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ENERGETICKÁ NÁROČNOST RECYKLACE KONTAKTNÍHO 
ZATEPLENÍ Z EPS 
ENERGY INTENSITY OF RECYCLING ETICS FROM EPS 
Jméno autora: Ing. Petr Jaroš 
Organizace:  Fakulta stavební, České vysoké ušení technické v Praze  
 
Abstract 
ETICS recycling is very difficult, because individual layers are glued with each other 
and in most of the anchoring. Currently, recycling of such a system is in custody at 
the landfill, which is waiting for further use. For this reason, the experiment was 
conducted, which had two main tasks. The first task was to determine whether it is 
possible insulation layer separated. The second task was to express the energy 
performance and yield (efficiency) of the proposed separation method. 
 

1. Spotřeba EPS 
V současné době je 1/3 panelových objektů zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem. Jeho tepelně izolační vrstvu tvoří zpravidla buď expandovaný polystyren 
nebo minerální či skleněná vata. Jedná se o konstrukci, která se používá krátkou 
dobu, proto se jejich vady a nedostatky projevují až v této době. Životnost takové 
konstrukce se odhaduje na 25 let, ale jsou i 50 leté KZS, přičemž jeho energetická 
náročnost je splacena za 1/10 životnosti. Pokud budeme mluvit o objektech 
s vysokou energetickou náročností, tak tam se jedná přibližně o 1/1000 životnosti.  

V České republice je celkem 3,8 milionu bytů, z toho 1,2 milionu, tedy necelou 
třetinu, tvoří panelové byty. Ze sedmi set tisíc nejstarších byla dosud asi čtvrtina 
opravena a zateplena. Zateplením se ušetří až 40 procent energie.  

Nejvíce panelových domů stojí v Praze, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V 
domě z panelů bydlí každý třetí Čech. Téměř 700 tisíc panelových bytů v zemi je 
starších 35 let. Z výše uvedených údajů a hodnot plyne, že do budoucna přibude 
velké množství konstrukcí, které by měli být nějakým způsobem sanovány či 
rekonstruovány. Z tohoto hlediska má navrhované recyklační řešení velkou šanci na 
využití.   

Pěnový polystyren (EPS) je v České republice stále jedním z nejpoužívanějších 
izolačních materiálů pro stavební účely. Dokazuje to neustálý růst jeho spotřeby 
v několika posledních letech. I v roce 2008 byl v jeho spotřebě zaznamenán další 
nárůst.  

Jeho celková spotřeba v České republice činila 48 400 tun. Ve srovnání s 
předchozím rokem, kdy byla tato spotřeba 40 000 tun, jde tedy o zvýšení o 21 %. 
Jedná se o jeden z nejvyšších meziročních nárůstů spotřeby v Evropě, kdy 
evropským průměrem je nárůst pouze o 10%.  Vyšší růst byl zaznamenán pouze 
v Bosně, kde však je daleko nižší výchozí základna, takže i při malém absolutním 
navýšení spotřeby došlo k velkému procentuálnímu nárůstu. Podobná situace jako v 
ČR je i na Slovensku, kde spotřeba polystyrenu vzrostla oproti loňskému roku o 12 % 
z 20 000 tun na 22 400 tun. Celková spotřeba polystyrenu v Evropě se pohybuje 
okolo 1 430 000 tun. 
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Zhruba 80 % z celkového objemu spotřeby EPS je určeno pro stavebnictví, zbytek 
je zpracován na obaly. Zhruba 70 % polystyrenu spotřebovaného ve stavebnictví 
jsou polystyrenové desky. Zbývajících 10% připadá na tvarovky.  

2. Recyklovatelnost 
Recyklovatelnost EPS se v dnešní době týká především materiálů, které jsou 

k recyklaci připravené, tzn. materiál je relativně čistý, zbavený příměsí. Získání 
takového materiálu je velmi obtížné. Zdroje takového EPS nalezneme buď v 
komunálním odpadu, kde tvoří ve většině ochranou funkci, anebo se jedná o odpadní 
materiál při výrobě nového EPS. Avšak většina EPS užívaná ve stavebnictví je 
přidružena k jiným konstrukcím, jako je především vnější kontaktní zateplení. Tento 
materiál je spjat s obklopujícími konstrukcemi natolik, že jejich separace je velmi 
obtížná. Z tohoto důvodu dnes končí téměř všechny kontaktní zateplovací systémy 
na skládce, místo toho aby byli dále recyklovány. 

3. Vnější kontaktní zateplení 
Vnější kontaktní zateplení je nejpoužívanější způsob zateplení nejen objektů 

panelových, ale i zděných. V české literatuře se setkáváme s označením KZS, což 
znamená kontaktní zateplovací systém. V literatuře zahraniční je používán název 
external thermal insulation compact system (ETICS). Vnější kontaktní zateplovací je 
tvořen souvrstvím, ve kterém je dominantní vrstvou tepelná izolace. Tepelně izolační 
vrstvu tvoří zpravidla minerální či skelná vata, nebo polystyren (EPS).  Každý 
materiál má své kladné, ale i záporné vlastnosti. 

Tab. 1 Porovnání vlastností polystyrenu a minerální vlny, tl. 100 mm  

 Polystyren Minerální vlna (podélné 
vlákna) 

Difuzní odpor 40 1-3 
Součinitel tepelné vodivosti 0,038-0,042 W/mK 0,035-0,042 W/mK 
Objemová hmotnost 20 kg/m3 105 kg/m3 
Hořlavost C1 A1 (nehořlavý) 

4. Poruchy, sanace a rekonstrukce 
 Druh a rozsah poruchy má zásadní vliv na to, zda li kontaktní zateplovací 

systém sanovat či rekonstruovat. Proto bychom měli poruchám předcházet 
dodržováním všech platných postupů a předpisů nejen v oblasti navrhování, ale také 
v oblasti provádění. Poruchy můžeme rozdělit do čtyř základních skupin. 

Vliv okrajových podmínek 
• Vliv umístění stavby 
• Teplotní změny – návrh tloušťky tepelně izolační vrstvy 
• Agresivní prostředí – napadení živočichy a rostlinami 
• Změna využití objektu – změna tepelně vlhkostních poměrů v konstrukci a 

následný vznik plísní 
Vliv technologické nekázně 

• Technologická nekázeň v přípravě podkladu – nedostatečná únosnost, 
příliš velká nerovnost 

• Technologická nekázeň při lepení tepelně izolační vrstvy – lepící hmota 
v malé ploše, chybné umístění lepících terčů 
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• Technologická nekázeň při tvorbě výztužné vrstvy – chybné umístění 
výztužné mřížky   

Vliv projektové dokumentace 
• Nedostatečná projektová dokumentace 
• Chybný návrh tepelně technických parametrů  
• Nedořešení tepelných mostů (ostění, nadpraží, soklová oblast, atika apod.) 
• Návrh nekompatibilního souvrství 

Vliv degradace 
• Vliv škůdců 
• Nekompatibilnost souvrství (chemická nesnášenlivost) 
• Vliv stáří 

Rekonstrukce vnějšího kontaktního zateplení spočívá v odstranění stávajícího 
souvrství a vytvoření nového tepelně izolačního souvrství. Tento druh rekonstrukce 
je z hlediska energetického nevýhodný, protože původní souvrství je deponováno na 
skládku a je nutné aplikovat nové souvrství. Recyklace starého souvrství je obtížná 
už z důvodu separace vrstev a jejich kotvení, které jsou v KZS obsaženy. Kromě 
toho jakýkoliv způsob recyklace je energeticky náročnější, než využití stávající 
konstrukce a doplnění konstrukce nové. 

Energeticky výhodnějším způsobem opravy je sanace. Sanace tepelně izolačního 
souvrství se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku je nutné opravit poruchy. Oprava 
poruchy by měla být na základě zjištění důvodu, proč k takovému poškození došlo, a 
jak je možné tento zdroj poruchy eliminovat. Následně se provede vlastní oprava. 
V druhém kroku se navrhne nové, doplňující, dodatečné kontaktní zateplení. Zde je 
nutné klást důraz na co nejpřesnější stavebně technický průzkum stávajícího KZS, 
což je výchozí a velmi důležitý podklad pro projektanta. Kromě toho je samozřejmě 
nutné dodržovat veškeré předpisy, jako jsou například závazná norma pro návrh 
konstrukce z tepelně technického hlediska ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, 
norma na provádění ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS).    

 

5. Energetická náročnost výroby a provádění 
Energetická náročnost výroby je hodnota, která udává primární energii daného 

stavebního materiálu. Primární energii je velmi obtížné vypočítat či změřit z důvodů 
mnoha vlivných činitelů, jako je např. nestejnorodost vstupních materiálů do výroby, 
různorodost a v čase se měnící příkon zdrojů energií.    

Energetická náročnost provádění zahrnuje u KZS dopravu materiálu na stavbu, 
lidskou práci, vnitro staveništní dopravu, energii vynaloženou na projektování a na 
realizaci. 

Pro informaci je zde uveden příklad, kde je vypočtena energie na výrobu a 
provedení vnějšího kontaktního zateplení.  

Konstrukce má složení: 
1- vyrovnávací vrstva (lepící tmel)    3 mm 
2- tepelná izolace (EPS)      60 mm 
3- výztužná vrstva (lepící tmel + výztužná tkanina)  6 mm 
4- povrchová úprava (tenkovrstvá omítka)    1,5 mm 
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 Tab. 2 Spotřeba materiál a primární energie 

Název 
vrstvy 

Vyrovnávací 
vrstva 

Tepelná 
izolace EPS

Výztužná 
vrstva 

(lepidlo) 

Textilní 
tkanina 

Vnější 
tenkovrstvá 
silikátová 
omítka 

Tloušťka 
vrstvy (mm) 3 60 6 - 1,5 

Objemová 
hmotnost 
(kg/m3) 

- 18 - - - 

Spotřeba 
(kg/m2) 7 - 5 0,145 2,5 

Primární 
energie 
(MJ/kg) 

1,5 90,7 1,5 114,2 1,4 

Primární 
energie 
(MJ/m2) 

10,5 97,95 7,5 16,6 3,5 

 
 
 
Graf č.1 
Procentuální 
vyjádření primární 
energie na 1m2 
kontaktního 
zateplení (60 mm 
EPS) 

 

 
 
 

 
 
 

 
Pro výpočet energie potřebné na zhotovení konstrukce je uvažován objekt 

s výškou KZS 6 m a ploše zateplované stěny 200m2. Výpočet energie vychází 
z normohodin uvedených v software RTS Stavitel 2009. Do výpočtu není zahrnuta 
doprava, protože výrobních podniků je celá řada a samozřejmě i místo stavby se 
mění. 
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Tab. 3 Spotřeba energie na provedení  

Pracovní úkon Normohodina 
(hod/m2) 

Energetická 
kategorie 

Spotřeba 
energie 
(KJ/hod) 

Celková 
spotřeba 

energie (KJ) 
Montáž lešení 0,210 5 1000 42000 

Demontáž 
lešení 0,106 5 1000 21200 

Lepení EPS 0,350 5 1000 70000 
Perlinka, 

stěrka 0,230 5 1000 46000 

Penetrace 0,042 3 400 3360 

Tenkovrstvá 
omítka 0,270 5 1000 54000 

 
 

 
Graf č. 2 Procentuální 
vyjádření potřeby 
energie na zhotovení 
200m2 kontaktního 
zateplení (60 mm 
EPS) 

 

 

 

 

 

6. Energetická náročnost separace 
Hlavním cílem projektu bylo zjistit energetickou náročnost separace tepelné 

izolace z EPS z vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Projekt byl rozdělen na 
dvě fáze. V první fázi byla provedena vlastní separace konstrukce a v druhé fázi bylo 
vyhodnocení recyklačního procesu z hlediska využitelnosti v praxi a z energetického 
hlediska. 

 Konstrukce, na kterých byl experiment proveden, měly dva druhy složení, lišící 
se v tloušťce výztužné vrstvy. Nosnou konstrukci tvořila vlákno cementová deska o 
tloušťce 8 mm. Na ní byl přilepen tepelný izolant z extrudovaného polystyrenu, 
tloušťky 60 mm, lepícím tmelem o tloušťce 3 mm. Lepící tmel byl nanesen v 60% 
lepené plochy. Na vrstvu tepelné izolace byl nanesen tmel s výztužnou tkaninou 
tvořící výztužnou vrstvu. Povrchovou úpravu tvořila tenkovrstvá silikátová omítka 
zrnitosti 1,5 mm. Konstrukce byla bez kotvících prvků. 
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 Přístrojovou základnu tvořila pájka na polystyren Styrocut o výkonu 400W 
s neomezenou dobou použití a délková měřidla (svinovací metr, digitální posuvné 
měřidlo).  

V průběhu experimentu docházelo ke dvěma problémům. První problém byl 
s množstvím splodin, které vznikali v důsledku tavení tepelně izolační vrstvy. 
Z tohoto důvodu je možné provádět separaci buď v exteriéru, anebo v místnostech 
s dostatečnou výměnou vzduchu. Druhým problémem byl řezací nůž na pájce. Tento 
prvek je silný 0,5 mm a po zahřátí na potřebnou teplotu se začal deformovat vlivem 
velkých teplotních rozdílů. To mělo zásadní vliv na kvalitu separace. Tato deformace 
dosahovala až 4 mm na 200 mm noži. Proto má výsledný separovaný prvek velké 
povrchové nerovnosti. Kromě již zmíněných vlivů je zde vliv lidského faktoru. Pro 
samotný proces separování je velmi důležitá plynulost řezu, což je ovlivněno mnoha 
faktory, jako např. výkon řezačky, kvalita řezacího nože, obsluhou řezacího zařízení.  

Výsledný vyseparovaný prvek měl relativně velké rozměrové odchylky. Nerovnost 
řezu byla cca 4mm, což u testovaného vzorku o tloušťce 60 mm znamenalo výsledný 
rozměr 56 mm±4 mm. Výsledná výtěžnost se tedy pohybovala kolem 91,5%. Tato 
výtěžnost se mění v závislosti na tloušťce tepelně izolační vrstvy. Například pro 
tloušťku izolantu 50 mm je výtěžnost 90,2%, ale pro tloušťku 100 mm je výtěžnost 
94,1%. To znamená, že s narůstající tloušťkou separované vrstvy narůstá výtěžnost 
a účinnost této recyklační metody. Rychlost separačního procesu byla 65mm/s při 
šířce řezu 200 mm.     
 
Graf 3. Výtěžnost 

  
 
 

Vyhodnocení z energetického hlediska je zcela jednoznačné. Pro testovanou 
skladbu s 60mm tepelné izolace z EPS:  energie na separaci 1 m 2  ……40,6kJ 
    energie na výrobu 1 m2  ……19 591kJ 
 

Pro objektivní posouzení energetické náročnosti je vhodné použít rovnici 
hospodárnosti energetické náročnosti ve stavebnictví.  
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Tato podmínka zní: 
 

∑ EN ROZR = ∑ EN DOPR + ∑ EN ZPRAC ≤ ∑ EN NÁVR
kde  EN ROZR energie nutná pro rozrušení stavby či konstrukce 
 EN DOPR energie na dopravu a úklid 

EN ZPRAC energie na zpracování 
EN NÁVR energie získaná návratem do materiálového cyklu 

 
Pro energetické vyhodnocení navrhované separační metody vypadá rovnice 
hospodárnosti takto: 

∑ EN ROZR =  ∑ EN DOPR + ∑ EN ZPRAC ≤ ∑ EN NÁVR
35kJ + 5,6 kJ ≤ 19 591 kJ 

40,6 kJ ≤ 19 591 kJ 
kde   

EN DOPR energie na dopravu a úklid tvoří obsluha řezačky, která po 
recyklačním procesu uklidí     

EN ZPRAC energie spotřebovaná tavnou řezačkou na odpájení konstrukcí z 
interiérové i exteriérové strany tepelně izolační vrstvy 

EN NÁVR energie získaná návratem do materiálového cyklu je rovna 
primární energii, kterou je nutné dodat pro výrobu stavebního 
prvku o stejném objemovém množství 

 
Z těchto závěrů vyplývá, že energie nutná pro vznik recyklátu o stejném objemu je 

480 krát menší než energie potřebná pro vznik nového stavebního prvku. 
Technologie 

Z výše uvedených zjištění jednoznačně vyplývá, že ověřovaná navrhovaná 
metoda nemůže být bez dílčích úprav používána v praxi. Problém je v rychlosti 
separace a množství stavebních konstrukcí, které na recyklaci čekají. V budoucnu by 
částečným řešením mohlo být zlepšení přístrojové základny (např. délka řezacího 
nože minimálně 500 mm – urychlení a zvětšení kapacity). 
Energie 

V případě hodnocení z energetického hlediska, je tato metoda velmi úsporná. 
Účinnost této metody je téměř rovna výtěžnosti. Spotřeba energie na separaci 1m2 je 
40,6 kJ (energie spotřebovaná na odpájení z obou stran izolantu). Na výrobu nového 
tepelně izolačního prvku o rozměrech recyklátu je potřeba 19 591 kJ. Z toho vyplývá, 
že z energetického hlediska má tento způsob recyklace do budoucna dveře otevřené 
a dá se říci, že je nesrovnatelně šetrnější k životnímu prostředí na rozdíl od 
nynějšího skládkování.  

 Tento experiment ověřil, že sanace stávajících tepelně izolačních souvrství 
separační metodou je v praxi velmi obtížná. Po vyhodnocení tohoto projektu je 
možné říci, že recyklace kontaktního zateplení není v dnešní době možná a to z více 
důvodů. Např. vliv kotvících prvků, velmi obtížná separovatelnost jednotlivých vrstev. 
Proto se v další části disertační práce budu zabývat sanací kontaktního zateplení. 
Sanace by měla spočívat v dodatečné zateplení. Pro správný návrh je nutné 
namodelování tepelně vlhkostních jevů a ověření chování navržené konstrukce. 

Literatura 
[1] J.ŠÁLA, M. MACHATKA.  Zateplování v praxi  Praha, Grada  2007 p. 32-95 
[2] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov   
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OMEZENÍ VZNIKU SMĚSNÝCH STAVEBNÍCH ODPADŮ  
U KONTAKTNĚ ZATEPLENÝCH BUDOV 
 
RESTRICTION OF BUILDING SCRAP EMERGENCE AT THE CONTACT 
INSULATED BUILDINGS 
 
Jméno autora:  Alois Palacký, odborný garant a autor izolačních systémů 
Organizace:   FANA, s.r.o., fana@fana.cz 
 
 
Abstract 

A short functional life is, among others, a side effect of contact insulating, 
which is caused by both technological indiscipline during assembly and used 
technical solution. The only concurrently verified redevelopment effectiveness lies in 
renewing the insulation strata retaining with the key. 

 
 
1. Úvod 
 

O problémech v souvislosti s masovým zateplováním budov technologií 
ETICS bylo  již  hovořeno a byla předložena řada expertizních odborných posudků. 
Zjištěné     
skutečnosti a parametry zateplených staveb nejsou vždy pozitivní. Návratnost často   
přesahuje 40 let. Krátká životnost (pod 20 let) snižuje nejen ekonomický přínos, ale 
má zásadní vliv na zvýšený výskyt směsných stavebních odpadů. Ty vznikají při 
destrukcích izolačních systémů ETICS. K destrukci dochází převážně v kotvící 
a adhezní vrstvě.  Pokud je tato vrstva vytvořena na zchátralém povrchu stavby,  je 
téměř nemožné dodržení funkčních a časových normativů ETICS. Spolu 
s porušováním technologické kázně  montážními firmami a nemožností kontroly 
stavu pod izolačním souvrstvím se stává stavební výrobek ETICS  rizikový. 
 
 

 
 
 

Některé kontaktně zateplené stavby nesou na své fasádě směsný odpad již 
samotným vytvořením stavebního výrobku. Zjišťovat zda je či není kontaktní 
zateplení funkční a bezpečné je po uchycení izolantu na podklad bez destrukčních 
kontrolních metod nereálné. Také se neprovádí. Odpovědní odborníci v oblasti  
  11



stavebních izolací o této situaci vědí, dokonce vydávají řadu publikací s tematikou 
vad kontaktně zateplených budov. Domnívají se však, že jediný problém spočívá 
v nedodržování technologické kázně a záměně komponentů. Skutečností však je, že 
některé prvky technického řešení ETICS jsou v praxi neproveditelné a vzniklá 
souvrství není ani možno specifikovat. Obyčejně až destrukce odhalí příčinu závad. 
V případech, kdy dochází k určitým vizuálním úkazům na omítce izolačního souvrství 
v podobě zelených pásů, vydutí izolantu, odkrytí mezer za  soklovou lištou, barevné 
zvýraznění tepelných mostů a podobně, je to jen varování.  V té době je ještě možno 
zamezit destrukci.  
 
 

 
 
 

S použitím nové konstrukční a fixační techniky se přes omítku implantuje 
vhodný konstrukční systém pod izolant kde dojde ke zvýšení přídržnosti celého 
souvrství s podkladem. Takovým opatřením se zabrání destrukci ETICS. Prodlouží 
se životnost a obnoví izolační funkce. Kromě ekonomických škod se zabrání hlavně 
vzniku směsných  stavebních odpadů, které se v případě zanedbání sanace stanou 
značnou ekologickou  zátěží. 

Přes existenci celé řady certifikovaných a ověřených sanačních opatření 
z nichž většina vzešla ze soukromého vývoje se vědomě vznik směsných stavebních 
odpadů neomezuje. V současné době globální finanční krize a hospodářské recese 
se racionální řešení dokonce odmítá.  Rozhodující pro vznik směsných odpadů 
z kontaktního zateplování jsou již samotné energetické audity. Tím, že vychází ze 
zchátralých stavů zateplovaných domů, projektují neadekvátní tloušťku pevného 
izolačního souvrství. Následkem jsou rizika přídržnosti, poruchy adhezívní vrstvy, 
zvýšená difúze a další. Připočítáme-li k tomu nedodržování technologické kázně 
kontaktního zateplování, stává se takové izolační souvrství směsným odpadem již po 
několika letech a to ještě před tím, než destruuje. 
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Při monitorování vad již provedeného zateplení ETICS a pozorování 
dodržování technických a technologických postupů je jednoznačně prokázáno, že 
většina montážních firem certifikované normativy nedodržuje, resp. ani dodržovat 
nemůže.  Důvodem je opomíjení stavebních sanací před instalací v takovém 
rozsahu, aby soudržnost podkladů odpovídala životnosti izolační vrstvy (25-50 let). 
 
 

 
 
 

Neprovádění stavebních sanací  zapříčiňuje absence finančních prostředků 
v cenách a kalkulacích samotného kontaktního zateplování. Jedná se o zastřené 
náklady, které by v případě započtení do ceny způsobily neprodejnost tohoto 
stavebního výrobku a zvýšily nenávratnost vynaložených nákladů na samotné výdaje 
zateplení. 

 
Abychom si představili skutečný dopad současného stavu v kontaktním 

zateplování použijme údajů z tabulky výsledků návratnosti prováděných regenerací 
panelových domů vypracované SČMBD již v roce 2003 (Ing. Hejda). 
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V případě, kdy dojde k poškození, ať již na povrchu nebo pod izolantem 
ETICS, snižuje se  funkčnost a životnost celého izolačního souvrství vč. stavební 
konstrukce. Důvodem je neumožnění adekvátní sanace v průběhu amortizace 
stavebního výrobku. Nové technologie týkající se stavebních izolací sanace 
umožňují, a to vč. průběžné stavební údržby a  povrchu  pod izolačním souvrstvím. 
 
 
Příspěvek byl zpracován za podpory soukromé firmy FANA, s.r.o. 
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APLIKACE POLYURETANOVÝCH RECYKLÁTU V TEPELNĚ 
IZOLAČNÍCH OMÍTKOVÝCH SMĚSÍCH 
THE APPLICATION OF POLYURETHAN  RECYCLING MATERIALS IN HEAT 
INSULATING PLASTERS  
Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.*, Jaromír Daxner** 
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e-mail: daxner@daxner.cz 
 
Abstract: 

The article deals with the method of recycling and the application of polyurethan 
matters originating as the result of the disposal of refrigerators, isothermal boxes, old 
sheating of industrial halls, and of the waste coming from the primary production of 
rigid polyurethans in heat insulating plasters. This text also presents the 
physiomechanical properties of a plaster mixture on the basis of recycled polyurethan 
matters. 
 
1. Úvod 

V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací na 
snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných 
tepelných izolací. Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit 
spotřebu energie na vytápění až o 60 %, u nízkoenergetických domů až o 90 % 
oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investic se pohybuje od 
několika měsíců do několika let. V nových evropských předpisech se tak setkáváme 
s účinnými tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených tloušťkách (běžně 80 - 200 
mm). 

Optimálním řešením je vytvoření souvislé tepelně izolační obálky budovy bez 
tepelných mostů. Tento požadavek se týká nejenom střechy a stěn, ale samozřejmě 
také konstrukcí ve styku se zeminou jakými jsou oblasti soklu, suterénní stěny a 
podlahy, případně základové desky. 

Stěny staveb se zateplují z následujících důvodů: 
• nižší provozní náklady na vytápění; 
• příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí při výrobě energie a vytápění); 
• odstranění tepelných mostů v ostění, nadpražích, věncích, spárami mezi 

zdícími prvky; 
• plné využití akumulace tepla konstrukcí - zvýšení komfortu bydlení v zimě i 

v létě; 
• snížení přehřívání místností v létě, snížení nároků na klimatizaci interiéru - 

každoroční úspora výdajů; 
• ochrana zdiva proti mrazu; 
• umožnění dostupné nízkoenergetické výstavby. 

V současné době se vnější zateplení stěn provádí nejčastěji jako kontaktní 
zateplovací systém (KZS) bez větrané mezery. Druhou méně používanou variantou 
je provedení provětrávané (s větranou mezerou mezi tepelnou izolací a vrchním 
lícem). Zde se tepelná izolace vkládá mezi prvky nosného roštu. Třetí možností 



zvýšení tepelného odporu zdiva je aplikace minerální vaty na vnější líc stěny a 
čtvrtou možností zateplování vnějších stěn je aplikace termoizolačních omítkových 
směsí nástřikem na vnější i vnitřní líc stěny. 
2. Polyuretan jako hmota 

Jedná se o tvrdou nebo polotvrdou makromolekulární 
pěnu s vysokým podílem uzavřených buněk (viz obr.1), v 
surovém stavu systém dvou tekutých složek, jejichž 
smísením za určitých podmínek vznikne nenasáklivá, 
vodoizolační i tepelně izolační hmota odolná vůči 
agresivnímu prostředí, tvarově a rozměrově stálá. 
Základní suroviny moderních polyuretanů tvoří vesměs 
tyto základní složky: vícesytné alkoholy a izokyanáty, 
jejichž smícháním dojde k napěnění. Podrobný popis 
chemismu polyuretanových hmot je uveden [1]. 

Tab. 1 Vlastnosti polyuretanu [2] 

Vlastnost Jednotka      Norma 
Měrná hmotnost kg·m-3 30 40 60 80 100 DIN 53 420 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Pevnost v tlaku N·mm-2 0,20 0,25 0,40 0,60 0,90 DIN 53 421 
Pevnost v tahu N·mm-2 0,35 0,60 0,85 1,00 1,20 DIN 53 430 

Pevnost v ohybu N·mm-2 0,30 0,45 0,70 0,95 1,20 DIN 53 423 
Pevnost ve střihu N·mm-2 0,15 0,20 0,30 - - DIN 53 422 

E-modul N·mm-2 5 7 12 20 25 DIN 53 457 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Součinitel tepelné vodivosti λ  
W·m-1·K-1 0,025 

DIN 53 612 

Lineární koef. roztažnosti (pro měrnou hmotnost 30 až 60kg/m3) 
1/K 5 až 8.10-5  

Odpor difůzi vodních par (pro měrnou hmotnost 30 až 100 kg/m3) 
µ 30 až 100 

DIN 52 615 

Nasákavost (při 20o C) 
po 24 hod. objem. % do 2, max. 5 

po 28 dnech objem. % do 2, max. 5 
DIN 53 433 

Obrysová stabilita (při 30o C) 
objem. % 0, -0,2 

 

Teplotní rozsah oC -200 až +140  
krátkodobě oC +250  

Hořlavost B2 DIN 4102 
Velikostí podílu retardéru hoření lze ovlivňovat stupeň hořlavosti a vlastnosti 

Specifické teplo kj·kg-1.K-1 1,382 
 kcal·kg-1·oC-1 0,33 

Obr. 1 Struktura uzavřených
buněk polyuretanu 
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3. Polyuretanové odpady 
Růst produkce odpadu polyuretanu vyvolává nutnost ochrany životního prostředí a 

racionálního využívání tohoto odpadu. Producenti a zpracovatelé polyuretanových 
hmot hledají intenzivně způsob recyklace vzniklých polyuretanových odpadů. 
Likvidací polyuretanových odpadů spalováním vyžaduje nákladné a náročné 
technologie, které zamezují uniku do ovzduší nekontrolovatelným způsobem zdraví 
nebezpečných látek. Popeloviny, vzniklé po spalování polyuretanových hmot, je 
nutno před uložením solidifikovat, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, podzemních a 
povrchových vod, což lze považovat za další ekonomický náklad související se 
spalováním. 

Racionální zužitkování polyuretanu šetří základní suroviny a energie a výrazně 
přispívá k ochraně životního prostředí, ohroženého již dnes akumulací tohoto odpadu 
v souvislosti se záborem půdy. 

Na základě katalogů odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.[3], ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. [4] je možno přiřadit polyuretanovým odpadům číslo 17 06 04 - 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03.  

Přehled firem vyrábějící polyuretany v ČR a tudíž i producentů polyuretanových 
odpadů je tabelárně zpracován v tab. 2.  
Tab. 2 Firmy vyrábějící polyuretany dle jednotlivých krajů v ČR 

kraj počet kraj počet 
Jihomoravský 3 Zlínský 4 

Ústecký 4 Praha 3 
Vysočina 1 Pardubický 3 

Královehradecký 2 Jihočeský 1 
Karlovarský 1 Moravskoslezský 1 

 
 
4. Současné způsoby recyklace polyuretanových odpadů 

Mezi současné způsoby recyklace polyuretanových pěn můžeme zařadit způsoby 
[5]: 
1) recyklace a pojení polyuretanových pěn dvousložkovou technologií; 
tento princip recyklace vychází z použití dvou složek speciálních chemikálií. Velikost 
frakce nadrceného vstupního (odpadového) materiálu do jisté míry určuje vzhled a 
hrubost výstupního bloku, je tedy vhodné materiál připravit na potřebnou zrnitost. K 
drcení je optimální použití nožových mlýnů. Nadrcený materiál je promíchán v 
míchací nádobě a, jsou přidány dvousložková pojidla. Tato směs je vsypána do 
formovací nádoby a za pomocí působení tlaku a času je připravený materiál slisován 
na požadovanou objemovou hmotnost a pevnost. Rozměry bloku limituje rozměr 
formovací nádoby. Objemovou hmotnost bloku určuje zejména množství použitých 
pojiv, zrnitost a síla lisu. 
2) recyklace a pojení polyuretanových pěn jednosložkovou technologií; 
tento princip recyklace vychází z použití pouze jedné složky pojiva. U tohoto principu 
také platí, že zrnitost nadrceného vstupního (odpadového) materiálu do jisté míry 
určuje vzhled a hmotnost výstupního bloku. K drcení je optimální použití nožových 
mlýnů. Nadrcený materiál je promíchán v míchací nádobě a je přidáno pojivo. Tato 
směs je pak vsypána do formovací nádoby a za pomocí působení tlaku a času je 
připravený materiál slisován na požadovanou objemovou hmotnost. K vytvrdnutí 



dochází pomocí propaření slisovaného bloku pomocí ostré (tlakové) páry, která 
zahájí reakci pojiva. Rozměry bloku limituje rozměr formovací nádoby. Objemovou 
hmotnost bloku určuje zejména množství použitého pojiva, teplota, množství páry a 
síla lisu. 

Na obr. 2 je prezentováno schéma linky na výrobu bloků z měkké polyuretanové 
drti, konečný produkt recyklace polyuretanových pěn je uveden na obr. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Linka na výrobu bloků z  polyuretanové drti [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Bloky z recyklovaného polyuretanu 
 
 
5. Recyklace polyuretanových odpadů pro tepelně izolační omítkovou směs 

Vhodným plnivem pro tepelně izolační omítkové směsi je tvrdá polyuretanová 
pěna o objemové hmotnosti 30 – 80 kg·m-3, s velikostí zrna 0 - 6 mm. Odpady 
zpracované jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi vznikají při vypěňování 
polyuretanu do forem ve formě přetoků, viz obr.4, při mechanickém opracování 
(formátování) vypěněných polyuretanových bloků a dílů viz obr.5. Pro optimální 
zpracování tvrdých polyuretanových pěn o objemové hmotnosti 30 – 80 kg·m-3, je 
vhodné použití rychloběžných nožových mlýnů s následným tříděním výstupní 
polyuretanové drti na sítech. 
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A)                                                               B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Polyuretanové odpady A) ve formě přetoků, B) ve formě odřezků při formátování a 
mechanickém opracování polyuretanových bloků 

 
6. Tepelně izolační omítková směs na bázi polyuretanu 

Polyuretan jako plnivo do tepelně izolačních omítkových směsí je sekundárním 
tedy recyklovaným produktem. Má vhodnou objemovou hmotnost, vynikající tepelně 
izolační vlastnosti, je chemicky i objemově stálý. Při dezintegraci odpadního 
polyuretanu a následném třídění je možné navrhovat tepelně izolační omítkové 
směsi s přihlédnutím na optimální zrnitost zateplovací omítky. Vzhledem k tomu, že 
jednotlivá polyuretanová zrna mají otevřený povrch, v tepelně izolačních omítkových 
směsích jsou optimálně zakomponovány z hlediska segregace objemově rozdílných 
složek v omítkových směsích. Dále otevřený povrch zrn polyuretanu je částečně 
nasákavý vodou, takže tepelně izolační omítkové směsi nejsou při vlastní aplikaci 
náročné na přesné dodržení množství záměsové vody. 

Tepelně izolační omítková směs na bázi polyuretanu umožňuje přirozený odvod 
vlhkosti z interiéru budov, nižší pracnost při realizaci zateplení, omítku lze aplikovat 
ručně nebo pomocí strojního nanášení. 

Tepelně izolační omítkovou směs na bázi polyuretanu je možno míchat 
v míchačce, popřípadě ručním elektrickým míchadlem po dobu 3 až 5 min. 

Nanesení polyuretanové tepelně izolační omítky na podklad je možno provést 
v sedmi bodech: 
1. Penetrace podkladu; 
2. Založení omítníků a rohových lišt; 
3. Nástřik první vrstvy tepelně izolační omítky tl. 25 – 60 mm; 
4. Nástřik druhé vrstvy tepelně izolační omítky a srovnání povrchu fasády do 

omítníků; 
5. Penetrace pod srovnávací stěrku; 
6. Srovnávací stěrka; 
7. Aplikace strukturované omítky. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti tepelně izolační omítkové směsi na bázi 
polyuretanu jsou uvedeny v Tab. 3 
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Tab. 3: Výsledky fyzikálně mechanických vlastností tepelně izolační omítky na bázi 
polyuretanu 

Parametr  Naměřená hodnota 
Objemová hmotnost zatvrdlé malty  550 kg.m‐3

Stanovení zrnitosti  0,125‐1 mm 
Stanovení pevnosti malty v tlaku  0,05 N.mm‐2

Stanovení soudržnosti malty  0,05 N.mm‐2

Stanovení přídržnosti malty k podkladu  0,05 N.mm‐2

Stanovení difuze vodních par  5,5 
Stanovení spotřeby záměsové vody  0,8‐1,0 l/kg suché měsi 
Stanovení součinitele tepelné vodivosti  0,15 W.m‐1.K‐1

Stanovení vydatnosti  7 kg.m‐2 při tl. 10 mm 
Stanovení doby zpracovatelnosti  120 min. 
Stanovení max. tloušťky nanášení jedné vrstvy  40 mm 
Stanovení maximální tloušťky omítky  80 mm 
 
7. Závěr 

V úvodu článku je popsán polyuretan z pohledu hmoty, jsou prezentovány jeho 
fyzikálně mechanické vlastnosti. Dále je popsán jeden ze současných způsobů 
recyklace a zcela nový způsob využití polyuretanových odpadů o objemové 
hmotnosti 30-80 kg·m-3. Polyuretanová hmota získaná novým způsobem recyklace 
polyuretanového odpadu o výše uvedené objemové hmotnosti slouží jako plnivo pro 
tepelně izolační omítku, kterou je možno aplikovat na povrch ručně, nebo pomocí 
strojního nanášení. Mezi významnou vlastnost tepelně izolační polyuretanové 
omítkové směsi patří propustnost vlhkosti, která je dána faktorem difuzního odporu, 
který má hodnotu 5,5, což znamená, že omítka nebrání přirozenému prostupu 
vlhkosti zateplené obvodové stěny. 

Tato odborná publikace byla vytvořena v rámci programu IMPULS: Fi-IM5/015 
„Nová technologie zateplovací omítky na bázi PUR odpadů“, poskytovatel dotace 
MPO. 
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU STAVEBNÍCH A DOMOVNÍCH ODPADU 
JEJICH TERMICKÝM VYUŽITÍM V TEPLOVODNÍCH KRBECH 
PREVENTION OF CONSTRUCT AND HOUSE WASTE THROUGH THERMAL 
UTILIZING IN WARMWATER FIREPLACES 
 
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura 
AVE BOHEMIA s.r.o. (pmechura@avebohemia.cz) 
 
Abstract 
Prevention of construct and house waste through your thermal utilizing in warmwater 
fireplace with the termal efficiency up 95 % by low dangerous emisions 
 

Cílem projektu je: 
 

1) Částečná náhrada primárních paliv 
a. neekologických fosilních (především hnědého sirnatého uhlí) 
b. dovozových a tudíž někdy nedostatkových plynných (zemního plynu) 
c. drahých kapalných (nafty, zkapalněného topného plynu) 

 
využitím malých přídavků paliv z potenciálních odpadů na bázi 

d. celulózy a ligninu (palivové a demoliční dřevo, přepravní palety a bedny, 
piliny, kůra, odřezky z údržby sadů, novinový, balicí, kancelářský a 
skartovaný papír, kartonáž, lepenka) 

e. obilnin (již nepoživatelné ztvrdlé či plesnivé pečivo, chléb, zrní či 
mouka) 

f. nápojových kartonů (tetrapaků) 
 
v minimálním množství pak i 

g. vláken rostlinných (len, bavlna), vybraných živočišných (vlna, pravé 
hedvábí), a vybraných umělých (viskóza, umělé hedvábí, střiž 
z polymerů apod.) 

h. olejů rostlinných (fritovacích) a vybraných minerálních (automobilových) 
i. plastů (vybrané druhy plastů v malých dávkách) 

při jejich řízeném spoluspalování v domácnostech a malých provozovnách 
v teplovodních krbech s akumulací o výkonech 25 až 50 kW při teplotách přes 
850 oC a za přebytku spalovacího vzduchu, tedy zcela v intencích 
revidované evropské rámcové Směrnice o odpadech ze 17.6.2008 která 
nově klade na první místo předcházení vzniku odpadů, a při respektování 
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky pro spalování odpadu, nebo-li při srovnatelných emisích, ale 
navíc při trvalé podstatně vyšší tepelné účinnosti 80 – 95 % oproti 
současnému reálnému stavu při nedokonalém spalování, či spíše pyrolýze 
fosilních primárních paliv v běžných kotlích a kamnech při teplotách i pod 400 
oC a při nedostatku vzduchu a tepelné účinnosti pod 50 %, jak se dnes u 
všech těchto kotlů a kamen děje po minimálně 90 % doby jejich provozu. 
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2) zamezení současného nekontrolovatelného spalování vlhké či kontaminované 
celulózy a ligninu (natřeného dřeva, mokrých pilin, vlhkých štěpek a slámy), 
netříděných plastů  a olejů (transformátorových s PCB) v domácnostech při 
nízkých teplotách a nedostatku vzduchu a tím beztrestného zamořování 
ovzduší nadlimitními koncentracemi škodlivých emisí z nich. 

Impulsem tohoto projektu je, kromě náhrady neekologických fosilních, 
nedostatkových plynných a drahých kapalných primárních paliv, i úplné zastavení 
odbytu vytříděných odpadních plastů, papíru a kartonů včetně tetrapaků 
v současné době (viz Prohlášení ČAOH), které tak nutně skončí v rozporu s naší i 
evropskou legislativou buď ve škarpách, nebo na skládkách komunálního odpadu 
(KO) či ve spalovnách KO (které o ně ale paradoxně vzhledem k jejich vysoké 
výhřevnosti vůbec nestojí, neboť již nyní překračují projektovanou výhřevnost odpadů 
o 25 % a dochází k jejich poruchám, nehledě na cenu 3000 Kč/t, kterou za jejich 
spálení vybírají, a to vše při energetické účinnosti pod 50 %), navíc při vynaložení 
zbytečné energie a lidské práce na jejich odnos, svoz (průměrně 50 km), třídění, 
drcení či lisování, a nebo jsou páleny nekontrolovatelně v malých domácích 
topeništích. 

