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TRVANLIVOST PŘÍSADAMI A PŘÍMĚSEMI
MODIFIKOVANÝCH BETONŮ Z RECYKLOVANÉHO
BETONU
THE DURABILITY OF CONCRETES MADE OF RECYCLED
CONCRETE MODIFIED BY ADDITIVES AND ADMIXTURES
Ing. Michal Stehlík, Ph.D.
Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení
technické v Brně, Veveří 95, 602 00, Brno. E-mail:
stehlik.m@fce.vutbr.cz
Abstract
The aim of this research is to find an optimum combination of silicate admixtures and
epoxy dispersion additives which would positively influence the durability and
mechanical properties of concretes made of concrete recyclate. The durability of
concrete is directly dependent on its surface permeability. The permeability was
evaluated by means of three methods, namely the air permeability method called
TPT and two methods of measuring pressure water permeability, GWT and ISAT.
The supplementary mechanical tests compare the compressive strengths and the
tensile strengths in bending.
1. Úvod
Dnes je již zřejmé, že prosté betony z betonového recyklátu velmi těžko dosahují
mechanických vlastností původních betonů. Ani adice epoxidové disperze prosté
nebo v kombinaci se silikátovými příměsemi [2,3], vylepšujícími vlastnosti
cementového tmele spojujícího betonový recyklát [6], nepřinesla očekávané
výsledky. Navíc cena epoxidových disperzí je natolik vysoká, že její použití pro
přípravu běžných betonů je víceméně vyloučeno. Avšak při výrobě speciálních
betonů, např. vodostavebných, síranovzdorných, odolávajících karbonataci a pod.
se zdá být adice dražších přísad a příměsí nezbytná.
Cíl zde prezentovaného výzkumu spočívá v navržení a otestování optimální
kombinace
silikátových
příměsí a variantně disperzní přísady k vylepšení
trvanlivostních vlastností betonů z recyklovaného betonu, nevyjímaje obligátní
porovnání dosažených mechanických vlastností testovaných betonů. Zde je však
nutno poznamenat, že trvanlivost, resp. sledovaná propustnost povrchu betonu není
ovlivněna jen výběrem hmot a návrhem receptury čerstvé směsi, ale i jeho ukládáním
a zhutňováním a především jeho ošetřováním v průběhu počátku a během tvrdnutí.
K hodnocení propustnosti povrchových vrstev testovaných betonů byly zvoleny tři
metody. Metoda TPT (Torrent Permeability Tester) hodnotí propustnost betonu pro
vzduch snížením vakua, metoda GWT (German Water Test) měří propustnost pro
tlakovou vodu a metoda ISAT (Initial Surface Absorption Test) měří počáteční
povrchovou absorpci.
2. Použité materiály
Pro přípravu referenčních betonů, neobsahujích kamenivo z recyklovaného
betonu (RA), bylo použito přírodní hutné kamenivo (NA) trojí frakce – viz. tabulka 2.
Při přípravě testovaných betonů byla hrubá frakce přírodního kameniva 8-16
Olbramovice nahrazena surovým betonovým recyklátem firmy Dufonev s.r.o. frakce
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0-16 mm nebo předem penetrovaným recyklátem 16-32mm. Nárůst frakce
penetrovaného recyklátu oproti přírodnímu je dán aglomerací jemných zrn pomocí
disperze. Pokusná penetrace přírodního recyklátu byla vynucena jeho příliš velkou
nasákavostí, dle EN 1097-6 odpovídá 10,5% hmotnostního podílu po 10-ti minutách.
Přípustná normová hodnota nasákavosti betonového recyklátu typu 1 činí ale pouze
10% hmotnostního podílu po 10 minutách. Proto pro jednu variantu testovaných
receptur RAC byl surový recyklát pokusně penetrován [4] vodou ředitelnou
epoxidovou disperzí (CHS Epoxy 160V55 + tvrdidlo Telalit 1261, poměr mísení
100:11,5 [4]) po naředění disperze: voda = 2 : 1 objemově. Tato penetrace snížila
nasákavost betonového recyklátu na hodnotu 5,5%.
