnosti materiálu vzorků
zahřívaných na 100°C. V případě těles EP se počáteční pokles hodnot objemové
hmotnosti zastavil kolem teplot 800 až 1000°C a pro konečnou teplotu ohřevu 1200°C
byl zaznamenán její mírný nárůst. Proměnlivost hodnot objemové hmotnosti byla malá
pro oba kompozity, variační koeficient činil maximálně 1,1% u NP a 2,4% u EP.
Hodnoty tlakové pevnosti – zjišťované na zlomcích z lomových experimentů –
obsahuje tabulka 4. Poznamenejme, že vždy vyšších hodnot bylo dosahováno
u kompozitu EP – např. pro 100°C o přibližně 36%, pro 1200°C až o cca 320%. Pokles
hodnot pevnosti se vzrůstající teplotou ohřevu lze sledovat u obou kompozitů až
do teploty 800°C, pro 1000°C dochází k obdobnému nárůstu hodnot tlakové pevnosti.
Diametrálně odlišné však byly tyto hodnoty pro kompozity zahřívané na teplotu 1200°C:
zatímco u NP došlo opět k mírnému nárůstu na konečných asi 45% srovnávací pevnosti
(100°C), kompozit EP dosáhl pevnosti srovnávací, resp. ji přibližně o 5% překročil.
Variační koeficient byl v případě hodnot tlakových pevností od asi 2 do 9% u obou
kompozitů.
Tab. 3 Hodnoty objemové hmotnosti kompozitů pro konečné teploty ohřevu
(aritmetický průměr ± výběrová směrodatná odchylka)
Teplota
[°C]
100
200
400
600
800
1000
1200

Objemová hmotnost [kg/m3]
NP
EP
2161,1 ± 9,4
2209,9 ± 27,3
2117,9 ± 6,9
2177,8 ± 8,7
2124,5 ± 9,5
2183,9 ± 8,7
2074,0 ± 15,3
2155,1 ± 25,1
2031,1 ± 8,0
2108,0 ± 14,2
2000,8 ± 7,8
2111,9 ± 34,2
1986,2 ± 21,0
2152,8 ± 52,6

Relat. obj. hm. [%]
NP
EP
100,0
100,0
98,0
98,5
98,3
98,8
96,0
97,5
94,0
95,4
92,6
95,6
91,9
97,4

Tab. 4 Hodnoty tlakové pevnosti kompozitů pro konečné teploty ohřevu
(aritmetický průměr ± výběrová směrodatná odchylka)
Teplota
[°C]
100
200
400
600
800
1000
1200

Tlaková pevnost [MPa]
NP
EP
43,0 ± 3,8
58,4 ± 1,0
40,6 ± 2,7
58,5 ± 1,0
42,5 ± 1,9
49,3 ± 1,3
28,4 ± 0,6
36,6 ± 2,5
11,2 ± 0,4
19,8 ± 1,0
14,5 ± 0,7
21,5 ± 0,4
19,2 ± 0,8
61,1 ± 3,9
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Relat. tl. pev. [%]
NP
EP
100,0
100,0
94,4
100,0
98,8
84,4
66,0
62,6
26,0
33,9
33,6
36,8
44,6
104,6