Tento projekt by měl pomoci zajistit alespoň co nejúčinnější energetické 
využití té jejich části, kterou lze bez problémů spoluspalovat v teplovodních 
krbech s vysokou účinností a maximálně se srovnatelnými emisemi či imisemi 
nahrazovaných primárních paliv při vynaložení minima prostředků, energie 
a lidské síly. Na druhé straně by pak měl lidem jasně sdělit, čím topit opravdu 
nesmějí a proč, abychom konečně zamezili nekontrolovatelnému spalovaní 
všeho, co hoří v kotlích a kamnech občanů za vysokých energetických ztrát 
a především za vysokých škodlivých emisí. 

Když dosavadní zákazy ani zákon, jejichž dodržování nelze u občanů účinně 
kontrolovat, nezabírají, tak jedinou možností je osvěta, ale nikoliv jako dosud na 
bázi negativní „nespalovat odpady či plasty“, ale na pozitivní bázi „spalovat 
potenciální odpady ano, ale jen některé a za určitých podmínek a v určitých 
zařízeních“. Proto tento projekt respektuje jak zákon o odpadech (na tato paliva 
se nevztahuje, protože zde nejde o odpady, ale o movité věci, které by se jimi mohly 
stát jen kdybychom se jich chtěli zbavit a ne je energeticky využít), tak zákon 
o ochraně ovzduší včetně příslušných vyhlášek (spoluspalování v teplovodním 
krbu prakticky splňuje provozní podmínky spaloven odpadů dle § 5 Nařízení vlády 
č. 354/2002 Sb., a tím i příslušné emisní limity, a navíc protože jde o lokální zdroje 
tepla v místech s nízkou hustotou obyvatelstva, zcela jistě splňuje i místní imisní 
limity). 

Z hlediska technického systém vytápění rodinného domu teplovodním krbem 
s účinností 95 % byl odbornými porotami vybrán nejen jako finalista soutěže 
Business Leaders Forum - Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2005, ale 
též jako finalista české části prestižní celosvětové soutěže nejlepších energeticky 
úsporných projektů ENERGY GLOBE AWARD 2008 a získal i uznání v soutěži Cena 
inovace 2008 a byl již mnohokrát publikován v odborném i denním tisku a je se skoro 
40 000 přístupy zdaleka nejčtenějším článkem na serveru www.biom.cz 

Po stránce praktické proveditelnosti je tento systém vytápění již několik let bez 
problémů v praxi provozován v Praze a má v naší republice již několik následovníků. 
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Po stránce energetické se svou účinností spalování i paliv z potenciálních 
domácích odpadů trvale ve výši 80 – 95 % vysoce převyšuje jejich energetické 
využití ve spalovně komunálního odpadu, kde konečná účinnost (včetně svozu) 
nepřekračuje ani poloviční hodnoty a pohybuje se hluboko pod 50 %. 

Z hlediska využití potenciálních odpadů jsem např. v loňském roce topil 
výhradně starou dřevěnou podlahou z rekonstruované nemovitosti, předloni jsem 
s výhodou spálil celý kontejner větví z probírky jednoho pražského sadu, s nimiž si 
odpadová firma nevěděla rady, každoročně spálím desítku dřevěných palet, na 
kterých chodí synovi zboží, 100 kg novin, kartonů a kancelářského papíru, skoro 30 
kg tetrapaků, přes 10 kg plastů a jistě přes 20 kg potravin a letos navíc topím 
briketami z odpadních pilin. 

Z hlediska finančního náklady na palivo pro můj rodinný domek byly předloni 
zcela nulové, letos denním spálením 4 novin a kartonů ušetřím za rok skoro 100 kg 
paliva, tedy topení na více jak 2 dny, stejně tak spálením 10 dřevěných palet, 
tetrapaky mi ušetří minimálně 1 den, dřevo z podlah na zatápění též a plasty o trochu 
méně, takže přes 1 týden z 30 týdnů topné sezony topím zcela zdarma (k tomu mi 
ještě 5 týdnů topí zdarma Slunce) a ještě využiji materiál, který by se jinak stal 
obtěžujícím odpadem. Ušetřím tak 4 % nákladů (a dalších 10 % mi ušetří sluníčko). 
Úspory jsou tedy v řádu několika tisíc Kč ročně (dle druhu nahrazovaného paliva) za 
palivo a další úspory za odvoz odpadu a za hnojivo. A estetický požitek 
z plápolajícího ohně a dobrý pocit ze zmenšení množství odpadu a úspory 
primárních paliv je bonusem. 

Z hlediska emisního a imisního je toto zařízení rozhodně neporovnatelně lepší, 
než kdybych měl stejné množství tepla vyprodukovat z běžného teplovodního kotle 
při topení hnědým uhlím. 

Z hlediska zmenšení vzniku odpadů a úspor energií a materiálů, přestože 
jsem i před tím pečlivě třídil a využíval tříděný sběr, mi nyní stačí poloviční odpadová 
nádoba (a tudíž i poplatky), neboť dokonce i popel z krbu se dá využít jako prvotřídní 
hnojivo. Pokud by se tento způsob využití potenciálních odpadů rozšířil, byl by to 
nejen příspěvek k energetické bezpečnosti a soběstačnosti našeho státu, ale 
zmenšila by se i vykazovaná produkce odpadů v naší republice až o několik %, 
takže by se nám snadněji plnily Plány odpadového hospodářství i deklarované 
cíle Evropské unie, ke kterým jsme se zavázali, a zároveň by se dosáhlo 
nezanedbatelných úspor primárních zdrojů energie (uhlí, plyn). Zatím jde sice o 
malou kapku, ale i ta v době krizových situacích, jako nedávno při zastavení 
dodávek plynu, může někdy někde a často v ten nejhorší okamžik zabránit 
pověstnému přetečení sklenice.... 

Palivem z potenciálních domácích odpadů plně v souladu s právě revidovanou 
evropskou rámcovou Směrnicí o odpadech, která klade nově v hierarchii nakládání 
s odpady na první místo předcházení vzniku odpadů (nezaměňovat s alternativními 
palivy vyráběnými již přímo z odpadů, toto využití odpadů je až na 4. místě), je 
možno rozumět vše hořlavé z domácností či kanceláří a provozů právnických 
i fyzických osob, co by se jinak stalo odpadem, a co současně může být energeticky 
využito v teplovodním krbu s akumulací při srovnatelných imisních limitech, jakých je 
dosahováno obvyklými primárními palivy (hnědé uhlí, palivové dřevo) při reálném 
provozu běžných domácích kotlů a kamen. Podle této nové směrnice tedy není nutné 
nijak preferovat úpravu odpadu pro jeho opětovné použití nebo jeho recyklaci či 
následné energetické využití, naopak předejití vzniku odpadů jejich spálením 
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bezprostředně přímo na místě vzniku je zvláště za situace např. nedostatečného 
odbytu odpadů či recyklace tím nejlepším využitím. Je však nutné vždy jen pečlivě 
zvážit co vše lze bez problémů a škodlivých emisí v teplovodním krbu spoluspalovat 
a co již ne. 

Konkrétním příkladem tohoto postupu už v současnosti je např. palivové dřevo, 
piliny, štěpka či sláma, které ačkoliv by měly být dle zákona o odpadech zařazeny 
bezvýhradně mezi odpady (s výjimkou biomasy pěstované přímo na plantážích 
výhradně pro energetické využití, např. rychle rostoucí vrba, topol či osika), tak je 
s nimi běžně zacházeno a jsou obchodovány mimo tento zákon a jsou legálně 
dokonce s podporou státu (dotace SFŽP) spalovány i v domácích topeništích, pro 
které nejen že platí podstatně měkčí zákonné emisní a imisní limity, než pro střední 
a velké zdroje znečištění, ale i ty jsou při jejich reálném provozu navíc ještě 
několikanásobně překračovány, což je státními orgány včetně MŽP a ČIŽP v rozporu 
s legislativou vědomě tolerováno. 

Na druhé straně je dnes mezi odpady zbytečně zařazováno např. dřevo 
z probírky sadů nebo staré dřevěné palety, bednění či trámy a podlahy jen proto, že 
je nelze jednoduše zpracovat na takové rozměry, které by prošly malými dvířky 
kamen či se vešly bez problémů do násypky běžných kotlů (buď jde o pokroucené 
dřevo které nelze štípat, nebo obsahující příměsi kovů či omítky), které ale pro jeho 
spalování v krbu díky obrovským dvířkům stačí s minimem řezů zmenšit na kusy až 
60 cm dlouhé i široké a případné hřebíky a panty či omítku vyndat až s popelem. 
Dřevo s nebezpečnými nátěry je však třeba i nadále považovat za nebezpečný 
odpad a v žádném případě ho ani v teplovodním krbu nespalovat! 

Podobně zmuchlaný balicí či novinový a skartační papír či kusy lepenkových 
krabic lze s výhodou použít při zapalování krbu – nejen že pak nejsou třeba žádné 
tuhé či tekuté podpalovače na chemické bázi (s horšími emisemi a i nebezpečné), 
ale krb se rychleji rozhoří na vysokou teplotu a dříve dosáhne nižších emisí. Do 
běžných kotlů a kamen se však zmuchlané v dostatečném množství nevejdou 
a složené bez přístupu vzduchu pouze doutnají s vysokými emisemi a sazemi. 
V každém případě však zcela nevhodný je křídový papír (barevné časopisy), který 
příliš zanáší popelem ohniště a snižuje účinnost spalování. 

Spalování prošlých či znehodnocených potravin z obilnin které již nelze použít pro 
potravinářské účely nečiní v teplovodním krbu také žádné potíže, i  když jejich 
výhřevnost je vzhledem k jejich vyšší vlhkosti relativně malá, takže z počátku 
potřebují dostatek přídavného paliva, což v malých topeništích kotlů a kamen nemají. 
Spalování jiných, především živočišných potravin je však nesmyslné, neboť 
energetický zisk je díky jejich vysoké vlhkosti spíše záporný a pachové emise 
vysoké. 

Nápojové kartony jsou několikavrstvým obalem, takže jejich recyklace činí od 
začátku potíže a stále jsou hledány způsoby, jak je smysluplně využít. Jejich využití 
slisováním do konstrukčních desek po letech pokusů zcela selhalo a papírnám jejich 
polyetylenová vrstva ucpává síta. Na skládku též nepatří a ve spalovně komunálních 
odpadů je díky jejich vysoké výhřevnosti také nevidí rádi. Jejich tříděný sběr je navíc 
smysluplný jen tam, kde je vysoká koncentrace jejich výskytu (sídliště), ve vilové 
zástavbě je čistě ztrátový. Proto jejich přímé energetické využití rovnou na místě 
jejich výskytu, tedy v teplovodním krbu rodinného domku v počtu několika kusů za 
večer do roztopeného ohniště se jeví jako nejvhodnější a bez nějakého zásadnějšího 
záporného vlivu na emise a životní prostředí. 
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Co se týče textilních vláken, zde je třeba rozlišovat, z čeho vznikla, a dále zajistit 
jejich případné spalování za vyšších teplot, tedy za přístupu dostatku vzduchu (po 
malých částech a v jednotlivých vrstvách) a s co nejmenší vlhkostí. Za těchto 
podmínek spalování rostlinných vláken (len, bavlna) nečiní žádné potíže, zatímco u 
živočišných (vlna, pravé hedvábí) a především pak umělých vláken je třeba jisté 
obezřetnosti, tedy je spalovat jen v dostatečně rozhořeném krbu a opravdu jen 
výjimečně a ve zcela minimálních množstvích, aby nedocházelo k překročení 
místních imisních limitů. 

Spalování tekutých paliv bez speciálních hořáků je v kotlích obecně, a tedy i 
v krbech prakticky nemožné. Proto jsou tato možná paliva některými občany 
přeměňována na pevné např. jejich smícháním s pilinami. Proti jejich spalování za 
vysokých teplot v teplovodních krbech lze asi těžko něco mít, zvláště pak, když ty 
přepálené fritovací oleje nejen že požíváme např. spolu s hranolky, a ty čisté i jako 
biopalivo (bez vysoké spotřební daně) pro pohon dieselových motorů, a ty motorové 
jsme minimálně z jedné pětiny před tím stejně spálili ve spalovacích motorech bez 
závažných protestu ekologů. Při jejich případném spoluspalování v krbech je však 
třeba respektovat jejich několikanásobnou výhřevnost oproti dřevu, což ve spojení 
s několikanásobně kratším časem jejich hoření znamená, že i v krbu při zcela 
otevřeném primárním vzduchu je lze dokonale spalovat jen po malých dávkách, které 
respektují maximální okamžitý výkon krbu. A to je důvod, proč jejich spoluspalování 
v běžných kotlích s minimem vzduchu či v kamnech malých výkonů je zcela 
nesmyslným, neboť nejen že se využije jejich energetický obsah jen částečně, ale 
neshořené uhlovodíky rychle zanesou teplosměnné plochy a trvale sníží účinnost 
kotle, takže výsledek nejen že je z energetického hlediska spíše záporný, ale vysoká 
produkce sazí bude určitě v rozporu i s tím jedním z mála požadavků zákona 
o ovzduší pro stacionární malé zdroje znečištění v rodinných domcích. 

Plasty, včetně těch odpadních, jsou v prvé řadě kvalitní chemickou surovinou, 
kterou je vhodné přednostně využít materiálovou recyklací. Využití čistých odpadních 
plastů z průmyslové výroby nečiní větší potíže, ale těch od občanů vyžaduje 
nákladný separovaný sběr a poté ještě dotřiďování, drahé výrobní zařízení 
a vyškolené pracovníky, a to vše s rizikem, že pokud cena ropy klesne, tak vyrobené 
recykláty z odpadních komunálních plastů jsou prakticky náhle zcela neprodejné, jak 
se tomu stalo právě nyní. Navíc naši občané si stačili velmi dobře všimnout, že jejich 
výhřevnost je oproti hnědému uhlí skoro trojnásobná, a proto je s oblibou přikládají 
do svých kotlů s očekáváním, že ušetří za palivo. Skutečnost je však zcela opačná – 
ta trocha plastu v malém a studeném topeništi běžného kotle nebo kamen při 
nedostatku vzduchu nejen že neshoří dokonale, ale především uvolní kromě sazí 
i spoustu škodlivých emisí, z nichž mnohé, jako např. polychlorované bifenyly 
a dioxiny z PVC jsou pro člověka krajně nebezpečné. Proto jejich spoluspalování 
v domácnostech nelze v žádném případě doporučovat, a i v teplovodních krbech, 
jejichž proces spalování se blíží podmínkám spaloven nebezpečných odpadů (teplota 
přes 850 oC, dlouhý plamen zajišťující zdržení škodlivin v této teplotě po dobu 
alespoň 2 sekund) je lze spoluspalovat pouze v malých množstvích, které se 
nevyplatí nosit do separovaného sběru, tedy v žádném případě ne např. rámy oken 
z PVC, které při nízkých teplotách a nedostatku vzduchu vytvářejí jedovaté zplodiny, 
nebo velké kusy pěnového či čirého polystyrenu, který vytváří při spalování zase 
nadměrné množství sazí, přičemž energetický zisk je diskutabilní, takže lze jen snad 
hovořit o úsporách vysokých nákladů na jejich sběr, svoz a zpracování. 
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Teplovodním krbem se rozumí uzavřený krb o výkonu 25 až 50 kW, s pláštěm 
kolem ohniště naplněným vodou (tedy nikoliv jen s vodním výměníkem na kouřové 
komoře nebo krbová kamna s teplovodní vložkou), s přívodem primárního 
a sekundárního (případně i terciálního) předehřátého vzduchu, který je provozován 
do akumulačního zásobníku tepelné energie, tedy nezávisle na vnějších teplotách 
neustále na plný jmenovitý výkon, tedy s teplotami ohniště přes 850 oC 
a s přebytkem spalovacího vzduchu lambda min. 1,2, tedy při nízkých emisích 
a s reálným využitím energie paliva přes 80 %, při dodatečných výměnících až 95 %. 

Běžné domácí teplovodní kotle se vyrábějí s výkony od 24 do 50 kW, takže při 
tepelných ztrátách domků kolem 8 kW mohou být bez akumulace provozovány jen 
na částečný výkon, zvláště pak na jaře či na podzim, kdy je potřeba tepla dokonce 
jen kolem 2 až 4 kW. Mají malá ohniště s velkou násypkou (aby přes noc 
nevyhasnuly), takže jejich regulace je možná jen v určitém malém rozsahu (od 50 % 
výkonu) a to ještě jen škrcením přívodu primárního vzduchu, takže při těchto nízkých 
výkonech spíše než hoří jen doutnají s teplotami ohniště pod 400 oC (takže místo 
spalování jde spíše o nízkoteplotní pyrolýzu, jejíž nespálené produkty navíc okamžitě 
kondenzují a zamořují široké okolí dokonce řádově horšími emisemi, než měly při 
svém jmenovitém výkonu ve zkušebně, a podle nichž jsou paradoxně přidělovány 
dotace SFŽP) a s účinností využití primárního paliva pod 50 %. Spalují všechna 
běžná paliva včetně sirnatého uhlí, mnozí do nich přikládají i netříděné plastové 
a jiné odpady, a někteří jejich výrobci (ROJEK a další) se dokonce v prospektech 
chlubí, že v nich lze spalovat i vlhké palivo (do 50 % vlhkosti!!!), ačkoliv na tato 
„paliva“ nebyly certifikovány. Co udělá nedostatek spalovacího vzduchu, který je 
navíc chladný, a chladné ohniště při doutnání těchto „paliv“ s emisemi je každému 
odborníkovi jasné. 

Kuchyňská, pokojová a krbová kamna a teplovzdušné krby se vyrábějí 
s výkony 5 až 15 kW. Mají malá ohniště, malá dvířka (s výjimkou krbů) a po většinu 
roku jsou provozovány na malé výkony, které též neumožňují spalování paliva za 
dostatečného přístupu vzduchu a vysokých teplot, tedy s nízkými emisemi. 

Porovnatelné emisní limity při spoluspalování musí vycházet z energetického 
ekvivalentu, tedy vyprodukovaného množství tepla. Jestliže tedy např. plasty mají 
skoro trojnásobnou výhřevnost než hnědé uhlí (přes 40 MJ/kg oproti 14,6 MJ/kg u 
uhlí), a jsou v teplovodním krbu spoluspalovány s dvojnásobnou účinností, než 
hnědé uhlí v běžném kotli při malém výkonu, tak výsledné emise při spálení 1 kg 
plastů za vysokých teplot přes 850 oC a při přebytku spalovacího vzduchu 
v teplovodním krbu je třeba porovnávat se spálením cca 5,5 kg uhlí při nízkých 
teplotách do 400 oC a při nedostatku vzduchu v utlumeném ohništi běžného kotle 
nebo kamen, jak se běžně dnes v 90 % děje. I odpovídající obsah popelovin hovoří 
v neprospěch hnědého uhlí, jehož 20% obsah popele vynásobený 5,5 kg uhlí dá 
celkem 1,1 kg popele, zatímco obsah popelovin při spoluspalování 1 kg plastů je 
zcela zanedbatelný. 

Porovnatelné imisní limity budou proto s jistotou i při spoluspalování vybraných 
plastů v teplovodních krbech za výše uvedených optimálních podmínek nižší, než při 
spalování hnědého uhlí v kotlích, zvláště pak ty průměrné za delší časové úseky. 
A vzhledem k tomu, že teplovodní krby lze využít jen ve vilové či rekreační zástavbě, 
tedy tam, kde je malá koncentrace těchto zdrojů, rozhodně není třeba mít obavy 
z možného zamořování ovzduší nad únosnou míru. 
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Teplovodní krb připravený na zátop: 
 
8 vydání novin + dřevo z podlahy rekonstruované nemovitosti (bez nátěrů) zajistí 
okamžité rozhoření krbu a tím nízké emise 

Denní „potrava“ teplovodního krbu na 5 hodin topení (protože se ale topí 
zpravidla maximálně jednou za dva dny, tak se kromě zatápění používají 
dvojnásobná množství a topí se 9 hodin, během nichž se nahřeje akumulační 
zásobník s 2560 litry vody z 15 oC na 95 oC, což stačí na vytápění běžného 
rodinného domku na 2 až 3 dny): 

 
 
 
 
 
 
 

 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literatura: 
 [1]  MĚCHURA, P.:  Vytápění biomasou v rodinných domcích s účinností přes 

110 % - sen a nebo realita? Alternativní energie č. 2/2006, str. 30-31 
 [2]  MĚCHURA, P.:  Topenářský axiom konečně prolomen!  www.biom.cz 
 [3]  MĚCHURA, P.: Vytápění biomasou s účinností až 95 %. Finálový projekt 

Energy Globe Award ČR 2008 
 [4] SDRUŽENÍ ZPRACOVATELU ZPĚŇOVATELNÉHO POLYSTYRENU:  

Chování EPS v případě požáru, 2001 
 [5]  LEDERER J. a kol.:  Transformace odpadních plastů na alternativní palivo.                            

Sborník přednášek Odpadové fórum 2008, Milovy, str. 3363-3370 

 [6]  Zkušební protokoly kotlů a krbů. SZÚ Brno, TÜV, výrobci kotlů a krbů 

 29



 

VYUŽITÍ PRYŽOVÉHO GRANULÁTU Z PNEUMATIK DO VOZOVEK  
USE OF CRUMB RUBBER FROM TIRES IN PAVEMENTS  
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EUROVIA Services, s. r. o. (jiri.fiedler@eurovia.cz)  
 
Abstract 
Research based on recent developments of rubberised bitumen technology at  
Eurovia showed that other technologies than common addition of 15 -25 % of crumb 
rubber (CR) could be used as well. This  is reflected in the new manual for the use of 
CR in pavements that has been prepared in 2008 for the Czech administration under 
the heading of Technical  University in Brno. 
 

1. Úvod 
  Použití drcené gumy, resp. gumového granulátu se traduje u Staveb silnic a 
železnic již od začátku 90. let. Po éře peptizované gumy a rozpouštění granulátu za 
vyšších teplot se přešlo na modifikaci polymery EVA a SBS. Hlavním motivem byla 
lepší kvalita modifikovaného pojiva. Tyto zkušenosti  SSŽ byly popsány v [1]. 
 
 V roce 2008 byla námi provedena v rámci výzkumného centra CIDEAS rešerše 
literatury o využití drtě z pneumatik a různých patentů, včetně patentu EUROVIA 
používaného od roku 2004 ve Španělsku firmou Probisa,  patřící  do skupiny 
EUROVIA.  Ve vazbě na to  byly v laboratořích EUROVIA Services, s. r. o., 
realizovány zkoušky pojiv modifikovaných drtí z pneumatik i asfaltových směsí 
s tímto pojivem. Stručná informace je v [2]. Některé získané poznatky byly využity při 
přípravě novelizace technických podmínek Ministerstva dopravy  TP 148 „Hutněné 
asfaltové vrstvy s pojivem modifikovaným pryžovým granulátem“, na které se 
specialisté EUROVIA Services podíleli. 
 

 V příspěvku jsou stručně shrnuty informace z uvedené rešerše, prezentovány 
některé výsledky vlastních zkoušek a zmíněna doporučení zařazená do 
připravovaného předpisu TP 148. V souladu s terminologií TP 148 užíváme v dalším 
pro drť z pneumatik výraz „pryžový granulát“ a pro pojivo „asfalt modifikovaný 
pryžovým granulátem“ s označením CRmB  (z anglického výrazu Crumb Rubber 
Modified Bitumen).    
 

2. Technologie pro využití pryžového granulátu do vozovek 
 Přidávání pryžového granulátu z pneumatik do asfaltů nebo asfaltových směsí se 
začalo zkoušet již od 70. let minulého století. Přesto se zatím příliš nerozšířilo. Je pro 
to řada důvodů, které jsou popsány v literatuře. Problematice je však věnována stále 
velká pozornost. Jen na posledním kongresu Eurasphal+Eurobitume v Kodani v roce 
2008 bylo věnováno použití pryžového granulátu do vozovek 13 příspěvků. 
 
 Jako tzv. suchý proces se označuje postup, kdy se pryžový granulát přidává při 
výrobě asfaltové směsi na obalovně. Ve styku s horkým asfaltem je poměrně krátkou 
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dobu. Proto dojde jen k částečnému rozpuštění zrn pryže, které se pak v asfaltové 
směsi uplatní jako náhrada části kameniva. Uvádí se, že to má  příznivý vliv na 
snížení hlučnosti (např. technologie Colsoft® firmy Colas). V ČR se před několika 
lety propagovala technologie Rubit® zavedená ve Švédsku. Byla výslovně zmíněna 
v TP 148 „Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik“ z roku 
2001. Některé pokusné úseky provedené touto technologií však vykázaly špatné 
chování. Je to zmíněno i v článku pracovníků VUT věnovaném použití pryžového 
granulátu do asfaltových pojiv  a směsí [3]. Jednou z příčin horšího chování směsí 
s  pryžovým granulátem  může být nižší přilnavost nerozpuštěné gumy ke kamenivu. 
 
 Přidávání drtě z pneumatik k asfaltům pro jejich modifikaci se označuje jako mokrý 
proces. Pryžový granulát je ve styku s horkým asfaltem delší dobu. Reaguje 
s asfaltem tak, že z něho nasává měkčí aromatické látky. Granulát přitom zvětšuje 
několikanásobně svůj objem a ztužuje tím pojivo. Rovněž samotná asfaltová fáze se 
stává tužší, protože v ní vzrostl relativní podíl tuhých asfalténů. Tyto dva efekty  
vedou ke zvýšení viskozity pojiva. Míra těchto procesů závisí na chemickém složení 
asfaltů, jak ukazují zkoušky granulátu s asfalty s různým zastoupením hlavních 
generických složek [4].  
 
  Při pokračujícím míchání a zahřívání pojiva se pryžový granulát postupně 
rozpouští. Přitom dochází k devulkanizaci (rozpojení sírových můstků vzniklých 
vulkanizací při výrobě pneumatik) a depolymerizaci (rozpojení dlouhých 
polymerových řetězců). Viskozita pojiva přitom klesá. Devulkanizace probíhá obvykle 
při nižších teplotách než depolymerizace, protože vulkanizační vazby jsou méně 
pevné. Vhodnou kombinací doby, teploty a intenzity míchání je možné docílit 
požadované modifikace pojiva a zlepšení jeho vlastností. 
 
 Nejběžnějším využitím pryžového granulátu pro modifikaci asfaltů je přidání 15 až 
25% k horkému asfaltu bez dalších přísad či úprav granulátu. Tím se podrobně 
zabývali jak v rámci CIDEAS, tak i dalších výzkumných prací specialisté VUT Brno, 
kteří měli hlavní podíl na vypracování předpisu TP 148. Nevýhodou této technologie 
je, že pryžový granulát se obvykle rozpustí v asfaltu pouze částečně. Není-li pojivo 
kontinuálně mícháno, dochází postupně k sedimentaci nerozpuštěného granulátu.  
Pojivo je zapotřebí použít během několika hodin po vyrobení. Zařízení pro modifikaci 
musí být proto obvykle umístěno přímo u obalovny asfaltových směsí. V České 
republice je jedno zařízení tohoto typu dodané americkou firmou Phoenix. Při této 
technologii pojivo nelze označovat jako modifikovaný asfalt (PmB) ve smyslu EN, 
protože to lze jen u pojiv, která mohou být analyzována, skladována, přepravována a 
kontrolována nezávisle na místě jejich výroby. Proto se v novém TP 148 zavedla 
zkratka CRmB. 
 
 Při vyšší teplotě se pryžový granulát rozpouští snáze. Zvyšují se však emise, což 
je nepříznivé z hlediska životního a pracovního prostředí. Větší rozpuštění pryžového 
granulátu lze docílit i delší dobou reakce a intenzivním smykáním při míchání. 
Rozsáhlý výzkum Glovera v USA [5] vedl k vývoji pojiva nazvaného High-cure rubber 
modified asphalt (HC-RMA). Navrženým postupem lze docílit intenzivního rozpuštění 
pryže a vyhovující skladovatelnosti. Na podobném principu je založen i patent firmy 
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Polyphalt. Nejprve se vyrobí koncentrát s velkým obsahem pryžového granulátu, 
intenzivně se míchá a pak se naředí na požadovanou koncentraci. V literatuře se 
uvádí, že takto vyrobený modifikovaný asfalt je stabilní při skladování. Při několika 
informativních zkouškách provedených v laboratoři  EUROVIA Services obdobným 
postupem jako dle patentu Polyphalt však vyrobené pojivo nemělo dostatečnou 
skladovací stabilitu, i když pro rozmíchání byl použit vysokorychlostní mixer 
Silverson, který je účinnější než běžné mixery. V textu patentu se ovšem konstatuje, 
že konkrétní postup závisí na základním asfaltu a druhu pryžového granulátu, takže 
náš výsledek nelze zobecňovat.  
 
 Španělská firma Probisa, patřící do skupiny Eurovia, vyvinula v roce 2004 pojivo 
s přísadou pryžového granulátu, které má viskozitu i další vlastnosti obdobné jako 
pojiva modifikovaná polymery. Zkoušky v laboratořích EUROVIA Services s asfaltem 
z české rafinerie potvrdily, že tento postup lze použít i u nás. Pojivo je po určitou 
dobu skladovatelné. Lze je vyrábět ve výrobně, přepravit na obalovnu a v krátké 
době použít. Eurovia má pro tuto technologii udělen světový patent (WO 
2004/081098). Patent používá menší množství pryžového granulátu spolu s přísadou 
PPA pro zlepšení vlastnosti pojiva za vysokých teplot. Přísada zvyšuje bod měknutí o  
4-5 oC proti pojivu se stejným dávkováním pryžového granulátu, ale bez přísady. 
Postupem podle patentu jsou zajištěny jak vlastnosti odpovídající asfaltům 
modifikovaným polymery (PmB), tak  přiměřená skladovací stabilita. 
 

3. Poznámky ke skladovatelnosti asfaltů modifikovaných pryžovým  
granulátem 
 Pro ilustraci uvádíme některé výsledky zkoušek skladovatelnosti  provedených ve 
skupině EUROVIA před udělením patentu. Asfalt 70/100  byl modifikován 5 různými 
druhy pryžového granulátu. Při zkoušce skladovací stability dle EN 13399 byl rozdíl 
v hodnotě bodu měknutí pojiva z horní a dolní části vzorku ∆KK = 5,0 až 7,8 oC, což 
je mírně nad obvykle požadovanou hodnotou ∆KK ≤ 5,0 pro asfalty modifikované 
polymery. Při zkouškách provedených výrobcem PPA v roce 2005 se 3 vzorky 
pryžového granulátu bylo ∆KK = 4 - 5 oC (str.35 dokumentace výrobce). Při zkoušce 
u EUROVIA Services v roce 2008 vyšlo pro základní asfalt s  KK = 46°C po 
modifikaci KK = 52,4°C. Při zkoušce skladovací  stability dle EN bylo KKT  = 48,4 °C  
a KKB = 54,8 °C , tj.  ∆KK = 6,4°C. Zlepšení skladovací stability lze docílit zesíťovací 
přísadou [6]. To bylo ověřeno i v laboratoři EUROVIA Services. Použití zesíťovací 
přísady ovšem zvyšuje náklady.   
 

U pojiv modifikovaných pryžovým granulátem není dle našeho názoru zapotřebí 
zkoušet skladovací stabilitu při teplotě 180 oC, jak se požaduje v EN 13399, protože 
tato pojiva se při teplotě 180 oC neskladují. U některých technologií se doporučuje 
skladování při 160 oC.  

 
V [7] bylo zkoušeno pojivo modifikované 9% pryžového granulátu míchaného 

s asfaltem 60/70 1,5 hodiny při 180 oC. Rozpuštěním pojiva v tetrahydrofuranu a 
filtrací se zjistilo, že při tomto výrobním postupu došlo k rozpuštění jen cca 4% 
hmotnosti pryžového granulátu. Proto čátečky granulátu pomalu sedimentovaly. Po 
12 hodinách však ještě nebylo oddělení fází pozorovatelné.   
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Skladovací stabilita pojiva byla posuzována tak, že se porovnala původní viskozita 
s viskozitou pojiva odebraného z různé výšky skladovací trubice po 12 hodinách 
skladování. Zkoušeno bylo 5 vzorků granulátu se středním průměrem zrn od 0,1 do 
0,74 mm. U pojiva s granulátem se středním průměrem 0,63 mm byl ve viskozitě 
pojiva z horní a dolní části při teplotě 180 oC velký rozdíl , ale při teplotě 150 oC byl 
rozdíl malý. Naproti tomu u granulátu 0,29 mm byl rozdíl malý i při teplotě 180 oC. 

 
Zkoušky reologických vlastností různých pojiv modifikovaných pryžovým 

granulátem v dynamickém smykovém reometru (DSR)  provedené  Bahiou [8] po 
skladování v přístroji LAST [9] ukázaly, že bez míchání pojiva docházelo vždy 
k určitému oddělování modifikátoru, kdežto při kontinuálním míchání byly při zkoušce 
DSR jen malé rozdíly ve vlastnosti pojiva z horní a dolní části vzorku.  

 
Pojiva modifikovaná pryžovým granulátem budou v praxi většinou skladována 

kratší dobu než běžné modifikované asfalty. Maximální přípustnou dobu skladování 
si určí výrobce ve svém technologickém předpisu. Dá se předpokládat, že pojivo 
bude obvykle jeden den vyrobeno a nejpozději druhý den na stavbě použito.  
 

Ve zprávě úkolu CIDEAS jsme proto doporučili při zkoušce skladovací stability u 
pojiv modifikovaných pryžovou drtí postupovat dle EN 13399, ale skladování 
provádět po 2 dny při teplotě 165 oC. To jsou podmínky skladování stejné jako u 
americké zkoušky LAST [9] bez míchání vzorku. U neskladovatelných pojiv 
obsahujících hrubší částice pryže nevyhoví pravděpodobně skladovací stabilita ani 
při nižší teplotě a kratší době skladování.  U pojiv s omezenou skladovatelností však 
může být rozdíl v podmínkách skladování významný. 
 
 Rešerše nedávné literatury ukázala, že jsou i další technologie, jak dosáhnout 
s pryžovým granulátem zlepšení vlastností pojiv i směsí při zabezpečení určité, byť 
časově omezené, skladovatelnosti pojiva umožňující jeho přepravu z místa výroby.  
 
 Rafinerie Slovnaft vyrobila v roce 2008 pro několik pokusných úseků na Slovensku 
pojivo modifikované pryžovým granulátem vyvinuté ve spolupráci s Univerzitou 
PANNON a rafinériou Zalaegerszeg na základě maďarského patentu uznaného 
v roce 2007 jako světový.  U všech zkoušek uvedených u patentové přihlášky (Biro 
S., et al) byla skladovací stabilita dle EN vyhovující. V prezentaci pojiva na konferenci 
na Slovensku [10] bylo uvedeno ∆KK = 7,8°C. 
 
 Poznatky z realizace pokusného úseku firmou EUROVIA Cesty jsou v [11].  Podle 
laboratorních zkoušek mělo pojivo skladovací stabilitu dle EN 13399  ∆KK = 6,8 °C. 
Protože během realizace stavby docházelo k usazování modifikátoru v nádrži, 
zabezpečovala se homogenita pojiva přečerpáváním během celého procesu výroby 
asfaltové směsi. Stavbu se tak podařilo úspěšně dokončit.   

 
4. Závěr 
 V laboratořích EUROVIA Services byla v  roce 2008 provedena rešerše a 
informativní zkoušky ověřující použitelnost jiných technologií než obvyklé přidání 15 
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až 25% pryžového granulátu bez dalších úprav. O  některých z těchto technologií  
zde referujeme. Hlavní část zkoušek má být realizována letos. Plánujeme s jejich 
výsledky seznámit technickou veřejnost na některé z příštích odborných akcí. 
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Abstract 

Development of construction activities is causing increasing amount of building 
waste. To treat the waste properly the conditions of intended reuse of the waste must 
be know. Precise verification of the possible treatment of the materials prepared from 
the recycled waste is important. Also properties of the materials prepared from the 
recycled road construction waste must be tested in detail with respect to its final use. 
One of such waste, which use was neglected in our country not long ago, is recycled 
pavement material. Some of the possible reuses of various recycled materials into 
new construction layers and asphalt mixtures are presented in this paper.  

1.  Úvod 
Pri výstavbe dopravných komunikácií, ich oprave alebo rekonštrukcii vzniká 

odpad, ktorý je v podstate takmer na 100 % znovupoužiteľný. Podľa kvality takto 
získaných materiálov, spôsobu odstraňovania starých konštrukcií, možností spraco-
vania je možné takýto materiál použiť do rôznych nových konštrukčných vrstiev a na 
rôzne účely. Odkladanie takéhoto materiálu na skládky je vždy finančne náročnejšie 
ako jeho znovupoužitie. Najmä v súvislosti s opravami porušených miest (ktoré sa 
objavujú takmer pravidelne po každom zimnom období) je potrebné odstraňovať 
porušené materiály a tieto potom ďalej po vhodnej úprave využívať.   

V mnohých krajinách sa čoraz viac dbá na to, aby sa dal odpad znovu recyklovať 
nielen v prvej etape opakovaného použitia, ale aj v druhej, tretej, atď. Materiál musí 
byť použiteľný spôsobom, ktorý neohrozí životné prostredie.  

Novelizovaná rámcová smernica o odpade, uverejnená v úradnom vestníku 
Európskej únie 22.11.2008, je novým právnym podkladom pre recyklačné a odpa-
dové hospodárstvo orientované do budúcnosti. Nová je okrem iného päťmiestna 
hierarchia odpadu: – predchádzanie vzniku odpadu, – znovupoužitie (výrobky alebo 
ich časti, ktoré nie sú odpadom a znovu sa použijú na pôvodný účel), – recyklácia 
(úprava vznikajúceho odpadu na výrobky, materiály alebo látky, aby sa znova zhod-
notili na pôvodný alebo iný účel), – využitie (ostatné, napríklad energetické využitie), 
– odstránenie. Nová smernica posilňuje prioritný cieľ odpadovej politiky, predchádzať 
vzniku odpadu pomocou nových nástrojov, ako je zodpovednosť za výrobok a 
programy zabraňovania vzniku odpadu. Posilňuje sa zhodnotenie odpadu (recy-
klácia), tak, že sa pre určité druhy odpadu stanovuje povinnosť odstraňovania a limity 
recyklácie. Pre stavebný odpad je do roku 2020 stanovená kvóta recyklácie 70 %.  

Súčasný stav recyklácie na Slovensku stále nezodpovedá naliehavosti problému. 
Technológie spracovania surovín sú často nedostatočné z dôvodu nedocenenia 
ekologického prínosu zo strany samospráv a štátu. Skladovanie materiálu je často 
lacnejšie, ako jeho opätovné použitie. Ak zoberieme do úvahy, že vlastnosti recyklátu 
sú v porovnaní s primárnymi materiálmi všeobecne horšie, je veľmi ťažké nájsť pre 
recyklované materiály odbyt. Recyklát je potom z tohto dôvodu často spracovávaný 
menej kvalitne, s ohľadom na najnižšiu možnú cenu a väčšinou potom končí ako 
podradný materiál.  
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2.  Overovanie možností a podmienok využitia recyklátu 
Opätovné použitie cestných stavebných materiálov sa stáva naliehavejšie z eko-

nomických a ekologických dôvodov, ako aj z hľadiska úspor energie. Pristupuje k to-
mu aj skutočnosť, že cestné a mostné staviteľstvo sa bude musieť v budúcich rokoch 
stále viac zaoberať údržbou už postavených vozoviek a množstvo vybúraných mate-
riálov sa bude zvyšovať. Úspešnosť ich uplatnenia je závislá od viacerých činiteľov, 
ako aj od tlaku zákonných opatrení na odstraňovanie odpadu.  