2.1. Přísady a příměsi
K penetraci surového betonového recyklátu a variantně jako přísada do betonů
byla použita moderní bezrozpouštědlová epoxidová disperse tzv. III. typu CHS
EPOXY 160V55, dále značená jako E 160V55, výrobce SYNPO Pardubice a.s. ČR
[4,5]. Pro vylepšení trvanlivostních vlastností betonů z recyklovaného betonu byly
přidávány variantně tři druhy silikátových přísad. Mletá granulovaná vysokopecní
struska, výrobce Dětmarovice, dodavatel Cemex ČR, sypná hmotnost 1100 kg/m3,
v množství 30% hmotnosti cementu na 1m3 betonu. Popílek do betonu, výrobce
Elektrárna Chvaletice, dodavatel Cemex ČR, sypná hmotnost 840 kg/m3, v množství
30%. Mikrosilika, výrobce Romex Rumunsko, sypná hmotnost 260 kg/m3, v množství
10%.
2.2. Vzorky a receptury
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Tabulka 1: Složení , označení a zpracovatelnost betonů 12 zkušebních dlaždic
300x300x80mm
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Celkem bylo vyrobeno 12 kusů betonových dlaždic rozměrů 300x300x80mm
(dlaždice jsou při testování povrchových propustností oproti normovým krychlím
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rozměrově výhodnější). 6 dlaždic bylo vyrobeno z betonů základních receptur R1-R6,
dalších šest pak z betonů základních receptur upravených 12% adicí epoxidové
disperze – označení R1E-R6E. Skladba betonové směsi referenční receptury R1
(hutné kamenivo) byla navržena na pevnostní třídu C 35/45, receptury R2-R6
(recyklovaný beton) na pevnostní třídu C 25/30, obojí při konzistenci S1 (10-40 mm
sednutí kužele dle ČSN ISO 4103). Složení referenční a testovaných receptur
betonových směsí bez přídavku epoxidové disperze obsahuje tabulka 2-4. Betony
s přídavkem disperze jsou totožného složení, obsahují navíc pouze 12% epoxidové
disperze z hmotnosti cementu. Při náhradě přírodního hrubého kameniva
penetrovaným betonovým becyklátem byl kompenzován úbytek jemné a střední
frakce recyklátu přírodním kamenivem. Naopak při adici strusky a popílku byl snížen
podíl jemného přírodního kameniva, množství cementu zůstalo konstantní.
Tabulka 2: Receptury betonových směsí I
Receptura R2
Receptura R1
Referenční receptura, použito přírodní 100% hrubého kameniva 8-16 mm
hrubé kamenivo Olbramovice frakce 8-16 nahrazeno surovým recyklátem 0-16
mm,
mm
CEM I 42,5 R
300 kg/m3
CEM I 42,5 R
300 kg/m3
0-4 Bratčice
760 kg/m3
0-4 Bratčice
760 kg/m3
3
4-8 Tovačov
228 kg/m
4-8 Tovačov
228 kg/m3
8-16 Olbramovice
912 kg/m3
0-16
surový 690 kg/m3
recyklát
voda
136 kg/m3
voda
159 kg/m3
Tabulka 3: Receptury betonových směsí II
Receptura R4
Receptura R3
100% hrubého kameniva 8-16 mm 100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno penetrovaným recyklátem 16- nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm
32 mm
CEM I 42,5 R
300 kg/m3
CEM I 42,5 R
300 kg/m3
0-4 Bratčice
800 kg/m3
0-4 Bratčice
700 kg/m3
3
4-8 Tovačov
250 kg/m
4-8 Tovačov
228 kg/m3
16-32 penetrovaný 620 kg/m3
0-16
surový 690kg/m3
betonový recyklát
recyklát
voda
159 kg/m3
voda
159 kg/m3
struska
90 kg/m3
Tabulka 4: Receptury betonových směsí III
Receptura R6
Receptura R5
100% hrubého kameniva 8-16 mm 100% hrubého kameniva 8-16 mm
nahrazeno surovým recyklátem 0-16 nahrazeno surovým recyklátem 0-16 mm
mm
CEM I 42,5 R
300 kg/m3
CEM I 42,5 R
300 kg/m3
3
0-4 Bratčice
700 kg/m
0-4 Bratčice
760 kg/m3
4-8 Tovačov
228 kg/m3
4-8 Tovačov
228 kg/m3
3
0-16
surový 690 kg/m
0-16
surový 690kg/m3
recyklát
recyklát
3
voda
159 kg/m
voda
159 kg/m3
popílek
90 kg/m3
mikrosilika
30 kg/m3
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3. Metody
3.1.