O vývoji hodnot modulu pružnosti s teplotou informují obrázky 2 a 3. Srovnávací
hodnota je asi o 100% vyšší v případě kompozitu EP, což svědčí o jeho podstatně vyšší
tuhosti. Tato hodnota s rostoucí konečnou teplotou ohřevu relativně málo kolísá, ovšem
pro teplotu 1200°C došlo k jejímu nárůstu o cca 350% oproti srovnávací teplotě. Zcela
jiný průběh vykazují hodnoty modulu pružnosti u kompozitu NP. Pokles pro teplotu
600°C činí již asi 94% a mírný nárůst byl zaznamenán pro teploty 1000 a 1200°C, což
představuje asi 28% hodnoty modulu pružnosti srovnávací (100°C). Variační koeficient
byl v případě hodnot modulu pružnosti od 6 do 16% u obou kompozitů, výjimkou bylo
měření NP při 800°C – hodnota variačního koeficientu dosáhla téměř 43%.
Lomová energie kvantifikuje křehkost kompozitu – jako jediná z vyšetřovaných
lomových parametrů – včetně sestupné větvě l–d diagramu. Její hodnoty v závislosti
na teplotě ohřevu lze nalézt v obrázcích 4 a 5. U kompozitu EP jsou její aritmetické
průměry přibližně 2 až 3× vyšší než v případě NP téměř pro všechny vyšetřované
teploty – EP vykazuje vyšší odolnost proti šíření trhlin, je z tohoto pohledu
houževnatější. Zatímco v případě kompozitů EP dochází se vzrůstající teplotou
k soustavnému poklesu hodnot lomové energie – materiál křehne –, bylo v případě NP
zaznamenáno pro teploty 1000 a 1200°C zhouževnatění kompozitu až na 91% hodnoty
srovnávací. Co se týká proměnlivosti hodnot lomové energie, variační koeficienty se
pohybovaly mezi asi 6 až 30% u NP a mezi asi 6 až 18% u EP.
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Obr. 2 Hodnoty modulu pružnosti kompozitů pro konečné teploty ohřevu (aritmetický
průměr ± výběrová směrodatné odchylka)
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Relativní modul pružnosti v %
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Obr. 3 Relativní hodnoty modulu pružnosti kompozitů pro konečné teploty ohřevu
(aritmetický průměr)
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Obr. 4 Hodnoty lomové energie kompozitů pro konečné teploty ohřevu (aritmetický
průměr ± výběrová směrodatné odchylka)
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Relativní lomová energie v %
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Obr. 5 Relativní hodnoty lomové energie kompozitů pro konečné teploty ohřevu
(aritmetický průměr)
5. Závěr
Výsledky stanovení mechanických/lomových vlastností kompozitních materiálů
na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky namáhané vysokými teplotami
ukázaly, že tyto vlastnosti výrazně závisejí na teplotě ohřevu a druhu použitého
plniva. Lze říci, že s rostoucí teplotou se mechanické vlastnosti kompozitu
po zahřívání zhoršují. Je-li použit jako plnivo křemenný písek, u kterého dochází
k objemovým změnám v důsledku změny modifikace v průběhu zahřívání, zhoršení
vlastností je výraznější. Kompozity vyrobené s elektroporcelánem (stálý do teploty
1250°C) jako plnivem mají výhodnější mechanické vlastnosti, vykazují výrazný nárůst
pevností po zahřívání na teplotu 1200°C, kdy vzniká v pojivu keramická vazba.
Modul pružnosti výrazně vzroste a klesne lomová energie, což dokazuje, že materiál
se v důsledku keramické vazby stává křehkým.
Studium mechanických vlastností kompozitů vyrobených na bázi druhotných
surovin umožní optimálně zhodnotit tyto materiály pro využití do tepelně namáhaných
prostředí.
6. Poděkování
Příspěvek vznikl s přispěním projektu GA ČR 103/04/0139 a výzkumného záměru
MSM 0021630511.
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ODBORNÝ PODNIK PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY JAKO OBOROVÁ
CERTIFIKACE PRO ZPRACOVATELE STAVEBNÍCH ODPADŮ
JUDr. Ing. Petr Měchura
SUCO - Sdružení pro udělování certifikátu, Odborný podnik pro nakládání s odpady
Oborová certifikace pro odpadové hospodářství
Zavádění systémů řízení podniků, zohledňujících vedle jakosti i dopady na
životní prostředí, je novým progresivním přístupem, kterým lze dosáhnout sladění
řízení výrobních a jiných aktivit s řešením jejich negativních vlivů na životní prostředí
a navíc se tento systém řízení podniků stává novým konkurenčním prvkem na
vyspělých mezinárodních trzích a tím i prestižní záležitostí. Ověřování kvality
produkce a environmentálního řízení není v současnosti již v zemích Evropského
společenství otázkou volby, ale přežití.
Normy ISO 9 000 a 14 001 či Nařízení EMAS byly však primárně vytvořeny pro
běžné průmyslové výrobní podniky, i když obecně platí i pro podniky z oblasti služeb.
Specifika některých oborů (např. automobilový průmysl) či oblastí (např. obranný
průmysl) jsou však natolik speciální, že jim certifikace jen podle výše uvedených