Za recyklovateľný stavebný odpad možno považovať všetko, čo sa dá zo vznik-
nutého stavebného odpadu využiť. V CVVL sme riešili úlohu, v rámci ktorej sa mali 
stanoviť podmienky na rozsah používania recyklovaných materiálov, za účelom 
zníženia množstva odpadu, šetrenia energiou a stavebnými materiálmi, zlepšenia 
životného prostredia a vytvorenia podmienok pre naplnenie smerníc EÚ na zabez-
pečenie trvalo udržateľného rozvoja. Riešenie úlohy sa zameralo na teoretické rieše-
nie problému, overovanie fyzikálnomechanických vlastností zmesí v laboratórnych 
podmienkach pomocou nových skúšobných metód používaných v rámci európskej 
normalizácie a na porovnávanie vlastností zmesí položených vo vozovke s laboratór-
nym návrhom. Toto porovnávanie umožnilo potom navrhnúť kritériá na hodnotenie 
rozhodujúcich vlastností zmesí s použitím recyklovaného kameniva. 
2.1  Použitie odfrézovaného materiálu 

Odfrézovaný materiál je z hľadiska ekonomického, energetického ale hlavne 
ekologického veľkou úsporou. Nedá sa použiť v konštrukcii tak, ako tam bol zabudo-
vaný predtým. Musia sa overiť jeho vlastnosti a hlavne zostatková kvalita. Po overení 
vlastností sa môže tento materiál spracovať v obaľovacích centrách a podľa potreby 
premiestňovať na miesta pokládky. Overovanie vlastností odfrézovaného materiálu 
začína potrebou poznania odkiaľ pochádza získaný materiál. Či bol frézovaný po 
vrstvách, tak ako nasledujú konštrukčné vrstvy alebo sa získal „vybúraním“ celej 
konštrukcie vozovky (nehomogénny materiál). Pri homogénnom materiáli je potrebné 
stanoviť množstvo a kvalitu zvyškového spojiva.  

 Na zistenie využiteľnosti takéhoto materiálu do vrstiev cestných vozoviek sme 
pristúpili k laboratórnemu overovaniu možného použitia pri rôznom obsahu materiálu. 
Zo skládky pri obaľovacej súprave v Bratislave sme z viacerých miest odobrali vzorky 
odfrézovaného asfaltového materiálu na stanovenie rozptylu zrnitosti a priemernej 
zrnitostnej skladby. Na odobratom materiáli sme pomocou extrakcie oddelili 
kamenivo od spojiva a na tomto materiáli sme vykonali príslušné skúšky. Výsledky 
sitového rozboru vzoriek ukázali, že aj keď odfrézovaný materiál bol odobratý z 
rôznych miest a z rôznej výšky skládky, tento materiál mal pomerne veľkú homoge-
nitu a jeho rozptyl na jednotlivých skúšobných sitách bol relatívne malý. Svedčí to o 
tom, že materiál v pôvodnom kryte bol taktiež rovnomerný a aj spôsob frézovania 
neovplyvnil výraznejšie rozptyl zrnitosti asfaltovej zmesi. Z inej skládky sme taktiež 
odobrali frézovaný materiál, ktorý už na pohľad mal inú skladbu. Materiál vyhovoval 
všetkým požiadavkám normy STN 73 6122 „Liaty asfalt“.  

S týmito materiálmi sme potom vykonávali množstvo skúšok s pridávaním nového 
materiálu, za účelom overenia použiteľnosti do rôznych konštrukčných vrstiev. Na 
zmesiach sme robili skúšky stability podľa Marshalla, skúšky pomocou prístroja 
Nottingham Asphalt Tester (NAT) na stanovenie modulu pružnosti zaťažovaním 
v priečnom ťahu a dynamického dotvarovania. Skúšky sa robili pri piatich rôznych 
teplotách, pričom sa stanovovala zvislá sila, vodorovná deformácia, modul pružnosti 
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a súčiniteľ teplotnej citlivosti ako pomer modulov zistených pri teplotách -10 a +40 
°C.  
Kombinácia novej zmesi a odfrézovaného materiálu 

Po zistení zloženia odfrézovaného materiálu sme pristúpili k overovaniu možnosti 
použitia takéhoto materiálu do rôznych konštrukčných vrstiev. Výsledky skúšok 
ukázali, že pri pridávaní odfrézovaného materiálu v rozsahu do 60 % novej zmesi 
podobného typu ako odfrézovaná zmes sa vlastnosti nezhoršujú, ale niekedy majú aj 
lepšie hodnoty. Je to spôsobené tým, že zmiešaním asfaltov rôznych gradácií a 
zmenou vlastností starnutím sa získava spojivo, ktoré umožňuje lepšie odolávať 
rôznym zaťaženiam. Zvyšovanie obsahu R-materiálu v niektorých prípadoch zlepšuje 
pevnostné vlastnosti zmesi. Výsledky potvrdili, že znovupoužitie materiálu v obsahu 
do 60 % v bežnej zmesi pre kryty vozoviek umožňuje dosiahnutie požadovaných 
pevnostných a deformačných charakteristík. Frézovaný materiál však musí mať 
rovnomernú zrnitosť a obsah asfaltu, ktorý výrazne nekolíše. Na základe výsledkov 
odporúčame používanie takýchto materiálov pre konštrukčné vrstvy vozoviek. 

Pri vzájomnom porovnávaní dosiahnutých výsledkov rôznych druhov zmesí 
pripravených z rôznych obsahov zastúpenia odfrézovaných materiálov možno 
konštatovať, že so stúpajúcim obsahom odfrézovaného materiálu sa zlepšujú takmer 
všetky sledované vlastnosti, najmä odolnosť proti deformáciám. Z tohto porovnania 
tiež vyplýva, že aj odfrézovaný materiál typu liaty asfalt v kombinácii s novou zmesou 
typu asfaltový betón umožňuje navrhnúť a vyrobiť zmes, ktorá poskytuje vlastnosti 
vyhovujúce aj prísnym požiadavkám na kryty vozoviek a na obrusnú vrstvu. Nesmie 
sa však použiť zmes odfrézovaného materiálu z rôznych typov zmesí (napr. AB s 
LA). Prekvapujúcim zistením bolo, že najmä pri teplote 60 °C, ktorá rozhoduje o vzni-
ku plastických deformácií, bola teplotná citlivosť oveľa lepšia pri väčšom obsahu 
odfrézovanej zmesi, čo je okrem iného zrejme spôsobené aj tým, že sa tam nachá-
dzal väčší obsah asfaltu tvrdšej gradácie. Zvýšený obsah asfaltu však neovplyvnil 
nepriaznivo ďalšie vlastnosti.  

Dosiahnuté výsledky jednoznačne poukazujú na to, že pri dodržaní požiadaviek 
na skladbu zmesi, na obsah asfaltu a podiel jemných zŕn možno vytvoriť novú zmes s 
použitím relatívne vysokého podielu odfrézovaného materiálu bez obáv zo zhoršenia 
fyzikálnomechanických vlastností.  
Využitie odfrézovaného materiálu bez pridania novej zmesi 

Na zistenie viacerých možností použitia sledovaného odfrézovaného materiálu 
sme sa rozhodli overiť ho aj bez pridania nových prírodných materiálov. Z hrubých 
vzoriek sme v laboratóriu pripravili homogenizovaním priemernú vzorku, ktorá potom 
slúžila na ďalšie overovanie. Výsledky skúšok stability ukázali, že odfrézovaná zmes 
vyhriata na teplotu používanú pri obaľovaní asfaltových zmesí poskytuje po zhutnení 
v laboratóriu hodnoty vyššie ako sa požadujú pre typ zmesi AB II (najmenej 7,0 kN). 
Rovnako v požadovaných medziach je aj hodnota pretvorenia (20 - 45 mm-1). Tento 
výsledok oprávňuje navrhnúť používanie vyhriatej odfrézovanej zmesi, s ohľadom na 
jemnú zrnitosť vzniknutú po frézovaní, pre podkladné vrstvy cestných vozoviek. 
Využitie odfrézovaného materiálu tmeleného spojivom zastudena na mieste  

Asfaltové emulzie, ktoré sa používajú zastudena, možno použiť na rôzne druhy 
recyklácie konštrukčných vrstiev. Najčastejšie použitie odfrézovaného materiálu bolo 
doteraz zahorúca, v centrálnych obaľovacích súpravách. V podstate sa takto získaný 
materiál dopĺňal ako kamenivo do novej asfaltovej zmesi. Zvyšok odfrézovaného 
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materiálu bolo potrebné niekde skladovať a potom drviť a triediť. Tým sa ale zvyšuje 
cena „odpadového“ materiálu zo starých vozoviek.  

Na overenie možnosti použitia asfaltovej emulzie sme využili opravu vozovky, pri 
ktorej sa odstraňovala aj podkladná vrstva. Po odfrézovaní tejto vrstvy sa v spolu-
práci so spoločnosťou BITUNOVA pridala do takto získaného materiálu emulzia 
a materiál sa potom valcami zhutnil. Po dvoch rokoch po položení úpravy sa na 
úseku neprejavili žiadne poruchy.  
2.2  Použitie betónového recyklátu 

Vlastnosti betónového recyklátu použitého na výrobu asfaltovej zmesi alebo 
čerstvého betónu musia vyhovovať rovnakým kritériám a požiadavkám ako prírodné 
kamenivo, t. j. kritériám uvedeným v STN EN 12620 + A1 Kamenivo do betónu. 
Rovnako to platí aj pre použitie recyklátu na iné účely – do bitúmenových zmesí 
(STN EN 13043), do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných 
v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (STN EN 13242), ktoré medzi 
materiálmi na výrobu kameniva uvádzajú aj recyklovaný materiál. Pri použití betóno-
vého recyklátu do vrstiev vozoviek treba uvažovať aj s jeho vyššou nasiakavosťou, 
a preto je účelné do skúšok na hodnotenie vhodnosti použitia takéhoto materiálu 
zahrnúť aj skúšky nasiakavosti a mrazuvzdornosti. Vyššia nasiakavosť si pri použití 
do asfaltových zmesí môže vyžadovať vyššie dávkovanie asfaltového spojiva.  

Na dôsledné zhodnotenie použiteľnosti recyklovaného kameniva bolo potrebné 
vykonať základné skúšky jeho vlastností a porovnať ich s vlastnosťami prírodného 
kameniva. Pri overovaní betónového recyklátu sme sa zamerali predovšetkým na 
vlastnosti, ako je objemová hmotnosť, zrnitosť, tvarové charakteristiky, odolnosť proti 
rozdrobovaniu a obrusovaniu, nasiakavosť, odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazo-
vaniu a obsah škodlivých látok, ale aj na chemické vlastnosti recyklátu a obsah 
rádionuklidov, ktorých skúšky sa robili mimo nášho pracoviska. Na toto overenie sa 
použil betónový recyklát, ktorý bol podrvený na odrazovom drviči, triediacim 
zariadením bol podrvený materiál roztriedený na rôzne frakcie, na vibračnom rošte 
bola odseparovaná zemina a magnetom bola odseparovaná výstuž.  

Na odobranom betónovom recykláte sme overovali možnosť jeho využitia do 
asfaltových zmesí. Z laboratórnej vzorky recyklátu, z bežne používaného kameniva 
a z cestného asfaltu 70/100 sme pri teplote 150 °C pripravili skúšobné telieska, ktoré 
sme potom podrobovali rôznym skúškam v Marshallovom lise a v prístroji Nottingham 
Asphalt Tester (NAT). Skúšky OZPT na stanovenie modulu pružnosti zaťažovaním 
v priečnom ťahu sa robili pri piatich rôznych teplotách, pričom sa stanovovala zvislá 
sila, vodorovná deformácia, modul pružnosti a súčiniteľ teplotnej citlivosti, ako pomer 
modulov pružnosti zistených pri teplotách -10 a +40 °C.  

Pri porovnávaní dosiahnutých výsledkov rôznych zmesí pripravených s rôznym 
zastúpením betónového recyklátu so zmesami bez takéhoto materiálu možno 
konšta-tovať, že overovaný materiál v porovnaní s prírodnými materiálmi prakticky 
vôbec neovplyvnil dosahované hodnoty stability, pretvorenia, modulu pružnosti 
a odolnosti proti deformácii, ktoré sa považujú za rozhodujúce pri posudzovaní 
vhodnosti asfal-tových zmesí. Betónový recyklát umožňuje vyrobiť zmes, ktorá 
poskytuje vlastnosti vyhovujúce aj prísnym požiadavkám kryty vozoviek. 

Dosiahnuté výsledky dávajú predpoklad na lepšie využitie materiálov z kvalitných 
búraných alebo demontovaných betónových konštrukcií. Výsledky sú dobrým 
podkladom na vypracovanie potrebných predpisov pre využívanie takýchto mate-
riálov v cestnej praxi. Každý recyklát však musí byť vopred v laboratóriu overený 
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a musia sa stanoviť rozhodujúce parametre takéhoto materiálu, predovšetkým 
s ohľadom na množstvo a vlastnosti spojiva.  
2.3  Použitie ťaženého predrveného kameniva 

Do asfaltových zmesí sa môže používať ťažené kamenivo len v oblasti drobného 
kameniva. Žiadne predpisy však neobmedzujú použitie predrveného kameniva do 
rôznych typov zmesí. S ohľadom na skutočnosť, že sa ťažené predrvené materiály 
do asfaltových zmesí v bežnej praxi nepoužívajú, vykonali sme overenie použiteľ-
nosti takéhoto materiálu v oblasti hrubého kameniva. Pre porovnávacie účely sme 
hrubé kamenivo bežných zmesí nahradili predrveným kamenivom z dunajského štrku 
frakcie 4/8 mm a 8/16 mm v rôznych obsahoch. Vykonali sme skúšky kameniva so 
spojivom, pričom sa ukázalo, že priľnavosť predrveného kameniva z dunajského 
štrku je vyhovujúca s cestným asfaltom 70/100 aj s modifikovaným asfaltom. 

Ukázalo sa, že ťažené predrvené kamenivo z dunajského štrku možno v oblasti 
hrubého kameniva používať pre všetky konštrukčné vrstvy cestných vozoviek (okrem 
obrusných vrstiev, kde sa vyžaduje vyššia odolnosť proti vyhladeniu, ktorá je jediná 
nepriaznivá vlastnosť tohto materiálu) a pre všetky bežne používané typy asfaltových 
zmesí, bez obavy zo zhoršenia pevnostných a deformačných charakteristík.  
2.4  Využitie odfrézovaného materiálu na stmelené alebo nestmelené vrstvy  

Podľa STN 73 6125 možno pre nestmelené vrstvy do podkladných a ochranných 
vrstiev bez použitia spojiva aplikovať recyklované kamenivo do úpravy mechanicky 
spevnené kamenivo (MSK), do vrstvy zo štrkodrviny (SD) alebo z vibrovaného štrku 
(SV). Za takéto možno považovať aj odfrézovaný materiál používaný za studena. 

Na overenie použiteľnosti sa pripravili zmiešaním priemerných vzoriek skúšobné 
vzorky v pomere 25 % odfrézovaného materiálu + 75 % štrkopiesku; 50 % odfr. 
materiálu + 50 % ŠP a 75 % OfM + 25 % ŠP. Na vzorkách sme potom pomocou 
skúšky zhutniteľnosti Proctor standard stanovovali parametre zhutnenia a pomocou 
skúšky CBR sme stanovovali pevnostné charakteristiky sledovaných materiálov.  

Všetky skúšané materiály poskytli vysoké hodnoty CBR. Po pridaní 25 % 
odfrézovaného materiálu do štrkopiesku sa zvýšila hodnota CBR ešte o 20 % pri 
penetrácii 5,0 mm. Na tomto zvýšení sa priaznivo prejavil tmeliaci účinok asfaltu v 
odfrézovanom materiáli. Po pridaní väčšieho podielu odfrézovaného materiálu mali 
materiály ešte stále vyššiu hodnotu CBR, ako sa vyžaduje pre podkladné vrstvy. 

Na základe laboratórnych skúšok možno konštatovať, že na podkladné vrstvy 
nestmelených cestných stavebných materiálov sa môže použiť aj mierne znečistený 
odfrézovaný materiál zo starých vozoviek (podiel cudzorodých látok do 2 %). Na 
ochrannú vrstvu z mechanicky spevnenej zeminy a podkladnú vrstvu zo štrkodrviny 
sa môže použiť odfrézovaný materiál v plnom rozsahu alebo v kombinácii s iným zá-
kladným materiálom, hlavne za účelom zlepšenia zrnitosti zmesi. Na podkladnú 
vrstvu z vibrovaného štrkopiesku sa odfrézovaný materiál môže použiť vo funkcii 
výplňového materiálu, ak spĺňa podmienky na výplňové kamenivo podľa normy.  
2.5  Využitie hlušín v cestnom staviteľstve 

Pri výstavbe tunelov vzniká veľké množstvo materiálu, ktorý sa ukladá na skládky, 
väčšinou bez ďalšieho využitia. Pri razení tunela Višňové sme postupne odoberali 
materiál a priebežne overovali jeho vlastnosti. Konštatovali sme, že len asi 5 % tohto 
materiálu sa nemôže použiť do konštrukčných vrstiev vozoviek, ktorý však možno 
použiť na iné účely, napríklad na terénne úpravy a zásypy.  
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2.6  Využitie materiálu zo starého koľajového lôžka 
Na účely použitia aj regenerovaného kameniva na koľajové lôžko platí STN EN 

13450. Táto norma je záväzná pre všetkých účastníkov stavby koľajového lôžka 
a každé kamenivo na stavbu sa musí dodávať podľa požiadaviek tejto normy. Norma 
vo svojich požiadavkách uvádza pomerne veľký rozsah kritérií na rôzne vlastnosti, 
ktoré vo svojej komplexnosti zabezpečujú potrebné požiadavky na kamenivo tak, aby 
nedochádzalo k zhoršovaniu vlastností kameniva koľajového lôžka počas prevádzky.  

Výsledky z overovania vlastností recyklovaného kameniva z koľajového lôžka 
potvrdili, že pokiaľ bolo v lôžku použité kamenivo z hornín poskytujúcich požadované 
pevnostné charakteristiky, tak recyklovaný materiál z tejto konštrukcie vyhovuje aj 
požiadavkám na použitie do rôznych cestných aj železničných konštrukcií. Hlavný 
význam overenia spočíval v tom, že poskytol dostatok priestoru na možnosť využitia 
pôvodného materiálu koľajového lôžka pre železničné aj cestné účely.  
 
3.  Posúdenie použiteľnosti recyklovaného kameniva  

Stavebný a staveniskový odpad predstavuje zvyšky v podstate nového staveb-
ného materiálu (napr. odrezky a poškodený materiál), ale aj obaly, materiály použité 
na stavbe a každý iný odpad bežne sa nachádzajúci na stavenisku. Aby bolo možné 
zabezpečiť vhodné pracovné postupy, materiál sa musí odobrať a separovať už na 
stavenisku. Toto je skutočne jediný možný spôsob, ako zabezpečiť vhodnú recy-
kláciu. Podobne sa musia vozovky odstraňovať po vrstvách alebo budovy demolovať 
po častiach. Kamenivo sa musí oddeliť v čistom stave a nečistoty sa majú odstrániť 
okamžite. Zvyšný materiál, ktorý tvorí relatívne malý objem, treba skladovať odde-
lene, na zvláštnych skládkach alebo v kontajneroch.  

Každý nový materiál musí spĺňať určité technické, environmentálne a ekonomické 
kritériá. Inými slovami, odpadový materiál sa stane prijateľnou náhradou prírodných 
materiálov iba vtedy, ak jeho úžitkové vlastnosti nebudú horšie alebo budú len 
mierne horšie, ako vlastnosti prírodných materiálov v závislosti od použitia do jednot-
livých konštrukčných prvkov, a keď nebude mať značnejší environmentálny alebo 
ekonomický vplyv. Značným problémom je tiež zdravie pracovníkov a bezpečnosť. 
Predtým, ako sa akceptuje nový odpadový materiál, je potrebné preskúmať ho 
a overiť počas istého obdobia, aby sa zistila jeho kvalita a spoľahlivosť.  

Na vytvorenie systému manipulácie s odpadom je potrebné vytvoriť predovšetkým 
zodpovedajúce členenie stavebného a demolačného odpadu z hľadiska jeho ďal-
šieho využívania. Na hodnotenie stavebného a demolačného odpadu navrhujeme 
toto rozdelenie:  

Stavebný a demolačný odpad rozčleniť na tri skupiny: 
a) Vyťažená zemina 
b) Inertný stavebný a demolačný odpad  

– hrubé kamenivo do asfaltových zmesí,  
– hrubé kamenivo do cementového betónu,  
– zmiešané kamenivo,  
– drobné kamenivo.  

c) Zmiešaný stavebný a demolačný odpad  
– drevo,  
– kov,  
– inertný materiál,  
– druhotné palivo.  
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Z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí sa odporúča posúdiť, resp. 
zhodnotiť nebezpečné vlastnosti stavebného odpadu už pred začatím prác viazaných 
na údržbu, rekonštrukciu či odstránenie stavby, pri ktorých odpad vznikne. Hod-
notenie nebezpečných vlastností odpadu (stavby alebo časti stavby) vychádza z 
požiadavky na zaraďovanie odpadu podľa kategórií v súlade s § 19 Zákona o 
odpadoch a vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z. z..  

Odpad z vybúraných vozoviek môže byť zatriedený ako ostatný alebo nebez-
pečný odpad. Odpad zo starej vozovky s asfaltovým spojivom bez dechtu 
alebo iných prímesí, ktoré by spôsobovali nebezpečné vlastnosti, sa zatriedi ako 
ostatný odpad. Nebezpečný odpad získaný z úsekov, kde bol použitý decht alebo 
fluxované oleje a ďalšie škodlivé látky, je potrebné zneškodniť podľa zákona 
o odpadoch. 

Pri posudzovaní stavebného výrobku z hľadiska zdravých životných podmienok 
treba určiť, či je na základe jeho zloženia možné predpokladať uvoľňovanie škodli-
vých látok do prostredia pri danej technológii a pri použití výrobku na stavbe a 
odhadnúť hygienické riziká. Posudzovanie zdravotného rizika a vplyvu na životné 
prostredie treba robiť tromi skúškami: 
– chemická analýza výluhu v rozsahu úmernom použitiu výrobku z odpadu, 
– skúšky ekotoxicity na živých organizmoch,  
– meranie hmotnostnej aktivity materiálu, najmä Ra226.  

Materiály ako zeminy z krajníc a priekop, pre ktoré sa nenašlo využitie, treba 
charakterizovať ako odpad. Podľa Katalógu odpadov spravidla ide o kategóriu ostat-
ný odpad a len v prípade, že by bola zemina kontaminovaná nebezpečnou látkou 
(napr. po havárii vozidla prevážajúceho nebezpečný náklad), treba ho zaradiť ako 
nebezpečný odpad. Zeminu získanú pri čistení priekop a krajníc je vhodné použiť pri 
dosypávaní krajníc na inom úseku, zasypávaní eróznych rýh na svahoch a pod.  

4.  Posudzovanie vlastností recyklovaného kameniva 
Pri vyberaní rozhodujúcich vlastností recyklátu treba vychádzať z účelu koneč-

ného použitia na základe kategórií uvádzaných v normách pre výrobky z kameniva, 
ktoré uvádzajú požiadavky na prírodný, umelý alebo recyklovaný materiál a zmesi 
týchto materiálov. Najdôležitejším materiálom použiteľným na účely cestného stavi-
teľstva je hrubé recyklované kamenivo. Identifikovanie a odhadnutie relatívnych 
podielov jednotlivých zložiek sa má urobiť podľa normy EN 933-11 „Skúška na roz-
delenie zložiek recyklovaného hrubého kameniva", ktorá určuje skúšobný postup pre 
recyklované hrubé kamenivo. Ak sa pri tomto postupe nájdu škodlivé látky, mali by 
sa spracovať v súlade s predpismi platnými na mieste použitia. Pri tejto skúške sa 
zrná skúšobnej vzorky pozostávajúcej z hrubého recyklovaného kameniva ručne 
roztriedia do šiestich tried uvedených v nasledujúcej tabuľke.  

Fyzikálnomechanické vlastnosti recyklátu treba kontrolovať rovnakým postupom 
ako v prípade prírodného kameniva, naviac sa musia podrobnejšie overovať jeho 
chemické vlastnosti, ktoré vyplývajú zo spôsobu prvotného použitia, prípadne 
odstraňovania. Norma STN EN 1744 – „Skúšky na stanovenie chemických vlastností 
kameniva“, skladajúca sa zo šiestich častí, uvádza rozsah skúšok, ktorými sa má 
posudzovať vhodnosť recyklátu na rôzne účely použitia alebo na podmienky 
skladovania. Viaceré skúšobné postupy slúžia na preukázanie a vyjadrenie rozsahu 
pôsobenia organických nečistôt. Posledná časť tejto normy, špeciálne zameraná na 
recyklované kamenivo, určuje postup na stanovenie vplyvu zložiek z recyklovaného 
kameniva rozpustných vodou na začiatok tuhnutia cementu.  
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 Na kryty vozoviek treba používať kamenivo podľa požiadaviek STN EN 13043: 
2004 „Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných 
plôch“, pričom sú rozhodujúce kategórie jednotlivých vlastností. Na kryty vozoviek by 
sa malo používať kamenivo s týmito minimálnymi požiadavkami: 
• trieda zrnitosti kategórie GC 90/10 pre hrubé kamenivo a GF 85 pre drobné     
      kamenivo; 
• obsah jemných zŕn pri hrubom kamenive kat. f0,5 a pre drobné kamenivo f16; 
• kvalita jemných zŕn kategórie MBF10; 
• index plochosti kategórie FI15; 
• tvarový index kategórie SI20; 
• podiel drvených povrchov zŕn hrubého kameniva kategórie C95/1; 
• hranatosť drobného kameniva kategórie ECS30; 
• odolnosť proti rozdrobovaniu (Los Angeles) kategórie LA20; 
• odolnosť proti vyhladzovaniu (obrusné vrstvy) kategórie PSV56; 
• odolnosť proti obrusovaniu kategórie MDE15; 
• nasiakavosť kategórie WA241; 
• odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu kategórie F2; 
• odolnosť proti síranu horečnatému kategórie MS25; 
• trieda zrnitosti prídavnej kamennej múčky na site 0,063 kategórie 10; 
• medzerovitosť kamennej múčky kategórie V38/45; 
• hodnota „delta krúžok a guľôčka“ kamennej múčky kategórie ∆R&B17/25; 
• hodnota „asfaltového čísla“ prídavnej kamennej múčky kategórie BN40/52. 

Ak recyklovaný materiál získaný pri búraní a odfrézovaní vozovky nemá 
preukázateľne nebezpečné vlastnosti a vyhovuje aj technickým požiadavkám pre 
dané technológie, možno ho znovu použiť do vozovky. Pri uložení takéhoto materiálu 
na dočasnú skládku je potrebné jeho posúdenie z hľadiska vylúhovateľnosti, aby bola 
riešená ochrana vôd v okolí skládky. Zabezpečenie skládok rieši STN 83 8102 
„Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok a odpadov“ a STN 83 8106 „Sklád-
kovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov“. 

5.  Záver 
Dosiahnuté výsledky skúšok umožnili získať prehľad o možnostiach využitia 

recyklovaných materiálov. Získali podklady pre využitie v cestnej praxi a podmienky 
na zlepšenie vlastností zmesí s použitím recyklovaného materiálu. Konštatovalo sa, 
že nie je možné pripraviť všeobecne platný recept na využitie stavebného odpadu. 
Tento je potrebné vždy v každom jednotlivom prípade overiť z hľadiska požiadaviek 
na kamenivo (ako recyklovaný materiál) a potom ho overiť v možných kombináciách 
v asfaltovej zmesi. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať odberu vzoriek hlavne 
nehomogénneho odpadu a na hodnotenie zabezpečiť vzorku reprezentujúcu kvalitu i 
kvantitu zložiek vzorkovaného materiálu.  

Ochrana životného prostredia sa prejaví najmä tým, že materiál, ktorý sa odstráni 
zo stavebnej konštrukcie sa nebude uskladňovať na verejnom priestranstve, ale 
možno ho zužitkovať do novonavrhovaných konštrukcií vozoviek. Možno ho použiť 
do rôznych vrstiev, len treba správne zvoliť podľa parametrov pôvodnej zmesi nový 
návrh. Netreba pritom zabudnúť, že nový návrh musí zohľadniť vlastnosti pôvodného 
recyklovaného materiálu a na základe jeho výsledkov treba zvoliť spotrebu a kvalitu 
nových materiálov. Laboratórne overovanie recyklovaných materiálov je potrebné 
naďalej podrobovať dôkladnej analýze a na jej základe zvýšiť spotrebu tohto mate-
riálu tak, aby sa čo najviac šetrili prírodné zdroje a využil hodnotný materiál.  
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Abstract 
Integration of ecological processes into the technologies of subballast of railway 
infrastructure brings economical and ecological edvantages. The maximum 
reapplication of the extracted ballast material as well as optimal utilization of the 
recycling formation may be reached only by effective and qualitative technological 
recycling process. Recycling efficiency is represented by quality of recycled goods. 
 

1. Úvod  
 Ekologické procesy v technológii spodnej stavby železničných tratí majú byť  
v platnej legislatíve nevyhnutnou súčasťou modernizačných, rekonštrukčných  
a opravných prác. Ponuka technológie s prvkami ekologických procesov umožňuje 
recykláciu vyzískaného materiálu koľajového lôžka a s jeho ďalším využitím počíta  
v konštrukcii koľajového lôžka alebo v konštrukcii podkladovej vrstvy (vystuženej, 
nevystuženej). Pre dosiahnutie očakávanej kvality recyklovaného výrobku je 
potrebné sledovať účinnosť týchto ekologických procesov počas procesu recyklácie 
materiálu koľajového lôžka. Grantová úloha VEGA 1/4172/07 sleduje a hodnotí 
účinnosť ekologických procesov na vzorkách materiálu koľajového lôžka po recyklácii 
vybraných frakcií pre potreby aplikácie tohto materiálu v konštrukcii vystuženej 
a/alebo nevystuženej podkladovej vrstvy v rámci modernizačných prác. Sledovanie 
účinnosti recyklácie v roku 2008 nadväzuje na výsledky  
z predchádzajúcich rokov 2005 až 2007.   
 

2. Recyklovaný materiál v konštrukcii spodnej stavby železničných tratí 
 Potreba ochrany životného prostredia hlavne prírodných zdrojov nerastných 
surovín, minimalizácia vzniku odpadov a potreba zníženia nákladov nákupu  
a prepravy nových materiálov vedie k využívaniu nových možností produkcie 
materiálov v konštrukcii spodnej stavby železničných tratí. Takou možnosťou je 
recyklácia materiálu koľajového lôžka, pričom vstupný materiál (koľajové lôžko) je 
získavaný počas opravných a rekonštrukčných prác spodnej stavby.  
 Recykláciou je vyzískanému materiálu koľajového lôžka vrátená technická 
a ekologická kvalita pre jeho ďalšie použitie ako recyklovaného výrobku do 
konštrukcie vystuženej a/alebo nevystuženej podkladovej vrstvy.  
 Technológia výroby recyklovaného kameniva z výzisku koľajového lôžka je 
založená na primárnom triedení, počas ktorého je výzisk koľajového lôžka odhlinený 
a dekontaminovaný. V ďalšom kroku je materiál predrvený v odrazovom drviči 
a následnou obnovou ostrohrannosti a úpravou tvaru zŕn je dosiahnutá požadovaná  
zrnitosť recyklovaného výrobku. Výroba recyklovaného kameniva sa technologicky 
vykonáva dvoma spôsobmi: 
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- kontinuálne bez prerušenia v jednom slede, 
- delene v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa vyzískané kamenivo triedi, 

dekontaminuje a v druhom kroku sa recyklovaný polotovar triedi na jednotlivé 
komponenty (frakcie) kameniva pre výrobu recyklovaného výrobku miešaním. 

 Kontinuálny a delený technologický postup recyklácie je podrobne opísaný v [1].  
 Miestom výroby recyklovaného kameniva mimo osi koľaje sú recyklačné základne, 
ktoré sú vybavené špeciálnymi strojmi a zariadeniami na manipuláciu a spracovanie 
výzisku koľajového lôžka. Podľa lokalizácie miesta spracovania výzisku recykláciou 
rozoznávame recyklačné základne trvalé a dočasné.  
 Trvalé recyklačné základne využívajú stacionárne recyklačné linky a materiál 
koľajového lôžka recyklujú „off site“ mimo miesta výzisku. Sú viazané na lokalitu 
umiestnenia recyklačnej základne a sú schopné vyprodukovať kvalitný recyklát 
koľajového lôžka. Ich nevýhodou sú vysoké zriaďovacie náklady, trvalý záber pôdy 
v mieste zriadenia a premenlivá vzdialenosť miesta výzisku koľajového lôžka 
(náklady na dopravu k recyklačnej základni).  
 Dočasné recyklačné základne spracovávajú výzisk koľajového lôžka „in situ“ a na 
recykláciu využívajú mobilné recyklačné linky. Ich výhodami je mobilita, malý záber 
plochy, jednoduchosť a nenáročnosť obsluhy, nižšie zriaďovacie náklady, ich 
flexibilita im umožňuje spracovať na mieste aj relatívne malé množstvá výzisku 
koľajového lôžka.  
 Technologické linky recyklačných základní využívajú na výrobu recyklovaného 
kameniva požadovanej frakcie triediče a drviče. Presun materiálu medzi jednotlivými 
komponentmi recyklačnej linky sa uskutočňuje pomocou pásových dopravníkov. 
Naloženie a preprava recyklovateľného a zrecyklovaného kameniva je realizovaná 
pomocu nakladačov a nákladných automobilov, prípadne železničných vozňov. 
Technologickými zariadeniami recyklačnej linky sú (obr. 1): 
- predtriedič (primárne triedenie kameniva – odhlinenie, dekontaminácia), 
- odrazový drvič (drvenie kameniva, obnova ostrohrannosti zŕn), 
- triedič (triedenie kameniva požadovaných frakcií), 
- nakladač, 
- odvozné prostriedky (nákladné automobily, železničné vozne). 

hlina 
frakcia 0 - 8 mm

železničné kamenivo 
 frakcia 0 - 32 mm

železničné kamenivo 
frakcia 32 - 63 mm

smer posunu linky

1

2 3

1 primárne triedenie kameniva (odhlinenie)
2 drvenie kameniva odrazovým drvičom
          (obnova ostrohrannosti zŕn)
3 triedenie kameniva požadovaných frakcií

 

Obr. 1 Príklad technologickej zostavy recyklačnej linky 
 Počas modernizácie železničnej siete SR je recyklácia koľajového lôžka 
realizovaná v prevažnej miere na dočasných recyklačných základniach vybavených 
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mobilnou recyklačnou linkou, keďže ich vhodným umiestnením v blízkosti miesta 
stavby sa minimalizujú náklady na dopravu recyklovaného kameniva.       
 Dodávateľmi recyklovaného kameniva do konštrukcie spodnej stavby železničných 
tratí može byť len ten dodávateľ, príp. výrobca, ktorému bol vydaný povoľovací list 
ŽSR a recyklovaný materiál spĺňa technické a ekologické kritériá v zmysle príslušnej 
legislatívy [4]. Možní dodávatelia recyklovaného kameniva pre ŽSR sú uvedení v tab. 
1. 
Tab. 1 Možní dodávatelia recyklovaného železničného kameniva ŽSR 
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3. Účinnosť recyklácie a kvalita recyklovaného kameniva 
 Kvalita recyklovaného kameniva je priamo úmerná účinnosti recyklácie. Na 
základe výsledkov vstupnej diagnostiky je v rámci recyklácie prikázaná 
dekontaminácia materiálu koľajového lôžka, a to odstránením častíc frakcie  
0 – 8 mm (nositeľka kontaminácie), ktorá sa stáva výrobným odpadom. 
 Realizácia výstupnej diagnostiky recyklovaného materiálu je začlenená na záver 
procesu recyklácie. Spôsobom recyklácie (čiastočná/úplná v osi koľaje, úplná mimo 
osi koľaje) je daný spôsob výroby recyklovaného výrobku (kontinuálny/delený) [2] 
a následne aj hodnotiace parametre výstupnej diagnostiky, a to zisťovaním 
technickej kvality recyklovaného výrobku. 
 Podľa finálneho použitia recyklovaného výrobku sú odobraté priemerné vzorky 
technologických výstupov z recyklačnej linky ďalej laboratórne spracované 
a nalyzované pre nasledovné technické parametre: 
- výrobný odpad frakcie 0 – 8 mm: zrnitosť a objemová hmotnosť, 
- recyklovaný výrobok frakcie 0 – 32 mm: objemová hmotnosť, zrnitosť, číslo 

nerovnozrnnosti a odplaviteľné častice, 
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- recyklovaný výrobok frakcie 0 – 63 mm: objemová hmotnosť, zrnitosť, číslo 
nerovnozrnnosti, odplaviteľné častice, prítomnosť zŕn nadsitnej frakcie, 
cudzorodé a organické častice. 

 Vzorkovanie materiálu musí zabezpečiť reprezentatívne vzorky k analýze 
technických parametrov [4]. Priemerné vzorky sú pripravené postupnou kvartáciou 
hrubej vzorky pripravenej z jednoduchých vzoriek až po dosiahnutie minimálnej 
požadovanej hmotnosti priemernej vzorky, ktorá je 10 kg. Odber jednoduchých 
vzoriek minimálnej hmotnosti 10 kg bol realizovaný po uplynutí každej hodiny výroby 
recyklačnej linky v priebehu jednej pracovnej smeny s pracovnou dobou minimálne  
8 hodín, tj minimálne 8 jednoduchých vzoriek a minimálna hmotnosť hrubej vzorky je 
80 kg. Odber jednoduchých vzoriek je realizovaný ručným spôsobom z posledného 
pásového dopravníka technickej recyklačnej linky. 
 Zrnitosť materiálu bola zisťovaná pomocou skúšobných sít a striasacieho triediča 
[5, 6]. Pri zrnitostnom rozbore je použitá normová sada sít s veľkosťou otvorov medzi 
d a D označenej frakcie: 0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 mm 
doplnená o sitá 22; 45 mm. Môžu sa používať len sitá so štvorcovými otvormi. 
Skúšobná vzorka sa suší pri teplote (110 ± 5) °C až do získania ustálenej hmotnosti. 
Skúšobný postup sa skladá z premývania a preosievania za sucha. Pri premývaní sa 
vykonáva premývanie vzorky na site 0,063 mm dovtedy, kým bude voda 
prechádzajúca sitom číra. Premytá a opäť vysušená vzorka sa preoseje na 
striasacom zariadení, ale ešte aj ručne každé sito aby nevznikla žiadna strata 
materiálu. Hmotnosť zŕn zachytených na rôznych sitách sa vzťahuje na pôvodnú 
hmotnosť materiálu, vypočíta sa hmotnosť zostatku na každom site vyjadrená 
v percentách z hmotnosti pôvodnej priemernej suchej vzorky. 
 

4. Hodnotenie účinnosti recyklácie  
 Účinnosť technologického procesu recyklácie je hodnotená na základe výsledkov 
výstupnej diagnostiky, ktoré tvoria základ databázy [2]. V rámci databázy sú údaje 
zhromažďované od roku 2005 (Tab. 2). Pre výskumnú úlohu projektu VEGA 
1/4172/07 je hodnotená technologická účinnosť primárneho triedenia (produktom je 
výrobný odpad frakcie 0 – 8 mm) a technická účinnosť dosiahnutej kvality finálneho 
recyklovaného výrobku frakcie 0 – 32 mm, 0 – 63 mm s aplikáciou do 
vystuženej/nevystuženej podkladovej vrstvy spodnej stavby železničných tratí.  

 

Tab. 2 Účinnosť recyklácie materiálu koľajového lôžka podľa frakcií a recyklačných 
liniek 

ENZO TSS ŽSD

26 76,92 62,50 85,71 75,00

44 81,57 57,14 87,50 89,63

42 77,95 77,76 79,81 60,70

* Účinnosť recyklácie podľa recyklačnej linky pre frakciu 0-8 mm bola sledovaná na 36 vzorkách
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 Technologická účinnosť procesu recyklácie je stanovená na základe výsledkov 
analýz granulometrického zloženia materiálu výrobného odpadu. Je reprezentovaná 
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percentuálnym podielom separovanej frakcie 0 – 8 mm, ktorá je nositeľkou 
kontaminácie [3] (Obr. 2).  
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Obr. 2 Technická a technologická účinnosť recyklácie materiálu koľajového lôžka 
 

 Technická účinnosť procesu recyklácie je stanovená na základe výsledkov analýz 
technickej kvality recyklovaného materiálu frakcie 0 – 32 mm, príp. 0 – 63 mm ako 
finálneho výrobku recyklácie. Základným podkladom pre hodnotenie technickej 
účinnosti je porovnanie výsledkov analýz základných hodnotiacich technických 
parametrov materiálu s hraničnými hodnotami, požadovanými pre aplikáciu 
recyklovaného materiálu do vystuženej/nevystuženej podkladovej vrstvy spodnej 
stavby železničných tratí. Na základe výsledkov technickej kvality recyklovaného 
materiálu je stanovená technická účinnosť procesu recyklácie materiálu koľajového 
lôžka [3] (Obr. 2).  
  