Výroba a uskladnění vzorků

Celkem bylo za účelem výroby 12 zkušebních dlaždic provedeno 6 dvojitých
záměsí v míchačce s nuceným oběhem. To znamená, že z jedné záměsi byla
vyrobena 1 dvojice dlaždic, a sice bez a s adicí 12% disperze. Vždy první dlaždice
ze šesti dvojic byla vyrobena z hustší směsi (viz tabulka 1) konzistence S1, zbylá
směs byla po adici tekuté disperze (0,262 kg disperze E 160V55 + 0,027 kg tvrdidla
Telalit 1040) znovu promíchána a při konzistenci S3 použita na výrobu druhé
z dvojic dlaždic. Po 48 hodinách tuhnutí a tvrdnutí byly vzorky odformovány a
uloženy 56 dní v prostředí s relativní vlhkostí 95% (ČSN EN 12390-2 Výroba a
ošetřování zkušebních těles) . Tento typ uložení byl volen z důvodu vyloučení
možného výluhu epoxidové disperze u poloviny vzorků. Poté bylo všech 12
betonových dlaždic, určených k testům trvanlivosti, sušeno v elektrické sušičce při
teplotě 105°C po dobu 48 hodin. Před vlastními testy propustnosti povrchové vrstvy
betonů všech dlaždic byla kapacitním vlhkoměrem KAKASO za pomoci kalibračních
křivek určena jejich zbytková vlhkost.
3.2.

Trvanlivost – testy propustnosti

Testy propustnosti povrchové vrstvy betonů byly prováděny na vysušených a
vychladlých vzorcích průměrného stáří 65 dnů. Z důvodu bezproblémového kontaktu
přístrojů s povrchem betonu byla pro testy volena hladká rubová plocha betonové
dlaždice. Na každé rubové ploše dlaždic byly provedeny tři testy propustnosti pro
vzduch metodou TORRENT, dva testy propustnosti pro tlakovou vodu metodou GWT
a dva testy počáteční povrchové absorpce ISAT. Přístroj na zkoušení propustnosti
TORRENT pracuje ve spojení s vakuovým čerpadlem. Měřicí metoda spočívá na
možnosti výpočtu koeficientu permeability kT na základě stanoveného teoretického
modelu. Koeficient permeability kT pro testovaný povrch betonu je odečten po
automatickém ukončení měření z displeje vyhodnocovací jednotky. Přístroj ke
stanovení propustnosti pro tlakovou vodu GWT je opět určen pro měření na základě
přímého kontaktu s povrchem betonového vzorku. Jako srovnávací veličina je
definován a počítán tok (průtok) vody procházející vrstvou betonu. Přístroj ke
stanovení počáteční povrchové absorpce ISAT je schopen indikovat tok vody
suchou a hladkou betonovou plochou. Podstatou testu je určení času nutného k toku
daného množství vody betonovou plochou přes kalibrovanou kapilárku.
3.3.

Doplňkové testy mechanických vlastností

Jelikož trvanlivostní testy nijak výrazně neporuší celistvost testovaných dlaždic, je
výhodné každou dlaždici rozdělit na sadu menších vzorků vhodných k mechanickým
zkouškám. Z každé dlaždice rozměrů 300x300x80 mm byly pro zkoušku v tlaku po
90 dnech zrání vyřezány 3 krychle rozměrů 80x80x80 mm a pro zkoušku v tahu za
ohybu jeden hranol rozměrů 300x60x80 mm. Mechanismus a vyhodnocení testů
bylo provedeno dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost
v tlaku zkušebních těles a ČSN EN 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5:
Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles.
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4. Výsledky měření
4.1. Vlhkost zkušebních dlaždic před zkouškami propustnosti
Voda obsažená v kapilárách betonu výrazným způsobem ovlivňuje
jeho
propustnost pro vodu, vzduch i ostatní plyny. Je proto nezbytné před vlastními
zkouškami propustnosti snížit vlhkost betonových vzorků na minimum. Největší
úbytek vlhkosti nastává u betonů s málo nasákavým kamenivem, tedy přírodním
hutným (rec. R1) a disperzí penetrovaným recyklátem (rec. R3). Tato skutečnost je
dána řídkým výskytem nebo povrchovým uzavřením kapilárek kameniva. Naproti
tomu betony s pórovitým kamenivem (rec. R2) a nebo s adicí velmi jemných plniv
(rec. R4-R6) vázanou vodu dlouho udržují, a to díky silným přitažlivým silám
v kapilárách a nebo smáčivosti velkého měrného povrchu částic.
4.2. Trvanlivost – propustnost pro vzduch metodouTORRENT
Spojnicové grafy na obrázku 1 zobrazují metodou TORRENT stanovené
hodnoty propustností pro vzduch povrchové vrstvy betonů šesti receptur. Z obou
grafů je patrný pokles propustnosti betonů, u kterých bylo přírodní hrubé kamenivo
nahrazeno betonovým recyklátem [1]. Tento jev lze vysvětlit větší akumulační
schopností pórovitého kameniva, které se po zaplnění vzduchem projevuje jako tzv.
tlumič. Další pokles propustnosti přináší adice jemných silikátových příměsí. Je
zajímavé, že 12% adice disperzní přísady do záměsové vody výrazně zhorší
vzduchovou propustnost betonů bez jemných silikátových příměsí. U betonů
s příměsemi se ve stádiu záměsi a následně tuhnutí projeví jejich značný měrný
povrch, který je schopen fyzikálně navázat přebytek vody ve směsi. Na základě
porovnání obou grafů z obrázku 1 lze konstatovat, že přebytek vody i ve formě
disperzního média zvyšuje propustnost povrchových vrstev betonů pro vzduch,
zlepšení lze docílit adekvátní adicí jemnozrnných silikátových příměsí.
Součinitel propustnosti povrchové vrstvy betonové
dlaždice 300x300x80mm - metoda Torrent