obecných norem nedostačuje a proto si zavedly ještě navíc své vlastní normy.
Podobně i ekonomické subjekty podnikající v odpadovém hospodářství je
možno certifikovat dle ISO norem jen s určitými obtížemi. Z několika tisíc
certifikovaných společností je dosud certifikováno dle norem ISO 9000 jen několik
desítek recyklačních firem a pouze několik společností podnikajících v odpadovém
hospodářství má certifikaci dle norem ISO 9000 i 14001.
Podnikání v odpadové hospodářství má svá specifika zejména v tom, že :
musí být spolehlivým partnerem
o všem původcům odpadů pro nakládání s jejich odpady (využívání
i odstraňování). Je tak úzce napojeno nejen na veřejnost a obecní
rozpočty, ale i na podniky zpracovatelského průmyslu i dalších odvětví
produkující odpady. Ti všichni mají povinnost postarat se o své odpady a
splnění této povinnosti musí průkazně doložit.
všem subjektům využívajících upravené odpady jako vstupní
surovinu pro svoji činnost.
Proto výše jmenované normy ISO a EMAS byly v okolních vyspělých zemích v
odpadovém hospodářství nahrazeny pro služby (nikoliv však pro případné výrobky)
specifickou odbornou certifikací „Entsorgungsfachbetrieb“, česky „Odborný podnik
pro nakládání s odpady“.
Výhody oborové certifikace
Specifická oborová certifikace „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ má
oproti normám ISO či EMAS pro držitele některé významné výhody:
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jednoznačné přiznání se ke kvalitě v oboru, zvýšení vědomí odpovědnosti za
kvalitu
kvalitativně orientované řízení podniku vůči zákazníkům, spolupracovníkům,
dodavatelům a společnostem
průběžná dokumentace kvality
odlišení se od konkurenčních společností v oboru
vymezení tzv. „černých ovcí“ v oboru
celostátní uznání v oboru
automatické uznání tohoto certifikátu v okolních státech se všemi
výhodami
deregulace, zmenšení administrativy
zvýšení motivace zaměstnanců a optimalizace procesů ve firmě
kladný vliv na zákazníky (jistota kvality, splnění kriterií a smluv)
zlepšení image firmy vůči veřejnosti
založení vlastního společného certifikačního orgánu v odpadovém
hospodářství
široká prezentace členských firem tohoto certifikačního orgánu
poskytování odborných školení za zvýhodněných podmínek
společné prosazování kvality v odpadovém hospodářství
další možné výhody, pokud se je podaří prosadit, např. podmínka pro
výběrová řízení
Tato certifikace má však též výhody pro obchodní partnery, zejména
okamžité odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém
hospodářství
zmenšení možností podvodů při nakládání s odpady
jistota kvality, splnění kriterií a smluv pro zákazníky
snížení administrativy
Tyto výše uvedené výhody pro obě strany vedly např. v Německu k tomu, že
počet společností odpadového hospodářství žádajících o tuto specifickou certifikaci
se oproti certifikacím dle ISO norem více jak ztrojnásobil a od roku 1996 jich tam bylo
uděleno již přes 6300, zatímco počet certifikátů ISO klesá ke 2000. Tento raketový
nástup této oborové certifikace je v Německu navíc podpořen i tím, že některé
z těchto výhod, jako např. upuštění od povinnosti předkládat povolení k obchodování
s odpady nebo dopravce k přepravě odpadů (tzv. ADR) a některá další ulehčení jsou
již přímo zakotveny v jeho odpadových zákonech a o zapracování těchto výhod do
odpadového zákona se nyní snaží i partnerské organizace V.EFB v Rakousku a
ZOPNO na Slovensku a budeme se o to snažit samozřejmě i u nás, neboť by to
mimo jiné vedlo k podstatnému snížení administrativy.
Celoevropská oborové certifikace
Od počátku zde šlo o certifikaci dobrovolnou, o to však významnější. Po
Německu, Rakousku a České republice se tato certifikace rozšířila např. již i na
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Slovensko. Proto v roce 2004 byl založen certifikačními sdruženími z Německa,
Rakouska, z České republiky a Slovenské republiky celoevropský Spolek sdružení
k propůjčování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (EVGE). Jeho
hlavním úkolem je odstranění administrativních zábran v oblasti nakládání s odpady
na národní i evropské úrovni, pomoc při zakládání dalších evropských sdruženích
k provádění této certifikace, vzájemná harmonizace požadavků těchto zemí na
tuto oborovou certifikaci a zavedení této certifikace jako standardu evropského
odpadového hospodářství a tím vznik jednotné celoevropské oborové certifikace
tohoto typu pro nakládání s odpady. Ta bude platit automaticky i ve všech ostatních
státech Evropského společenství, čímž by současně odpadly mimo jiné i mnohé
administrativní zábrany a nutnost různých povolení, např. typu ADR