5. Záver 
 Začlenenie ekologických procesov do technológií spodnej stavby železničnej 
infraštruktúry so sebou prináša tak ekonomické ako aj ekologické výhody. Aplikáciou 
recyklovaného materiálu koľajového lôžka sa znižujú ekonomické nároky na kúpu 
nového materiálu a zároveň sa znižujú negatívne dopady na životné prostredie 
minimalizáciou skládkovania vyzískaného materiálu z koľajového lôžka. Zámerom 
sledovania a hodnotenia účinnosti procesu recyklácie je zabezpečiť efektívne využitie 
vyzískaného materiálu koľajového lôžka na výrobu recyklovaného materiálu, a tým 
zníženie následnej potreby doplnkového materiálu. V záujme recyklačných základní 
by zároveň malo byť dosiahnutie efektívneho využitia technológie recyklácie, čím by 
bolo možné recyklovaný výrobok požadovanej kvality vyprodukovať v jednom 
(kontinuálnom) a nie v opakovanom technologickom postupe.  
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Poznámka 

 Tento článok vznikol s podporou projektu Vedeckej grantovej agentúry  
Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied VEGA 1/4172/07 „Účinnosť 
ekologických procesov v technológiách spodnej stavby železničnej infraštruktúry“. 
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ZHODNOCENÍ VZORKŮ ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ VYJMUTÝCH ZE 
ZKUŠEBNÍCH ÚSEKŮ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ ČR 
ASSESSMENT OF ANTIVIBRATION MAT SPECIMENS REMOVED FROM TRIAL 
RAILWAY TRACK SECTIONS IN CZECH REPUBLIC 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D., Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Ing. Petr Břešťovský 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních 
staveb, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, hornicek@fsv.cvut.cz, lidmila@fsv.cvut.cz, 
petr.brestovsky@fsv.cvut.cz 
 
Abstract 
V letech 2000 až 2007 bylo zřízeno pět zkušebních úseků na železničních tratích 
v ČR pro provozní sledování účinnosti a životnosti různých typů antivibračních rohoží 
vložených do konstrukce pražcového podloží, včetně rohoží vyrobených z pryžového 
granulátu z odpadních automobilových pneumatik. V průběhu let 2006 až 2008 byly 
provedeny odběry vzorků vložených antivibračních rohoží a jejich vyhodnocení. 
 
1. Úvod 
 Jedním z opatření k ochraně okolí železničních tratí před účinky vibrací a otřesů je 
vložení antivibračních rohoží do konstrukce pražcového podloží. Začátky použití 
antivibračních rohoží lze v zahraničí vysledovat v 70. letech 20. století. Široké 
uplatnění již nalezly u celé řady zahraničních železničních správ v Evropě (např. ve 
Francii, Švýcarsku, Rakousku, Německu, Dánsku, Itálii, Španělsku, Nizozemí), ale i 
mimo Evropu (např. v USA a Austrálii) [1].  
 Antivibrační rohože jsou plošné prvky ve tvaru desek nebo pásů zpravidla 
o tloušťce 10 až 50 mm. Nejčastěji jsou vyráběny z přírodního nebo syntetického 
kaučuku, pryžového recyklátu spojeného pojivem nebo z přírodních materiálů, např. 
na bázi korku. Specifickým materiálem pro výrobu antivibračních rohoží jsou 
minerální vlákna, ze kterých je vyráběna minerální plsť ve formě desek. 
 Antivibrační rohože se v České republice v dopravním stavitelství začaly 
experimentálně používat zhruba od poloviny devadesátých let 20. století. Nejprve 
byly zkoušeny u tramvajových tratí, posléze i u tratí železničních. Na železničních 
tratích byl zřízen první zkušební úsek s použitím antivibračních rohoží v roce 2000 
u železniční zastávky Horní Počaply, později byly zřízeny další čtyři zkušební úseky. 
V podmínkách České republiky jsou především (s ohledem na cenu) používány 
antivibrační rohože z pryžového recyklátu, který se vyrábí z vyřazených 
automobilových pneumatik [2].  
 
2. Zkušební úseky v ČR 
 V letech 2000 – 2007 bylo na železničních tratích v České republice zřízeno 
5 zkušebních úseků pro dlouhodobé provozní ověřování účinnosti antivibračních 
rohoží vložených do konstrukce pražcového podloží. Ve zkušebních úsecích se vždy 
ověřuje konkrétní typ antivibrační rohože, jejíž výrobce může teprve po úspěšném 
vyhodnocení provozního ověření tento typ rohoží dodávat na stavby železničních 
drah v ČR. Provozní ověřování probíhá dle německého modelu po dobu minimálně 
5 let.  
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Zkušební úsek Horní Počaply 
Zkušební úsek byl založen v květnu 2000 v traťovém úseku Vraňany – Hněvice na 
trati Praha – Ústí nad Labem u železniční zastávky Horní Počaply. Délka zkušebního 
úseku je 200 m. Do konstrukce pražcového podloží byly vloženy antivibrační rohože 
typu BELAR (výrobce BOHEMIAelast a.s.) o rozměrech 1500 x 500 x 25 mm, které 
byly vyrobeny z pryžového recyklátu pojeného polybutadien-polyuretanovým 
pojivem. 
Zkušební úsek Starý Kolín 
Zkušební úsek byl založen v červenci 2001 v traťovém úseku Kolín – Záboří nad 
Labem na trati Praha – Česká Třebová v oblasti nástupiště zastávky Starý Kolín. 
Zkušební úsek se skládá ze dvou částí: první část je v koleji č. 1 v délce 350 m, 
druhá část je v koleji č. 2 v délce 300 m. Do konstrukce pražcového podloží byly 
vloženy antivibrační rohože typu USM 700 (výrobce Pragoelast, s.r.o.) o rozměrech 
1000 x 2000 x 25 mm, které byly vyrobeny z pryžového granulátu pojeného 
polyuretanovým pojivem. V první koleji byly použity antivibrační rohože bez zámků, 
ve druhé koleji rohože se zámky umožňujícími žádoucí zaklesnutí jednotlivých rohoží 
do sebe.  
Zkušební úsek Praha – mosty Bělehradská 
Zkušební úsek byl založen v srpnu 2001 v traťovém úseku Praha hl. n. – Praha 
Smíchov na trati Praha – Cheb na mostním objektu překlenujícím ulici Bělehradskou 
v km 1,707. Délka zkušebního úseku je 29 m v 1. koleji a 33 m v 2. koleji. Do 
konstrukce pražcového podloží, konkrétně přímo na ocelovou mostní konstrukci 
opatřenou hydroizolačním nátěrem, byly vloženy antivibrační rohože typu PHOENIX 
S22-02 (výrobce PHOENIX A.G. Hamburk) s délkou pásů 15 m, šířkou 0,65 m a 
tloušťkou 22 mm. Rohože byly vyrobeny z vulkanizovaného kaučuku. 
Zkušební úsek Ústí nad Labem 
Zkušební úsek byl založen v květnu 2006 v rámci železničního uzlu Ústí nad Labem 
na trati Praha – Děčín v 1. koleji. Délka zkušebního úseku je 300 m. Do konstrukce 
pražcového podloží byly vloženy antivibrační rohože typu AV 800 (výrobce Renogum 
Nilos a.s.) o rozměrech 1500 x 500 x 25 mm, které byly vyrobeny z pryžového 
granulátu pojeného polyuretanovým pojivem. 
Zkušební úsek Kozolupy 
Zkušební úsek byl zřízen ve stanici Kozolupy na železniční trati Plzeň – Stříbro ve 
staničních kolejích č. 1 a 2, v km 360,270 – 360,450 (180 m) a v km 359,353 – 
359,680 (327 m). Pokládka v koleji č. 1 na stříbrském zhlaví proběhla ve dnech 1. až 
2. června 2007. Pokládka v koleji č. 2 na stříbrském zhlaví proběhla ve dnech 10. 8. 
až 14. 8. 2007. Ve zkušebním úseku byly opět použity antivibrační rohože AV 800 
(výrobce Renogum Nilos a.s.) o rozměrech 1500 x 500 x 25 mm. 
 Pro ověření účinnosti antivibračních rohoží ve zkušebních úsecích byla prováděna 
měření stability geometrických parametrů koleje pomocí speciálního kontinuálně 
pracujícího měřicího vozu, nivelační měření výškové polohy koleje, statické 
zatěžovací zkoušky a rázové zatěžovací zkoušky k určení únosnosti jednotlivých 
vrstev pražcového podloží, odběry vzorků rohoží pro zjištění jejich vlastností a též 
měřeny vibrace na konkrétních objektech v okolí železničních tratí. 
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3. Odběr vzorků antivibračních rohoží 
 Vzorky rohoží jsou odebírány, tj. vyříznuty a nahrazeny adekvátní náhradou, pro 
provedení laboratorních zkoušek. Z tohoto důvodu je nezbytné získat vzorek 
o velikosti minimálně 30 x 30 cm. Odběr takového vzorku rohože v praxi představuje 
poměrně fyzicky i časově náročný proces, který vyžaduje provedení výkopu 
mezipražcového prostoru až do hloubky uložení rohoží (většinou cca 80 cm od 
povrchu kolejového lože). Při odběru vzorků je tedy nutné dbát zvýšené bezpečnosti, 
zejména při vysoké frekvenci železniční dopravy. Proto, pokud je to možné, jsou 
odběry prováděny při vyloučené železniční dopravě.  
 Ve zkušebních úsecích založených v letech 2000 a 2001 byly odebrány vzorky 
antivibračních rohoží po uplynutí 5leté lhůty provozního ověřování [3]. V případě 
zkušebního úseku v Praze bylo možné odběr vzorku provést jenom díky nešťastné 
nehodě, která nastala v březnu 2008. Tehdy došlo pod mostem v ulici Bělehradská 
ke stržení tramvajové troleje zaklíněným kamionem a následnému požáru jeho 
návěsu, který též zasáhl spodní stavbu mostu. Proto bylo v srpnu 2008 přistoupeno 
ke generální prohlídce celého mostního objektu spojené s odkrytím železničního 
svršku i spodku, včetně uložených antivibračních rohoží. V rámci vzevrubné 
prohlídky bylo prokázáno, že antivibrační rohože nebyly požárem poškozeny. 
Ve zkušebních úsecích založených v letech 2006 a 2007 byly odebrány vzorky 
antivibračních rohožích v průběhu provozního ověřování (po více než dvou, resp. 
více než jednom roce od jejich uložení). 
 Termíny provedení odběrů vzorků s uvedením přesné polohy a objemu projeté 
zátěže od doby uložení antivibračních rohoží jsou shrnuty v tab. 1. Výrazně 
nejzatíženější zkušební úsek z pohledu projeté zátěže je zkušební úsek ve Starém 
Kolíně. 
  
 Tab. 1  Provedené odběry vzorků antivibračních rohoží ve zkušebních úsecích 

zkušební 
úsek založen odběr 

vzorku kolej km 
doba 

provozu 
[měsíců] 

projetá 
zátěž [mil. 
hrubých 

tun] 
Horní 
Počaply květen 2000 31.5.2006 2 463,480 72 74,7 

Starý Kolín červenec 2001 22.5.2007 1 341,200 70 168,7 
Praha - 
Bělehradská říjen 2001 24.8.2008 1 1,700 82 76,2 

Ústí nad 
Labem srpen 2006 23.10.2008 1 515,281 26 18,8 

Kozolupy srpen 2007 23.9.2008 2 360,363 13 15,5 

 
4. Popis terénních prací a zkoušek 
 Pro umožnění vzájemného posouzení dlouhodobého chování jednotlivých 
konstrukcí pražcového podloží s antivibračními rohožemi byl vypracován jednotný 
postup provádění terénních prací a měření.  
 Kopaná sonda se vždy umisťovala do mezipražcového prostoru v oblasti hlavy 
pražce. Před zahájením výkopových prací byly na povrchu kolejového lože nad 
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místem budoucího odběru vzorku (v ose koleje a v úrovni hlav pražců) provedeny 
rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou (dále jen zkouška LDD). 
Následoval výkop kolejového lože do úrovně ložné plochy pražců. V této úrovni byly 
opět provedeny zkoušky LDD, a to v oblasti příslušného kolejnicového pásu. Po 
provedení zkoušek následovalo odtěžení kolejového lože až na úroveň pláně tělesa 
železničního spodku, která byla nejčastěji tvořena štěrkodrtí frakce 0/32 mm. Na 
povrchu této pláně byla provedena vždy minimálně jedna zkouška LDD a byl 
odebrán porušený vzorek povrchu konstrukční vrstvy pro stanovení vlhkosti. 
Následovalo odstranění konstrukční vrstvy štěrkodrti až na úroveň povrchu 
antivibračních rohoží. Materiál konstrukční vrstvy byl odebírán tak, aby nedošlo 
k mechanickému poškození povrchu antivibračních rohoží. Z povrchu antivibračních 
rohoží byl odebrán porušený vzorek materiálu konstrukční vrstvy pro stanovení 
vlhkosti. To umožnilo zjistit, zda je v konstrukční vrstvě ze štěrkodrti stejná či rozdílná 
vlhkost při porovnání hodnot z obou povrchů vrstvy. Nakonec byl povrch 
antivibračních rohoží očištěn a na takto upraveném povrchu byla provedena zkouška 
LDD (viz tab. 2). 
 
 Tab. 2  Naměřené hodnoty rázového modulu deformace  

zkušební úsek 
rázový modul deformace  

Mvd [MPa] 
na povrchu konstrukční vrstvy 

rázový modul deformace  
Mvd [MPa] 

na povrchu antivibrační rohože 
Horní Počaply - - 
Starý Kolín 61,8 24,7 
Praha – 
Bělehradská 
(kolej č. 1) 

- 5,9 

Ústí nad Labem 38,4 8,4 
Kozolupy 31,2 10,9 

 
 Následovala nejnáročnější fáze, a sice vyříznutí zkušebního vzorku (v některých 
zkušebních úsecích i více vzorků) o rozměrech min. 350 × 350 mm. Odebrané 
vzorky rohoží byly po zdokumentování okamžitě uloženy do PVC obalů pro 
zamezení vysušování vzorků během transportu do laboratoře. V „okně“ vzniklém 
vyříznutím vzorku rohože byla na povrchu zemní pláně provedena další zatěžovací 
zkouška LDD a odběr vzorku zeminy pro laboratorní vyhodnocení. Prostor po 
vyřízlém vzorku byl vyplněn kusem nové antivibrační rohože stejného výrobního 
typu, který dodal výrobce. Dále byl zpět nahutněn materiál konstrukční vrstvy a 
obnoveno kolejové lože včetně ručního podbití přilehlých pražců. 
 
5. Laboratorní zkoušky 
 Odebrané vzorky antivibračních rohoží byly upraveny do čtverců o velikosti 300 × 
300 mm a na nich byla provedena série laboratorních zkoušek, která sestávala ze: 

• stanovení vlhkosti, 

• měření statické plošné tuhosti v přirozeně vlhkém stavu, 

• měření rázového modulu deformace v přirozeně vlhkém stavu, 

• měření statického modulu přetvárnosti v přirozeně vlhkém stavu, 
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• měření statické plošné tuhosti po vysušení, 

• měření rázového modulu deformace po vysušení, 

• měření statického modulu přetvárnosti po vysušení, 

• stanovení objemové hmotnosti suché antivibrační rohože. 
 
6. Zhodnocení výsledků 
 Při provádění kopaných sond byly antivibrační rohože z pryžového granulátu 
zastiženy v relativně vysokém stupni nasycení vodou. Současně s vodou se do 
pórovité struktury tohoto typu antivibračních rohoží dostávají též jemné částice 
materiálu konstrukční vrstvy a zemní pláně. Obě tyto skutečnosti mají významný vliv 
na hodnoty statické plošné tuhosti, jak dokládají výsledky měření této veličiny ve 
zkušebních úsecích Starý Kolín a Kozolupy (viz tab. 3). 
 
 Tab. 3  Statická plošná tuhost v závislosti na vlhkosti antivibrační rohože 

zkušební úsek 
statická plošná tuhost 

C(A)stat [N.mm-3] 
ve vyjmutém stavu 

statická plošná tuhost 
C(A)stat [N.mm-3] 

ve vysušeném stavu 
změna v % 

Horní Počaply - 0,193 - 
Starý Kolín 0,103 0,144 +39,8 
Praha – 
Bělehradská 
(kolej č. 1) 

0,022 0,024 +9,1 

Ústí nad Labem 0,077 - - 
Kozolupy 0,126 0,229 +81,7 

 
 Dále bylo pomocí kopaných sond zjištěno, že u žádného typu antivibrační rohože 
nedošlo po dobu provozního ověřování k jejímu výraznějšímu mechanickému 
poškození. Současně bylo ověřeno, že mezi jednotlivými antivibračními rohožemi 
nejsou volné prostory ani mezery. 
 Laboratorní zkoušky rovněž prokázaly, že u antivibračních rohoží z pryžových 
granulátů dochází vlivem provozu ke značné změně statické plošné tuhosti. V tab. 4 
jsou porovnány hodnoty statické plošné tuhosti udávané výrobcem rohoží 
s hodnotami naměřenými na odebraných vzorcích rohoží ve vysušeném stavu. 
 
 Tab. 4  Statická plošná tuhost v závislosti na vlhkosti antivibrační rohože 

zkušební úsek 
statická plošná tuhost 

C(A)stat [N.mm-3] 
udávaná výrobcem 

statická plošná tuhost 
C(A)stat [N.mm-3] 

ve vysušeném stavu 
změna v % 

Horní Počaply 0,075 0,193 +157,3 
Starý Kolín 0,098 0,144 +46,9 
Praha – 
Bělehradská 
(kolej č. 1) 

0,033 0,024 -27,3 

Ústí nad Labem 0,087 - - 
Kozolupy 0,087 0,229 +163,2 
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7. Závěr 
 S přispěním zkušeností získaných při odběrech vzorků antivibračních rohoží a 
výsledků jejich terénních i laboratorních zkoušek vypracovala Katedra železničních 
staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2007 návrh Obecných technických 
podmínek SŽDC s názvem „Antivibrační rohože v tělese železničního spodku“ [4]. 
Tento předpis nabyl účinnosti 1. března 2008 a v průběhu téhož roku došlo i k jeho 
první novelizaci.  
 Pro další vývoj použití antivibračních rohoží z recyklovaných pryžových granulátů 
bude klíčové vyřešení problému se zajištěním dlouhodobě konstantních vlastností, 
zejména s důrazem na hodnotu statické plošné tuhosti.  
 V současné době lze konstatovat, že žádná z použitých antivibračních rohoží 
nezpůsobuje závažné poruchy geometrické polohy koleje a konstrukce pražcového 
podloží s antivibračními rohožemi je z pohledu provozu železniční tratě zcela 
bezpečná. Stinnou stránkou sledovaných zkušebních úseků je, že se v žádném 
z nich nepodařilo přesně definovat podíl antivibračních rohoží na snížení vibrací. 
Tato situace je dána tím, že při vložení antivibračních rohoží došlo vždy současně 
k modernizaci železničního spodku a svršku, tj. vložení nových pružných podložek 
pod kolejnici, nových pružných svěrek apod., které též mají pozitivní vliv na omezení 
šíření vibrací od kolejové dopravy do okolí železničních tratí. 
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Abstract 
The paper introduces some activities of the research project for Ministry of 
Environment of Czech Republic solved by SITA CZ and ECO-MANAGEMENT 
companies. This research project contains the pilot realization of integrated waste 
management systém in Šumperk district. Paper maps the situation in the area with 
respect to construction and demolition waste and makes some preliminary 
suggestions and conclusions. 
 

1. Úvod 
 Konec 20. století a začátek 21. století je ve znamení prudkého technologického 
rozvoje nových environmentálních postupů a technologií zvyšujících efektivitu 
nakládání s odpady. Výzkum a vývoj těchto postupů a technologií dosáhl rozsahů 
srovnatelných s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu kráčí moderní 
legislativa, která je v zemích Evropské unie založena na jednoduchém schématu, 
podporujícím prevenční postupy a systémy zpětného materiálového a energetického 
využití a pro zbytkový odpad pak technologie bezpečného odstranění. Současně tato 
legislativa podporuje princip blízkosti (nakládání s odpady přednostně v místě jejich 
vzniku). V lońském roce přijal Evropský parlament novou Směrnici č. 98/2008 o 
odpadech, která vymezuje pětistupňovou hierarchii: a) předcházení vzniku, b) úprava 
za účelem opětovného použití, c) recyklace, d) jiné využití, například energetické 
využití, e) odstranění. Tato směrnice stanoví recyklovat 50 % běžného komunálního 
odpadu včetně plastů, skla, papíru a kovů a 70 % odpadu ze stavebnictví do roku 
2020. Dále upravuje odpovědnost výrobce a klade důraz na zásadu soběstačnosti a 
blízkosti při nakládání s odpadem. Umožňuje rovněž členským státům omezit dovoz 
odpadu do země a přispívá ke zjednodušení dosavadních směrnic týkajících se 
nakládání s odpadem. V současné době probíhá intenzívní proces implementace této 
směrnice do naší legislativy, zejména pak na vytvořené nového zákona o odpadech. 
 Právě tato legislativa způsobila, že se vývojem a výrobou environmentálních 
technologií začaly zabývat vysoce profesionalizované společnosti. Podobná situace 
nastává v oblasti provozování systémů nakládání s odpady, kde vzhledem ke 
zvyšující se odbornosti a vysokým nárokům zákazníků je pro malé a střední 
organizace stále složitější vyhovět zvyšujícím se požadavkům trhu. Přelom tisíciletí 
byl ve znamení nového kvalitativně jiného pohledu na odpadové hospodářství, které 
se zařadilo k ostatním druhům služeb. 

 Zákazník - původce odpadů (průmyslový podnik, živnostník, služby, město, 
obec, atd.) se soustředí na svoji základní činnost, tedy výrobu, či poskytování služby, 
která je jeho hlavním úkolem. Ve své každodenní praxi uplatňuje preventivní a 
proaktivní přístup k řešení odpadového hospodářství, přičemž může využívat 
poskytované know-how. Vyžaduje outsourcing ostatních vedlejších procesů služeb 
tak, aby jeho vývoj a rozvoj byl zaměřen pouze na jeho primární činnosti. 
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 Výrobce – specializuje se na vývoj a výrobu ojedinělých druhů postupů a 
technologií pro nakládání s odpady. U těchto však převládá jejich velká variabilita 
(daná potřebami ojedinělosti každého případu) nad trvalou unifikací. Hlavními 
zákazníky pak nejsou převážně původci odpadů, ale provozovatelé systémů 
odpadového hospodářství v dané komoditě nebo ohraničeném regionu. 

 Provozovatel – specializovaný poskytovatel služeb v odpadovém hospodářství 
pro původce. S ohledem na zvýšení efektivnosti svých služeb je nucen integrovat své 
aktivity do komplexně provázaného systému. Nové logistické možnosti, zvyšující se 
náklady na moderní sofistikované technologie a částečné otevření hranic států pro 
pohyb vybraných druhů odpadů mu umožňují lepší zhodnocení jeho aktivit 
prostřednictvím vývozu těchto vybraných druhů odpadů. 
 Za účelem přiblížení se k evropské recyklační společnosti s vysokou úrovní 
hospodárnosti využívání zdrojů by měly být stanoveny cíle, pokud jde o přípravu na 
opětovné použití a recyklaci odpadů, které vylývají z nové Evropské směrnice o 
odpadech. Členské státy EU přistupují různým způsobem ke sběru odpadu z 
domácností i stavebnímu odpadu. Je proto vhodné, aby tyto cíle zohledňovaly různé 
způsoby sběru v různých členských státech a byly nalezeny vhodné společné 
postupy. 
 Při dosahování cílů předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi mohou hrát 
klíčovou úlohu hospodářské nástroje. Stavební odpad má často hodnotu jako zdroj a 
další uplatňování hospodářských nástrojů může maximalizovat jeho přínos, pokud 
jde o životní prostředí. Mělo by tedy být prosazováno používání těchto nástrojů na 
příslušné úrovni, přičemž se zdůrazňuje, že rozhodnutí o používání těchto nástrojů 
mohou učinit jednotlivé členské státy. Nejprve je však nutno tyto nové nástroje ověřit. 
Proto Ministerstva životního prostředí ČR financuje řadu výzkumných projektů v této 
oblasti. 
 V příspěvku budou prezentovány první závěry výzkumného projektu SPII2f1/30/07 
„Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů 
pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“ Resortního výzkumu Ministerstva 
životního prostředí ČR, zabývajícího se výzkumem integrovaného systému nakládání 
s odpady (se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, 
elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností), na kterém 
na základě smlouvy s MŽP v současné době pracují společnosti SITA CZ a.s. a 
ECO-Management, s.r.o.  
 Pro potřeby výběru oblasti pilotního projektu integrovaného systému nakládání s 
komunálními odpady byly stanoveny následující základní parametry: 

- území je vybaveno spádovým zařízením pro nakládání s odpady, s možností 
dalšího rozvoje; 

- odpadové hospodářství v oblasti bude zabezpečeno z převážné části jedním 
stabilizovaným operátorem; 

- území bude mít charakter mikroregionu alespoň na úrovni obec s rozšířenou 
působností (ORP), ve spádové oblasti bude zastoupeno osídlení městského, 
příměstského i venkovského typu. 

 Výzkumný projekt má jako pilotní oblast zvolen region, spadající pod ORP 
Šumperk, viz Obr. 1. 
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Obrázek č. 1: Mapa zájmová oblast pilotního projektu (měřítko 1 : 200 000) 

 

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému 
 Zamýšlený integrovaný systém nakládání s odpady má podle zadání MŽP 
integrovat zejména tyto odpadové proudy: nápojové obaly a obaly obecně, 
autovraky, elektrošrot, bioodpad a živnostenské odpady. Po provedení analýzy 
problematiky bylo navrženo rozšíření o stavební a demoliční odpady z komunální 
sféry. 
 V integrovaném systému jsou tak zastoupeny stavební odpady od občanů ze staveb, 
prováděných svépomocí, a od drobných živnostníků – stavebních řemeslníků. 
Základním zdrojem informací o stavebních odpadech v systému budou dostupná roční 
hlášení původců odpadů o produkci a nakládání s odpady, které musí původci předávat 
do 15. února  v každém roce na svoji obec s rozšířenou působností.. 
 Ne všechny skutečnosti jsou však odraženy v těchto ročních hlášeních púvodcú 
(například produkce těchto odpadů je uváděna přibližně třetinová oproti reálným 
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odhadům). Proto bude nutno využít doplňkové zdroje – souhrnné statistiky a odhady 
specifické produkce odpadů na obyvatele, porovnané s demografickými údaji. Lze 
předpokládat, že množství stavebních odpadů od občanů a živnostníků bude 
odhadnutelné pomocí specifické produkce na obyvatele pro většinu obcí a bude řádově 
stejné v celém regionu. Odpady z investičních akcí obcí, státu nebo větších 
podnikatelských subjektů nejsou vzhledem ke svému nestálému a špatně 
předvídatelnému objemu v integrovaném systému zatím začleněny. 
 Dále je možné využít obecně závazné vyhlášky jednotlivých obcí regionu k jejich 
systémům nakládání s odpady. 
 Další informace se budou týkat mapování možností pro nakládání se stavebními 
odpady. K tomuto účelu bude možno využít zejména veřejnou databázi krajských 
povolení zařízení pro nakládání s odpady (§ 14 Souhlas k provozování zařízení k 
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů), viz. http://websouhlasy.kr-
olomoucky.cz/. 

Svoz stavebních odpadů: 
• SITA CZ a.s. 

Sběrné dvory: 
• Šumperk (Anglická ulice), provozuje SITA CZ a.s. 

• Zábřeh (Dvorská ulice), provozuje EKO servis Zábřeh s.r.o. 

Skládka: 

• Rapotín (ulice Na Střelnici), provozuje SITA CZ a.s. 

Produkce: 
 Následující tabulka uvádí seznam obcí regionu s počty obyvatel, odhady počtu 
obyvatel v rekreačních stavbách a další odhadovaný koeficient zvyšující nebo snižující 
celkový počet obyvatel v závislosti na celkové produkci jiných odpadů v obci (pokud 
obyvatelé jsou spíše aktivnější, modifikátor je kladný, pokud obyvatelé v obci 
pravděpodobně příliš času netráví, modifikátor je záporný). Podíl rodinných domů slouží 
k určení, jaký podíl obyvatelstva bude vynásoben specifickou produkcí pro rodinné 
domy (50 kg/obyv.) a specifickou produkcí pro bytové domy. (10 kg/obyv.). 
 

obec obyvatelé chataři další podíl r. 
domů kg/obyv t/rok 

Bludov 3139 165 1000 86% 61 191 
Bohdíkov 1431 138 -500 87% 33 48 
Bohutín 809 18   56% 33 27 
Branná 296 53 -250 43% 9 3 
Bratrušov 574 40   94% 51 29 
Bušín 421 108   92% 59 25 
D. Studénky 1313 70   92% 49 65 
Dlouhomilov 476 103   98% 60 28 
Hanušovice 3438 80   35% 25 84 
Hraběšice 124 23 -100 100% 19 2 
Hrabišín 862 88   85% 48 42 
Chromeč 586 68   99% 55 32 
Jakubovice 192 120 -150 97% 41 8 
Janoušov 49 23 -50 100% 22 1 
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obec obyvatelé chataři další podíl r. 
domů kg/obyv t/rok 

Jindřichov 1411 148   39% 28 40 
Kopřivná 290 28 -100 87% 34 10 
Libina 3489 298   73% 43 148 
Loučná n.D. 1842 125   55% 34 63 
Malá Morava 568 130   62% 43 24 
Nový Malín 3008 120 -2000 92% 18 53 
Olšany 1086 120   51% 34 37 
Oskava 1420 200   72% 44 63 
Písařov 704 200 -400 85% 32 22 
Rapotín 3196 100   66% 38 120 
Rejchartice 190 25 -100 77% 25 5 
Ruda n.M. 2569 538   87% 54 139 
Sobotín 2386 150   72% 41 98 
Staré Město 1955 110 500 47% 38 74 
Sudkov 1174 65   66% 38 45 
Šléglov 34 13   96% 66 2 
Šumperk 27946 153 -1000 18% 17 466 
Velké Losiny 2783 165 -800 70% 29 82 
Vernířovice 199 70   91% 63 12 
Vikantice 93 10   37% 27 3 
Vikýřovice 2129 68   91% 48 102 
Za ORP 72182 3925 0   30 2193 

Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření 
 Další zpřesňování se bude týkat zejména recyklačních možností, rozložení produkce 
odpadů podle spádovosti a odhadu zastoupení prevence vzniku odpadů. 
 Výsledky analýz budou použity zejména pro stanovení kapacit případných nových 
dobudovaných technologií a shromaždišť odpadů. 
 

3. Předběžný předpoklad změn v systému 
 Aktuální praktické zkušenosti z posledních deseti let generují nové priority pro 
budoucí organizační a technologické systémy odpadového hospodářství. 
Samozřejmě musí pokračovat trend minimalizace odpadů a následně musí být 
upřednostněno opětovné využití, a recyklace. Paralelně s těmito procesy však 
složení odpadů, kde začínají převažovat vysoce výhřevné materiály (hlavně z obalů), 
ukazuje, že využití energie z těchto odpadů je skutečně reálným řešením. 
 Po celou dobu trvání projektu bude monitorována produkce a nakládání s odpady 
v pilotním území. Bude sledováno jaký vliv budou mít realizovaná opatření a 
optimalizace v tomto regionu a bude se průběžně vyhodnocovat efektivnost těchto 
opatření. 
 Hledání technologických nástrojů bude zaměřeno zejména na přímé zlepšování 
výše uvedených parametrů, kdy integrace a vyšší informovanost umožní nově využít 
zejména technologie s vyšším objemem (s úsporou na principu množstevních slev) 
nebo všeobecně náročnější technologie a postupy. 
 Organizační nástroje spočívají zejména ve zlepšování logistiky svozu a dalšího 
nakládání s odpady (opět budou tyto nástroje umožněny díky integraci – za 
předchozího „neintegrovaného“ stavu nebyly tyto nástroje možné). Známé negativní 
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příklady z neintegrovaných systémů (například město Brno a nekoordinovaný svoz 
živnostenského odpadu) tak budou vyřešeny. Organizační nástroje budou částečně 
provázány s nástroji informačními.[1]. Přínos těchto nástrojů bude měřen 
multikriteriálně na základě ceny za logistické operace, na základě šetrnosti k 
životnímu prostředí, snadnosti využití pro producenty odpadů, atd. V tomto měření 
budou nepřímo zohledněny i všechny ostatní nástroje (legislativní, informační i 
technologické) a tím pádem se bude jednat o měření přínosů celého projektu. 

 
4. Závěr 
 Zamýšlený integrovaný systém nakládání s odpady v sobě zahrnuje několik 
heterogenních oblastí odpadového hospodářství, jejichž integrace bude přínosem 
zejména z logistického a informačního hlediska (a tím snazší využití pro producenty 
odpadů i pro zpracovatele). V dalším průběhu projektu budou testovány 
technologické nástroje, jejichž využitelnost je umožněna díky integrovanému 
systému, poté budou navrženy, testovány a objektivně ověřovány organizační 
nástroje, které budou hlavním přínosem celého integrovaného systému. 
 

5. Literatura 
 [1] HŘEBÍČEK, J., HORSÁK, Z., HEJČ, M., PILIAR. F.: Informační podpora 
integrovaného systému nakládání s odpady, Konference Odpadové Fórum 2008, 
Milovy, In Soubor Odpadové fórum 2008. Praha : PCHE PetroCHemEng, 2008. od s. 
4153-4156, 4 s. ISBN 978-80-02-02013-4. 
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1. ÚVOD 

Vedlejší energetické produkty (dále jen“VEP“), zejména ze spalování uhlí, 
představují skupinu produktů, které jejich producenti uvádějí na trh jako výrobky 
(stavební výrobky) nebo kterých se zbavují jako odpadů. Podle normy ČSN 07 7001 
„Popelové hospodářství“  jsou VEP (tuhé zbytky po spalování uhlí) definovány jako 
popel, struska, škvára, popílek. Do této skupiny náleží rovněž energosádrovec a 
popílek z fluidního spalování. Za vedlejší energetické produkty jsou producenty 
považovány i upravené uvedené tuhé (pevné) zbytky po spalování uhlí, které jsou 
označovány jako aglomerát, stabilizát apod. 
 
2. Vznik, vlastnosti a využití VEP 
Pevné odpadní produkty ze spalovacích procesů jsou specifickým případem 
materiálů s možnou praktickou využitelností v široké řadě oblastí, kde 
vznikající objemy těchto materiálů v současné době přesahují zřejmě aktuální 
poptávku viz graf č.1. Zdroji těchto odpadů (VEP) jsou topeniště a spalovací 
zařízení spalující černé a hnědé uhlí, lignit, koks, topeniště na dřevo, případně i 
spoluspalující nebo spalující odpady. Dalšími zdroji jsou i procesy čištění spalin 
z uvedených spalovacích procesů. Většina těchto VEP je považována za materiálově 
využitelné. Největší množství VEP produkují  tepelné elektrárny a teplárny spalující 
hnědé či černé uhlí.  
Uhlí se skládá z organické části, tzv. hořlaviny a z anorganických podílu, tzv. 
popelovin a vody. Popeloviny v uhelné hmotě (minerální látky - především kaolinit, 
illit, pyrit, markazit, kalcit, dolomit, siderit, křemen) jsou prekurzorem pevných zbytků 
po spalování - VEP. Obsah popela se liší podle druhu uhlí, bývá 9% až 45% 
v hnědém uhlí, v černém uhlí je popela méně. Složení popela je zpravidla udáváno 
v hmot. % jako obsah oxidů: SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Mn3O4, SO3, 
Na2O, K2O, P2O5.Při spalování uhlí v průmyslových zařízeních vznikají popeloviny 
v ohništi (struska či škvára) a dále při čištění spalin (popílek, energosádrovec). 
Poměr popílku ku strusce či škváře je cca 75 – 85% : 25 – 15%.  
Popílky vždy obsahují také zbytky původního či do různého stupně 
přeměněného paliva (nedopal). Obsah zbytků spalitelných látek se hodnotí 
stanovením ztráty žíháním (např. žíháním při teplotě 1100°Ci do ustálené hmotnosti). 
Obsahu organických sloučenin v popílcích nebylo dosud věnováno tolik pozornosti 
jako obsahu těžkých kovů. Byl zkoumán např. obsah alifatických sloučeninii, PAHs, 
PCB, PCDDs/PCDFs,VOC.  
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Doprovodné prvky v popílku jsou zastoupeny v různých hmotnostních 
podílech, koncentrace se pohybují od méně než 1 mg/kg až do 3500 mg/kg. Lze 
nalézt téměř všechny prvky, významněji např.: Mn, Zn, As, Ba, Be, Co, Cu, Mn, 
Ni, Pb, Hg, Cr. Výskyt  jednotlivých stopových prvků v různých produktech spalování 
závisí na charakteru vazby v uhelné hmotě, velikosti částic a geochemickém chování 
prvků. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími těkání stopových prvků jsou teplota 
spalování a tlak par stopových prvků. Po spalování se většina stopových prvků 
nachází ve formě oxidů. Při ochlazování spalin (130-140°C) může docházet ke 
kondenzaci těchto oxidů na částicích popílku. 
Uhlí obsahuje radionuklidy 40K, 232Th, 235U, 238U a další prvky rozkladové řady 
posledních tří jmenovaných nuklidů (zejména 226Ra,210Pb, 234Th, 214Pb, 228Ac). 
Většina radionuklidů se kumuluje ve strusce či škváře, menší část v popílku. 
Výsledky mezinárodního měření  radiační aktivity polétavého popílku vzniklého při 
hoření uhlí vykazovaly rozmez  60 – 1000 Bq/kg. Střední hodnoty  údajů  sahají od 
90 do 180 Bq/kg s nejvyššími hodnotami až 1000 Bq/kg u uranové řady a od 70 do 
150 Bq/kg s nejvyššími hodnotami až 290 Bq/kg  u řady homologů  thoria.  
Fyzikální, chemické, mineralogické, morfologické a případně i technologické 
vlastnosti popelovin jsou závislé na kvalitě a druhu (lokalitě a sloji) použitého paliva, 
na technologii spalovacího procesu a na způsobu odběru popelovin z místa vzniku 
(suchý, mokrý způsob). U produktů odsíření spalin jsou tyto vlastnosti závislé 
zejména na typu technologie čištění spalin.  
 

2. PROBLEMATIKA  UVÁDĚNÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ JAKO 
VÝROBKŮ NA TRHU 

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nejsou stanovena zvláštní obecně závazná 
environmentální kritéria pro stavební výrobky, může docházet a také 
pravděpodobně dochází ke „zneužívání“ procesu certifikace výrobků, zejména tzv. 
dobrovolné certifikace. Neexistence obecně závazných environmentálních 
požadavků na stavební výrobky nebo jejich složky, které nejsou získány vytěžením 
z přírodního prostředí nebo jejichž surovinovým základem nejsou nerostné suroviny, 
vytváří právně nejednoznačné prostředí, které umožňuje  jejich legální aplikaci  do 
nechráněného životního prostředí bez opory v právu. Vlastnosti VEP nejsou 
hodnoceny z hlediska  jejich bezpečnosti pro zdraví lidí. Pro životní prostředí 
nejsou podřizovány požadavkům složkovým zákonům upravujícím ochranu zdraví lidí 
a životního prostředí ale libovolně stanoveným limitním hodnotám vybraných 
ukazatelů. Na posouzení výrobků z hlediska zdravotních rizik se zpravidla nepodílí 
orgány veřejného zdraví.  Jako kritérium pro uvolnění škodlivých látek z výrobků 
do životního prostředí je často využíván pouze zákon o odpadech, který není 
pro řízení nakládání s výrobky určen.  K  využívání odpadů na povrchu terénu jsou 
stanoveny limity škodlivin v prováděcí vyhlášky č. 294/2005 Sb., které umožňují 
uvolňování odpadů do životního prostředí za podmínek rozdílných od obecných 
požadavků k ochraně životního prostředí a zdraví lidí. Tyto limity jsou použitelné 
pouze v případě využívání odpadů. Jejich využívání, v případě produkce výrobků, 
snižuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Uvedené 
skutečnosti jsou většinou legalizovány v rozhodnutích správních orgánů, 
zejména stavebních úřadů. Při rozhodování certifikačních orgánů posuzujících 
výrobky nejsou zohledňovány ani stávající technické normy, které danou 
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problematiku upravují (technické normy stanovující kvalitativní ukazatele stavebních 
výrobků z popelovin - ČSN 72 2071).   
 