-16

2

souč. propustnosti kT (10 m )

30
25
20
15
10
5
0

R1/R1E

R2/R2E

R3/R3E

R4/R4E

R5/R5E

R6/R6E

Betony bez adice epoxidové disperze

Betony s 12% adicí epoxidové disperze do záměsové vody

Obrázek 1: Změna součinitele propustnosti kT pro vzduch u testovaných druhů betonu
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Tok vody vrstvou betonu dlaždice 300x300x80mm metoda GWT

tok vody vrstvou betonu Q (mm.s-1)

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

R1/R1E

R2/R2E

R3/R3E

R4/R4E

R5/R5E

R6/R6E

Betony bez adice epoxidové disperze
Betony s 12% adicí epoxidové disperze do záměsové vody

Obrázek 2: Změna toku vody vrstvou betonu Q u testovaných druhů betonu
4.3.

Trvanlivost – propustnost pro vodu metodami GWT a ISAT
Tok vody vrstvou betonu dlaždice 300x300x80mm metoda ISAT
0,35

-1

(mm.m .sec )

0,3
0,25

-2

tok vody plochou betonu f

0,4

0,2
0,15
0,1
0,05
0

R1/R1E

R2/R2E

R3/R3E

R4/R4E

R5/R5E

R6/R6E

Betony bez adice epoxidové disperze
Betony s 12% adicí epoxidové disperze do záměsové vody

Obrázek 3: Změna toku vody plochou betonu F u testovaných druhů betonů
Spojnicové grafy na obrázku 2 zobrazují metodou GWT stanovené hodnoty toku
vody vrstvou betonu šesti testovaných dlaždic receptur R1,R1E až R6,R6E. Lze
konstatovat, že vyšší tok vody vrstvou betonu je predikován vyšší pórovitostí
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surového betonového recyklátu (rec. R2) a dále zvýšen variantní adicí jemnozrnných
silikátových příměsí (rec. R4,R5), obzvláště mikrosiliky (rec. R6). Obdobně grafy na
obrázku 3 zobrazují metodou ISAT stanovené hodnoty toku vody plochou
testovaných betonů. Výsledek je srovnatelný s předchozím testem propustnosti
metodou GWT, vyšší tok vody je opět dán vyšší pórovitostí surového recyklátu a
adicí jemnozrnných silikátů.
4.4.

Doplňkové testy mechanických vlastností

Pevnost v tlaku a tahu za ohybu betonových vzorků s
variantní adicí přísad a příměsí
40
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s disperzí - pevnost v tahu za ohybu

Obrázek 4: Změna pevností v tlaku a tahu za ohybu u testovaných druhů betonu
Mechanické vlastnosti betonů z recyklovaného betonu po variantní adici přísad a
příměsí byly podrobně studovány Stehlíkem v předchozích letech. Avšak z důvodu
předpokládané souvislosti mezi trvanlivostí a mechanickými vlastnostmi byly
testované druhy betonů receptur R1, R1E až R6, R6E opět podrobeny pevnostním
testům v tlaku a tahu za ohybu. Dvě dvojice spojnicových grafů na obrázku 4
dokumentují změnu devadesátidenních pevností v tlaku (horní dvojice – bez a s
disperzí) a tahu za ohybu (dolní dvojice – bez a s disperzí) u betonových vzorků
dvanácti receptur.
5. Závěr
Na základě všeobecně známých a v tomto výzkumu zjištěných údajů lze, při
hodnocení trvanlivosti betonů z betonového recyklátu upravených variantní adicí
přísad a příměsí, přijmout následující závěry:
• Obsah pórovitého kameniva samostatně (rec. R2, R2E) nebo včetně velmi
jemných příměsí (rec. R4, R4E-R6, R6E) zadržuje v betonu fyzikálně vázanou
vodu a výsledně prodlužuje dobu jeho sušení.
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•