ZAVÁDĚNÍ OBOROVÉ CERTIFIKACE
„ODBORNÝ PODNIK PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY“ V ČR
Podnikání v odpadovém hospodářství se v České republice dostává stále
průkazněji na evropskou úroveň. Podle platné Odvětvové klasifikace ekonomických
činností (OKEČ), která je metodicky srovnatelná s mezinárodní klasifikací
ekonomických činností (NACE), jsou mezi podniky odpadového hospodářství řazeny
ekonomické subjekty, jejichž hlavním předmětem podnikání je zejména
recyklace druhotných surovin (OKEČ 37)
o recyklace kovového odpadu a šrotu (OKEČ 37.1)
o recyklace nekovového odpadu (OKEČ 37.2), kam patří i stavební
odpad
velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro
recyklaci (OKEČ 51.57)
sběr a zpracování ostatních odpadů (OKEČ 90.02)
čištění města, sanační a podobné činnosti (OKEČ 90.03)
Podobně jako v ostatních evropských zemích zabezpečují tyto subjekty
činnosti vymezené nejen rámcovou směrnicí 75/442/ES o odpadech, tedy i
činnosti převzaté do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů.
V tabulce je uveden přehled ekonomických subjektů, které se v roce 2004
hlásily v ČR dle Registru ekonomických činností (RES) k podnikání v odpadovém
hospodářství:
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OKEČ
označení