Stávající praxe hodnocení stanovených výrobků z VEP je ve své podstatě 
stanovena v technických návodech pro činnost autorizovaných osob při 
posuzování shody, platných pro rok 2008 (návody se každoročně aktualizují) a 
individuálně se stanovuje pro nestanovené výrobky z VEP. Nedostatek 
technických návodů je spatřován zejména ve využívání postupů zkoušek a pro 
hodnocení jejich výsledků s používáním limitů platných pro využívání odpadů na 
povrchu terénu a v některých případech limitů převzatých z dnes již neplatných 
předpisů z oblasti odpadového hospodářství (viz pro činnost autorizovaných osob při 
posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, pro výrobkovou skupinu: Popílky a směsi s popílkem pro 
konstrukční vrstvy vozovek, technický návod č. 09.11.02 Popílky a směsi s popílkem 
pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních 
komunikací). Uvedené limity se týkají zejména ochrany životního prostředí.  

       Tab.č.1 

 
prvek 

nejvyšší přípustné 
množství 

(technický návod výrobku 
č. 09.11.01,02,03) 

(mg.l-1) 

třída vyluhovatelnosti I*  
(vyhláška č. 294/2005 

Sb.) 
(mg.l-1) 

Ag 0,1 - 
As 0,1 0,05 
Ba 1,0 2 
Be 0,005 - 
Pb 0,1 0,05 
Cd 0,005 0,004 

Cr celkový 0,1 0,05 
Co 0,1 - 
Cu 1,0 0,2 
Ni 0,1 0,04 
Hg 0,005 0,001 
Se 0,05 0,01 
V 0,2 - 

Zn 3,0 0,4 

Poznámka:  u  třídy  vyluhovatelnosti  I,  určené  pro  posouzení  odpadů,  se  dále  sledují  ve 
vodném výluhu následující ukazatele: DOC,  fenolový  index, chloridy,  fluoridy, sírany, Sb, 
Mo, RL, pH. 

Jako příklad je  v tab.č.1  uvedeno porovnání limitních hodnot sledovaných ukazatelů 
výrobku z popílku, určeného pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy 
při stavbě pozemních komunikací s ukazateli výluhové třídy I, určené pro ukládání 
odpadů na skládku inertních odpadů S-IO. 
Hledisko sledování dopadů nakládání se stanovenými stavebními výrobky z 
VEP na zdraví lidí, které má být součástí posuzování těchto výrobků 
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autorizovanými osobami není nijak právními ani metodickými předpisy 
upraveno – respektive je upraveno nejednoznačně. Nestanovené výrobky  
z VEP z tohoto hlediska nikdo neposuzuje. 

 

3.Stav posuzování stavebních výrobků ve světě a ČR 
V rámci harmonizace uvnitř Evropské unie (dále jen „EU“) byla v roce 2005 založena 
Technická komise CEN/TC 351.  Tato komise zpracovává metody stanovení pro 
horizontální přístup k uvolňování regulovaných nebezpečných látek během používání 
výrobku. Práce vycházejí z mandátu M/366 EN. Základem pro práci jsou existující 
zkušební metody, které budou ověřovány pro stavební výrobky, vzhledem 
k zamýšlenému účelu používání. Nově vznikající horizontální harmonizované normy 
v rámci CEN/TC 351 se týkají nebezpečných látek, přípravků a radioaktivních látek, 
které mohou představovat nebezpečí pro člověka a životní prostředí během běžného 
používání stavebních výrobků instalovaných ve stavbě. První výstupy komise jsou 
plánovány na rok 2010 (2011).Zvláštní právní úprava pro nebezpečné látky ve 
stavebních výrobcích prozatím neexistuje ani na úrovni ES ani v České 
republice. Dokud Evropská komise neukončila přípravu specifických právních 
norem, je nutno se řídit (relativně obsáhlou) současně platnými předpisy, jež 
se potenciálně mohou stavebních výrobků týkat. U stavebních výrobků se u 
chemických látek především sleduje, zda jsou řádně klasifikovány, registrovány, 
evidovány, označeny, oznámeny a zda jsou doprovázeny správně vypracovaným 
bezpečnostním listem. V tomto rámci se posuzuje obsah nebezpečných chemických 
látek a možné riziko ohrožení zdraví obyvatel a životního prostředí 
 Ve většině evropských států se k výrobě stavebního materiálu a použití ve 
stavebnictví se mohou používat jen popílky a strusky neobsahující nebezpečné 
látky. Výjimka je možná pouze v případě zvláštního využití a po prokázání, že žádný 
jiný materiál nevykazuje nutné stavebnětechnické vlastnosti a že zamýšlené využití 
není škodlivé vůči životnímu prostředí. Popílek či případně vysokopecní struska 
smějí být používány pouze ve vázané formě. Přidávají se buď do cementu  nebo 
do betonu. V žádném případě však není povoleno používat je v sypké podobě jako 
např. podkladový materiál při stavbě silnic. Stejné zkušenosti jsou i např. v USA. Zde 
jsou stanoveny přesné postupy hodnocení  využívání VEP z hlediska 
environmentálních a zdravotních rizik.  

 

4. Návrhy řešení 

V roce 2008 bylo v rámci projektů VaV Ministerstva životního prostředí započato 
řešení projektu „Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za 
vhodný zdroj nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických 
produktů) ve smyslu současných právních požadavků na ochranu zdraví lidí, 
životní prostředí a vyhodnocení získaných informací pro stanovení bezpečných 
postupů a požadavků pro jejich používání“. Cílem projektu je stanovení 
bezpečných postupů pro využívání zejména vedlejších energetických produktů, které 
jsou hmotnostně významným zdrojem možné náhrady primárních přírodních zdrojů 
při současné minimalizaci (optimalizaci) negativních vlivů na zdraví lidí a životní 
prostředí, při jejich uplatnění ve stavebnictví, při zahlazování důsledků hornické 
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činnosti a jinou lidskou činností postižených pozemků a při výrobě stavebních 
výrobků. 
 
 
Očekávaným přínosem bude: 

• stanovení environmentálně bezpečných kritérií výrobků zaměřených na 
snížení rizik úniku organických látek a těžkých kovů do životního prostředí, 
včetně ověření postupů a navržených závazných hodnot při užitečném 
nakládání s vedlejšími energetickými produkty (dále jen „VEP“)  

• stanovení metod hodnocení podle současných poznatků 
• stanovení návrhu postupů a závazných hodnot pro certifikaci výrobků z VEP, 
• návrh řešení přechodu odpadu na výrobek z pohledu legislativního a 

organizačního. 
 
Výsledky projektu přispějí k rozhodování o možnostech bezpečného způsobu 
užitečného nakládání s VEP  v souladu s požadavky platných právních předpisů a  
na základě  vyhodnocení  reálného či potenciálního vlivu zjištěných prioritních 
kontaminantů na lidské zdraví a životní prostředí. V případě hodnocení rizik pro 
jednotlivé složky životního prostředí budou stanoveny charakteristiky ohrožených 
ekosystémů a kvalitativní, případně kvantitativní popis potenciálních rizik včetně 
mechanismů jejich možného působení.  
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Abstract 
The paper deals with the situation in construction and demolition waste recycling in 
Czech Republic during the recent years. It also made analysis of the latest legislation 
in the recycling of construction and demolition waste and the possibility of declaration 
of such recycled product. 

 

1. Úvod 
Je všeobecně známo, že stav recyklace v jednotlivých částech ČR je značně 

rozdílný. V oblastech s vysokými cenami za ukládání odpadů a fungujícími 
kontrolními systémy nakládání s nimi,  je o recyklaci zájem - poplatky za recyklaci 
tříděného stavebního odpadu jsou obvykle nižší než poplatky za jeho ukládání na 
legální skládku (která by obecně měla být kategorie minimálně S-OO, v případě 
inertních odpadů i S-IO). Týká se to zejména větších městských aglomerací. 

 
2. Produkce stavebních odpadů a recyklátů z nich 
Množství vzniklých stavebních odpadů v letech 2004 až 2007 dle databáze 

ISOH a Českého statistického úřadu je v tab. 1. Uvedená tabulka vychází z databáze 
oficiálního informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) ČR, 
spravovaného Ministerstvem životního prostředí a realizovaného do roku 2006 
Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v současnosti firmou Cenia. 
Uvedená data však  s ohledem na platnou definici odpadů v zákoně o odpadech 
185/2001 Sb. nemohou postihnout celou produkci všech, ale zejména 
z hmotnostního hlediska stěžejních druhů inertních minerálních stavebních odpadů 
skupiny 1701, 1703 a 1705. Dle zmíněné definice je: „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.“ (Zákon 
185/2001 Sb. § 3, odst. 1).  Je proto přirozené, že značné množství vytěžené zeminy 
a kameniva i dalších inertních stavebních odpadů tuto definici nenaplňuje.  Jedná se 
zejména o produkci recyklátů v místě demolice či stavby, pokud tyto nemění svého 
majitele (recyklační firma zde působí pouze jako jistá forma služby) a proto i materiál 
vstupující do procesu recyklace nelze chápat jako odpad ve smyslu zákona o 
odpadech. 185/2001 Sb.  Recyklační firma zde vstupuje do vztahu s majitelem 
inertního minerálního materiálu dle schématu: 

majitel inertního minerálního materiálu               recyklační firma    
a nemá dánu ze zákona o odpadech povinnost, takovouto činnost uvádět do 
přehledu o nakládání s odpady. Tuto povinnost nemá ani majitel inertního 
minerálního materiálu, pokud jej v recyklované podobě využije pro svoji potřebu. 
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Proto takto recyklované inertní minerální odpady ani produkty z nich vyrobené 
zpravidla neprocházejí databází ISOH.  

 
Tab. 1 Přehled produkce SDO v ČR v letech 2004 až 2007 

 rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

rok 
2007 

skupina odpad [kt] [kt] [kt] [kt] 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   2 491 2 945 2 347 3 007
17 01 01 Beton  1 313 1 340 899 1 143
17 01 02 Cihly  653 788 766 542
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  26 32 11 9
17 01 06* Směsi obsahující  nebezpečné látky 100 166 105 76
17 01 07 Směsi neuvedené pod č. 17 01 06   399 619 566 1 236
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu  354 344 312 473
17 03 01* Asfalt. směsi obsahující dehet  2 3 4 4
17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01  351 341 308 469
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu   0 0 0 0
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont. 

míst), kamení a vytěžená hlušina  
6 414 8 567 7 232 7 120

17 05 03* Zem. a kam. obsahující nebez. látky  366 243 360 156
17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03  5 612 7 916 6 401 6 625
17 05 05* Vyt. hlušina obsahující nebez. látky  2 1 0 
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05  378 340 402 203
17 05 07* Štěrk ze žel. svršku obsahující NL 6 19 6 13
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený 

pod číslem 17 05 07  
50 50 61 123

17 06 Izol.  a staveb. materiály s azbestem  95 110 89 74
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu  2 3 1 1
17 06 03* Jiné izol. mater., obsahující neb. látky  1 2 1 0
17 06 04 Izol. mat. neuv. pod č. 170601 a 03  84 99 77 69
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest  9 7 10 4
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  7 12 9 6
17 08 01* Mater. znečištěné nebez. látkami  0 0 0 0
17 08 02 Materiály neuvedené pod č. 17 08 01  7 12 9 6
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   345 852 468 694
17 09 01* SDO obsahující rtuť  0 0 0 4
17 09 02* SDO obsahující PCB  0 0 0 0
17 09 03* Jiné SDO obsahující nebez. látky  63 111 65 60
17 09 04 Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03  282 740 403 629

 C E L K E M 9 705 12 831 10 457 11 373
Zdroj – rok 2004 až 2006 databáze ISOH, rok 2007 databáze ČSÚ 

 
Aby bylo možno produkci recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů 

alespoň přibližně v čase a místě sledovat, zabývá se (kromě jiného) dlouhodobě 
touto činností Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM). 
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V databázi je ca 40 firem, které realizují recyklaci SDO v ČR. Tyto firmy produkují 
více než 90 % recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Přehledně jsou údaje 
o produkovaných množstvích recyklátů v jednotlivých komoditách v letech 2002 až 
2007 uvedeny v tab. 2. 
Tab. 2 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (v kt) 

Rok 
Druh recyklovaného odpadu 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cihelná suť  1409 1392 1664 1711 1616 1996
Betonová suť  1014 1255 994 1233 1112 1611
Asfaltové směsi bez dehtu  475 516 514 598 576 728
Směsný stavební odpad  1 59 131 122 54 40
Kamenivo  464 913 719 596 738 975
         (z toho železniční lože) 290 225 200 89 185 200
Výkopové zeminy  339 452 432 298 590 691
Ostatní  301 261 309 134 387 471

Celkem  4003 4849 4771 4865 5072 6511
Z toho minerální suť  
(cih. suť + betonová suť + asfalty + 
směs. st. odpad) 

2898 3222 3303 3665 3357 4375

Celkem zeminy a recyklované 
kamenivo 804 1366 1151 894 1328 1665

Rec. dalších odpadů (struska a 
uhelná hlušina) celk. 301 261 309 134 387 311

Celková produkce minerální sutě 
dle databáze ISOH  (1701 + 1703 + 
1709 bez NL, zp. nak. A00) 

2046 3024 3860 2952 3818 4029 

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

4200 
až 

4700 

5000 
až 

5500 

5000 
až 

5500 

5000 
až 

5500 

5300 
až 

5700 

5700 
až 

6500 
 zdroj databáze ARSM 

Z výše uvedených dat lze kvalifikovaně odhadnout, že je v ČR recyklováno 
kolem 60 % stavebních odpadů (bez výkopové zeminy), což je ve srovnání se 
zeměmi EU (kde je recyklováno ca 60 až 90%) již přijatelná hodnota.  

Zajímavé je srovnání produkce recyklátů vyrobených ze stavebních odpadů a 
produkce stavebního kamene. V ČR osciluje v letech 2003 až 2007 poměr produkce 
recyklátů vyrobených ze stavebních odpadů (skupiny 1701 dle Katalogu odpadů – 
cihly, beton, keramika, směsný stavební odpad) a produkce stavebního kamene 
kolem 7 až 8% (obr. 1). Tato situace se však v jednotlivých krajích mezi sebou 
výrazněji odlišuje.  Vcelku logicky trvale dosahuje maximálních hodnot v krajích 
s nízkým objemem těžby stavebního kamene (hlavní město Praha  a Zlínský kraj). 
Naopak je tento poměr velmi nízký v kraji Karlovarském a Vysočině.  
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Obr. 1 Graf poměru produkce recyklátů a těžby stavebního kamene v letech  
2003 až 2007 

K dalšímu zkvalitnění celého systému recyklace zejména ve velkých městech, 
které jsou z hlediska objemů recyklovaných stavebních a demoličních odpadů zcela 
dominantní, by zcela jistě přispělo vydání jednoznačných podmínek pro tuto činnost. 
I když většinou tato města vydala své vlastní vyhlášky o nakládání s odpady, které se 
věnují i nakládání a recyklaci stavebních a demoličních odpadů, ne vždy je tato 
činnost z úrovně orgánů státní správy i samosprávy podporována. Problém je 
zejména ve skutečnosti, že provoz recyklační linky SDO i přes veškerou snahu jejího 
provozovatele zatěžuje životní prostředí ve svém blízkém okolí. Toto vyplývá jak 
z provozu vlastní recyklační linky a nezbytných manipulací jak se stavebními sutěmi, 
tak i recykláty, tak také ze zvýšeného provozu nákladních vozidel v okolí. Provoz 
vlastní recyklační linky je vždy spojen s nárůstem prašnosti v nejbližším okolí (ca do 
300 m), nárůst hluku s ohledem na moderní drtící a manipulační techniku již není 
signifikantní.   

V posledním období je odmítání provozů pro recyklaci SDO např. velmi silné ze 
strany hlavního města Prahy. Je přirozené, že není možno provozovat recyklační 
linky v blízkosti zástavby, ale na druhé straně budou jak stavební a demoliční 
odpady, tak také kamenivo či recykláty pro stavby přepravovány na velké 
vzdálenosti, což zatíží životní prostředí více, než provoz recyklačních linek. 
Samozřejmě zde také vyvstává otázka, že toto odmítání je zcela v rozporu s Plánem 
odpadového hospodářství. 
 

3. Faktory ovlivňující produkci recyklátů ze SDO 
Z hlediska využitelnosti a prodejnosti jsou jako recykláty trvale nejzajímavější 

betony a železobetony (lze je využít jako velmi kvalitní recyklované kamenivo), 
asfaltové kry a odfrézované vrstvy, které obsahují jak kamenivo, tak i podíl asfaltu. 
Dále je možno s výhodou využít pro recyklaci i výkopovou zeminu, zejména 
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s vysokým podílem kameniva. Při vhodné úpravě je zemina selektována a jako 
hlavní produkt vzniká hrubé kamenivo případně směs hrubého a drobného 
kameniva. 

Z hlediska uplatnitelnosti na trhu je však výrazně složitější situace u recyklátu 
z cihelného zdiva. V katalogu odpadů je vstupní produkt nazýván ne příliš vhodným 
názvem – cihly. Je zcela zřejmé, že cihelné zdivo obsahuje i řadu dalších složek – 
zejména jsou to maltoviny a omítky. S ohledem na nepříliš vysokou kvalitu 
výstupního produktu je o tento materiál nižší zájem (i když vhodným postupem 
recyklace z něj lze velmi jemné částice maltovin a omítek takřka odstranit). 
Problémem zde zůstává nízká trvanlivost (odolnost proti zmrazování a 
rozmrazování), která je daná vysokou nasákavostí. I přes tyto vlastnosti však lze i 
tento materiál využít v řadě aplikací. Jako jednu z velmi perspektivních lze označit 
výzkum, prováděný na ČVUT, fakultě stavební, který se úspěšně zabývá aplikacemi 
využívání recyklátů ze zdiva ve vláknobetonech [5]. 

 
4. Zařazení recyklátů do systému jejich hodnocení dle platné legislativy 
Z hlediska producenta recyklátu existují dvě (resp. tři) základní cesty 

k uplatnění recyklátu na trhu: 
a) jako upraveného odpadu, 
b) jako nestanoveného výrobku (ve smyslu zákona 102/2001 S. o obecné 

bezpečnosti výrobků s ohledem na zákon 22/1997 a nařízení vlády  312/2005 Sb.) 
c) v případě, že je recyklát využíván přímo původcem odpadu, není dle současné 

platné legislativy nutno činit žádná opatření ve smyslu zákona o odpadech, neboť 
tento materiál nenaplňuje definici odpadu ve smyslu zmíněného zákona. 

Při deklaraci recyklátu jako odpadu (metoda často uplatňovaná např. v Německu 
a  Holandsku) se na jedné straně na vzniklý recyklát nevztahuje zákon 102/2001 Sb.  
a další, na straně druhé má však odběratel takového recyklátu (byť prokazatelně bez 
škodlivých vlastností ve smyslu vyhlášky 294/2005 Sb.) ve smyslu zákona o 
odpadech jednoznačnou povinnost mít udělený souhlas krajského úřadu k nakládání 
s odpady! 

V nově přijaté směrnici EU a Rady 98/2008 o odpadech však lze vysledovat 
výrazně jednodušší možnost nakládání s některými stavebními a demoličními 
odpady než tomu bylo doposud. Je to dáno zejména zavedením a definicí nového 
pojmu „vedlejší produkt“ (orig. „byproduct“).  Směrnice jej definuje jako „látku nebo 
předmět vzniklý při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto 
předmětu“ a to, jsou-li splněny tyto podmínky: 

a) další využití látky nebo předmětu je jisté; 
b) látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než běžným 

průmyslovým způsobem; 
c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu a 
d) další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět splňují všechny příslušné 

požadavky, pokud jde o výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u 
konkrétního použití a nepovedou k celkovým nepříznivým účinkům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví.“ 
Na základě výše uvedených podmínek pak mohou jednotlivé členské státy 

přijmout opatření, kterými se stanoví kritéria, jež musí být splněna k tomu, aby 
konkrétní látka nebo předmět mohly být považovány za vedlejší produkt a nikoli 
odpad. 
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V souladu s touto směrnicí pak lze považovat např. veškeré výkopové zeminy a 
kamenivo za „vedlejší produkt“ a výrobky z něj vyrobené by měly, jako tzv. 
nestanovené výrobky odpovídat pouze podmínkám dle zákona 102/2001 Sb. 
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
bezpečnosti výrobků). Součástí této obecné bezpečnosti je i to, že výrobky podléhají 
příslušným technickým normám - zde zejména normám platným pro kamenivo. 

Producent recyklátu jako výrobku by měl tedy v souladu s platnou legislativou 
deklarovat vlastnosti recyklátu jako nestanoveného výrobku dle příslušných norem 
pro kamenivo. Jedná se zde o recyklované kamenivo, které je dle ČSN definováno 
jako „kamenivo získané zpracováním anorganického materiálu dříve použitého 
v konstrukci“ 

 V ČR existuje řada harmonizovaných norem, které umožňují jednoznačně 
využití recyklovaných inertních minerálních stavebních odpadů jako recyklovaného 
kameniva. Nejčastěji se jedná o: 

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 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). 

Nejčastěji bývá recyklát ze SDO využíván podle ČSN EN 13 242. Rozsah 
zkoušek a deklarace vlastností (obdobně jako u ostatních norem pro kamenivo) se 
omezuje dle určeného použití kameniva 
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Abstract 
The CDW recycling issue is not only about the suitable technological recycling 
method selection. Concerning the location of existing recycling centres and their 
capacity, location of waste sources in area and their mutual transportation distances 
and concerning the quantity and type of vehicles, is the determination place of waste 
treating important as well. This paper deals with size determination of existing 
recycling plants interest area and determination of uncovering area by recycling 
centres. There is necessary to locate the new-built recycling plants or to use 
recycling possibilities by mobile recycling links.  
 
1. Úvod 
 Z posledných prieskumov je zrejmé, že v štátoch Európskej Únie existuje rôzny 
prístup k nakladaniu so stavebným a demolačným odpadom. Krajiny s 
environmentálne orientovanou politikou uprednostňujú predchádzanie vzniku 
odpadov a ich zhodnocovanie pred ich zneškodňovaním a vytvárajú legislatívne 
nástroje, ktorými sa snažia „prinútiť“ k takémuto prístupu aj jednotlivé podnikateľské 
subjekty. Prioritou je najmä minimalizácia objemu odpadov a nákladov na ich 
spracovanie a maximalizácia miery zhodnotenia SDO. V súvislosti s otvorením 
fondov EÚ v oblasti životného prostredia možno očakávať ešte intenzívnejší nárast 
záujmu o recykláciu stavebných odpadov ako to bolo v minulosti. Napríklad, v roku 
2005 bolo z celkového množstva vzniknutého SDO zhodnotených 49% a na skládky 
odpadu bolo uložených 31% materiálu.  
 Samozrejme, pri riešení problematiky recyklácie SDO môžme uvažovať s dvoma 
základnými spôsobmi, a to recyklácia v mieste vzniku odpadov a recyklácia mimo 
miesta vzniku odpadov, v recyklačných závodoch. Obidva druhy recyklácie sa 
vyznačujú použitím špecifických recyklačných zariadení (mobilné alebo statické) a 
majú svoje výhody a nevýhody. Vhodnosť vybraného riešenia závisí od toho, či sa 
v danej oblasti nachádza stredisko na recykláciu odpadov alebo nie.  V budúcnosti 
pri riešení problematiky zhodnocovania SDO by sme však mali preferovať off-site 
recykláciu, ktorá zabezpečuje spracovanie SDO prostredníctvom  veľkokapacitných 
zariadení. Tieto recyklačné zariadenia sa vyznačujú schopnosťou zabezpečiť 
spracovanie veľkého objemu nie homogénneho SDO a recykláty takto získané  sú 
vysoko kvalitné v porovnaní s recyklátmi pochádzajúcimi z in-site recyklácie.  Ďalšou 
podstatnou výhodou off-site recyklácie je eliminácia negatívnych vplyvov recyklácie 
na okolie recyklačného zariadenia. Toto veľkokapacitné zariadenie bude situované 
mimo bytovej oblasti alebo oblasti s občianskou vybavenosťou. Síce pri samotnom 
spracovaní odpadov dôjde k vzniku hluku, prašnosti, vibrácii a záberu pôdy, ale 
nedôjde k negatívnemu pôsobeniu týchto faktorov na okolie zariadenia. 
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2. Systémy pokrytia územia recyklačnými zariadeniami 
 Nielen vplyvom nárastu objemu stavebnej výroby v súčasnosti, ale aj skončením 
životnosti obytných panelových domov v budúcnosti, môžeme očakávať zvýšenie 
objemu SDO. Tento stavebný odpad najmä z búracích prác, bude situovaný v 
miestach starých sídlisk. V slovenskej legislatíve je nakladanie s odpadmi dané 
zákonom NR SR č 223/2001 Zb. z. o odpadoch, ktorý ukladá držiteľovi stavebných 
a demolačných odpadov povinnosť ich triediť podľa druhov. Táto povinnosť neplatí, 
ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných 
a demolačných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie 
SDO[1]. Práve z tohto dôvodu je potrebné sa zaoberať problematikou umiestnenia 
existujúcich recyklačných liniek a ich záujmových území a návrhom nových lokalít 
recyklačných liniek v nepokrytých oblastiach, pričom snahou je dosiahnuť čo 
najväčšie a najoptimálnejšie pokrytie územia nielen z hľadiska environmentálnych 
vplyvov ale aj z pohľadu nákladov potrebných na prevádzku a technologické postupy 
recyklačných zariadení. Stretávame sa tu s riešením dvoch základných modelov: 
 
A) model s už existujúcim recyklačným zariadením 
 Táto situácia nastane pri riešení územia s už vybudovaným recyklačným 
zariadením, kde je daná jeho poloha aj kapacita.  Úlohou riešenia tohto modelu je 
určiť pracovný záber existujúcej recyklačnej linky, viď. obr. 1, kde hľadanou 
neznámou je polomer R záujmového územia vzhľadom na posúdenie efektívnosti 
jestvujúcich kapacít recyklačných liniek. Do riešenia tejto úlohy vstupujú aj ďalšie 
vonkajšie faktory ako sú - množstvo odpadov, dopravné vzdialenosti, priebeh 
výstavby a odbytové možnosti. 

 
Obr. 1 Schematické znázornenie off site recyklácie 1. úlohy 

 
B) model bez existujúcich recyklačných zariadení 
 Riešením tejto úlohy je dimenzovanie recyklačného zariadenia (off – site alebo in 
– site recyklácie) a jeho lokalizácia v záujmovom území, viď. obr. 2. Pri tomto 
probléme vstupujú do procesu návrhu vonkajšie faktory ako sú -  kapacita zariadenia, 
jeho umiestnenie, doba využitia.  
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Obr. 2 Schematické znázornenie off site recyklácie 2. úlohy 

 
3. Analýza modelov pokrytia územia recyklačnými zariadeniami z hľadiska 
distribučných systémov 

Obidva modely riešenia môžme vyjadriť distribučným systémom modelovania 
recyklácie SDO, ktorý je tvorený troma základnými prvkami: 

• producenti stavebných a demolačných odpadov (tvoria vstupy do systému), 
• spoločnosti prevádzkujúce recyklačné zariadenia, 
• spotrebitelia recyklátov (tvoria výstupy zo systému). 
Každý z týchto prvkov systému recyklácie má svoju polohu,  je v interakcii 

s ostatnými prvkami systému dopravnými, ekonomickými alebo informačnými 
väzbami a tvoria spolu topológiu distribučnej siete. Ak sa zmení poloha jedného 
prvku systému, zmenia sa aj väzby medzi ostatnými prvkami systému. Distribučný 
uzol predstavuje distribučné miesto, distribučnú stanicu, distribučným sklad v ktorom 
dochádza ku kumulácii, rozdeľovaniu, skladovaniu materiálov a ich následnej 
distribúcii[2]. Podľa prvého distribučného zákona, suma množstva tovaru 
vstupujúceho do distribučného uzla a množstva tovaru v uzle sa nachádzajúcom, sa 
rovná sume tovarov z uzla vystupujúcich a tovaru zostávajúceho v distribučnom 
uzle[2]. V riešenom prípade distribučný uzol predstavuje recyklačné zariadenie. 
Množstvo tovaru vstupujúceho do distribučného uzla tvorí sumu objemu odpadov, 
ktorý je určený na spracovanie v recyklačnom zariadení a suma tovarov 
vystupujúcich z distribučného uzla predstavuje sumu recyklátov. Teda môžeme 
napísať, že suma objemu odpadov (SDO), ktorý je určený na spracovanie 
v recyklačnom zariadení sa rovná sume spracovaných recyklátov (Rc) a vyjadriť to 
nasledujúcim vzťahom: 

                              ∑ SDO = ∑ Rc              (t)                                                      (1) 
Pre umiestnenie distribučného uzla (recyklačného zariadenia) a jeho záujmové 

územie je potrebné zohľadňovať  aj parametre distribúcie: 
• maximálny čas distribúcie, 
• maximálna dĺžka distribučnej dráhy, 
• kapacita dopravného prostriedku [2]. 
Ak sú definované parametre, ktoré obmedzujú rozmer distribučnej siete, potom 

distribučný okruh musí spĺňať nasledujúce kritérium. Čas potrebný na distribúciu 
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tovaru medzi spotrebiteľmi, ktorí tvoria distribučný okruh, musí byť menší alebo rovný 
času, ktorý je maximálnym časom distribúcie, resp. aspoň jedno spotrebiteľské 
miesto zo skupiny miest musí spĺňať podmienku maximálneho distribučného času ku 
všetkým ostatným spotrebiteľom v distribučnej sieti[2].  Pre zreálnenie distribučného 
modelu pri určení dopravných vzdialeností medzi  prvkami systému vzhľadom na 
existujúcu dopravnú sieť je určený koeficient k=1,2. 

 
4. Analýza modelov pokrytia územia recyklačnými zariadeniami z hľadiska 
nákladov 

Určenie rentability recyklačného zariadenia je vyjadrené prostredníctvom objemu 
spracovaného odpadu a objemu predaných recyklovaných materiálov, ktoré 
ovplyvňujú objem nákladov, resp. tržieb recyklačného zariadenia.  

Celkové náklady distribučného systému môžeme rozdeliť do troch základných 
skupín: 

• Fixné náklady recyklačného strediska - (FNRL) 
• Variabilné náklady recyklačného strediska - (VNRL) 
• Dopravné náklady jednotlivých prvkov distribučného systému (producenti, 

recyklačné zariadenie a spotrebitelia ) – (DN) 
Fixné náklady recyklačného strediska predstavujú celkové vynaložené finančné 

prostriedky, potrebné na zabezpečenie prevádzky výroby, nákup strojových 
zariadení,... , ktoré je potrebné vynaložiť bez ohľadu nato, či recyklačné zariadenie 
zabezpečuje výrobu (spracovanie SDO) alebo nie.  
 Variabilné náklady recyklačného strediska predstavujú vynaložené finančné 
prostriedky, ktoré sa menia so zmenou objemu výroby. Sú to náklady potrebné na 
skladovanie odpadov(NSOD), náklady potrebné na triedenie odpadov (NTOD), náklady 
potrebné na recykláciu odpadov (NROD) a náklady potrebné na skladovanie 
recyklátov (NSR). Je možné ich vyjadriť ako súčin vyššie uvedených nákladov 
a množstvom spracovaných SDO (q od), resp. recyklátov (q r). 

VNRL = (NSOD + NTOD + NROD) *  q od + NSR * q r                         [€/t]                (2) 
Dopravné náklady jednotlivých prvkov distribučného systému tvoria celkové 

vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie prepravy odpadov určených na 
recykláciu od producenta odpadov do recyklačného strediska a následne predstavujú 
finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie prepravy recyklátov z recyklačného 
strediska ku spotrebiteľom. V tomto prípade treba rozlišovať, či sa jedná o off-site 
alebo in-site recykláciu (uvedený vzťah je pre off-site recykláciu). Predstavujú súčin a  
Dopravné náklady u off-site recyklácie predstavujú súčin: 

• celkového množstvo SDO dopravených do recyklačného zariadenia (q od), 
resp. celkového množstvo recyklátov dopravených k spotrebiteľovi (q r),  

• dopravnej vzdialenosti medzi producentom odpadu a recyklačnou linkou (d 
P,RL), resp.  dopravnej vzdialenosti medzi recyklačnou linkou a spotrebiteľom 
recyklátov (d RL,S)  

• dopravnej sadzby za1 t SDO/1 km vzdialenosti medzi producentom a 
recyklačnou linkou (DS P,RL), resp. dopravnej sadzby za1 t recyklatu/1 km 
vzdialenosti medzi recyklačnou linkou a spotrebiteľom (DS RL,S). 

CDPN = q od * d P,RL * DS P,RL  + q r *  d RL,S * DS RL,S                            [€]                (3) 
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Celkové náklady distribučného systému (CNDS) môžeme vyjadriť ako súčet 
vyššie menovaných nákladov:  

CNDS = FNRL + VNRL + DN                   [€]                                            (4) 
Vzájomný priebeh nákladov distribučného systému v závislosti od objemu 

spracovania SDO je znázornený v grafe 1. 

 
Graf 1 Priebeh nákladov distribučného systému recyklácie SDO v závislosti od 

objemu spracovania SDO 
 

Pre účely zistenia ziskovosti recyklačného strediska je potrebné určiť aj objem 
tržieb, ktoré dosahuje. Celkové tržby recyklačnej linky (CTRL) predstavujú súčet 
tržieb z recyklácie SDO a tržieb z predaja recyklátov vyjadrené ako  súčin množstva 
spracovaného odpadu (q od) a poplatku, ktorý zaplatí producent odpadu za 
spracovanie 1tony odpadu (CR od) a súčin množstva predaného recyklátu (q r) 
a ceny, za ktorý sa predáva 1tona recyklátu spotrebiteľovi (CP r). 

CTRL = q od * CR od  +  q r * CP r                               [€/t]                             (5) 
 

 
Graf 2 Priebeh nákladov a tržieb  distribučného systému recyklácie SDO v závislosti 

od objemu spracovania SDO 
Vzájomný vzťah celkových nákladov a celkových tržieb distribučného systému je 

znázornený v grafe 2. Pre vývoj nákladov a tržieb a následného zisku je kľúčovým 
určenie hraničného bodu produkcie, čiže bod zvratu spracovania SDO. To znamená, 
že nájdením tohto medzníka zistíme aké množstvo odpadu je potrebné spracovať 
a taktiež aké množstvo recyklátu je potrebné predať, aby sme dospeli k zisku. 

 
5. Záver 
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Analýzou nákladových aspektov ako aj aspektov distribučného systému budú 
podrobené oba modely pokrytia územia recyklačnými zariadeniami.  
 Hlavným optimalizačným kritériom riešenia tejto úlohy je minimalizácia hodnoty 
účelovej funkcie, ktorá predstavuje súčet dopravných nákladov medzi prvkami 
recyklačného systému a celkových nákladov recyklačného zariadenia mínus tržby 
recyklačného zariadenia plynúce z jeho prevádzky. Účelová funkcia daného 
lokačného problému má tvar: 

MIN f(z) = CDPN + CNRL – CTRL                                        (6) 
a jej riešením je nájdenie jej najmenšej hodnoty. Riešenie tejto účelovej funkcie 
určuje optimálnu polohu jednotlivých prvkov systému pri akceptácii všetkých väzieb 
medzi nimi z hľadiska matematického vyjadrenia nákladov u oboch modeloch 
riešenej problematiky, čím sa zabezpečí pokrytie územia strediskami recyklácie, viď. 
obr. 3., pri dodržaní postupnosti. To znamená, že ako prvé bude potrebné určiť 
veľkosť polomeru R už existujúcich recyklačných stredísk a následné v oblastiach, 
ktoré nebudú pokryté recyklačnými strediskami bude navrhnuté umiestnenie 
a kapacita nových centier, resp. v týchto miestach budú využité mobilné recyklačné 
linky.  
 

 
 

Obr. 3 Pokrytie záujmového územia strediskami recyklácie SDO 
 

Príspevok predstavuje časť výstupu z úvodnej časti práce na projekte VEGA  
číslo 1/4196/07 „Stanovenie optimálneho polomeru záujmovej oblasti závodu na 
spracovanie stavebných a demolačných odpadov“. 
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ZPRACOVÁNÍ SUROVINY S VELKÝM PODÍLEM ZEMINY 

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

 
1. Úvod  
 Zpracování čisté stavební sutě nečiní problémy a firmy si mohou vybírat strojní 
vybavení od různých výrobců. Avšak to je jenom část materiálu, který by se měl 
recyklovat. Seznámení se strojním vybavením pro zpracování dalších 
problematických surovin z demolic či vstupních materiálů např. pro výrobu granulátu 
z pneumatik do vozovek si klade za cíl tento článek 

 
2. Drtiče fy. HAMMEL 
 Při zpracování materiálu z demolic je dřevo, které je např. z krovů, silně 
znečistěno. Součástí jsou jak kovové díly, tak kusy sutě atd. Takovýto materiál se 
může ještě využít např. do kotelen na biomasu. Prvotní podrcení je možné bez 
problémů provést pomaluběžnými drtiči fy HAMMEL. U rychloběžných strojů by 
docházelo k rychlému ničení nástrojů od tvrdých příměsí.  

 
 
Drcení trámů 

Již druhým rokem se zpracovává stavební odpad v Praze. K tomuto termickému  
využití stavebního dřeva se kloní i Česká asociace odpadového hospodářství . 
Další oblastí pro pomaluběžné stroje je zpracování vykopaných základů se zeminou. 
Takovýto materiál zalepuje běžně používané drtící stroje. Dvě protiběžné hřídele bez 
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problémů zpracují tuto směs.  Na fotografiích z předávání stroje je vidět drtič 
Steinbeisser, který takovýto materiál zpracovává na Slovensku. Ani takto zpracovaný  

 
 
Drcení kamenů se zeminou z vytěžených základů 

materiál  se nedá hned prosévat. Tvrdé příměsi mají již přiměřenou velikost, ale 
přítomnost zeminy nadále znesnadňuje zpracování. Především při velké vlhkosti je 
jedinným řešením použití hvězdicových rotačních třídičů, o kterých se zmíním dále.  

 
 
Výsledný produkt po drcení 
 

V předchozím příspěvku z tohoto semináře je informace o využití pryžového 
granulátu z pneumatik do vozovek.  Tady opět narážíme na problém přípravy 
pneumatik pro takovýto způsob použití. Existuje mnoho způsobů předúpravy, např. 
vytrhávání patních lanek před zpracováním, nebo sekání jednotlivých pneumatik. Ale 
pokud chceme hovořit o průmyslovém zpracování, tak je nezbytné podrtit pneumatiky 
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tak jak jsou a připravit surovinu pro další zpracování. To se dá udělat jenom strojem 
s odpovídajícím výkonem. 
 

 
 
Podrcené pneumatiky z osobních a nákladních vozidel. 

 

 3. Rotační hvězdicový třídič SuperScreener 
 Rotační hvězdicový třídič SuperScreener fy. Neuenhauser (www.neuenhauser.de) 
je určen pro třídění lepivých a těžkotřiditelných materiálů. K prosévání využívá 
poháněné rotační gumové hvězdice, které tvoří prosévací pole. 

 
 

   SuperScreener-třídění sutě od zeminy 
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Materiál je unášený hvězdicemi, a proto je neustále nakypřován. K čistění 
prosévacího pole se používají statické nebo dynamické hřebeny, takže se nezalepuje 
od prosévaného materiálu. 
Stroj je v 2 nebo 3 frakčním provedení. Velikost frakce je od 0 – 12 mm do 0 – 60 
mm. Výkon je až 200 m3/hod. Provedení třídiče je dle přání zákazníka – stacionární 
nebo mobilní. Po silnici je bezproblémový přesun za tahačem (šíře do 2500 mm). 
Může být též vybaven pásovým podvozkem - např. v lomech nebo skládkách.  
 

4. Závěr 
 Využitím progresivních postupů se dají zpracovat i ty odpady, které doposud 
skončily bez užitku na skládkách. 
Kontakt: www.codet.cz, www.hammel.cz 
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NOVÉ AKTIVNÍ SEŘIZOVÁNÍ VÝSTUPNÍ ŠTĚRBINY  
CHRÁNÍ ČELISŤOVÉ DRTIČE V RECYKLACI 
 
NEW ACTIVE SETTING CONTROL PROTECTS CRUSHERS IN RECYCLING 
 
Eero Hämäläinen, Ing. Pavel Horuta  
Metso Minerals, s.r.o. , pavel.horuta@metso.com 
 
Anotace 
Metso vyvinulo nové, pokročilé, aktivní seřizování výstupní štěrbiny pro jeho 
čelisťové drtiče typ Nordberg C-série. Nový systém se chová jako seřizování výstupní 
štěrbiny a zároveň rozevírá čelisti drtiče při vniknutí nedrtitelného, nadrozměrného  
předmětu. Jako první systém na světě, je aktivní seřizování schopno automaticky 
opět nastavit původní hodnotu výstupní štěrbiny. Tento nový ochranný systém 
přidává drtiči větší provozní spolehlivost, speciálně v oblasti recyklací. 
 