Propustnost povrchové vrstvy vyzrálého betonu pro vzduch je výrazně ovlivněna
nejen hutností cementového tmele, ale i druhem a pórovitostí kameniva.
Nezanedbatelný je i vliv adice přísad a jemnosti příměsí.

•

Propustnost povrchové vrstvy betonu z betonového recyklátu pro vzduch výrazně
zvyšuje adice ztekucující disperzní přísady do záměsové vody, naopak silikátové
příměsi s velkým měrným povrchem propustnost snižují.

•

Snížení propustnosti betonů z betonového recyklátu pro vzduch je důsledkem
větší pórovitosti recyklátu ve srovnání s kamenivem hutným – póry recyklátu se
chovají v betonu jako tlumič.

•

Propustnost vyzrálé povrchové vrstvy betonu pro tlakovou vodu je, obdobně jako
pro vzduch, výrazně ovlivněna hutností cementového tmele, druhem, pórovitostí,
měrným povrchem kameniva a samozřejmě i typem příměsi. Hodnoty
propustností povrchové vrstvy nebo plochy betonu pro vodu jsou však
nesouměřitelné s propustností pro vzduch. Obě fáze mají totiž diametrálně
odlišnou velikost molekul, jsou rozdílně stlačitelné a v pórech betonu jsou vázány
odlišnými fyzikálními silami.

•

Silnější tok vody vrstvou nebo plochou betonu z betonového recyklátu je
důsledkem větší pórovitosti recyklátu a může být ještě zvýšen variantní adicí
jemných silikátových příměsí.

•

Tok vody vrstvou nebo plochou betonu z betonového recyklátu výrazně sníží
adice disperzní přísady do záměsové vody, dojde k utěsnění betonu.