činnost

3700

Recyklace druhotných surovin

5157

Velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a
materiály pro recyklaci

90.02
90.03

Sběr a zpracování ostatních odpadů
Čištění města, sanační a podobné činnosti
Celkem podnikání v odpadovém hospodářství

Počet
subjektů
1 648
399
1 701
2 988
6 735

Vzhledem k tomu, že i v českém konkurenčním prostředí se stále ještě pohybují
subjekty, které zdaleka nemohou prokázat výše uvedené záruky a přesto se účastní
veřejných obchodních soutěží, ve kterých nezřídka právě v důsledku dumpingových
cen vítězí, bylo proto společným cílem hlavních dobrovolných profesních sdružení
(České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných
služeb (SVPS) zavést co nejrychleji výše uvedenou oborovou certifikaci pro podniky
odpadového hospodářství i v České republice. Proto obě uvedená sdružení společně
založila nové Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání
s odpady (typu Entsorgungsfachbetrieb) - SUCO, které bylo 2. 1. 2003
zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2004 se k těmto dvěma zakládajícím
sdružením přidal i Svaz průmyslu druhotných surovin SPDS-APOREKO. Účelem
sdružení SUCO je příprava, poskytování informací, přezkušování a propůjčování
uvedeného certifikátu a i výběr vhodných auditorských společností, aby tato
certifikace byla i u nás prováděna v souladu s postupy stanovenými v Evropském
společenství tak, aby tyto certifikáty byly od počátku plně rovnocenné s certifikáty
vydanými tam. Zájem o tyto nové certifikáty u nás předčil všechna očekávání. První
certifikáty mohly být uděleny již v červnu roku 2003.
K 31. 12. 2005 jich bylo uděleno již 34 a jejich držiteli je již nyní většina
hlavních subjektů zaměřených na odpadové hospodářství v ČR. I když tyto
certifikace nepřinášejí uvedeným subjektům přímo zatím žádné úlevy ze zákona,
přesto je o ně u nás stále větší zájem. Další podniky procházejí v současné době
certifikačním procesem. Proto sdružení SUCO připravuje jejich zakotvení těchto
certifikací jako jedné z podmínek pro výběrová řízení a případně jiná zvýhodnění.
Další výhody těchto certifikací se projevily se vstupem naší republiky do Evropského
společenství, kdy tento certifikát je prakticky nezbytným předpokladem pro
oboustranně výhodnou spolupráci s odpadovými firmami v Německu, v Rakousku
a nově i na Slovensku a brzy již v celé Evropě.
Zavedení oborové certifikace v podniku
Vybudování systému jakosti se zpravidla neobejde bez navázání vztahu
s poradcem, který pomůže systém jakosti v souladu s evropskou normou vymezit,
popsat a zavést. Jeho využití je účelné především pro fázi zpracování
dokumentace (1.krok), kde jsou podrobně popsány pravidla, požadavky, postupy a
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odpovědnosti v systému jakosti a úvodní environmentální přezkoumání, tedy analýza
výchozího stavu podniku ve vztahu k ochraně životního prostředí, přičemž se
soustřeďuje především na specifika služeb odpadového hospodářství.
Protože s touto certifikací jsou již nyní v Německu spojeny určité úlevy (např.
není nutno prokazovat povolení ADR a jiné) a tato certifikace je uznávána
automaticky ve všech státech, které jsou členy evropského spolku EVGE, a do
budoucna se uvažuje o podobných úlevách a snižování administrativy i v ostatních
státech, tedy i u nás, tak je jasné, že uchazeč o tento certifikát musí splňovat
beze zbytku nejen všechny zákonné povinnosti, ale tato certifikace je dokonce
přísnější než např. certifikace dle ISO norem řady 9000 či 14000 nebo EMAS.
Například vedení podniku musí předkládat navíc pravidelně i výpis z trestního
rejstříku, podnik musí mít dostatečnou příslušnou pojistnou ochranu či v něm musí
být zajištěno pravidelné odborné vzdělávání zaměstnanců. Důležité je i etické
chování firmy, takže se může stát, že firmě, která splňuje všechny zákonné
povinnosti a má i certifikát dle ISO norem nebo EMAS, nemusí být udělena i
certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady.
Po zpracování dokumentace nastává proces implementace (2.krok), tzn.
zavedení všech požadavků kladených na Odborný podnik pro nakládání s odpady do
praxe certifikovaného podniku. Tyto požadavky se týkají především organizace
podniku, jeho personálního vybavení, provozních deníků, pojistné ochrany, vnitřních
předpisů společnosti, spolehlivosti majitelů společnosti či ostatních odpovědných
osob, dosaženého a dalšího vzdělávání zaměstnanců, spolehlivosti a odborných
znalostí zaměstnanců a environmentální politiky společnosti.
Až když je vedení společnosti přesvědčeno, že systém řízení je v souladu
s výše uvedenými požadavky popsán a že je v praxi již zaveden, pak může teprve
nastat samotný certifikační proces (3.krok). Ten spočívá v přezkoumání již výše
uvedených požadavků formou auditu, kde auditor některé SUCO akceptované
auditorské společnosti přímo ve firmě během několika dnů všechny systémy prověří