Aktivní seřizování štěrbiny – „Active 
setting control“ je založeno na třech 
hydraulických válcích a ultrazvukovém 
senzoru umístěných v zadní části drtiče. 
Systém je zapojen do automatizace IC-
série drtiče, z kterého je neustále 
monitorována výstupní štěrbina. 
V případě vniknutí nedrtitelného předmětu 
do tlamy drtiče, a tím vyvození tlaku 
většího než 300 barů (ekvivalent 300 t 
váhy), se otevře  přetlakový jistící ventil a 
vypustí olej z hydraulických válců. 
Výsledkem je otevření výstupní štěrbiny 
drtiče a vypadnutí nedrtitelného předmětu ven z drtící komory. Po uvolnění tlaku ve 
válcích, sensor nastaví zpět výstupní štěrbinu na původně nastavenou hodnotu. 
 
Uvedení na trh po tříletém testování 
 
Aktivní seřizování štěrbiny bylo vyvinuté týmem 
konstruktérů ve výrobním závodu Metso v Tampere ve 
Finsku. Několik prototypů bylo testováno na evropských 
recyklačních místech, podporováno provozem na 
testovacích stolicích v Japonsku. 
Nordberg C96 je první model čelisťového drtiče, kde se 
aktivní seřizování štěrbiny nabízí jako možnost volby, již 
od jara roku 2007. Postupně bude tato možnost 
nabízena u dalších typů čelisťových drtičů. 
 
Tento sytém je zaváděn jak u stacionárních drtičů , tak i 
mobilních drtících zařízení. Systém je tak kompaktní, že nebyla ovlivněna samotná 
velikost drtiče. Tímto je možné nahradit , např. starší čelisťový drtič stejné velikosti, 
tímto novým drtičem s aktivním seřizování štěrbiny. 
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„Čelisťový drtič má teď dvojité jištění“ 
 
S tímto novým pokrokovým systémem je nyní čelisťový drtič chráněn dvakrát. 
Jestliže v komoře dojde k malé tlakové špičce, nový systém vyřeší problém bez 
přerušení provozu drtiče. Jestliže tlak v drtiči překročí hodnotu 550 barů, vzpěrná 
deska se zlomením chová jako pojistka a zabraňuje většímu poškození drtiče. 
Řešení firmy Metso je založeno na o dost  menším tlaku v hydraulických válcích, 
zajišťující jeho bezpečnou funkčnost a dlouhou životnost těsnění ve válcích. 
Také údržba a servis se provádí rychle a snadno. Např. těsnění mohou být 
vyměněna , aniž by se demontoval celý drtič. Aktivní seřizování štěrbiny je zapojeno 
do IC-série inteligentního ovládacího systému, nyní standardně dodávaného se 
všemi mobilními drtiči. Díky systému, výstupní štěrbina čelisťového drtiče je 
monitorována přímo z obrazovky IC , bez manuálního měření a kontroly. 
 
První aktivní seřizování štěrbiny v České republice 
 
Mezi první provozovatele drtiče typ LT96 s aktivním seřizováním štěrbiny je 
recyklační firma ENVISTONE, spol. s r.o. z Radostova u Hradce Králové. 
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50 LET KOPÍROVÁN A DOSUD NEDOSTIŽEN 
50 YEARS OF SCREENING EXCELENCE 

 
Ing. Tomáš Novák 
FINLAY CZ spol. s r.o.,  Tomická 5, Praha 
 
Je všeobecně a dalo by se dokonce říci notoricky známo,  že TEREX|FINLAY, 

to dnes nejsou pouze třídiče, ale kompletní mobilní technologie zahrnující mobilní 
vibrační třídiče se dvěma i třemi sítovými plochami, sprchované třídiče pro mokrou 
úpravu surovin, bubnové třídiče pro zpracování například zemin, nebo kompostů, 
dehydrátory a to jak korečkové, tak i na bázi hydrocyklonů, odvodňovací síta, 
hrubotřídiče v čele s „Králem třídičů“ FINLAY 883 RECLAIMER, ale dnes také 
ucelená řada mobilních drtičů a to jak čelisťových, tak odrazových i kuželových…  

 
Ale pěkně popořadě, třídiče byly, jsou a budou synonymem pro společnost 

TEREX|FINLAY. Co vám v letošním roce nabízíme v této oblasti? Jsou to jak zcela 
nové stroje, tak i důkladně vylepšené varianty již známých strojů. 

 
1. ČELISŤOVÉ DRTIČE 
Absolutní novinkou na poli čelisťových drtičů je typ s označením  FINLAY J – 

1485. Jak napovídá označení, jedná se o „vlajkovou loď“ našich čelisťových drtičů 
s tlamou cca 1400 x 800 mm ! To již samo o sobě napovídá, že schopnosti tohoto 
stroje posouvají zaběhnuté hranice výkonů mobilních čelisťáků zase o kousek dál, 
protože výkon tohoto stroje se může pohybovat až v oblasti 700 t/hod! Nicméně 
nejde jen o velikost drtící komory, protože tento stroj přináší řadu vylepšení a inovací, 

pohon, který umožňuje měnit rychlost pohyblivé čelisti a také směr jejího pohybu. 
V praxi to znamená minimální prostoje z důvodů zablokované tlamy, možnost 
zpracovávat lepivý materiál jako zahliněný vápenec, opuku, nebo recykláty 
s obsahem hlíny a jílů, protože opačný pohyb čelisti eliminuje ucpávání tlamy.  

které se postupně rozšíří i na ostatní naše drtiče. Samozřejmostí je hydrostatický 
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Samozřejmostí je hydraulické nastavení štěrbiny pomocí dvou tlačítek, což je 
otázka vteřin a bez použití jakýchkoliv podložek, nutnosti dotahování pružin atd. 
systém pracuje rychle, spolehlivě a pro obsluhu absolutně jednoduše. Zcela nový je 
také hydraulický systém klínování bočnic a zadního čela násypky, což ještě dále 
posouvá komfort obsluhy. Zcela nový je také řídící systém motoru, který reaguje na 
zatížení drtiče a pomáhá snižovat spotřebu paliva v reálných podmínkách až o 10 %! 
Další novinkou je možnost volby typu pohonu. Dnes si můžete vybrat, zda chcete 
tento drtič s diesel/hydraulickým pohonem, elektro hydraulickým pohonem anebo 
dokonce v kombinaci obou typů pohonu, což Vám umožní použít diesel na jedné 
lokalitě a elektro na jiné, kde máte k dispozici externí zdroj … Výkonu stroje a jeho 
robustnosti odpovídají jak násypka s objemem až 10 m3, šíře vynášecího pasu 1400 
mm a také jeho výsypná výška , která je standardně 4,5 m. Hmotnost tohoto stroje se 
pohybuje kolem 70 tun. 

Kromě této novinky jsou Vám k dispozici osvědčené, výkonné a spolehlivé 
čelisťové drtiče FINLAY J – 1175  s tlamou 1100 x 760 mm a také nejmenší 
zástupce značky FINLAY J – 1160 s tlamou 1000 x 630 mm a hmotností cca 37 t. 
Posledně jmenovaný „benjamínek“ Vám nabízí v této kategorii nevídaný standard 
komfortu obsluhy, výkonu a špičkové technologie. Který jiný drtič této kategorie Vám 
nabídne plně hydrostatický pohon s možností změny rychlosti a směru otáčení 
pohyblivé desky? Který jiný drtič Vám nabídne možnost nastavení výstupní štěrbiny 
pouhým stiskem tlačítka a ovládací páky ventilu bez nutnosti použít podložky, nebo 
upravit předpětí pružiny? Který jiný drtič vám nabídne řídící systém s využitím 
sběrnice CAN BUS s použitím jediného pětikilového kabelu namísto mohutných 
kabelových svazků a nakonec existuje snad jiný drtič, kde si můžete vybrat program 
odpovídající typu zpracovávaného materiálu? Na našich strojích si můžete vybrat ze 
tří typů : Demolice, Lomový kámen (měkký) a Lomový kámen (tvrdý). Podle 
zvoleného programu se příslušným způsobem upraví nastavení tlaků jednotlivých 
okruhů za účelem optimalizace drtícího procesu. Umí tohle všechno Váš drtič ? 

 
2. ODRAZOVÉ DRTIČE 
 

Zásadní novinkou letošního roku na tomto poli je zcela nový odrazový drtič 
s označením FINLAY I – 130. Základní parametry rotoru jsou 1270 mm průměr a 
1220 mm šíře rotoru. Je tedy zcela zřejmé, že se jedná a vysoce výkonný odrazový 
drtič, který využívá drticí komoru od společnosti CEDARAPIDS IP 313, přímý pohon 
drtiče s hydraulickou spojkou, možnost volby počtu kladiv rotoru 4, nebo 3 kladiva, 
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variabilní rychlost rotoru s elektronickou regulací a kontrolou, dvě odrazové desky 
s elektro/hydraulickou asistencí nastavení štěrbiny, násypkou 9 m3 s podavačem a 
integrovaným předtříděním, které může mít samostatný pohon a v neposlední řadě 
vynášecím pase 1000 mm s výsypnou výškou zvýšenou na 3,7 m. Velmi důležitým 
faktorem je také skutečnost, že na našem drtiči lze kladiva otáčet až 4x !!! Tato 
vlastnost není vůbec samozřejmá a při rozumném přístupu Vám umožní lepší využití 
všech kladiv, což přispívá k výraznému snížení provozních nákladů. Na výstupu 
z drtiče může být umístěn vibrační podavač, který eliminuje opotřebení vynášecího 
pasu a to zejména při recyklacích, kde největší opotřebení způsobuje armatura a 
další příměsi. Nicméně máte možnost volby mezi vibračním podavačem a klasickým 
provedením s pasem i pod drtičem … Výkon tohoto drtiče v reálných podmínkách 
může atakovat 300 t/hod. Samozřejmostí je široký sortiment volitelného vybavení. 

Řada odrazových drtičů pokračuje menším typem s rotorem 1000 x 1000 mm 
(FINLA

. VIBRAČNÍ TŘÍDIČE

Y I – 1310) a to včetně provedení s integrovaným třídičem a vratnou větví 
s označení FINLAY I – 1310 RS. Tyto menší odrazové drtiče se mohou pochlubit 
opět hydrostatickým pohonem, umožňujícím jednoduchou změnu rychlosti rotoru a to 
bez nutnosti měnit otáčky motoru, nebo dokonce řemenice a samozřejmě zcela 
odpadá použití jakékoliv vypínatelné spojky, která může být potenciálním zdrojem 
problémů… Obsluhu usnadňuje vyspělý a osvědčený elektronický řídící systém. 
Kromě toho jsou oba drtiče standardně vybaveny vibračním podavačem na výstupu 
z drtiče, což velmi výrazně omezuje opotřebení drahého vynášecího pasu a 
samozřejmě prostoje, spojené s jeho případnou výměnou … Varianta FINLAY I – 
1310 RS vybavená dvousítným vibračním třídičem umožňuje v případě potřeby 
produkovat až tři výsledné frakce. 

 
3  

Y řady 6 jsou vybaveny vestavěnými, hydraulicky 
sklopn

kladeny největší nároky na snadnost přesunu, jednoduchost obsluhy, spolehlivost a 

Kompaktní stroje FINLA
ými  haldovacími pasy, dvou nebo tříplošinovým třídičem velikosti od 3,0 x 

1,25 m až po 6 x 1,5 m, vlastní pohonnou jednotkou a samozřejmě podvozkem, a to 
jak kolovým, tak především pásovým s možností rádiového ovládání pojezdu. Právě 
tato kategorie je nejrozšířenější v oblasti recyklací, jelikož právě zde jsou na stroje 

robustní konstrukci. Spektrum námi nabízených třídičů pokrývá výkonové požadavky 
v oblasti od 40 do 300 t/hod. Velmi zajímavou novinkou v této oblasti je stroj 
s označení FINLAY 984 HORIZONTAL SCREENER. Jak napovídá již jeho 
označení, jedná se o horizontální třídič se třemi sítovými plochami 6,1 m x 1,95 m 
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(všechny sítové plochy jsou stejné!). Zásadní odlišnost oproti klasickým třídičům je 
sklon, který je max. 5°. Díky tříhřídelovému uspořádání pohonu lze u tohoto třídiče 
regulovat jak rozkmit, který může dosahovat až 19 mm !! (není to překlep, jedná se 
skutečně o devatenáct mm), tak frekvenci a navíc i úhel odhozu, který se pohybuje 
od 30°do 60°. To v praxi znamená, že rychlost pohybu materiálu po sítové ploše se 
dá velmi dobře regulovat a hlavně přizpůsobit zpracovávané surovině, použitým 
sítům a také provozním, nebo klimatickým podmínkám. Je zcela zřejmé, že reálný 
výsledkem představuje výrazně vyšší výkon ve srovnání se stejně velikým klasickým 
třídičem a samozřejmě také lepší ostrost třídění, vyjádřená výslednou kvalitou. Pro 
tento stroj skutečně platí rčení : „Naše nové horizontální třídiče Vám otevřou oči i 
zcela nové horizonty!“. Tato skutečnost je velmi důležitá pro Ty z Vás, kteří se 
pohybují především v oblasti dodavatelského třídění a drcení v kamenolomech, kde 
jsou přísnější nároky na kvalitu a pokud se jedná a výrobu drtí i na ostrost třídění 
v kombinaci s poměrně vysokým výkonem. 

Všichni se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a proto 
stroje 

 jakýkoliv 
„komp

a mimořádné světlé 
výšce 

musí vykazovat velkou míru „blbuvzdornosti“, což je základním předpokladem 
přežití těchto strojů v těch nejtěžších podmínkách. Ale jsou aplikace, kde se tento 
druh tříče prosazuje velmi těžko. To je především třídění s vysokým podílem velkých 
a těžkých kusů materiálu, ať se jedná o demolice, nebo odvaly v lomech.  

Zde kusovitost suroviny může dosahovat až 1 m a to je pro
akt“ povětšinou příliš veliké sousto. Ruku na srdce, on to ten stroj také nějak 

zvládne, ale otázkou je jak dlouho a zda to za to stojí… Tyto stroje byly navrženy pro 
třídění sypkých materiálů do velikosti 200 – 300 mm. Mohou být samozřejmě 
vybaveny vibračním robustním roštem na násypce, ale to není ideální řešení. Takže 
jak jsem předeslal, zde se otevírá prostor pro FINLAY 883 RECLAIMER, který se 
nazývá hrubotřídiče, ale ve skutečnosti se jedná o neuvěřitelně universální stroj, 
schopný třídit materiál až do velikosti 0,6 m a na druhé straně je schopen nahradit 
klasický třídič a  produkovat jemné frakce až na hranici 4 mm !!!  

Díky veliké třídící ploše, mimořádnému rozkmitu až 9 mm 
mezí síty více než 0,5 m, je schopen pracovat i ve velmi extrémních 

podmínkách. Navíc umožňuje použití jak klasických drátěných sít, tak také 
děrovaných plechů, prstových, nebo dokonce i roštnicových sít, což dále posouvá a 
rozvíjí spektrum jeho využití. 
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4. BUBNOVÉ TŘÍDIČE 
Samostatnou kapitolu třídičů představují bubnové třídiče, určené pro velmi 

specifické druhy materiálů, jako jsou zeminy, komposty, dřevěné štěpky, uhelné kaly 
a další. Jak je ptrno již z názvu, v bubnu je materiál vystaven velice specifickému 
pohybu, který zajistí výborné rozdružení materiálu a jeho následné velmi kvalitní 
odtřídění. Průchodnost jemného síta je zajištěna pomocí systému nylonových 
kartáčů.  

 

 
 
Unikátem v nabídce jsou také bubnové třídiče se dvěma sítovými plochami 

resp. dvěma bubny. Tyto stroje již osvědčili svoje mimořádné schopnosti především 
při třídění výkopových zemin a to s ohledem na produkci kvalitní recyklované zeminy, 
vhodné pro parkové a sadové úpravy, golfová hřiště a jiná sportoviště, výrobu 
substrátů atd. Nicméně svoji užitečnost již dokázaly i při zpracování stavebních 
odpadů a sutí, výkopových zemin atd. 

 

A propos jestlipak víte, že třeba kuželový drtič FINLAY C-1540 nebo jeho 
varianta se zavěšeným třídičem a vratkou FINLAY C – 1540 RS je jako první na 
světě vybaven  předtříděním před vstupem do drtiče? Někdo si řekne pchá, zase 
nějaký výmysl, jenom, aby se FINLAY odlišil, ale chyba lávky, dotříděním podsítného 
ještě před vstupem do drtiče se zajistí výrazné zvýšení výkonu a snížení opotřebení 
drtiče. V některých případech dokonce umožní zcela vyřadit třídič, který je tam jen 
proto, aby odseparoval nežádoucí jemné podíly. A to představuje úsporu jednoho 
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stroje … Toto jsou skutečné důvody. Jenže kouzlo tohoto předtřídění spočívá také 
v tom, že když jej nepotřebujete, tak jej jednoduše hydraulicky během dvou minut 
odstavíte a pracujete s přímím plněním drtiče… Samozřejmostí je také detektor kovů 
s možností AUTOMATICKÉHO „odsypání“ kontaminovaného materiálu z násypky 
mimo drtič. Odpadá pracné hledání kusu železa v materiálu, které je náročné, 
zdlouhavé a ne zcela spolehlivé… Toto není bytí se v prsa, ale jen ukázka toho, že 
TEREX|FINLAY jde svojí vlastní cestou a hledá stále nová, netradiční  řešení. 

Takhle by se dalo pokračovat, protože příkladů je skutečně mnoho. Jedno je 
ovšem nesmírně důležité. Společnost TEREX|FINLAY neusíná na vavřínech a 
chystá stále něco nového, aby svůj náskok před konkurencí neustále udržovala. 
Která jiná společnost se může porovnávat šíří sortimentu v kombinaci s kvalitou, 
odrážející technickou a konstrukční úroveň nabízených výrobků? Kdo Vám může 
v takové míře nabídnout nejen tradici, ale také záruku budoucího úspěšného rozvoje, 
vývoje nových postupů a technologií v této oblasti? Tato záruka je Vaší jistotou, že 
jste zvolili toho správného partnera z dlouhodobého hlediska. A zvláště v dnešní 
době, kdy doslova každý se snaží nabízet všechno a všichni jsou ve všem specialisté 
(sice bez tradice, technického a technologického zázemí, ale o to agresivnější), kdy 
každý rozumí všemu a chybí trocha elementární pokory a někdy bohužel také 
slušnosti…  Pořád jsou tu ještě jedinci, kteří když nemají dost argumentů, aby Vás 
přesvědčili o schopnostech jimi nabízených strojů, anebo alespoň svých osobních 
budou ostatní pomlouvat, špinit a dokonce i vědomě lhát, ale o takových je škoda 
psát 

TEREX|FINLAY, to není jen jedna z mnoha firem, které dnes na trhu 
presentují mobilní technologie, ale silná, solidní společnost, která se nebojí být 
lídrem v této oblasti a ani po prvních 50-ti letech úspěchů necítí únavu. Jsme 
společnost, která zcela přesně ví kam směřuje, co chce a jak toho dosáhnout a to 
nejdůležitější, má pro dosažení stanovených cílů veškeré potřebné předpoklady. 
Naše víra v úspěšnou budoucnost se opírá o zkušenosti, znalosti, tradici, pevné 
základy, silné zázemí a hlavně o Vás, naše spokojené obchodní partnery. Také 
v letošním roce se budete moci seznámit s novinkami, které nepochybně posunou 
chápání stávajících standardů kupředu.  
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NÁVRH SLOŽENÍ VLÁKNOBETONU S  RECYKLÁTY   
MIXTURE DESIGN OF FIBRE CONCRETE WITH RECYCLED AGGREGATES 
Ing. Vladimíra Vytlačilová 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a 
zděných konstrukci, e-mail: vladimira.vytlacilova@fsv.cvut.cz 
 
Abstract 
This paper presents original method of mixture design of fibre concrete with brick or 
concrete recycled aggregate which substitute all the natural aggregate in the 
concrete mixture.  The combination of recycled construction waste, synthetic fibers 
and binder creates an unusual fiber concrete; new composite, which offers a wide 
field of possible use in construction industry.  
 

1.  Úvod  
 Vláknobetony všeobecně jsou z hlediska technologie výroby náročnější než 
výroba  běžných  betonů, neboť je třeba  zohlednit požadavky specifické pro betony s 
rozptýlenou výztuží. Vláknobetony s většími požadavky na technologickou kázeň je 
možné vyrábět ve stejných výrobnách a na stejných zařízeních, jaká se používají pro 
výrobu obyčejných betonů. Konzistence a zpracovatelnost čerstvého vláknobetonu 
se v podstatě neliší od normálních betonů na základě požadavků dle konkrétní 
konstrukce. Dodávání, ukládání do bednění a zpracování lze provádět stejným 
způsobem jako u běžných betonů.  
 Vláknobetony vyrobené s plnou náhradou přírodního kameniva cihelným nebo 
betonovým  recyklátem   jsou  vláknobetony  z  pohledu  technologie  jednodušší  a  
z pohledu  jejich   charakteristik   rozdílné  od  běžných  vláknobetonů  využívaných  
k nosným konstrukcím. Pro zlepšení jejich technologických vlastností není nezbytné 
používat přísady, což přispívá k minimalizaci nákladů. Při návrhu složení, výrobě a 
zpracování kompozitu je však nutno zohlednit některé odlišné vlastnosti, které mají 
recykláty oproti přírodním kamenivům.  
 

2.  Postup  návrhu  vláknobetonu  s recykláty 
 Na obr. 1 je zobrazen rozdíl v přístupu k návrhu složení běžných betonů a 
vláknobetonů s recykláty. 

Vlastnosti Aplikace

Skladba

Cena Vlastnosti Aplikace

Skladba

Cena
Další kritéria

2

1

Vláknobeton 
s recykláty

Běžný beton

 
Obr. 1  Obecný postup návrhu běžného betonu a vláknobetonu s recykláty 
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 Návrh složení běžných betonů vychází z konkrétní aplikace, která si klade 
požadavky na použitý materiál a podle požadovaných vlastností je pak stanovena 
receptura pro výrobu betonu. V případě vláknobetonů s plnou náhradou přírodního 
kameniva recykláty je však třeba přistupovat k návrhu obráceně. Pro aplikace je 
třeba se podřídit vlastnostem kompozita a ne vlastnosti volit podle potřeby 
konstrukce, tak jako u návrhu běžných betonových konstrukcí. 
 Na základě experimentálního programu byla navržena metoda pro výrobu 
vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty. Klíčové prvky 
vláknobetonové směsi tvoří čtyři základní složky: kamenivo – cihelný nebo betonový 
recyklát, cement, voda a vlákna. Jejich konkrétní poměr a vlastnosti jednotlivých 
složek zásadně ovlivňují výsledné chování čerstvého vláknobetonu a charakteristiky 
konečného produktu. V oblasti recyklovaných materiálů je třeba uvažovat kritéria, 
která   ovlivňují   samotný  přístup k  principům  recyklace  a  jeho  další   uplatnění   
v podobě recyklovaného materiálu ve výstavbě. Jedná se především o ekonomická 
(náklady), materiálová a ekologická kritéria. Složení vláknobetonu s recykláty bylo 
stanoveno s přihlédnutím k požadavkům z praxe na minimální finanční náklady a 
minimální technologickou náročnost výroby vláknobetonu s recykláty. V principu musí 
být návrh založen především na pečlivém výběru kvalitních zdrojů k výrobě recyklátů 
a určení vhodných vláken i jejich dávkování. 
 

3.  Recykláty  vhodné  pro  výrobu  vláknobetonu 
 Běžné betony jsou vyráběny nejméně ze dvou frakcí kameniva – hrubého a 
drobného kameniva. V případě vláknobetonu s recykláty je však výhodné použití 
pouze jedné „široké“ frakce (např. frakci 0/32 mm), čímž lze podpořit širší možnosti 
uplatnění recyklátů a podmínku efektivnosti výroby kompozita, vždy v závislosti na 
konkrétní aplikaci. Odstranění třídění recyklátů do běžných frakcí (např. 0/4, 4/8, 8/16 
mm …), jejich skladování a následné dávkování při výrobě kompozita znamená 
vypuštění   řady   činností  z   technologického   procesu,  což   nutně   musí   vést    
k požadované efektivnosti výroby a minimalizaci nákladů. Široká frakce nám 
zaručuje, že výsledný produkt bude porézní a mezerovitý, což z pohledu 
předpokládaných aplikací je přínosem. 
 Pro výrobu vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva se předpokládá 
užití běžného cihelného (směsného tzv. nečistého) nebo betonového recyklátu, který 
je získán recyklací stavebního a demoličního odpadu v recyklačním zařízení. Ta    
mohou  být buď  stacionární ve střediscích nebo mobilní přímo na staveništi (v místě 
demolice).  
 Na recykláty určené pro výrobu vláknobetonu jsou kladeny požadavky na 
zvýšenou kontrolu třídění a odstranění cizorodých materiálů, které by větší měrou 
ovlivnily vlastnosti recyklátu a následně i charakteristiky vláknobetonu. S ohledem na 
reálnost výroby širokých frakcí recyklátů cihelných a betonových je třeba definovat 
rozumnou přesnost jejich složení, tj. přijatelných rozptylů čar zrnitosti pro tyto široké 
frakce. Ve prospěch výrobců recyklátů i rozptylu čar zrnitosti lze uvést, že 
recyklovaná složka nebude a ani nemůže plnit zástupné funkce za požadavky 
kladené na třídění přírodního kameniva.  
 Cihelný nebo betonový recyklát určený pro výrobu vláknobetonů má z hlediska 
technologie výroby oproti běžným přírodním kamenivům některé vlastnosti odlišné, 
jako např. vyšší nasákavost a tím větší vliv vlhkosti na sypnou hmotnost recyklátu, 
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vyšší otlukavost při míchání, vyšší závislost pevnosti vláknobetonu na pevnosti 
recyklátu,  horší  tvarový  index  zrn, větší pórovitost a po zpracování i mezerovitost. 
Z hlediska návrhu receptur je toto velkým problémem, projevujícím se zejména 
proměnlivou objemovou hmotností recyklátů.  
 Čáry  zrnitosti  i  další  vlastnosti  recyklátů  pro  výrobu vláknobetonu lze přijmout 
s větší hodnotou rozptylu, než při kamenivu používaném pro výrobu běžného betonu.  
Zastoupení zrn velikosti jemného podílu (0/4 mm) musí být přijatelné pro vytvoření 
objemu potřebné výplňové (tmelící) složky při užití cementu i v minimálním 
doporučovaném množství dle EN. Je známo, že zrnitost recyklátu se úzce váže na 
strukturu kompozita. Hrubá zrna jsou složkou, která vytváří nosnou kostru, drobná 
zrna včetně pojiva zase výplňovou složku kompozita, navíc s funkcí vázat i zrna 
hrubá, především pomocí náhodně rozptýlených vláken.  
 
 

      
Obr. 2  Deponie cihelných recyklátů 
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Obr.3 Široká čára zrnitosti reprezentující deponii frakce 0/63 mm 
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4. Ostatní složky pro výrobu vláknobetonu s recykláty 
  Syntetická vlákna  
 Vzhledem k prokázaným charakteristikám a předpokládaným aplikacím 
vláknobetonu s recykláty jsou pro výrobu vhodná syntetická polypropylenová vlákna, 
v délkách cca 50 mm, která se vyznačují vysokou pevností, zdravotní nezávadností a 
především odolností proti korozi, zejména po vzniku trhlin v konstrukci. V neposlední 
řadě vlákna přispívají i k homogenitě kompozita.V rámci provedených experimentů 
byly zkoušeny různé druhy syntetických vláken, které vykazovaly mírné odlišnosti ve 
výsledných vlastnostech kompozitu. Z hlediska technologie výroby směsi byl rozdíl 
mezi použitými vlákny minimální. 
 Dále  lze  uvést,  že  při  užití  syntetických  vláken  vznikne  kompozit, u něhož 
převýší význam pevnostní charakteristiky v tahu nad významem pevnostní 
charakteristiky v tlaku. Důvodem je především neplná (pórovitá a mezerovitá) 
struktura tohoto kompozita. Požadavek na plnost struktury kompozita zde není 
kladen. Tyto skutečnosti poměrně dobře vymezují rozumnou  přesnost  složení  zrn 
recyklovaných složek v širokých frakcích i oblast využití pro tato kompozita. Množství 
vláken  stanovujeme  vzhledem  k požadovaným  vlastnostem a ceně kompozitu 
(cca. 0,5 – 1,0 % obj.). 

  
Příměsi a přísady 
 V dnes vyráběných betonech jsou přísady a příměsi, ovlivňující vlastnosti jak 
čerstvého, tak  ztvrdlého  betonu, přirozenou součástí návrhové receptury. Zejména 
v posledních letech se vyvíjejí nové technologie zaměřené na přidávaní i dalších 
příměsí nebo prvků, které způsobí nové speciální vlastnosti betonu. Tyto přísady a 
příměsi lze použít pro výrobu tohoto kompozitu též. Z důvodu požadavku na 
minimální cenu kompozitu a technologické nároky a jejich reálné využití v praxi byla 
receptura upravena tak, že se užití přísad zlepšující vlastnosti betonů při zachování 
požadované zpracovatelnosti nepředpokládá.  
 Jako vhodná se v rámci experimentálního zkoušení prokázala částečná náhrada   
množství cementu popílkem, což přispívá k ekonomickému i ekologickému  
požadavku na kompozit. 

 
Voda a vodní součinitel 
 Pro výrobu se používá voda splňující požadavky na běžně vyráběné betony. 
Vodní součinitel, který je ve většině případů větší než u běžných betonů se upravuje 
při výrobě s ohledem na požadovanou zpracovatelnost podle konkrétní aplikace.  
 

Cement 
 Nejdražší a ekologicky nejnáročnější složkou všech betonů je cement. Na 
vláknobetony s recykláty klademe požadavky získat dostatečné pevnosti, s co 
nejmenším množstvím cementu, pro předpokládané aplikace. Na základě 
experimentálního zkoušení bylo prokázáno, že množství cementu cca. 260 kg/m3 je 
postačující. Toto množství je dle EN minimální hodnotou pro konstrukční betony.  
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Jak množství cementu, tak i objemové zastoupení drobné složky recyklátu rozhodují 
o potřebném objemu cementového tmelu k zakotvení (soudržnosti) rozptýlených 
vláken ve struktuře kompozita. Množství cementového kamene rozhoduje o jeho 
tahových charakteristikách a zakotvení vláken, zejména po vzniku trhlin. Bez 
dostatečné soudržnosti mezi vlákny a ztvrdlou maltou, by se vyloučil efekt přidaných 
syntetických vláken a kompozit by ztratil vlastnosti, které jsou pro vláknobetony 
charakteristické. Množství cementu stanovujeme vzhledem k požadovaným 
vlastnostem a ceně kompozitu. 
 

5.  Metodika  návrhu  receptur  vláknobetonu s recyklátem  
 Protože  neexistuje  žádná metoda pro návrh vláknobetonů s recykláty a 
standardní metody pro návrh běžných betonů nejsou z důvodu proměnlivých 
vlastností vyhovující, byl navržen postup pro návrh těchto vláknobetonů. Postup je 
jednoduchý a návrh svojí přesností postačuje pro využití kompozita v praxi. Lze jej 
považovat za originální (původní) pro tento typ vláknobetonu.  
 Při návrhu receptur těchto kompozit bylo čerpáno jak ze známých principů pro 
návrh a výrobu betonů s rozptýlenou výztuží, tak i z principů, které se doporučují pro 
návrh betonů vyrobených s recykláty, které částečně nahrazovaly přírodní  
kamenivo.  Výroba  obou   těchto  betonů s sebou nese jistá specifika, která je nutno 
při návrhu receptur i samotné výrobě zohlednit.  
 Obecný postup návrhu vláknobetonu s plným využitím recyklátu vycházel    
především z ekonomického kritéria (minimalizace ceny) s ohledem na technologickou 
jednoduchost a možným uplatněním v praxi. Jak již bylo řečeno, při návrhu není 
nutno vycházet z požadavku konkrétní aplikace a požadavků na ni kladených, tak 
jako je tomu běžně u tradičních betonových konstrukcí, ale je třeba postupovat 
opačným způsobem. Návrh vychází z vlastností, které jsou dány vstupními 
komponenty, jejich reálné skladby, čímž jsou předurčeny vlastnosti tohoto kompozita. 
Rozptyl dosažitelných charakteristik nám pak vymezuje reálné uplatnění tohoto 
kompozitu v praktických aplikacích. V podstatě jediným inertním komponentem, který 
může charakteristiky tohoto vláknobetonu ovlivnit je objemové množství syntetických 
vláken, které jak již bylo uvedeno by se mělo pohybovat v rozmezí 0,5% – 1% 
objemu hotového vláknobetonu.  
 Při návrhu receptur vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva není 
možné vycházet z klasických postupů vzhledem k proměnlivosti vlastností vstupního 
materiálu (zrnitost, objemová hmotnost, nasákavost apod.). Vyrobený kompozit také 
není klasický hutný beton, ale vláknobeton s velkou pórovitostí a mezerovitostí. 
Vzhledem k těmto zásadním skutečnostem byl navržen a ověřen níže uvedený 
postup, který se ukázal jako vhodný pro návrh receptur.  
 Obecný postup návrhu složení vláknobetonu s recykláty lze rozdělit do několika po 
sobě jdoucích kroků. Nejprve je třeba definovat vstupní charakteristiky použitých 
recyklátů a vláken. V druhém kroku se pak určí množství jednotlivých složek, přičemž 
sypná hmotnost recyklátů v setřeseném stavu (ρtk) je považována za výchozí 
hmotnost recyklátu (mr´) pro návrh s ohledem na její proměnlivost  při výrobě velkých 
objemů. Množství vláken a cementu stanovené vzhledem k požadovaným 
vlastnostem a ceně kompozitu  je konstantní, přičemž dávka syntetických vláken se 
zpravidla stanovuje z databáze výsledků zkoušek, které byly dříve provedeny s cílem 
určení vlivu vláken na charakteristiky kompozita. V případě požadavku na vyšší 
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pevnostní charakteristiky lze zvýšit i množství cementu nad minimální množství, 
které bylo stanovené jako základní, v souladu s EN. Množství vody dávkujeme 
v závislosti na požadované zpracovatelnosti. Ve třetím kroku se vyrobí zkušební 
záměs pro zvolený objem (Vz). Na základě skutečně vyrobeného množství (Vs) a 
zvoleného objemu (Vz) se stanoví opravný součinitel (ρ), kterým se upraví množství 
recyklátu, tak aby byla jistá záruka k odběru určité hmotnosti recyklátu potřebná 
k výrobě požadovaného objemu vláknobetonu. Z provedených měření lze uvést 
rozptyl součinitele v rozsahu 3 – 7%. Na základě upravené receptury (množství 
recyklátu) lze vyrobit požadovaný objem čerstvého vláknobetonu . 
 Obecný postup návrhu složení, tak jak byl sestaven na základě experimentálního 
programu je schématicky zobrazen na obr. 2.  
 

Definování vstupních vlastností recyklátů a vláken

Stanovení hmotnosti složek
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Obr. 4  Obecný postup návrhu složení vláknobetonu s recykláty    

 

6.  Výroba  pro  ověření  návrhového  postupu receptury 
 Výše uvedený postup návrhu složení receptury vláknobetonu s plnou náhradou 
přírodního kameniva recykláty byl experimentálně ověřen. Na obr. 5 je znázorněn 
záznam z výroby vláknobetonu s cihelným recyklátem a vlákny Forta Ferro. Na obr. 6 
je potom vybetonovaný objem 6 krychlí (150x150x150 mm) se zbytkem čerstvého 
vláknobetonu (skutečně vyrobený objem Vs) a vybetonovaný objem 12 krychlí po 
úpravě složení směsi součinitelem. Na obr. 7 je struktura vláknobetonu s cihelným 
recyklátem. 
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Obr. 5  Z výroby vláknobetonu s cihelným recyklátem  
a) suchá směs recyklátu s vlákny a cementem 

b) namíchaný čerstvý vláknobeton 
 

Obr. 6  Z výroby vláknobetonu s cihelným recyklátem 
a) Vybetonovaný objem 6 krychlí (150x150x150 mm) (zvolený objem Vz)           

se zbytkem čerstvého vláknobetonu (celkový skutečně vyrobený objem Vs) 
             b) vybetonovaný objem 12 krychlí po úpravě složení směsi 

 součinitelem φ  (požadovaný objem směsi) 
 
 

  
Obr. 7 Pohled na strukturu vláknobetonu s cihelným recyklátem  

a) řez zkušebním tělesem 
b) neupravený povrh 
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7.  Závěr 
 Ukázaný postup návrhu složení vláknobetonu s recykláty je původním návrhem, 
kterým lze navrhovat vláknobetony pro využití v praktických aplikacích. Výroba a  
složení  kompozitu bylo navrženo  tak,  bylo technologicky a materiálově nenáročné a 
jeho uplatnění v praktických aplikacích bylo reálné a přínosné z hlediska udržitelného 
rozvoje. Každá aplikace vláknobetonu přispěje zároveň k řešení problému stále se 
hromadícího stavebního odpadu, pro který dosud není dostatek uplatnění.  
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ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI ZEMNÍ HRÁZE PŘI POVODNÍCH VLOŽENÍM 
VRSTEV VYROBENÝCH Z VLÁKNOBETONU S RECYKLÁTY   
INCREASING OF THE FLOOD DIKE STABILITY IN THE CASE OF 
OVERFLOWING BY DINT OF FIBRE CONCRETE PLATES WITH RECYCLED 
AGGREGATES 
 
Doc. Ing. J. Vodička,CSc., Ing. V. Vytlačilová, Ing. H. Hanzlová,CSc.,                    
Doc. Ing. J. Výborný, CSc.                
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a 
zděných konstrukci, e-mail: vladimira.vytlacilova@fsv.cvut.cz 
 
Abstract 
The experimental program includes a model example of using this composite material 
in civil engineering. The paper shows a model of flood dike which is stiffened by 
several layers of fibre concrete plates using the brick recycled aggregate and 
synthetic fibres. The fibre concrete plates increase the stability of the flood dike in the 
case of its overflowing during a high flood. The mentioned example of flood dike 
should be a contribution of our research team to waste disposal intra - sustainable 
building project.  
 

1.  Úvod  
 Aktuálním trendem společnosti v oblasti stavebnictví je „Udržitelná výstavba“. 
Využití recyklace stavebních materiálů pro novou výstavbu se stává jedním z pilířů 
této „Udržitelné výstavby“. Smysluplné zakomponování vláknobetonu, vyrobeného 
s plnou náhradou přírodního kameniva recykláty – cihelnými nebo betonovými, do 
vhodných konstrukcí, tak může být ve prospěch celé společnosti. 
 Experimentální zkoušky ukázaly, že takto složený vláknobeton vykazuje odolnost 
kromě v tlaku také v tahu a vyznačuje se i dalšími vlastnostmi, jako jsou velká 
přetvořitelnost, velká pórovitost a z toho plynoucí i nižší objemová hmotnost při 
porovnání s běžnými hutnými vláknobetony. Především tyto další vlastnosti, zejména 
ale odolnost proti tahovým namáháním, předurčují jeho možná využití v praxi. 
 Tento článek navazuje na články prezentované na této konferenci v předchozích 
letech a rozvádí myšlenku použití vláknobetonových desek s recykláty v praktických 
aplikacích. V příspěvku je prezentována jedna z možností využití recyklovaného 
materiálu, ze stavebního a demoličního odpadu, v zemních konstrukcích. Byly 
zhotoveny  dva  modely  zemních  hrází,  jeden  s  vloženými  deskami  vyrobenými  
z vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva cihelným recyklátem a druhý 
bez těchto desek. Cílem modelových zkoušek bylo prokázat zvýšení odolnosti zemní 
hráze při přelití vodou v případě povodní, což přispívá k záchraně majetku a 
především lidských životů. 
 

2.  Příprava modelu zemní hráze 
 Jednou z možných variant uplatnění vláknobetonového kompozitu jsou ztužující 
vrstvy v zemních tělesech. Vložení vláknobetonových desek do zemního svahu 
přispívá k získání maximální subtilnosti, čímž lze získat značnou úsporu objemu 
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zemních prací. Vložené desky do zemního tělesa zároveň přispívají k jeho stabilitě a 
odolnosti přenášet větší zatížení. V případě zemní hráze přispívají vláknobetonové 
desky k prodloužení její životnosti v případě přelití vodou při povodni. V případě 
přelití vody přes korunu hráze hrozí nebezpečí porušení hráze povrchovou erozí. 
Další výhodou může být možnost přikotvení protierozních matrací či výztužné 
geosyntetiky k deskám. 
  Samotné výrobě modelu v laboratoři předcházelo ověření chování vložených 
desek z vláknobetonu pomocí počítačové simulace. Byl řešen příklad  zemního 
svahu vyztužený 1-3 vrstvami a pro porovnání pak svah bez vyztužení. Výpočet 
modelového příkladu zemního svahu proběhl v programu Plaxis 8.2, který využívá 
metodu konečných prvků (MKP). Na základě předběžných výpočtů byl zaznamenám 
pozitivní vliv vložených desek. Podrobnosti v literatuře [4].  
 Pro ověření předpokládaných účinků vložených vláknobetonových desek do zemní 
hráze v aplikaci, která by měla zvýšit její odolnost v případě přelití vodou při 
povodních, byly v rámci experimentálního programu vytvořeny dva laboratorní 
modely zemní hráze dle níže uvedených schémat. První model je zhotoven pouze 
ze zeminy (byla použita drobná frakce recyklátu). Na korunu hráze byla 
umístěna deska z vláknobetonu, která by měla reprezentovat komunikaci 
v praktických aplikacích umístěné v její koruně (obr. 1).  
 