•

Tlakové pevnosti betonů z betonového recyklátu vylepší adice silikátových
příměsí a disperzních přísad, perspektivně se jeví kombinace 30% strusky nebo
10% mikrosiliky s 12% epoxidové disperze.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl za podpory VVZ MSM 0021630511 „Progresivní stavební
materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“ a MPO
ČR FT-TA3/056 „Vodou ředitelná disperze nové generace “.
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VLIV DÉLKY POLYMEROVÝCH VLÁKEN NA DUKTILITU
VLÁKNOBETONU S RECYKLÁTY
THE INFLUENCE OF THE LENGTH OF POLYMER FIBRES ON THE DUCTILITY
OF FIBRE REINFORCED CONCRETE WITH RECYCLED AGGREGATE
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Karel Šeps
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a
zděných konstrukcí, e-mail: jan.vodicka@fsv.cvut.cz
Abstract
The article presents the influence of two lengths of synthetic fibres on the
characteristics of fibre reinforced concrete (FRC) – especially ductility of composite.
The experimental results will be used for optimization of the length of fibre for
production of FRC. Optimization of the relation length of fibre and maximum size of
recycled aggregate will bring many economical effects.
1. Úvod
Vláknobetonový kompozit s využitím recyklátů již vstoupil do podvědomí
odborníků, zabývajících se likvidací stavebního odpadu, jako konstrukční materiál
smysluplně využitelný v praxi. Prezentací řady příspěvků během posledních cca pěti
let, včetně ukázek modelu konstrukce zemní hráze na mezinárodních výstavách
pořádaných v České republice, byla odborná veřejnost seznámena nejen se
základními charakteristikami tohoto kompozitu, ale též s možností jeho využití ve
vytipovaných oblastech stavební výroby. Přesto, že dosud nebyl realizován žádný
projekt, kterým by se ověřily dosud prezentované výsledky v praxi, zůstává tento
kompozit předmětem zájmu výzkumného kolektivu, který je původcem jeho vzniku.
Uvedený příspěvek přináší další, nový poznatek o charakteristikách kompozitu
pramenící ze snahy pracovního kolektivu, který kompozit vytvořil, optimalizovat nejen
charakteristiky kompozitu, uvedené z počátku výzkumu, ale též minimalizovat
finanční náklady, které během výroby reálné aplikace mohou vzniknout.
Syntetická vlákna, která jako jediná připadají v úvahu při výrobě popisovaného
kompozitu, jsou rozhodující inertní složkou jeho struktury. Vliv vláken na tahové
pevnosti a zejména na duktilitu kompozitu je zásadní. Optimalizací, plynoucí z výběru
vhodných materiálů pro výrobu vláken a geometrických parametrů vláken, lze ovlivnit
nejen charakteristiky vláken, ale též charakteristiky kompozitu jako celku a nakonec i
proces jeho výroby s finančními úsporami. Podrobnější výsledky z uskutečněného
experimentálního výzkumu včetně jejich rozboru jsou náplní příspěvku.
2. Experimentální zkoušky a jejich výsledky
Pro experimentální zkoušky, jejichž výsledky by daly odpověď na vyslovenou
optimalizaci délek vláken ve struktuře vláknobetonu s recykláty, byla vybrána
polymerová vlákna BeneSteel od firmy Beneš, s.r.o. Důvody k tomu byly dva: vlákna
patří do nabídky vláken, která se v současné době užívají k výrobě hutných
vláknobetonů s přírodním kamenivem (délka 55 mm) a ochota výrobce, vyrobit pro
účel výzkumu vlákna v délce 110 mm, podle požadavků navrhovatele
experimentálního programu. Omezení délek vláken pouze na jednu bylo vzhledem k
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možnosti realizace určitého objemu zkoušek i omezení dalších nákladů na úpravu
strojního zařízení, na kterém výroba vláken probíhá.
Následující obrázky (Obr. 1-4) zachycují výrobu vláknobetonu, zkušebních trámků,
užité komponenty k výrobě vláknobetonu a vlákna BeneSteel ve dvou délkách. Dále
uvedené obrázky (Obr. 5-7) ukazují uspořádání zkoušky ohybem, tj. zvolený způsob
testování vlivu délek vláken a nakonec záznamy (diagramy odolnosti) z provedených
zkoušek.
Zkoušky ohybem byly také provedeny s rozdílnou rychlostí zatěžování řízenou
deformací, aby se ukázalo, že vliv rychlosti zatěžování zkušebních trámků při řízené
deformaci nemůže být opomenut. Při vyhodnocování záznamů zkoušek by tak
docházelo k chybám v pevnostních charakteristikách kompozitu, které by se nutně
projevily ve spolehlivosti konstrukcí, ve kterých by byl kompozit aplikován.

Obr. 1: Složky vyráběného vláknobetonu

Obr. 2: Vlákna BeneSteel délky 55 a 110 mm
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Obr. 3: Pohled na čerstvý vláknobeton – před dokončením míchání

Obr. 4: Pohled na čerstvý vláknobeton – po dokončení míchání
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Obr. 5: Uspořádání zkoušky ohybem se čtyřbodovým uspořádáním zatížení

Obr. 6: Pohled na vyrobené zkušební trámky

Obr. 7: Lomové plochy vyzkoušených trámků
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Graf 1: Diagram odolnosti vláknobetonu s 0,8 % vláken dlouhých 110 mm při
rychlosti zatěžování 0,5 mm/min – VŠB-TU Ostrava
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Graf 2: Diagram odolnosti vláknobetonu s 1 % vláken dlouhých 110 mm při rychlosti
zatěžování 0,5 mm/min – VŠB-TU Ostrava
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Graf 3: Diagram odolnosti vláknobetonu s 1 % vláken dlouhých 55 mm při rychlosti
zatěžování 0,2 mm/min – FSv ČVUT v Praze
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Graf 4: Diagram odolnosti vláknobetonu s 1 % vláken dlouhých 110 mm při rychlosti
zatěžování 0,2 mm/min - FSv ČVUT v Praze
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3. Komentář k získaným výsledkům
Protože v tomto případě šlo o zkoušky, můžeme říci pilotní v malém rozsahu (do
programu byla zařazena pouze jedna délková změna vláken oproti dnes průmyslově
vyráběným), podařilo se výsledky prokázat, že vliv délek vláken při výrobě
vláknobetonového kompozitu je zřejmý. Všechny zkoušky byly provedeny na
trámcích standardní velikosti 150/150/700 mm zkouškou ohybem se čtyřbodovým
uspořádáním zatížení. Pouze tímto typem zkoušek lze zřetelně na výstupech ze
zkoušek prokázat deformační schopnosti vláknobetonu a vliv rozdílných užitých
vláken.
Z uvedených záznamů ohybových zkoušek, dnes říkáme grafů odolnosti
kompozitu při ohybovém namáhání, lze vyvodit tyto poznatky:
•

vliv délky vláken na duktilitu vláknobetonu je zřejmý a nesporný,

•

duktilita vláknobetonu je s vlákny delšími cca o 50% výraznější oproti duktilitě
vláknobetonu s kratšími vlákny,