za aktivní účasti zaměstnanců. Auditorské organizace pak předávají své posudky
představenstvu SUCO, které, pokud je vše i po ostatních stránkách plně v pořádku,
rozhodne o propůjčení odborného certifikátu a o jeho předání. Platnost tohoto
certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady je však jen maximálně 18 měsíců,
tedy oproti certifikátům dle ISO norem je nutná jeho každoroční obnova.
Je samozřejmé, že získání certifikátu je spojeno i s určitými náklady, a to nejen
na samotný certifikační proces ale především na jeho přípravu, tj. na vybudování
environmentálního systému a jakosti. Tyto náklady se však později firmě vrátí formou
zvýšené efektivity podniku.
Auditorské organizace
Audit pro certifikaci Odborný podnik pro nakládání s odpady (3. krok) mohou
provádět pouze ty pečlivě vybrané auditorské organizace, které nejen že jsou k této
činnosti akreditovány Českým institutem pro akreditaci nebo na základě
Mnohostranné dohody EA o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány, ale
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navíc mají dostatečné zkušenosti právě v odpadovém hospodářství. Proto
představenstvo SUCO vybralo z několika desítek žádostí zatím pouze 9 auditorských
organizací, které pro tento přísnější audit akceptuje.
K provádění samotného certifikačního auditu mají akceptované auditorské
společnosti k dispozici příslušný manuál a tabulky s požadavky SUCO, které jsou
nedílnou součástí schvalovacího procesu. Tyto požadavky jsou v základu shodné pro
všechny členy celoevropského Spolku sdružení pro propůjčování certifikátu Odborný
podnik pro nakládání s odpady (EVGE), a proto jsou tyto certifikace navzájem
uznávány, což je důležité např. při přepravě odpadů přes hranice. Protože ale tyto
auditorské organizace garantují svým auditem pouze splnění zákonných, technických
a kvalitativních požadavků certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady,
nemohou samotné z těchto důvodů tuto certifikaci udělovat (jak tak činí např. u
certifikací dle norem ISO nebo EMAS) a proto o ní rozhoduje až po zvážení i
všech dalších známých okolností (např. etických, či stanovisek ČIŽP apod.)
s konečnou platností až představenstvo SUCO (4. krok).
Udělování certifikátu
Certifikační společnost SUCO, která certifikáty Odborný podnik pro nakládání
s odpady uděluje a vydává, má velkou zodpovědnost za to, že za ním vskutku stojí
fungující systém jakosti a environmentálního řízení odpovídající nejen příslušným
zákonným a dalším normám, ale i etickým a dalším požadavkům. Samozřejmě
certifikáty dle ISO norem či EMAS jsou již samy o sobě určitou zárukou kvality a
splnění zákonných požadavků, a pokud je žadatel i členem některého z výše
uvedených odpadářských sdružení nebo přímo členem SUCO, splňuje tedy i určité
etické požadavky, takže certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady se pak
může zaměřit především na odlišnosti, které jsou typické právě pro odpadářské
podniky, nebo na ty požadavky, které jdou nad rámec ISO norem či EMAS. Dá se
tedy říci, že pokud je firma již držitelem certifikátu dle ISO norem či EMAS, pak je již
z 90% připravena i na audit certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady. Na
druhé straně pokud je firma držitelem certifikátu Odborný podnik pro nakládání
s odpady, pak se do budoucna pokud poskytuje jen služby většinou zcela obejde bez
certifikace dle ISO norem nebo EMAS (a proto v Německu či Rakousku odpadářské
firmy již certifikaci dle ISO norem nebo EMAS vůbec ani neprovádějí).
Závěr
Snahou Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání
s odpady SUCO a jeho zakládajících sdružení ČAOH, SVPS a SPDS-APOREKO
a za pomoci ministerstva životního prostředí a jeho legislativní podpory je vytvoření
garančního systému všestranné kvality nabízených služeb v odpadovém
hospodářství. I když jde zatím u nás o dobrovolnou certifikaci, přesto je o ni velký
zájem, neboť je vyjádřením určité nadstandardní kvality certifikovaného podniku
a služeb, které poskytuje. Proto počítáme s tím, že tato certifikace bude s výhodou
brzy zařazena i do výběrových řízení u nás, tak, jak je tomu nejen v Německu, ale již
i v Rakousku. Příslušné kroky jsou pro to právě připravovány. Dalších konkrétní
přínosy této certifikace pro samotné firmy (např. ADR, přeshraniční přeprava odpadů,
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zmenšení administrativy apod.) byly popsány výše. Přínosy této dobrovolné
certifikace pro celé naše i evropské odpadové hospodářství a tím i pro nás všechny
jistě netřeba dále zdůrazňovat.
Pro další podrobnější informace je možno se obrátit na:
SUCO - Sdružení pro udělování certifikátu
tel.: 296 347 018, fax: 296 347 019
Odborný podnik pro nakládání s odpady,
mobil: 603 429 355
149 00 Praha 4 - Šeberov, Osvětová 827
e-mail: info@suco.cz, www: suco.cz