 
Obr. 1  Model č. 1 – Vyztužení  pouze koruny hráze deskou D1 (kóty v mm)  

 
 

Druhý model byl vyztužen kromě vláknobetonové desky na koruně hráze dalšími 
třemi deskami v konstrukci hráze, vyrobenými ze stejného vláknobetonu jako deska 
v koruně hráze (obr. 2). U tohoto modelu se předpokládalo vytvoření jakési „kaskády“ 
přetékající vody přes vláknobetonové desky. Současně se předpokládalo i postupné 
vymílání zeminy pod deskami v rozsahu, které by nemělo ohrozit stabilitu vložených 
vláknobetonových desek. Funkcí této kaskády se jednoznačně prodlouží odolnost 
hráze v případě jejího přelití při povodních.  
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Obr. 2  Model č. 2 – Vyztužení koruny hráze a další výztužné vrstvy (kóty v mm) 

 
Vláknobetonové desky byly předem vyrobené v laboratoři.  Poté byly umístěny do 

tělesa konstrukce zemní hráze, zhotovené v proskleném korytu (tunelu) ve 
vodohospodářské laboratoři, fakulty stavební, ČVUT v Praze. Koryto umožňovalo 
sledovat průběh erozí zemní hráze skrze prosklené stěny. Oba modely byly 
zatěžovány vodou s daným nárůstem zvyšování hladiny vody. Oproti nákresům došlo 
k menší úpravě hráze. Návodní strana byla nahrazena svislou stěnou, jelikož 
podstatou problému je prokázání efektu vložených vláknobetonových desek do 
konstrukce hráze na vzdušné straně hráze.  Svislou  stěnou byl zjednodušen model o 
stranu návodní a tím zmenšen rozsah prací. 

 

      
Obr. 3  Výroba vláknobetonových desek s recykláty 

 
Průběh experimentu byl následující: 
Model č. 1 – hladina vody ve zkušebním tunelu se zvyšovala postupně ze 2mm  až 
postupně na 3cm nad korunu hráze. K destrukci hráze došlo po cca 7 minutách. 
Během zatěžování zvyšující se hladinou vody bylo patrné postupné rozrušování 
hráze, tvorba rýh a postupná degradace hráze až k jejímu odplavení. Je zřejmé, že 
zjednodušení modelu náhradou návodní strany ocelovou stěnou zkresluje výsledky, 
ale při stejné úpravě i v případě modelu vyztužené hráze lze postup pokusů 
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porovnávat. Deska umístěná na koruně hráze vydržela zatěžování vodou a celá se 
po vymletí hráze sesunula do prostoru za hrází, k její destrukci nedošlo. 
 

 
Obr. 4  Model zemní hráze bez vyztužení – pohled boční 

 

 
Obr. 5  Model zemní hráze bez vyztužení – pohled čelní  

 
Model č. 2 – ve druhém modelu byly umístěny tři desky z vláknobetonu. Hráz byla 
zatěžována za stejných podmínek jako u modelu č. 1. Hladina se opět ze 2 mm nad 
korunou hráze zvedla až na 3,4 cm. Rozdíl mezi konstrukcemi hrází byl patrný již 
během pár minut (cca. 2 min 30 sec po přelití), kdy se postupně začaly vytvářet 
předpokládané kaskády doprovázené vznikem kaveren podmíláním zeminy pod 
deskami. Materiál byl vyplavován z pod desek přibližně do hloubky 1,5 násobku 
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výšky mezi deskami. Vrchní deska po cca 50 minutách po přelití začala pozvolna 
klesat až se opřela o desku umístěnou pod ní. Hráz však ještě i po více jak dvou 
hodinách plnila svou funkci.  
 

 
Obr. 6  Model zemní hráze s vyztužením vláknobetonových desek – pohled boční 

  

      
 

Obr. 7 Model zemní hráze s vyztužením vláknobetonových desek 
 – pohled čelní na kaskády s přetékající vodou  
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3. Závěr 
Na základě provedeného experimentu lze konstatovat, že se prokázalo 

předpokládané chování zemních hrází s vloženými vláknobetonovými deskami. 
Srovnání času odolnosti obou hrází vůči zatěžování vodou jasně ukázalo příznivý vliv 
výztužných desek umístěných v těle hráze (nevyztužená cca 7 min x vyztužená více 
než 2 hodiny). Pozitivním jevem je zachování celistvosti desek po zatížení vodou i 
vlastní vahou – nedošlo k jejich porušení, nejsou křehké, voda podstatně neovlivnila 
jejich mechanické vlastnosti. Vymletí materiálu z prostoru mezi deskami nezpůsobuje 
jejich vyplavení. Naopak v případě větší podemletí desek může dojít k jejich sklopení 
a vzájemnému  opření  mezi   sebou. I  toto  má   pozitivní  výsledek,  neboť  dojde   
k uzavření zbylého materiálu mezi deskami. Celkově lze pokus s vložením desek 
považovat za velmi zdařilý a je otázkou dalšího výzkumu modely precizovat, tj. je 
optimalizovat počet a tloušťky vložených desek  
 Každá aplikace vláknobetonu přispěje k řešení problému stále se hromadícího 
stavebního odpadu, pro který dosud není dostatek uplatnění a je proto nezbytné 
rozšiřovat možnosti praktických aplikací, kde lze přebytečný stavební a demoliční 
odpad ekologicky zhodnotit. 
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Abstract 
In several industrial branches for example (agriculture, textile industry) there are 
often produced waste products that are not easily disposed in environmentally 
friendly way. Paper describes possible technology for utilization of fiber containing 
organic waste for production of thermal and acoustic insulation for general use in civil 
engineering. Paper deals with material potentials in the Czech Republic, results of 
testing of basic properties and laboratory tests are described in the paper.  
 

1. Úvodem 
 V oblasti zateplování stavebních konstrukcích stoupá každým rokem poptávka po 
cenově dostupných tepelně izolačních materiálech s vysokými užitnými vlastnostmi, 
které by bylo možné použít jako alternativu k aktuálně průmyslově vyráběným 
tepelným izolacím na bázi minerální vlny a pěnového polystyrenu. Z pohledu 
enviromentálního a z pohledu trvale udržitelného rozvoje je důležité hledání 
vhodných materiálových základen, které by byly vázány pouze na snadno 
obnovitelné surovinové zdroje, popřípadě na průmyslové odpady, které jsou 
dlouhodobě dostupné v dostatečném množství. Dále pak je důležité, aby výroba 
izolačních materiálů byla energeticky úsporná a nenáročná na výrobní zařízení. Tyto 
předpoklady lze shrnout do následujících bodů. Bude se tedy jednat o materiály: 
 

- vznikající jako nezužitkovaný odpad při průmyslové výrobě nebo 
v zemědělství, 

- nesnadno likvidovatelné ekologickou cestou, případně recyklovatelné jiným 
způsobem, 

- materiály vznikající jako případný komunální odpad. 
 
 V daném případě byly v ČR vytipovány následující skupiny materiálů: 

1. Materiály pocházející ze zemědělství, vznikající při pěstování a 
následném zpracování zemědělských plodin. Konkrétně se jednalo o: 
 Konopné vlákno (pocházející z technického konopí), 
 Konopné pazdeří – vznikající jako odpad při zpracování 

surového technického konopí na konopné vlákno, 
 Lněné vlákno, 
 Jutové vlákno. 

2. Materiály pocházející z chovu dobytka – konkrétně se jednalo o ovčí 
vlnu, která vniká jako odpad při výrobě a následném zpracování 
vlněného vlákna v textilním průmyslu. 
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3. Textilní zbytky oděvů – konkrétně se jedná o vytříděné, upravené a 
rozvlákněné (rozcupované) části použitých oděvů, které pocházejí ze 
sběrných boxů a dále ze sítě obchodů prodávajících textil z druhé ruky, 
které již není možné dále použít ke svému prvotnímu účelu a u kterých 
je nutné zajistit ekologickou likvidaci. Dle provedeného průzkumu v ČR, 
kdy byli osloveni přední dovozci a prodejci oblečení z druhé ruky v ČR 
(celkem se jednalo o síť 45 prodejen), přibližně pouze  30 % oděvů 
z druhé ruky nachází uplatnění u spotřebitelů v ČR, zbývajících 70 % je 
dále dopravováno z části do rozvojových zemí nebo likvidováno ve 
spalovnách. 

 

2. Materiály pocházející ze zemědělství 
 V daném případě bylo vytipováno konopné, lněné a jutové vlákno a dále konopné 
pazdeří, které vzniká při zpracování technického konopí. Technické konopí lze 
v daném případě označit za lokálně dostupný a snadno obnovitelný surovinový zdroj 
v ČR. Produkce těchto plodin je závislá na okamžité poptávce na trhu. Produkci 
těchto plodin je tedy možné v rámci jednoho roku velice účinně regulovat. Pro 
srovnání bylo dále do výzkumu zařazeno i jutové vlákno, které se do ČR dováží 
z Asie. Význam jutového vlákna spočívá především, přes jeho vyšší cenu, 
v garantované kvalitě a dlouhodobé dostupnosti na světovém trhu. Dovážené jutové 
vlákno představuje alternativu za lokální konopné nebo lněné vlákno v případě 
poklesu produkce na trhu v ČR. 
 
2.1 Přírodní vlákna 
 Na vzorcích lněného, konopného a jutového vlákna byl proveden mikroskopický 
rozbor, přičemž byla na reprezentativním vzorku 30 vláken stanovena průměrná 
tloušťka a distribuce tloušťky vláken. Na každém vláknu byly provedeny tři měření, 
výsledky jsou statisticky vyhodnoceny. V daných případech bylo ověřeno normální 
rozdělení tloušťky vláken u základního souboru naměřených hodnot a byla výpočtově 
stanovena: 

• Průměrná tloušťka vlákna, 
• Hustota pravděpodobnosti pro tloušťku vlákna (normální rozdělení), 
• Distribuční funkce pro tloušťku vlákna (normální rozdělení). 

 
Tab. 1: Přehled stanovených tloušťek vláken u lnu, konopí a juty 

Druh vlákna Průměrná tloušťka 
vlákna dm [�m] 

Len 111,1 
Konopí 155,2 

Juta 94,2 
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Graf 1: Přehled stanovených tloušťek vláken u lnu, konopí a juty 
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Graf 2: Hustota pravděpodobnosti f(dx) tloušťek vláken u lnu, konopí a juty 
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Graf 3: Distribuční funkce F(dx) tloušťek vláken u lnu, konopí a juty 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 50 100 150 200 250

tloušťka vlákna [µm]

F(
x)

Len
Konopí
Juta

 
 
 Bylo provedeno stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti v ustáleném stavu 
při střední teplotě +10°C a teplotním spádu 10°C (při normální vlhkosti) u vzorku 
lněného, konopného a jutového vlákna o objemové hmotnosti 25 kg.m-3, přičemž 
naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti byly následující: 
 

• Len: λ10 = 0,065 W.m-1.K-1, 
• Konopí: λ10 = 0,062 W.m-1.K-1, 
• Juta: λ10 = 0,058 W.m-1.K-1. 
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2.2 Konopné pazdeří 
 Pazdeří vzniká při zpracování konopné rostliny na vlákno. Při zpracování 
technického konopí vznikají dvě frakce odpadního pazdeří: 
 

• hrubá frakce – upravené technické konopí, frakce je složena z očištěných 
stonků technického konopí, které byly upraveny na délku 10 – 50 mm, 

• jemná frakce – rozvlákněné zbytky technického konopí s velikostí částic 1 – 
10 mm. 

 

 Na dodaném materiálu byla zjištěna sypná hmotnost volně sypaného pazdeří, 
která činila 80 kg.m-3 u hrubé frakce a 55 kg.m-3 u jemné frakce, rovnovážná vlhkost 
byla rovna 8,4 % u hrubé frakce a 9,5 % u frakce jemné, nasákavost se u obou frakcí 
pohybovala v rozmezí 80 – 100 %. 

  
Obr.1: Detail hrubé frakce použitého 
konopí 

Obr.2: Detail jemné frakce použitého 
konopí 

 
 V rámci studie makroskopické struktury pazdeří bylo provedeno stanovení 
sítového rozboru. Byly stanoveny procentuelní podíly jednotlivých velikostí zrn 
zastoupené v dodaném odpadu. 
 
Graf č.4: Křivky zrnitosti dvou použitých frakcí konopného odpadu 
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 Jemná frakce obsahovala převážně částice o velikosti 0,5 - 10 mm a ostatní 
velikosti částic byly rovnoměrně zastoupeny v menším množství. Hrubá frakce 
obsahovala částice převážně velikostí 4 – 30 mm. Větší částice byly zastoupeny také 
(v menším množství), ale jejich zjištění bylo obtížné, neboť propadávaly oky menších 
sít. Prachové částice byly přítomny ve stejném množství jak u hrubé, tak u jemné 
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frakce, ale jejich přesné určení nebylo možné, protože nejenže docházelo k jejich 
úniku při setřásání sít, ale ulpívaly na větších částicích a sítech. 
 Bylo provedeno stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti v ustáleném stavu 
při střední teplotě +10°C a teplotním spádu 10°C (při normální vlhkosti) u vzorku 
jemné i hrubé frakce konopného pazdeří o objemové hmotnosti 25 kg.m-3, přičemž 
naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti byly následující: 
 

• Konopné pazdeří – jemná frakce -: λ10 = 0,048 W.m-1.K-1, 
• Konopné pazdeří – hrubá frakce -: λ10 = 0,055 W.m-1.K-1. 
 

3. Materiály pocházející z chovu dobytka 
 Ovčí vlna je jako tepelně izolační materiál využívaná již velmi dlouhou dobu. Jako 
izolační materiál byla ovčí vlna typická pro horské oblasti, kde se většinou provozuje 
chov ovcí. V současné době představuje ovčí vlna velmi ceněnou surovinu, která 
nachází své hlavní uplatnění v textilním průmyslu. Masovému využití ve stavebnictví 
brání především její poměrně vysoká cena. Při zpracování vlny na vlněné vlákno a 
při následné výrobě tkanin vzniká odpadní vlákno, které je vzhledem ke své malé 
délce jen velmi špatně dále využitelné v textilním průmyslu.  
 

 V daném případě byly provedeny rozbory a měření na dvou typech odpadních 
vláken z ovčí vlny. Mikroskopický rozbor byl proveden na reprezentativním vzorku 30 
vláken, přičemž byla stanovena průměrná tloušťka a distribuce tloušťky vláken. Na 
každém vláknu byly provedeny tři měření, výsledky jsou statisticky vyhodnoceny. 
V daných případech bylo ověřeno normální rozdělení tloušťky vláken u základního 
souboru naměřených hodnot a byla výpočtově stanovena: 
 

• Průměrná tloušťka vlákna, 
• Hustota pravděpodobnosti pro tloušťku vlákna (normální rozdělení), 
• Distribuční funkce pro tloušťku vlákna (normální rozdělení). 

 
Tab. 2: Přehled stanovených tlouštěk vláken u vzorků ovčí vlny 

Druh vlákna Průměrná tloušťka 
vlákna dm [�m] 

A 23,2 
B 33,1 

 
Graf 5: Hustota pravděpodobnosti f(dx) tlouštěk vlněných vláken  
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Graf 6: Distribuční funkce F(dx) tlouštěk vlněných vláken  
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 Bylo provedeno stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti v ustáleném stavu 
při střední teplotě +10°C a teplotním spádu 10°C (při normální vlhkosti) u vzorků 
vlněných vláken o objemové hmotnosti 25 kg.m-3, přičemž naměřené hodnoty 
součinitele tepelné vodivosti byly následující: 
 

• Vlna A: λ10 = 0,041 W.m-1.K-1, 
• Vlna B: λ10 = 0,045 W.m-1.K-1. 
 

 

4. Textilní zbytky oděvů 
 Jak již bylo v úvodu popsáno, v současné době je poměrně problematické zajistit 
ekologickou likvidaci a případnou recyklaci starého a poškozeného oblečení, které již 
dále nemůže plnit svoji funkci. Poměrně velkým problémem při likvidaci tohoto 
textilního odpadu je skutečnost, že oděvní odpad je směsicí přírodních a syntetických 
vláken. 
 Pro případné potenciální využití ve stavebnictví byl připraven vzorek 
rozvlákněných zbytků oděvních textilií, na kterém byl proveden mikroskopický rozbor, 
přičemž byla na reprezentativním vzorku 30 vláken stanovena průměrná tloušťka a 
distribuce tloušťky vláken. Na každém vlákně byly provedeny tři měření, výsledky 
jsou statisticky vyhodnoceny. 
 
Graf 7: Hustota pravděpodobnosti f(dx) tlouštěk textilních vláken  
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V daných případech bylo ověřeno normální rozdělení tloušťky vláken u základního 
souboru naměřených hodnot a byla výpočtově stanovena: 
 

• Průměrná tloušťka vlákna , 
• Hustota pravděpodobnosti pro tloušťku vlákna (normální rozdělení), 
• Distribuční funkce pro tloušťku vlákna (normální rozdělení). 
 

Průměrná tloušťka vláken byla zjištěna dm = 24,0 µm. 
 
Graf 8: Distribuční funkce F(dx) tlouštěk textilních vláken  
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 Bylo provedeno stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti v ustáleném stavu 
při střední teplotě +10°C a teplotním spádu 10°C (při normální vlhkosti) u vzorků 
vlněných vláken o objemové hmotnosti 25 kg.m-3, přičemž naměřená hodnota 
součinitele tepelné vodivosti byla rovna λ10 = 0,038 W.m-1.K-1. 
 

5. Závěr 
 Jak bylo demonstrováno na výše uvedených příkladech, v současné době existuje 
v ČR široká škála potenciálních surovinových zdrojů, které mohou být použity pro 
výrobu tepelných a akustických izolací s použitím ve stavebnictví. Tyto vstupní 
suroviny mohou být po základní technologické úpravě (modifikace vlastností v oblasti 
reakce na oheň, odolnosti proti škůdcům a biotickému napadení) využitelné 
samostatně v podobě partikulárních tepelných izolací, které je možné zafoukáváním 
aplikovat do dutin nebo plošně aplikovat vrstvením. 
 Dále pak je možné vyrábět z těchto materiálů tuhé izolační desky pojené 
anorganickými pojivy (cement, vápno, sádra, ...), přičemž výsledné materiály 
disponují srovnatelnými i lepšími izolačními vlastnostmi než například průmyslově 
vyráběné materiály na bázi dřevocementu. 
 Další možností u vláknitých surovin je zpracování do podoby měkkých izolačních 
rohoží pojením tzv. bikomponentními polymerními vlákny. Výsledné materiály 
vykazují velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, které se v závislosti na tloušťce a 
druhu vlákna a na objemové hmotnosti mohou pohybovat v rozmezí 0,035 – 0,055 
W.m-1.K-1. 
 

Poděkování 
 Tento příspěvek byl vypracován s podporou výzkumného záměru MSM 
0021630511 a grantového projektu GA 103/08P265 
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STABILIZACE/SOLIDIFIKACE OLOVNATÝCH a BARNATÝCH IONTŮ 
V MATRICI Z ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ODPADNÍCH 
ALUMINOSILIKÁTŮ  
 
STABILISATION/SOLIDIFICATION OF Pb(II) AND Ba(II) IONS IN MATRIX OF 
ALKALI-ACTIVATED WASTE ALUMINOSILICATES  
Jména autorů: prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Naděžda Krmíčková 
Organizace: Ústav chemie FAST VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno, e-mail: 
rovnanikova.p@fce.vutbr.cz 
 
Abstract 
Alkali-activated aluminosilicate pastes were used for immobilisation of barium (II) and 
lead (II). The fly ash from biomass as aluminosilicate material and sodium silicate 
solution with silicate modulus Ms 1.56 were used. Increasing amounts of barium 
nitrate and lead nitrate as waste material simulation were added into matrix of fly ash 
- sodium silicate mixtures. The compressive strengths decrease with increasing 
amount of barium and lead nitrates. The content of lead and barium ranging 
between 0.02 to 0.12%, and 2 to 55%, respectively, of the original amount were 
found in leaching solutions. 
 

1. Úvod  
     Při solidifikaci/stabilizaci odpadů je hlavním kriteriem úspěšnost při snižování 
vyluhovatelnosti. Solidifikace vede ke snížení pohyblivosti iontů v důsledku zapouzdření 
do nerozpustné pevné hmoty; stabilizací se účelovou chemickou reakcí převede toxická 
látka na stabilní nerozpustnou nebo komplexní sloučeninu. Při využití některých pojiv ke 
zneškodňování toxických látek, probíhají obvykle oba procesy. Toxická látka je 
v zatvrdlém pojivu – matrici – zapouzdřena, tj. je snížena její pohyblivost, a tedy 
vyluhovatelnost. Toxická látka může být také stabilizována např. tím, že vstupuje do 
struktury pojiva, pokud může v základní stavební buňce nahradit příslušný prvek. 
     Při solidifikačních procesech se používají anorganická i organická pojiva, 
případně jejich kombinace. Z anorganických pojiv jsou nejčastěji používána 
hydraulická pojiva, která tvrdnou na vzduchu i pod vodou; tato pojiva jsou na bázi 
portlandského cementu, směsných cementů a směsných hydraulických pojiv. Je však 
nutno poznamenat, že v současné době je používání portlandského cementu velmi 
finančně náročné a navíc, nevýhodou je  jeho citlivost na  přítomnost některých látek 
ovlivňujících průběh hydratačních reakcí, jež vedou k tvorbě pevné struktury.  Proto 
se vyvíjejí směsná pojiva, obvykle na bázi odpadních produktů, která mají dostačující 
pojivou kapacitu pro solidifikované odpady. Zejména se využívají elektrárenské 
popílky, i když i ty se v současné době stávají strategickou surovinou při nutnosti 
snižování emisí CO2 při výrobě betonů. 
    K účelům solidifikace/stabilizace těžkých kovů doznávají využití popílky s méně 
výhodnými vlastnostmi pro betony, jako jsou popílky ze spalování některých 
organických odpadů a popílky ze spalování biomasy, které jsou ve většině případů 
aktivovány vápnem [1, 2, 3]. Vlastnosti výsledného solidifikátu/stabilizátu jsou závislé 
na druhu pojiva, poměru pojiva k odpadu a druhu odpadu. 
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    Jednou z cest zvýšení účinnosti solidifikaci/stabilizace a odolnosti vytvořených 
solidifikátů/stabilizátů proti působení okolního prostředí je vytvoření pojiva na bázi 
alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. Tento příspěvek pojednává 
o solidifikaci/stabilizaci olovnatých a barnatých iontů v matrici z alkalicky 
aktivovaného popílku ze spalování dřevěných pilin. 

 
2. Toxicita olova a barya 
    Otrava olovem spočívá v poškození červených krvinek, ledvin a jater, nervového 
systému, cév, svalstva, u dětí nastávají psychické změny. Jde o kumulativní jed 
hromadící se v kostech, je podezření na karcinogenitu plic a ledvin. Všechny 
rozpustné soli olova jsou vysoce toxické. 
    Toxicita barnatých sloučenin závisí na jejich rozpustnosti. Síran barnatý, BaSO4, je 
v čisté formě ve vodě a v kyselinách prakticky nerozpustný, je tedy netoxický. 
Rozpustné barnaté sloučeniny, jako chlorid, dusičnan, chlornan, octan a uhličitan, 
jsou vysoce toxické.  Tyto sloučeniny způsobují zánětlivá onemocnění mozku, 
degenerativní změny jater a sleziny, působí na hladké a srdeční svalstvo (smrt 
obvykle nastává ochrnutím srdečního svalu) [4]. 

 
3. Charakteristika popílků ze spalování biomasy 
    K přípravě matrice byl použit popílek ze spalování pilin z Truhlářství Straka, spol. 
s r.o., Třebovice. Chemické složení popílku je uvedeno v tabulce 1, granulometrie je 
uvedena na obr. 1. Tento druh popílku má hodnotu ztráty žíháním 10,26 %, kterou 
nelze přičíst jen obsahu organických látek, ale také obsahu uhličitanu draselného; 
suma obsahu SiO2 a CaO je více než 60 %.  
 
Tab. 1 Chemické složení popílku 
Ztr. 
ž. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO K2O Na2O P2O5 SO3 CO2

10,3 34,4 6,7 3,2 2,6 27,8 4,1 6,0 1,5 1,8 0,5 8,4 
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Obr. 1 Granulometrie popílku 
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    Popílek byl aktivován roztokem vodního skla se silikátovým modulem Ms= 1,56. Ke 
směsi pro přípravu matrice bylo přidáno stoupající množství olova ve formě 
dusičnanu olovnatého a barya ve formě dusičnanu barnatého. Složení směsí je 
uvedeno v tabulce 2 a 3. Matrice byla volena tak, aby byla cenově příznivá. 
 
Tab. 2 Složení směsí pro stabilizaci/solidifikaci Pb2+

Složka 1-Pb 2-Pb 3-Pb 4-Pb 5-Pb 6-Pb 
Popílek 

Třebovice  
[g] 

100 100 100 100 100 100 

Vodní sklo 
Ms=1,56 [g] 10 10 10 10 10 10 

Voda [ml] 27,7 29,3 30,8 32,4 33,9 35,5 
Pb(NO3)2 [g] 7,99 15,98 23,98 31,97 39,96 47,95 

Pb2+ [g] 5 10 15 20 25 30 
 
Tab. 3 Složení směsí pro stabilizaci/solidifikaci Ba2+ 

Složka 1-Ba 2-Ba 3-Ba 4-Ba 5-Ba 6-Ba Ref 
Popílek 

Třebovice  
[g] 

100 100 100 100 100 100 100 

Vodní sklo 
Ms=1,56 [g] 10 10 10 10 10 10 10 

Voda [ml] 28 29,9 31,7 33,5 35,4 37,2 23 
Ba(NO3)2 [g] 9,51 19,03 28,54 38,06 47,57 57,06 - 

Ba2+ [g] 5 10 15 20 25 30 - 
 
    Po homogenizaci byly směsi uloženy do forem 20×20×100 mm. Po zatvrdnutí 
produktu byla zkušební tělesa uložena v laboratoři při R. H. 50±5 % a teplotě 20±2 
°C.  Po 28 dnech byla stanovena pevnost v tlaku, zbytky těles byly použity pro 
přípravu vodního výluhu modifikovanou metodou  podle Vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. Ve výluzích byl stanoven obsah vodou 
vylouženého olova a barya metodou ICP.  
 
 
4.  Výsledky stanovení pevností a koncentrace vyloužených iontů 

     Výsledky stanovení pevností v tlaku udávají tabulky 4 a 5, účinnost stabilizace je 
uvedena v tabulce 6. 
 
Tab. 4 Pevnosti zkušebních těles s olovem po 28 dnech 

Vzorek 1-Pb 2-Pb 3-Pb 4-Pb 5-Pb 6-Pb 
Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

7,0 3,2 1,9 1,7 1,6 1,8 
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Tab. 5 Pevnosti zkušebních těles s baryem po 28 dnech 

Vzorek  1-Ba 2-Ba 3-Ba 4-Ba 5-Ba 6-Ba Ref 
Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

9,2 6,2 5,4 5,8 4,7 5,7 8,7 

 
Z hodnot pevností v tlaku, uvedených v tabulkách 4 a 5, vyplývá, že barnaté 

ionty mají menší vliv na snížení pevností se stoupajícím množstvím iontu, obecně 
dosahují vyšších pevností než vzorky s olovem. Olovnatý ion snižuje výrazně 
pevnost v tlaku, zejména od koncentrace 10 % z hmotnosti popílku. Pevnost není 
rozhodující vlastností pro úspěšnost stabilizace/solidifikace.  

 
Tab. 6: Množství vylouženého olova a barya a účinnost stabilizace/solidifikace 

Vzorek  
Vyloužené 

Pb  
[%] 

Účinnost 
stabilizace 

[%] 
Vzorek  

Vyloužené 
Ba 
[%] 

Účinnost 
stabilizace 

[%] 
1-Pb 0,0017 99,83 1-Ba 2,26 97,74 
2-Pb 0,0019 99,81 2-Ba 14,05 85,95 
3-Pb 0,0026 99,74 3-Ba 37,57 62,43 
4-Pb 0,0021 99,79 4-Ba 43,90 56,10 
5-Pb 0,0071 99,29 5-Ba 49,27 50,72 
6-Pb 0,1186 88,14 6-Ba 54,59 45,40 

 
    Výsledky stanovení obsahu Pb2+ ve vodním výluhu ukázaly, že ionty olova jsou do 
koncentrace 25 %, vztaženo k hmotnosti popílku, velmi dobře solidifikovány/ 
stabilizovány; účinnost solidifikace/stabilizace je vyšší než 99%. U vzorku se 30 % 
Pb2+ byla účinnost 88 %.  
        Pro stabilizaci/solidifikaci Ba2+ je účinnost navržené matrice nízká, pouze při 5% 
koncentraci iontu je účinnost téměř 98%, při vyšších koncentracích barya se účinnost 
matrice výrazně snižuje. Pro barnaté ionty je tento typ matrice pro 
stabilizaci/solidifikaci nevhodný. Podíl vylouženého kovu z původně přítomného 
a účinnost stabilizace jsou na obr. 2 a 3. 
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Obr. 2  Podíl vylouženého kovu z původně přítomného 
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Obr. 3  Účinnost stabilizace 
 

 

4. Závěr 
    V práci byla  sledována účinnost matrice pro solidifikaci/stabilizaci těžkých 
kovů, olova a barya, v matrici z alkalicky aktivovaného popílku ze spalování biomasy.  
Složení matrice bylo voleno tak, aby bylo cenově i technicky výhodné, vzhledem 
k ceně a charakteru surovin.  
     Výsledky ukázaly, že matrice je vhodná pro stabilizaci/solidifikace olovnatých 
iontů, a to až do koncentrace 25 % k hmotnosti popílku, kdy byla účinnost vyšší než 
99 %. U vyšší koncentrace olovnatých iontů se již projevil pokles účinnosti. Pro 
barnaté ionty byla nejvyšší účinnost 97,7 % při koncentraci 5 %, účinnost se výrazně 
snižovala se vzrůstající koncentrací barnatých iontů.   
    Na základě dosažených výsledků lze učinit závěr, že navrženou matrici lze 
doporučit pro zneškodňování olovnatých sloučenin, pro barnaté sloučeniny je matrice 
nevhodná. 
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VLIV SLIKÁTOVÉHO MODULU ROZTOKU AKTIVÁTORU NA 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO 
POPÍLKU   
THE EFFECT OF ALKALINE SOLUITON SILICATE MODULUS ON THE 
MECHNICAL PROPERTIES OF ALKALI ACTIVATED FLY ASH 
Bohuslav Řezník, Ing. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav chemie 
reznik.b@fce.vutbr.cz 
 

1 Úvod 

Trendem současné doby je recyklace a využívání co největšího množství 
odpadních produktů vznikajících v různých odvětvích průmyslové výroby. Jedním z  
odvětví produkujících značná množství odpadů je energetika, kdy při výrobě 
elektrické energie v tepelných elektrárnách vznikají odpady, jako je vysokoteplotní 
popílek, fluidní popílek a energosádrovec. Vysokoteplotní popílek již našel mnoho 
výhodných uplatnění při výrobě stavebních hmot, jako např. v cementářském 
průmyslu, výrobě betonu a pórobetonu, keramiky, stabilizaci povrchů cest, 
krajinotvorbě a v jiných oblastech, kde se s výhodou popílek již řadu let používá díky 
svým fyzikálně-chemickým vlastnostem. I přes řadu těchto možností zpracovávání 
popílku ve stavebnictví, je stále jeho část nevyužívána a ukládána na skládky. Proto 
je nutné nacházet nové technologie a možnosti zpracování těchto druhotných 
surovin. Jedna z možností, jak zpracovávat popílek, je jeho alkalická aktivace.  

Alkalicky aktivované materiály, někdy nazývané geopolymery, jsou známe již 
mnoho let. Vznikají alkalickou aktivací aluminosilikátových látek v silně zásaditém 
prostředí a díky svým mechanicko-fyzikálním vlastnostem jsou to materiály s velkým 
potenciálem a širokým rozsahem použití. [1]  

Pro výrobu těchto materiálů je možné používat právě popílky z vysokoteplotního 
spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Popílky z mineralogického hlediska obsahují 
zejména β-křemen,  mullit 3Al2O3⋅2SiO2 a skelnou fázi, jejíž množství je zpravidla 
vyšší než 50% [12]. Díky jejich fyzikálně-chemickým vlastnostem a chemickému 
složení je možné je alkalicky aktivovat. Na aktivaci popílku lze použít zásaditě 
reagující látky, jako jsou hydroxidy nebo alkalické uhličitany či křemičitany (např. 
vodní sklo sodné nebo draselné); výsledné vlastnosti vzniklého materiálu jsou závislé 
zejména na poměru SiO2:Al2O3: Na2O. 

 Alkalicky aktivované materiály (AAS) vznikají tzv. geopolymerizací, která probíhá 
během chemické reakce aluminosilikátů v silně zásaditých podmínkách. Při tomto 
procesu se vytváří pevná struktura, avšak reakce vedoucí ke vzniku této struktury je 
odlišná od procesů tuhnutí a tvrdnutí cementových pojiv.[3] 

Surovina, v tomto případě popílek, jež obsahuje aluminosilikáty, tedy oxidy SiO2 a 
Al2O3, případně CaO, se v silně zásaditém roztoku začnou na povrchu rozpouštět a 
vzniká gel obsahující polymerní částice SiO4 a AlO4. Během tohoto stádia se vytváří 
trojrozměrná alumino-silikátová struktura, která je buď amorfní, tvořená geopolymery, 
nebo krystalická, tvořená zeolity. Termín geopolymer zavedl prof. Davidovits [2]. 
Jedná se o materiál, který má amorfní až semi-krystalickou trojrozměrnou strukturu 

 119



tvořenou z SiO4 a AlO4 tetraedrů spojených střídavě přes kyslíkové můstky (Si – O – 
Al). Ve struktuře musí být dále přítomny kladné ionty alkalického kovu (K+,Na+, Li+, 
Cs+), které jsou do soustavy vneseny v alkalickém aktivátoru, tím dojde k vytvoření 
elektroneutrálního celku. Kompenzace záporného náboje na hliníkovém atomu v 
tetraedru AlO4 dává další velmi významnou vlastnost a možnost využití těchto 
materiálů, a to pro fixaci některých kationů těžkých kovů (Zn, Pb, Co aj.) ve své 
matrici.  

Pro přípravu materiálu požadovaných charakteristických vlastností (pevnost, 
smrštění, odolnost proti ohni a agresivním látkám) je nutné najít optimální druh a 
množství alkalického aktivátoru v závislosti na charakteristických vlastnostech 
vstupní suroviny. V případě popílku se jedná zejména o množství skelné fáze, 
chemické a mineralogické složení, ale také velikost částic a mnoho dalších faktorů 
ovlivňující reakční schopnost s alkalickým aktivátorem.[3-10]  

V této práci jsou předloženy některé výsledky výzkumu zabývající se alkalickou 
aktivací popílku z Elektrárny ve Chvaleticích. Konkrétně byl studován vliv silikátového 
modulu Ms roztoku aktivátoru na mechanické vlastnosti vzniklého materiálu.  

   

2 Experimentální část 

2.1 Charakteristika vstupních surovin 

V rámci experimentu byly nejprve stanoveny základní vlastnosti vstupních surovin, 
tj. chemické a mineralogické složení a granulometrie. 

Jako vstupní surovina byl použit hnědouhelný popílek vznikající při spalování uhlí 
v tepelné elektrárně ve Chvaleticích. Jedná se o popílek z vysokoteplotního 
spalování, jehož chemické složení je uvedeno v tab. 1. U popílku byla provedena 
RTG difrakční analýza, jejíž výsledky jsou znázorněny na obr. 1. RTG difrakční 
analýza prokázala pouze přítomnost β-křemene (SiO2) a mulitu (Al2O3⋅2SiO2). 

 
Tab. 1. Chemické složení popílku Chvaletice 

Popílek 
Chvaletice (CH) [%] 

ztr. ž. 1100°C 2,12 
SiO2 52,21 
Al2O3 29,59 
Fe2O3 8,44 
CaO 1,82 
MgO 1,16 
K2O 1,66 
Na2O 0,3 
celk. S jako SO3 0,86 
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RTG - popílek Chvaletice
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Obr. 1. RTG difrakční analýza Popílku Chvaletice 

 
Pro stanovení granulometrie popílku se prováděl sítový rozbor. Výsledky sítového 

rozboru jsou uvedeny v tab. 2. Ze sítového rozboru vyplývá, že popílek má vysoký 
obsah jemných částic, a proto nebyla jeho granulometrie upravována. To je výhodné 
pro jeho případné využití, protože odpadá jeho úprava, která je většinou energeticky 
náročná. 

 
Tab. 2. Sítový rozbor popílku Chvaletice 

Popílek Chvaletice (CH) 
Velikost zrn [mm] 

Obsah [%] 
pod 0,025 23,08 
0,025-0,045 53,04 
0,045-0,063 9,12 
0,063-0,090 6,91 
0,090-0,125 2,85 
0,125-0,250 4,11 
0,250-0,500 0,47 
0,500-1,000 0,26 
 nad 1,000 0,17 

 
Jako aktivátor byl použit běžně dostupný koloidní roztok křemičitanu sodného 

(vodní sklo), jehož chemické složení a silikátový modul Ms, který je dán poměrem 
SiO2/Na2O, je uveden v tab. 3. K vodnímu sklu se dále přidával hydroxid sodný 
NaOH, aby bylo dosaženo požadovaného silikátového modulu roztoku aktivátoru. 
Ten se pohyboval v rozmezí Ms=1,5-0,9, aby bylo možné pozorovat vliv jeho hodnoty 
na mechanické vlastnosti zkušebních vzorků. Obsah Na2O v roztoku se pohyboval 
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v závislosti na silikátovém modulu od 20,71-28,62%, SiO2 od 22,25 – 24,66% a H2O 
od 50,02 – 55,43%.  

 
Tab.3.  Vlastnosti vodního skla 

Chemické složení vodního 
skla [%] 

Silikátový modul 
Ms

SiO2 Na2O H2O Ms=(SiO2/Na2O) 
25,58 16,92 57,5 1,51 

 

2.2 Příprava zkušebních vzorků 

Roztok pro aktivaci o daném silikátovém modulu byl připraven přídavkem určitého 
množství NaOH do roztoku křemičitanu sodného vždy 24 hodin před vlastní výrobou 
zkušebních vzorků. Po 24 hodinách se roztok smíchal s popílkem. Jeho poměr byl 
pro všechny směsi přibližně stejný, a to 1:3,5. Do směsi byla přidávána i voda, která 
byla nezbytná pro dosažení požadované konzistence. Jednalo se tedy pouze o vodu 
reologickou. Příprava vzorků byla provedena v laboratorní míchačce a poté byla 
směs umístěna do forem o rozměrech 20×20×100 mm. Po naplnění forem byly formy 
zabaleny do PE fólií. Po vytvrdnutí a odformování vzorků byly opět vzorky zabaleny 
do PE folií a uloženy v laboratorních podmínkách při teplotě T=21±1°C.  

 

3 Výsledky a diskuse 

Byl zkoumám vliv hodnoty silikátového modulu roztoku aktivátoru na mechanické 
vlastnosti zkušebních těles z popílku Chvaletice. Hodnoty pevností v tlaku a v tahu za 
ohybu jsou uvedeny v tab. 4.  Závislost pevností na Ms roztoku aktivátoru je 
znázorněn na obr. 2 a 3.  