•

rozdíly v průbězích záznamů duktility, které vycházejí z rychlostí zkoušek
řízenou deformací 0,5 mm a 0,2 mm za minutu, ukazují, že musí dojít ke
sjednocení metodiky zkoušky ohybem tak, aby hodnoty tahových pevností z
této zkoušky odvozené byly bezpečné a při návrhu reálných konstrukcí vedly k
jejich zaručené spolehlivosti.

4. Závěr
Jak již bylo uvedeno v komentáři k výsledkům zkoušek, i přes zúžení programu
experimentálních zkoušek (dvě délky vláken – 55 a 110 mm) výsledky ukazují, že je
třeba ve zkouškách pokračovat, aby se definovala optimální délka vláken ve vztahu k
zrnitosti, respektive k velikosti maximálního zrna užitého recyklátu. Zájem všech
zúčastněných – výrobců i investorů – musí být stejný, tj. maximální efektivnost v
případech reálných aplikací tohoto kompozitu.
5. Poděkování
Příspěvek byl vypracován za finanční podpory grantového projektu GAČR
104/10/1128 Identifikace materiálových charakteristik cementovláknových kompozit s
plným využitím recyklátu.
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VHODNÉ DRUHY POJIVA PRO VLÁKNOBETONY S RECYKLÁTY
ACCEPTABLE KINDS OF BINDERS FOR FIBRECONCRETES WITH RECYCLED
PARTICLES
Doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
E-mail: vyborny@fsv.cvut.cz
Abstract
In the contributing article are mentioned results of experimental examinations
of different specimens of fibreconcrete with bricks or recycled concrete particles
in combination with different kinds of binders such as silica cement, hydraulic binder,
fly ash or bricks brushing powder. As a main advantages seems smaller cement
consumption up to 30% and this decrease can be supplemented by fly ash in
case of fibreconcrete with recycled concrete particles.
1. Úvod
Obecně lze konstatovat, že využití odpadů, které nemají rovnoměrné vlastnosti,
je dnes celosvětovým problémem.
Je zbytečné zdůrazňovat, že převážnou část veškerého odpadu v ČR
představuje právě odpad stavební, kde na prvních dvou místech žebříčku se umísťuje
právě cihelná a betonová suť co do objemu zpracovaného v recyklačních střediscích [1].
Pro výrobu vláknobetonů je možné využívat betonových a cihelných recyklátů ze sutí, a
to čistých i nečistých, tedy smíšených s jiným inertním odpadem, avšak podobných
vlastností s recykláty, který nenaruší strukturu vláknobetonu ani významně neovlivní
jeho vlastnosti [2]. Finálním výrobkem je vláknobeton s plnou (nebo částečnou)
náhradou přírodního kameniva recykláty cihelnými nebo betonovými vždy s aplikací
konstrukčních nekorodujících syntetických vláken. Vlastnosti výrobku, které podmiňují
jeho využití v praxi, jsou řízeny vlastnostmi a množstvím jeho komponentů.
2. Výsledky experimentálních zkoušek a diskuze
V současnosti dále probíhají experimentální zkoušky zaměřené na složení
vláknobetonového kompozitu s cílem minimalizace jeho ceny (cca na polovinu částky
běžného betonu za 1m³). První a hlavní složkou kompozitu zůstávají recykláty
cihelné nebo betonové, vyrobené ze stavebního a demoličního odpadu. Druhou
složkou vláknobetonového kompozitu jsou průmyslově vyráběná syntetická vlákna,
která lze ekonomicky (ale i ekologicky) nahradit odpadními vlákny z nápojových PET
lahví používaných k baleným vodám. Užití vláken z PET lahví výrazně sníží cenu
kompozitu. A v neposlední řadě atraktivnost tohoto kompozitu zvýší změna
hmotnostního množství cementu (který je energeticky nejnáročnější složkou při
výrobě běžného betonu i vlákno-betonu) částečnou náhradou za popílek nebo
cihelný prach z obrusu a nebo úplnou náhradou za hydraulické pojivo DOROPORT
(SR).
Pro zkoumání vlivu pojiva na základní pevnostní charakteristiky byly použity
následující receptury vláknobetonů na 1m³ [3].
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Tab.1 Receptury vláknobetonů
A.1