SEZNAM DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU
Odborný podnik pro nakládání s odpady (k 1. 3. 2006, řazeno abecedně):
A.S.A. České Budějovice
s.r.o.

ASP Služby spol. s r.o.

P-EKO s.r.o.

A.S.A. Dačice s.r.o.

AVE CZ odpad.
hospodář.s.r.o.

QUAIL spol. s r.o.

A.S.A. EKO Znojmo s.r.o.

BIO-SYSTÉM spol. s r.o.

REGIOS a.s.

A.S.A. ES Únanov s.r.o.

ECO-F a.s.

RESPONO a.s.

A.S.A. HP spol. s r.o.

EKODENDRA

RUMPOLD 01 Vodňany
s.r.o.

A.S.A. Liberec s.r.o.

EKODEPON s.r.o

RUMPOLD s.r.o.

A.S.A. odpady Litovel s.r.o.

EKO-SEPAR s.r.o.

RUMPOLD UHB s.r.o.

A.S.A. Posázaví s.r.o.

ESKO-.A.S.A. s.r.o.

SAFINA a.s.

A.S.A. Služby Žabovřesky
s.r.o

IGRO s.r.o.

Transform Lázně Bohdaneč
a.s.

A.S.A. spol. s r.o.

Ing. Jan Švejkovský – JENA

van Gansewinkel a.s.

A.S.A. TS Prostějov s.r.o.

Kovohutě Příbram
nástupnická

A.S.A. Žabčice spol. s r.o.

Miloslav ODVÁRKA – ODAS

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH AUDITORSKÝCH ORGANIZACÍ
k provádění auditů pro certifikaci Odborný podnik pro nakládání s odpady
(k 1.3.2006):
BEST QUALITY s.r.o.

BEST QUALITY s.r.o.

RW TÜV s.r.o.

BVQI Czech Republic s.r.o.

BVQI Czech Republic s.r.o.

TRITON Cert spol. s r.o.