 
Tab. 4. Mechanické vlastnosti zkušebních vzorků  

Pevnost v tahu za 
ohybu [MPa] 

Pevnost v tlaku 
[MPa] Směs 

ozn. 
7 denní 28 denní 7 denní 28 denní

CH 1,3   2,9 6,9 13,8 40,2 
CH 1,2 3,2 7,1 15,4 39,8 
CH 1,1 2,4 12,7 12,3 46,7 
CH 1,0 2,8 11,5 14,2 58,1 
CH 0,9 2,3 8,2 14 49,5 
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Obr. 3. Graf závislosti pevnosti v tlaku na Ms roztoku aktivátoru 
 

Ze závislosti pevností na silikátovém modulu Ms na obr. 2.  je zřejmé, že nejmenší 
hodnoty mechanických vlastností po 28 dnech dosáhly vzorky,  kdy byl Ms=1,5. 
Jednalo se tedy o vzorky vyrobené aktivací pouze vodním sklem. S klesající 
hodnotou Ms roztoku aktivátoru pevnost zkušebních vzorků rostla. Při hodnotě 
Ms=1,3 a 1,2 měly zkušební vzorky pevnosti srovnatelné, a to 40 MPa. Nejvyšší 
pevnost v tlaku 58 MPa, dosáhly vzorky při silikátovém modulu roztoku aktivátoru 
Ms=1,0. Při nižší hodnotě Ms, docházelo k poklesu pevností zkušebních vzorků.  
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Obr. 4. Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na Ms roztoku aktivátoru 
 

4 Shrnutí a závěr 

Na základě experimentálních výsledků je možné říci, že s klesající hodnotou 
silikátového modulu dochází k nárůstu pevností zkušebních vzorků. Nejmenší 
pevnost (29 MPa) měly vzorky CH1,5, které byly aktivovány neupraveným vodním 
sklem jehož silikátový modul byl  Ms=1,5 a lze je tedy označit za referenční.  Úpravou 
hodnoty Ms roztoku aktivátoru přídavkem NaOH, docházelo ke zlepšování 
mechanických vlastností zkušebních těles. Při hodnotě Ms=1,3 vzrostla pevnost 
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v tlaku o více než 10 MPa. Vzorky CH1,3 a CH1,2 měly pevnost v tlaku i v tahu za 
ohybu srovnatelnou. Přídavkem dalšího NaOH k vodnímu sklu a úpravě silikátového 
modulu na hodnotu Ms=1,1 došlo k dalšímu nárůstu pevností (46,7 MPa v tlaku a na 
12,7 MPa v tahu za ohybu). V případě vzorků CH1,0 vykazovaly zkušební vzorky 
nejlepší mechanické vlastnosti (58 MPa pevnost v tlaku a 11,5 MPa  v tahu za 
ohybu). Při nižší hodnotě Ms jak 1,0, začala pevnost zkušebních těles klesat. 

V případě aktivace roztokem o Ms=1,1 a 0,9, tedy vzorků CH1,1 a CH0,9, byly 
pevnosti v tlaku srovnatelné avšak pevnost v tahu za ohybu měly vzorky CH1,1 
vyšší. Jako optimálnější se proto jeví varianta CH1,1, kdy byl silikátový modul 
roztoku aktivátoru Ms=1,1. Tato varianta je lepší i z důvodu menší dávky přidávaného 
NaOH pro dosažení požadovaného silikátového modulu než je nutná pro Ms=0,9. 
Větší dávka NaOH totiž způsobuje, že ve vzniklé struktuře zůstanou volné kationty 
Na+, které se nenaváží při vyrovnávání záporného náboje na hliníkovém atomu. 
Volné kationty Na+ jsou poté transportovány společně s vlhkostí k povrchu ve formě 
nasyceného roztoku. Na povrchu pak dochází k reakci s oxidem uhličitým a 
po odpaření vody ke krystalizaci uhličitanu sodného, který tvoří na povrchu vzorků 
výkvěty. 

Na základě výsledků experimentu je možné říci, že s klesající hodnotou 
silikátového modulu dochází k nárůstu pevností zkušebních vzorků. Pevnost v tlaku 
zkušebních vzorků se pohybovala od 29 MPa až do 58 MPa. Přídavek NaOH do 
roztoku křemičitanu sodného, díky němuž dochází k úpravě silikátového modulu  Ms 
roztoku aktivátoru, pozitivně ovlivňuje pevnosti výsledného materiálu. Nejlepších 
výsledků mechanických vlastností dosáhly vzorky vyrobené aktivací popílku 
Chvaletice roztokem o silikátovém modulu Ms=1,0.  

Závěrem je možné konstatovat, že popílek Chvaletice je možné aktivovat 
roztokem křemičitanu sodného (sodné vodní sklo) a vyrobit tak materiál dobrých 
mechanických vlastností. Navíc úpravou silikátového modulu roztoku křemičitanu 
sodného přídavkem NaOH je možno ovlivňovat vlastnosti vzniklého materiálu. S 
využitím znalostí o vlastnostech studovaného systému je možné připravit materiál 
určitých požadovaných vlastností. Proces alkalické aktivace, tak nabízí zajímavou 
možnost využití popílků vznikajících při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. 
Vývoj pevné struktury těchto materiálů je ovlivňován mnoha faktory a je tedy nutný 
další výzkum, aby bylo možné tyto nové materiály uplatnit v praxi a vyrábět z popílku 
pojivo podobných nebo dokonce lepších vlastností než má pojivo z portlandského 
cementu.  

Další výzkum bude zaměřen na stanovení optimálního poměru aktivátoru/popílku, 
aby nedocházelo k tvorbě výkvětů v důsledku nadbytku aktivátoru. Dále bude 
zkoumán vliv působení vyšší teploty při alkalické aktivaci na vlastnosti alkalicky 
aktivovaného popílku.  

Zahraniční výzkumy totiž prokázaly pozitivní vliv vyšší teploty ošetřování na 
výsledné vlastnosti těchto materiálů, kdy v počátečních fázích geopolymerizační 
reakce dochází k urychlení této reakce, a tím i k rychlejší tvorbě pevné struktury [11]. 
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Abstract 
Use of recycled waste materials as the replacement of concrete aggregate is an 
integral part of concrete technology. The most problematic is usage of the fraction 
 0–4mm of recyclate (as a substitute for the fine aggregate in concrete), because this 
fraction of recyclate causes worsening of properties of concrete.
 
1.   Úvod 
 Z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia sa často pristupuje 
k výstavbe nových objektov na území pôvodných areálov a stavieb, prípadne 
nevyužitej zástavby. V tomto prípade sú prioritou  búracie práce a likvidácia odpadu. 
Problém a potreba recyklácie stavebného odpadu nás nútia zaoberať sa touto 
problematikou v čo najväčšom rozsahu.  

Objem recyklovaného materiálu v SR z roka na rok rastie a jeho využitie nie je 
vždy adekvátne.  Je  prioritou každej krajina v rámci POH zhodnocovať odpady 
všeobecne a sem patrí aj stavebný odpad a čo najefektívnejšie ho využívať. 
Stavebný odpad, predovšetkým betónový recyklát má široké uplatnenie a pri 
dodržiavaní určitých zásad aj kvalitné využitie. Pri výrobe nového betónu je vhodné 
využiť recyklát ako náhradu prírodného kameniva, Využitie takéhoto kameniva je 
v súčasnej dobe diskutabilné, nakoľko hospodárska kríza negatíve zasiahla do 
zhodnocovania odpadov všeobecne. Ale aj napriek tomuto nepriaznivému vývoju 
zhodnocovanie odpadov má pozitívny dopad na tvorbu životné prostredie 
a v nastúpenom trende by sa malo pokračovať. 
 Využitie kameniva z recyklovaného betónu má pozitívny vplyv na prírodné 
zdroje kameniva (vyčerpateľné), na množstvo vzniknutého recyklátu a na náklady 
spojené s likvidáciou odpadu. Výroba betónu s recyklovaného kameniva je čiastočne 
komplikovaná. Je to dané predovšetkým rozdielnymi vlastnosťami základnej frakcie 
kameniva (štrk, piesok). Väčšie skúsenosti sú s využívaním hrubého recyklátu 
(veľkosť zrna nad 4 mm) ako náhrady prírodného kameniva. Jedna z možností ako 
využiť takéto betóny je upraviť recyklované kamenivo do betónu. Prvoradým cieľom 
musí byť overiť základné parametre jednotlivých materiálov  a porovnať ich 
s prírodným materiálom. 
 

2.   KAMENIVO 
 Kamenivo sa stalo neodmysliteľnou súčasťou nás a preto sa jeho využívanie 
z celosvetového hľadiska zahrnulo medzi otázky trvalého rozvoja. Ukázalo sa, 
najväčší podiel využívania prírodných zdrojov majú stavebné materiály, 
predovšetkým kamenivo. Aj keď kamenivo nie je finálnym výrobkom, produkty z neho 
vyrobené slúžia na uspokojenie základných potrieb obyvateľstva.  Kamenivo je podľa 
definície výrobok vyrobený z prírodných alebo priemyselných materiálov. Vytvára 
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základňu pre väčšinu stavebných konštrukcií. Kamenivo sa používa na výrobu 
transportbetónu, prefabrikátov, asfaltového betónu  a pod. Relatívne vysoké 
množstvo kameniva sa používa na zhotovovanie zásypov, budovaní ochranných 
hrádzí atď. 
 Priemysel kameniva má aj svoje špecifiká: 

• lokalizácia priemyslu a kvalita výrobkov závisí od geologických podmienok 
lokality, 

• lokalizácia je určená miestom veľkej spotreby, 
• rozvoj priemyslu kameniva závisí hlavne od nadväzujúcich sektorov 

národného hospodárstva – rozvoja stavebníctva, 
• priemysel dodáva surovinu pre stavebníctvo, aj pre výrobcov. 

Kamenivo vplýva na životné prostredie tromi spôsobmi: 
1. odčerpávaním prírodných surovín, 
2. hrozbou nebezpečenstva pri ťažbe, 
3. environmentálnou záťažou počas ťažby a spracovania kameniva. 

 Nedá sa v blízkej budúcnosti očakávať, že  nepriaznivé javy súvisiace s výrobou 
kameniva výrazne znížia alebo obmedzia spotrebu kameniva i nás i v Európe. 
Mnohým zo spomenutých nepriaznivých javov spotreby sa dá zabrániť dôslednejším 
využívaním recyklovaného kameniva.  
 
3.   RECYKLOVANÉ KAMENIVO 
 Pod pojmom recyklát sa označujú zužitkovateľné zvyšky po demolácii alebo 
obnove stavebných konštrukcii a konštrukčných prvkov, a po ich potrebnej úprave 
(separácia, drvenie, triedenie). 
 Podstatným krokom pri získavaní recyklátu je spôsob odberu konštrukčného 
prvku resp. materiálu zo stavby (demolácia odstrelom, búranie mechanickými 
prostriedkami, postupná demontáž a pod.). Z kvalitatívneho hľadiska sa vyššie 
uvedenými postupmi získava recyklát, ktorý má vo väčšej miere heterogénne 
zloženie a tým aj rozličné vlastnosti. Miera reálneho využitia recyklátu je výrazne 
ovplyvnená úrovňou separácie a osobitného uskladňovania priamo na mieste 
demolácie/obnovy stavebného odpadu, prípadne následného odvozu separovaného 
materiálu na určené skládky pri recyklačných linkách. 
 Z hľadiska maximálneho využitia zužitkovania recyklátu je žiaduce, aby pri 
demolácii/obnove stavebnej konštrukcie, konštrukčného prvku bola použitá čo 
najšetrnejšia technológia.  Separácia stavebného odpadu musí byť zameraná na 
získanie  čo najhomogénnejších materiálov, aby bolo možné ich v čo najväčšej miere 
využiť na recykláciu.  Pri opätovnom využití stavebného odpadu a následnom použití 
treba zvážiť  potrebu expertízneho posúdenia recyklátu). 

Použitie recyklovaného kameniva záleží od jeho materiálového zloženia a od 
kompatibility so životným prostredím.     

Materiálové zloženie výsledného recyklátu závisí od: 
a) zloženia pôvodného betónu,   
b) zvolenej metódy demolácie, 
c) dodržiavania oddeľovania a separácie materiálov, 
d) technológie úpravy recyklačných zariadení a spôsobu recyklovania. 
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4.   VYUŽITIE RECYKLÁTU 
 Recyklát musí svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, chemickým, petrografickým 
a mineralogickým  zložením vyhovovať požiadavkám na konkrétne aplikácie 
v stavebníctve. Z hľadiska potreby maximálneho efektívneho využitia stavebných 
materiálov a minimalizovania vznikajúceho odpadu určeného na skládku je potrebné 
dodržiavať separáciu výrobkov do týchto skupín: 

                                              
         hutný betón                 tehliarske výrobky                  stavebný kameň 

                                    
      drevo                 kovy                       sklo 

   
          plasty       asfalty 

• výrobky z jemnej keramiky, vláknité kompozity, ľahký betón,výrobky na báze 
sadry, ostatné výrobky. 

 Z hľadiska hodnotenia recyklátu je prvoradé posúdenie fyzikálnych vlastností 
a chemického zloženia. Chemické zloženie recyklátu nemusí byť vždy rozhodujúcim  
hľadiskom na posúdenie vhodnosti recyklátu na využitie v stavebníctve. Na rovnakej 
úrovni sa posudzuje hľadisko ekonomické. Ekonomická efektívnosť recyklácie je 
smerovaná do oblasti znižovania vlastných nákladov výroby alebo do oblasti zníženia 
výrobných inovácii. Na dosiahnutie kladného výsledku je rozhodujúca vhodná 
kombinácia spôsobov efektívnosti.  
 Z hľadiska možného zúžitkovania konkrétnych recyklovaných materiálov 
v stavebníctve (na výrobu nových stavebných výrobkov, zhotovenie stavebných 
konštrukcií, prvkov je rozhodujúce predovšetkým ich: 

• chemické zloženie, 
• petrografické a mineralogické zloženie, 
• fyzikálne vlastnosti, 
•  obsah škodlivín. 

  Z hľadiska technológie výroby stavebných výrobkov, resp. zhotovovania 
stavebných konštrukcií sú rozhodujúce aj ďalšie parametre hodnotených recyklátov.  
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Technologické parametre: 
• doba tuhnutia, 
• objemová stálosť, 
• spracovateľnosť, 
• čerpateľnosť. 

Environmentálne parametre: 
• prirodzená rádioaktivita, 
• obsah ťažkých kovov a iných škodlivých prvkov, 
• prašnosť, 
• hluk, 
• záťaž na životné prostredie, 
• záber ornej a lesnej pôdy.  

 Konkrétne kritéria hodnotenia vhodnosti použitia pre jednotlivé skúmané 
vlastnosti sú definované v technických špecifikáciách.(technických normách, 
technických osvedčeniach), ale vždy sú  definované na konkrétny účel použitia.  
 
6.   ZÁVER 

Recyklovanie odpadu je jedna z veľmi dôležitých podmienok ochrany 
životného prostredia a patrí medzi základné požiadavky programu odpadového 
hospodárstva väčšiny štátov sveta.  

Recyklácia rieši dva problémy naraz: prispieva k zníženiu záťaže životného 
prostredia a využíva odpadu ako druhotnú surovinu. V princípe to znamená, že 
všetok recyklovaný stavebný odpad môže byť využitý v stavebníctve.  

Výhody recyklácie : 
• ponuka materiálu na použitie v zmysle zákonov, 
• narastajúce ekologické povedomie spoločnosti, 
• pokrok v technológii recyklácie stavebného materiálu, 
• náhrada prírodného kameniva (10%), 
• stále narastajúci podiel recyklácie použiteľného minerálneho stavebného 

odpadu vrátane jeho priameho využitia, 
• podpora recyklačného priemyslu pomocou nových predpisov EÚ, 
• šetrenie primárnych surovín, 
• dodržiavanie zásad trvalo udržateľného života. 
 

Nevýhody recyklácie a recyklovaných materiálov : 
• nedostatočné zohľadnenie recyklovaných materiálov  v praxi, 
• nižšie  využitie recyklovaného materiálu, 
• kvalita výsledného recyklátu býva dosť kolísavá, 
• nedodržiavaním zásad triedenia a separácie vzniká heterogénna zmes, 
• nedostatočná podpora vo verejnom sektore, 
• diskusia v odbornej verejnosti o pozitívach a negatívach recyklátu, 
• dostatok prírodného materiálu, 
• výrobcovia prírodného materiálu – kvalita a cena sú rozhodujúce. 
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CHOVÁNÍ  REAKTIVNÍCH POPELOVIN ZE SPALOVNY V PŘÍRODNÍM 
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BEHAVIOUR OF A REACTIVE ASH MATTER FROM INCINERATION PLANT IN 
NATURAL ENVIRONMENT
Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát, Ing. Lucie Skálová,  
(TERMIZO a.s. Liberec, info@termizo.cz , TU Liberec, skalova.lucie@gmail.com) 
 
Abstract 
The high level technology of household waste incinerator TERMIZO enables to utilize 
nonutilisable (nevyužitelný) waste with high efficiency. It produces, directly at the city 
centre, approximately one third of all the demand of the local heating steam. 
Cogeneration of electricity covers own demand, overplus is supplied to a network. 
The incinerator fulfils all EU limits for atmosphere, water and earth. The article is 
focused on longterm leaching of incinerator´s ash matter by rainwater and describes 
chemical including hydrodynamical changes. 

1. Úvod  
Liberecká spalovna komunálních odpadů TERMIZO a.s. je jedna ze tří velkých 
spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku energetického 
využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla v Liberci. V roce 2008 jsme 
spálením 91 200 tun odpadů dodali do topného systému města 739 TJ tepla, což je 
zhruba jedna třetina roční spotřeby tepla. Je to i ekvivalent roční spotřeby tepla 
14 800 domácností. Tím jsme nahradili v sousední teplárně 21 000 tun mazutu. 
Spalovna je vysoce účinný kogenerační zdroj a tak jsme ve vlastní turbíně vyrobili 
současně elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě jsme do 
veřejné sítě dodali 8,5 GWh, což je ekvivalent roční spotřeby elektrické energie  
3 900 domácností.  
Popeloviny zbývající po procesu spalování prošly žárovou zónou topeniště (až 
1100oC), nemají nebezpečné vlastnosti,  a mají podobné pucolánové vlastnosti jako 
stavební výrobky typu maltovin. Lze je tedy s výhodou využívat jako stavební 
výrobek (podkladové vrstvy pozemních komunikací). Právě expozici tohoto 
materiálu v přírodě in situ, pod vlivem dešťových srážek po dobu více než čtyř 
let, se budeme v tomto článku věnovat. Z těchto popelovin rovněž oddělime 
feromagneticky cca 1400 tun železného šrotu pro hutě. Celková míra materiálového 
využití popelovin na výrobky je 95%.  
Tak jsme z obtížného odpadu, který opakovaně vzniká činností člověka a má 
nebezpečné vlastnosti,  nahradili neobnovitelné zdroje energie (mazut) a primární 
suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních 
spaloven démonizovat, neboť  patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí 
a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto již pátý rok po sobě nepřekračujeme žádný 
ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru 
znečištění (irz.cz). 

2.  Stručný popis spalovny a její vybrané provozní ukazatele 
Spalovna (obr. č.1) je tvořena bunkrem sloužícím ke shromažďování odpadu o 
objemu 600 m3 (hrubá frakce) až 2 400 m3 (jemná frakce). Následuje ohniště 
s implementovaným předsuvným roštem a s parním (utilizačním) kotlem, které tvoří 
jeden agregát, sestávající ze třech radiačních (vertikálních) tahů a jednoho 
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konvekčního (horizontálního) tahu. Struska se z roštu odvádí přes vodní lázeň do 
bunkru strusky, kde je následně smíchána s propraným popílkem. Teplota v ohništi 
se pohybuje v rozmezí 900 až 1130 ºC a v dohořívací zóně dosahuje hodnot 850- 
950 ºC, což je mimo jiné rozsah pro optimální průběh metody SNCR redukující oxidy 
dusíku obsažené ve spalinách. Za posledním přívodem vzduchu do spalovací 
komory musí být dosaženo vždy teploty 850 ºC a proto se zde jako přídavné palivo 
využívá zemní plyn. Ovšem pouze v situacích vedoucích k nedodržení teploty 
(najíždění a odstavování spalovny, výpadek dávkování odpadu, kolísání kalorického 
obsahu odpadu v průběhu jeho spalování). Je nezbytné zdůraznit, že přídavné palivo 
trvale nepodporuje proces spalování odpadu a jeho energetický přínos, 
představující cca 0,5 %, je zanedbatelný. 
Ve spalovně se získává současně tepelná a elektrická energie (tzv. kogenerace) z 
vyrobené páry (43 bar/430 °C je redukováno v protitlaké turbíně s elektrickým 
výkonem 2,5 MW na 10 bar/230°C), která je následně využívána ve vlastním 
technologickém procesu a především dodávána do parních rozvodů centrálního 
zásobování tepla a elektrické sítě. 
Systém čištění spalin před jejich vypuštěním do komína, kde probíhá kontinuální 
měření emisních koncentrací zbytkového podílu znečišťujících plynných látek, lze 
charakterizovat jako čtyřstupňový: 

• redukce oxidů dusíku (NOx) pomocí SNCR metody: injektáž 25% NH4OH 
převážně do třetího radiačního tahu kotle, 

• redukce tuhých znečišťujících látek (TZL): záchyt zbytkového podílu 
jemného popílku s obsahem toxických kovů v elektrostatickém odlučovači 
(EO) bezprostředně navazujícím na utilizační kotel, 

• redukce organických látek: perzistentní organické látky, zejména skupiny 
PCDD/F, jsou eliminovány prostřednictvím technologie katalytické filtrace 
REMEDIA D/F™, jehož dalším efektem je odloučení zbytkového podílu 
jemného popílku vystupujícího z EO, 

• redukce anorganických látek – mokrý způsob čištění využívající principu 
fyzikálně-chemické absorpce probíhá v následujících krocích: 

- absorpce největšího podílu plynných sloučenin kyseliny 
chlorovodíkové a fluorovodíkové probíhá v tzv. Quenchi, v němž 
dochází k prudkému ochlazení spalin vodou na teplotu cca 60 °C a 
zároveň k eliminaci nezachycených TZL a kovů, 

- absorpce oxidů síry prací vodou s obsahem hydroxidu sodného, 
- absorpce aerosolů nejmenších podílů TZL prostřednictvím 

tryskového okruhu (Ringjet) a kolmého vstřikování vody  do proudu 
spalin.   

Rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy ze shromážděných popílků jsou 
vyluhovány v kyselém prostředí při pH = 3,5 a zvýšené teplotě 70 °C. Vodný výluh je 
následně přes vakuový pásový filtr veden do procesu úprav technologických 
odpadních vod a odvodněný popílek odchází do bunkru strusky, vykazující podobné 
vlastnosti. Prací vody ze všech technologických uzlů spalovny jsou zpracovávány 
v úpravně procesních technologických vod.  
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Obr.č. 1: Základní technologické schéma spalovny s vyznačením dodatečně 
instalované katalytické filtrace REMEDIA D/F™ 
 

  Tab. č. 1: Bilanční výrobní ukazatele spalovny  

Ukazatel Jednotk
a 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Roční provoz h 7711 7530 7930 7799 8070 8014 8102 8259 8784

Výroba páry t/t 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 3,0 3,3 3,5 3,4
Tepelná 
energie GJ/t 9,8 9,9 9,3 8,9 9,3 9,7 10,4 11,1 10,8

El. energie MWh/t 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Struska-
výrobek  371 381 315 308 283 270

Separace 
železa  2,4 14 15 1 17 15 14 

Struska-odpad 408 402 415 25 2 15 12 0,3 15 
Popílek 18 28 27 25 25 20 24 25 20 
Filtrační koláč 

kg/t 

12 13 11 13 10 13 9 9 9 

Tabulka č.1 dává představu o vybraných bilančních provozních ukazatelích ve 
sledovaném období, vtažených na tunu spáleného odpadu a dokladuje zároveň 
kvalitní provoz spalovny. 

3. Vlastnosti popelovin 
Popeloviny vznikající v  topeništi moderní spalovny se významně liší od 
vysokopecních nebo ocelářských strusek, elektrárenského popílku 
z vysokoteplotního i fluidního spalování. Rozhodující je způsob vedení procesu 
spalování na pohyblivém šikmém roštu s řízeným přívodem vzduchu v teplotních 
zónách v rozmezí teplot 900-1 130 oC a době zdržení 0,5-1,0 hod.   
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Za těchto podmínek probíhají analogické reakce jako při výrobě cementu. Málokdo 
ví, že v komunálním a živnostenském odpadu je velké množství sloučenin vápníku 
(vápenec) ve formě plniv papíru, plastifikátorů a barviv v plastech a dalších 
výrobcích. Obsah vápníku v našich popelovinách se pohybuje v rozmezí 6-7%, 
obsah hořčíku 0,5-0,6%. Tyto sloučeniny jsou zde přítomny ve formě složitých 
hlinitokřemičitanů a křemičitanů vápenatých. Struska po vysušení obsahuje jako 
hlavní krystalické složky β-křemen (SiO2) a kalcit (CaCO3), vedle portlanditu 
[Ca(OH)2],hydroxylellestaditu [Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH)2], živce [K2O.Al2O3.6SiO2],  
illitu [nK2O.Al2O3.3SiO2.nH2O] a ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). Vypraný 
popílek tepelně zpracovaný při 105°C obsahuje jako hlavní fázi sádrovec 
(CaSO4.2H2O) vedle již výrazně nižšího obsahu β-křemene a anhydritu (CaSO4). 
Tyto sloučeniny jasně určují charakter a chování našich popelovin (SPRUK) jako 
pojiva při vytváření pevného produktu [5] . 
Při uložení výrobku SPRUK  v přírodě ve zhutnělé vrstvě probíhají solidifikační 
reakce, které vytvářejí prostorové struktury v této vrstvě a vedou ke snižování 
filtračních koeficientů a obtékání vzniklého prostorového tělesa srážkovou vodou. 
Tím se snižuje plocha kontaktu a skutečné množství složek uvolňovaných ze SPRUK 
by mělo být ještě nižší.  Tyto zajímavé efekty jsou důležité pro praktické využívání 
výrobku  a pokusili jsme se je přiblížit dlouhodobým provozním testem. 

4. Chování popelovin v bloku „in situ“ 
Vzhledem k  velké heterogenitě výrobku, složitosti probíhajících solidifikačních reakcí 
a nutnosti potlačit stěnové efekty  je nutné zvolit poměrně velkou velikost pokusného 
reaktoru. Nám se k tomu dobře hodil vyřazený důlní vozík o rozměrech 0,8 x 0,8 x 
1,7 metru. Provedli jsme na něm úpravy, aby bylo možné jímat referenční dešťovou 
vodu, odebírat vzorky výluhu z popelovin, referenční vody a také měřit filtrační 
koeficienty ve zhutnělé vrstvě. V tomto reaktoru jsme pěchováním  vytvořili udusanou 
vrstvu cca 0,5 m vysokou o objemu cca 640 l a váze asi 1 200 kg. Touto vrstvou 
postupně procházela dešťová voda, na výstupu byly následně jímány  a měřeny 
prošlé objemy výluhů i dešťové vody, které byly posléze analyzovány. Takto bylo 
možné sledovat chemické a objemové poměry (vodní deficity) související i s vlivem 
klimatu (vysychání  popelovin v letních měsících).  Vlastnosti dešťové vody jsou 
typické: pH 7-8, vodivost 12-23 mS/m, RL 50-125 mg/l. 
Před příchodem mrazů jsme provedli stanovení filtračního koeficientu (FK), resp. 
hydraulické vodivosti ( 110 a 490 den experimentu). Pokud bychom provedli tento 
filtrační experiment na počátku, nebylo by možné sledovat výluhy a hydrataci, neboť 
bychom provedli promývku velkým množstvím vody (cca 300 litrů). Efekt těchto 
měření filtračních koeficientů je dobře patrný na následujících obrázcích z tohoto 
experimentu. Do března 2009 trval experiment cca 1 800 dní a včetně měření 
filtračních koeficientů (dvakrát 300 litrů) prošlo blokem popelovin 2 200 litrů 
výluhu z dešťové vody.  
Vzhledem k tomu, že měření FK probíhá cca jeden den, není tento výluh z hlediska 
doby kontaktu s pomalým vyluhováním při dešti zcela ekvivalentní. Tomuto měření  
filtračního koeficientu předcházelo pomalé vytlačení vzduchu z bloku popelovin 
spodním zavodněním z autocisterny po dobu cca 5 hodin. Poté se provedlo měření 
průtoků vrstvou popelovin s konstantní hydrostatickou výškou zajišťovanou 
přepadem přes hranu reaktoru. Výpočtem [2]  byl stanoven FK v 110 dnu 1,5*10-6 a v 
490 dnu 1,2*10-6 m/s . Laboratorně byla již dříve stanovena hodnota cca 4*10-5 m/s 
[7]. Experimentální provedení (zvýšené strany reaktoru) donutily dešťovou vodu 
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vrstvou popelovin protéci, zatímco ve skutečnosti by v terénu nebo ve stavbě byl 
tento málo propustný blok vodou obtékán.  
K výsledkům reálných  výluhů uvedených na následujících obrázcích (koncentrace 
v mg/l v závislosti na dnech expozice) je třeba ještě uvést tyto zásadní rozdíly 
v laboratorních a provozních podmínkách: 

Tab. č. 2: Srovnání laboratorních a provozních podmínek 

Laboratoř Provozní pokus 

materiál je upraven na zrnitost                
95% pod 4 mm materiál není upraven, kusy až 100 mm 

intenzivní kontakt vody-24 hodin             pomalý statický kontakt s vodou 

poměr voda /pevná fáze je 10        max. poměr voda /pevná fáze je cca 1,8 

destilovaná voda                                    dešťová voda 

není uvažován vliv podnebí  je uvažován vliv podnebí 

 
4. Závěr 
Z provedených unikátních provozních experimentů trvajících 4,5 roku vyplývají 
některé důležité závěry: 

• Navržená experimentální metodika je realizovatelná a poskytuje 
reprodukovatelné výsledky.  
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• Při ukládání popelovin do země v přírodě se uplatňují v plném rozsahu 

pucolánové vlastnosti popelovin, které vedou k prostorovým vazbám složitých 
hlinitokřemičitanů ke snižování filtračních koeficientů (cca 30krát) a fixaci 
rozpustných složek. Vrstva popelovin se začíná chovat jako obtížně 
prostupný blok (přechází z charakteru propustných středních písků k málo 
propustným jemným písčitým jílům) a je tedy ve skutečnosti dešťovou vodou 
obtékána. 
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• Vyluhovatelnost v laboratoři a in situ má specificky odlišné podmínky, zejména 
odlišný poměr vodné a pevné fáze, velikost mezifázové plochy, intenzitu 
kontaktu, vliv teplotních rozdílů a klimatu. To má u reaktivních materiálů, u 
kterých probíhají reakce analogické procesům ve vrstvě maltovin nebo 
betonu, zcela zásadní vliv na skutečně uvolněné množství znečišťujících 
složek do životního prostředí. 

• U našich popelovin (SPRUK) se tedy uvolňuje, proti laboratorně naměřeným 
hodnotám,  prakticky veškeré množství netoxických chloridů alkalických 
kovů. V souhrnu to znamená zhruba 50% rozpuštěných látek. 

• Uvolní se pouze cca 10% síranů,  fluoridů a vápníku protože mají nízkou 
rozpustnost a zůčastňují se reakcí ve vrstvě popelovin. Ve výluzích se ustaví 
časem nízké rovnovážné koncentrace. 

• Nevyluhují se toxické kovy (Ni, V, Mn, Cr, Ag, Zn, Al, Pb, Mo, As, Ba, Be, Bi, 
Cd, Co, Cu, Fe, Li, Sb, Se, Sr, Te, Ti, Tl, W, Zr), jejichž koncentrace ve 
výluzích jsou pod limity analytického stanovení.  

• Skutečná nebezpečnost stavebního výrobku SPRUK je vzhledem k jeho 
reaktivitě ještě nižší než vyplývá z laboratorních analýz. 

• Vynikající funkční vlastnosti stavebního výrobku SPRUK (pevnost, 
nefiltrovatelnost, nevymrzání, odolnost proti otěru) z popelovin pro použití jako 
násypy, zásypy, podkladové vrstvy staveb jsou přirozeně provázeny rychlým 
vytvrdnutím vrstvy.  Proto stejnou dobu 4,5 roku jezdí bez problému 
naložené nákladní automobily a pásové traktory na zkušebním úseku 
vnitřní silnice připravené z pouhé sválcované vrstvy popelovin. To je 
samozřejmě ve vyspělých státech dobře známo a využíváno jako náhrada 
neobnovitelných přírodních surovin (štěrk, kamenivo, betony) při stavbě silnic, 
parkovišť a dalších staveb.   

Kvalitu popeloviny vyhodnocujeme v souladu s legislativou jako odpad a v souladu 
s certifikačními podmínkami jako výrobek. Vzhledem k mimořádně velkém rozsahu 
složek, které (nad rámec legislativy) sledujeme (33 v pevné fázi, 38 ve výluzích, 
některé perzistentní organické látky), provedeme zhodnocení pouze slovně v souladu 
s odpadářskou legislativou (Vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., č.294/2005 Sb.). 
Nesplňujeme pouze nejpřísnější třídu vyluhovatelnosti (I.třída) v obsahu 
rozpuštěných látek, lehce překračujeme antimon a molybden. Z analýz vyplývá, že se 
jedná především o obsah chloridů a síranů Na, K, Mg, Ca. To jsou běžné složky 
přírodních vod. Ostatní vyluhovací třídy splňujeme v plném rozsahu (IIa,IIb,III). 
Mimořádně důležitý parametr ekotoxicita je dlouhodobě negativní, což indikuje 
minimum škodlivých látek uvolňovaných do životního prostředí. Negativní test 
ekotoxicity je velmi citlivý ukazatel a nesplňuje ho mimo řady výrobků 
z recyklovaných odpadů ani řada přírodních surovin [4]  (zemina, písek). 
Všechny podmínky certifikace na stavební výrobky splňujeme. To vše ovšem pro 
laboratorní výluhy, které tento článek dává do reálných souvislostí se skutečným 
nebezpečím pro životní prostředí. Nepochybně tedy nebezpečnost takovýchto 
výrobků je  ve skutečnosti daleko menší než naznačují laboratorní analýzy. 
Jistě existují i opačné možnosti, kdy například biologicky reaktivní odpad může být ve  
skutečnosti daleko nebezpečnější (např. infekčnost) než naznačují počáteční 
laboratorní rozbory. 
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Pro kvalitní způsob nakládání s výrobky z odpadů a pro podporu této žádané 
náhrady primárních neobnovitelných surovin vytváří zodpovědný stát kvalifikovaný, 
jasný a přehledný systém  mantinelů, ale i pobídek. To však v ČR příliš nefunguje. 
Příkladem může být porovnání požadovaných limitních hodnot výluhů stavebních 
recyklátů  v různých evropských zemích, které provedl Škopán [6]. Z tohoto 
porovnání vyplývá, že limity v ČR jsou pro řadu vyluhovaných složek velmi přísné. 
Přirozeně stavební výrobky zabudované do stavby nemusí mít tak přísné limity jako 
volně uložené inertní odpady. Takové vyšší limity pro stavební recykláty mají  ve 
svých předpisech stanovené vyspělé státy jako Belgie, Holandsko, Rakousko nebo 
Německo. Pokud takový systém neexistuje, vede to k nepřehledným podmínkám 
certifikace na výrobek, k různým fyzikálně-chemickým požadavkům na  stejný 
výrobek a k chybám při certifikaci.  

Spalovna TERMIZO a.s. kvalitně provozuje moderní technologii a s výraznou 
rezervou plní nejen současné platné, ale i připravované emisní limity všech 
složek do ovzduší, vody a půdy. Recykluje více než 95 % produkovaného 
odpadu po spalování, ve formě železného šrotu a kvalitního stavebního 
výrobku. Lze recyklovat i barevné kovy. Energeticky využívá obtížný odpad, 
který má potenciálně nebezpečné vlastnosti zejména při prostém vyhazování 
na skládku. Více než 4 miliony tun komunálního odpadu ukládaného ročně 
v ČR na skládku představuje například možnou náhradu téměř 900 000 tun 
mazutu nebo 3,5 milionu tun hnědého uhlí.  Proto také v EU pracuje spolehlivě 
431 spaloven s průměrnou kapacitou 160 000 tun odpadu ročně a v USA 89 
spaloven s průměrnou kapacitou 350 000 tun odpadu ročně. 
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Drcení a třídění lomového kamene  
Recyklace stavebních odpadů  
Vrtání studní, odvodňování 
stavenišť, čerpání podzemní vody 
Provádění odplyňovacích vrtů v 
tělesech skládek 
Odstraňování staveb 
Rekultivace a zemní práce 

 

Moderní strojní zařízení: 
 
• Mobilní čelisťové drtiče:  

RESTA 900x600 
 MDJ s DCD 1000x700R 
 ECTEC C-12 
 FINTEC 1107 
 
• Mobilní a semimobilní třídiče:  
 VTE 120 x 300/3 
 EXTEC S-3  
 FINTEC 570  
 
• Obslužné stroje:  

Kolové nakladače Liebherr L 544 a  564 
 Pásová rypadla Liebherr R 914 a R 934 
 

 
  
  

LIKOL, spol. s r.o. 
 

Adresa:  důl I. máj čp. 1590, 696 03 Dubňany 
 

Kontakty:  tel: 518 699 750, fax: 518 699 755, e-mail: likol@likol.cz  
 

www.likol.cz 
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Drtiče válcové DVZ jsou určeny k drcení hnojiv, soli a škváry pro údržbu silnic a škváry z elektrárenských a
teplárenských kotlů a podobných materiálů s velikostí výstupního materiálu do cca 15 mm. Konstrukce drtičů může
být přizpůsobena pro proces mokrého i suchého drcení. 
 
 
Popis konstrukce a činnosti 
Svařovaná skříň, na jejíchž konzolách jsou v ložiskách uloženy hnaný a hnací drticí válec. Hnací drticí válec je
poháněn elektropřevodovkou. 
 
Materiál je přiváděn mezi drtící válce, kde je drcen mezi otáčejícími se válci. 
 
Drtiče jsou včetně pohonu umístěny na kolejovém podvozku, což umožňuje jednoduchou demontáž drtiče z místa
instalace pro přísup k hlavním dílům drtiče. 
 
Proti vniknutí nedrtelných předmětů je drtič chráněn elektronickou ochranou. Na přání lze drtiče vybavit pojistnou
spojkou automatickým domazávacím systémem. 
DVZ  - granulometrické složení produktu
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Hlavní parametry  DVZ18 DVZ 30 DVZ 50 
ozměr vstupního kusu mm 200x250x400 300x400x550 300x400x800 
ýkon t.h-1 11-27 23-38 40-60 
 kW 11 20 30 
á délka mm 2490 2840 3335 
á šířka mm 970 1350 1350 
ní výška mm 585 870 870 
 

PSP Engineering a.s.
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Od zahájení své působnosti v oblasti zpracování stavebních odpadů v roce 1996 se Firma 
Svoboda stala jedním z leaderů recyklace v hlavním městě Praha. V  rámci zajištění  
komplexních služeb rozšířila Firma Svoboda ke konci roku 1997 svou činnost o provádění 
zemních prací, demolic a nákladní autodopravu. Dnes našim zákazníkům nabízíme komplexní 
zpracování stavebních odpadů po celé České republice, a to jak v místě stavby, tak i na 
některém z našich recyklačních středisek v Praze. V současnosti společnost disponuje 
nejmodernějšími drtiči a třídiči splňujícími nejnáročnější požadavky určené evropskými 
normami, nákladními automobily, nakladači, bagry apod.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECYKLAČNÍ CENTRA: 
Praha 6 – Sedlec, tel: 602 679 867 
Praha 5 – Radlice, tel: 251 611 430 
Praha 5 – Slivenec, tel: 724 508 277 
Praha 10 – Strašnice, tel: 602 222 172 
Praha 10 – Měcholupy, tel: 272 701 236 

 
Přísun a prodej materiálu: tel. 602 568 902
Mobilní recyklace: tel. 602 148 028 
Stavební výroba: tel. 602 374 960 
Odpadové hospodářství: tel. 724 280 882 
Dispečink: tel. 724 338 339 
PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ: 
 Recyklace stavebních sutí a výkopových

zemin včetně dopravy recyklátů
k zákazníkům. 

 Provoz vlastních recyklačních center. 
 Stavební práce: 

- demolice, 
- zemní práce spojené se zakládáním

staveb, 
- výstavba zemních těles (např. násypy,

protipovodňové a protihlukové hráze
atd.), 

- výstavba zpevněných ploch s využitím
recyklátů (např. spodní stavby podlah
výrobních, skladových a prodejních hal,
spodní stavby komunikací, parkovacích
ploch atd.), 

- stavby sportovišť (např. tenisové kurty,
fotbalové, softbalové a golfové hřiště), 

 Mobilní recyklace v rámci celé České
republiky. 

 Těžká a nákladní autodoprava. 
 Kontejnerový svoz stavebních odpadů.
 
Tel: +420 728 852 141        Fax: 233 325 622        Email: info@fasvoboda.cz 
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