CQS Sdružení pro certifikaci
systémů jakosti

CQS Sdružení pro certifikaci
systémů jakosti

TÜV CZ s.r.o.
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PRODUKTY FIRMY TŘÍDIČ PRO RECYKLACI STAVEBNÍCH
ODPADŮ
Lukáš Dovrtěl, Ing Jan Cafourek
Třídič s.r.o, Pískoviště 1663/3, Šternberk 78501
E-mail: lukas.dovrtel@tridic.com

Firma Třídič s.r.o. byla založená v roce 2002 tím, že několik pracovníků začalo
montovat první strojem a třídění materiálu, tehdy ještě v pronajatých prostorách. se
již mnoho změnilo. Od těchto skromných podmínek se firma vypracovala na
prosperující firmu se ca. 200 zaměstnanci, která za pomoci vlastních konstruktérů
vyrábí a dodává třídicí a drtící technologii do celého světa.
Na začátku všeho byl vývoj a konstrukce stroje, který by v daném výkonu
odpovídal všem požadavkům trhu a odlišoval se od konkurence svou konstrukcí,
parametry a výkonem.
Dnes máme ve výrobním programu osm strojů, z toho 5 třídicích a 3 drtící
jednotky. Od třídicích strojů řady Combo pro menší firmy, až po řadu Pioneer
s výkonem 250 tun/hod. Tyto stroje následují drticí řady typu Destroyer, které mají
stejný výkon jako řada Pioneer.
Po dlouholetém vývoji patří naše stroje ke světové špičce a mnoho inovací,
které jsme představili, jsou dnes považovány za standard, jehož se výrobci snaží
dosáhnout, aby byli konkurenceschopní na trhu mobilního třídění a drcení. Z tohoto
mají největší užitek naši zákaznici, kteří pochopili přednosti naších výrobků před
konkurenčními.
Vzhledem tomu, že jsme dosáhli určitého stupně unifikace jednotlivých částí
strojů, můžeme prakticky postavit pro každého zákazníka stroj na „míru“, se širokou
nabídkou doplňků, které zlepšují výkon a obsluhu stroje.
Naše technické oddělení se snaží vylepšovat stroje podle stále se měnících
požadavků jak trhu, tak našich zákazníků.
Díky tomu, že se naše stroje vyrábí a montují kompletně ve vlastních
prostorách, můžeme naším zákazníkům garantovat vždy tu nejvyšší kvalitu
dodaného výrobku a za pomoci rozsáhlého skladu jsme schopni bezprostředně
reagovat na potřebu náhradních dílů po celém světě, ať už pozemní dopravou, nebo
letecky. Nemáme proto problémy s dodávkami náhradních dílů našim zákazníkům
kamkoliv do světa.
Od roku 2002 se nám daří náš podnik rozvíjet podle poptávky a požadavků
našich zákazníků z celého světa - od severní Ameriky přes Jižní Ameriku, Austrálii,
až po Asii a Evropu (50% naší produkce je exportována do USA).
A tak abychom mohli uspokojit tuto poptávku, každý měsíc odjíždí z našeho
závodu ve Šternberku za pomoci všech našich pracovníků 12 až 15 strojů na
pásovém podvozku.
Pro kalendářní rok 2006 je naplánovaná výroba 255 strojů.
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Všechny stroje jsou navrženy tak aby nebyl žádný problém s přepravou, není
potřeba povolení pro nadrozměrný náklad. 30 minut po transportu je možno zahájit
pracovní činnost.
Pro lepší představu o výkonech různých rad vám zde nabízíme stručné
specifikace.
Třídicí jednotky:
Combo: - hmotnost: 16.000 kg
- pracovní zátěž: 60 . 150 tun/hod
Novum: - hmotnost: 24.500 kg
- pracovní zátěž:100 -300 tun/hod
Pioneer: - hmotnost: 29.000 kg
- pracovní zátěž: 200 – 400 tun/hod
Drticí jednotky:
Destroyer: - hmotnost: 32.000 kg
- pracovní zátěž: 200 – 400 tun/hod

Kontaktní Osoba: Lukáš Dovrtěl
Obchodní zástupce
Tel: +420 732 745 847
E-Mail: lukas.dovrtel@tridic.com
Kontaktní Osoba: Ing Jan Cafourek
Ředitel
Tel: 585 012 478
fax: 585 011 073
Adresa:

Třidič s.r.o
Pískoviště 1663/3
Šternberk 78501
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