Nečistý betonový recyklát 0/63
1556kg
cement CEMII/B-S 32,5R
260kg
záměsová voda
150-180l (vlhký/suchý recyklát)
vlákna FORTA FERRO (1%obj.)
9,1kg
A.2
Nečistý betonový recyklát 0/63 suchý
1556kg
cement CEMII/B-S 32,5R
180kg (snížení o 30%)
třinecký popílek
80kg
záměsová voda
180l
vlákna FORTA FERRO (1%obj.)
9,1kg
třinecký popílek
80kg
B
Nešistý betonový recyklát 0/32
1655kg
cement CEM II/B-V 32,5R
260kg
záměsová voda
180l
vlákna FORTA FERRO (1%obj.)
9,1kg
C
Čistý betonový recyklát 0/22 (z betonových pražců)
1511kg
cement CEMII I 42,5R
260kg
záměsová voda
160l
vlákna FORTA FERRO (1%obj.)
9,1kg
D
Čistý betonový recyklát 0/22 (z betonových pražců)
1511kg
pojivo Doroport
260kg
záměsová voda
180l
vlákna FORTA FERRO (1%obj.)
9,1kg
P
Čistý betonový recyklát 0/22 (z betonových pražců)
1511kg
cement CEM I 42,5R
180kg
třinecký popílek
80kg
záměsová voda
180l
vlákna FORTA FERRO (1%obj.)
9,1kg
Poznámka: Vzorky vláknobetonů s betonovým recyklátem z pražců byly zhutněny pěchováním
(obdoba válcování v praxi), ostatní vibrováním.

Výsledky experimentálních zkoušek jsou přehledně uvedeny v tab.2.
Uvedené pevnosti byly zjišťovány na krychlích o hraně 150 mm nebo trámcích
150x150x700 mm při zkoušce čtyřbodovým ohybem ve stáří vzorků 28 dní.
Tab.2 Základní charakteristiky zkoumaných vláknobetonů
(vlákna FF 1%obj.)
A.1 Nečistý betonový recyklát 0/63
cement CEMII/B-S 32,5R
A.2 Nečistý betonový recyklát 0/63 suchý
cement CEMII/B-S 32,5R, třinecký popílek
B Nečistý betonový recyklát 0/32
cement CEMII/B-V 32,5R
C Čistý betonový recyklát 0/22 (z bet. přažců)
cement CEM I 42,5R
D Čistý betonový recyklát 0/22 (z bet. pražců)
pojivo Doroport
P Čistý betonový recyklát 0/22 (z bet. pražců)
cement CEMI 42,5R
třinecký popílek
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1804 až
1936

2,04
až 2,23

2,44
-

17,7
až 22,58

1844
2082 až
2092

1,46
2,97 až
2,35

1,75
2,56

8,64
25,84 až
22,2

1720

1,98

2,26

15,65

1811

1,79

1,99

13,24

1762

1,91

2,25

11,56

Z tab.1 je patrné, že pevnosti vláknobetonu v tlaku jsou nízké a proto jejich
využití v konstrukcích přenášejících tlaková namáhání není příliš vhodné. Pevnosti
vláknobetonu v příčném tahu a tahu za ohybu jsou také poměrně nízké, ale lze je
považovat v případě vláknobetonu za zaručené, a tudíž i pro určité typy zemních
konstrukcí využitelné v praxi. Výhodné je nahrazení téměř 1/3 dávky cementu
třineckým popílkem.
Zkouška odolnosti ohybem namáhaných trámců 150 x 150 x 700 mm,
realizovaná tzv. řízenou deformací, je nejprůkaznější zkouškou pro odhalení
vlastností zkoušeného vláknobetonu [4].
Sestupná větev křivky po vrcholu (peaku), který charakterizuje po výpočtu
pevnost v tahu za ohybu, ukazuje na přetvořitelnost kompozitu, tj. jeho duktilitu, která
umožňuje vláknobetonům přenášet tahové síly i po vzniku širokých trhlin. Z tohoto
pohledu se vzorky od sebe příliš neliší (obr. 1 až 3).
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Obr.1 Graf odolnosti vláknobetonu s PC-C
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Obr.2 Graf odolnosti vláknobetonu s Doroportem
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Obr.3 Graf odolnosti vláknobetonu s popílkem-P
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Pro studium vlastností kompozitů byly dále k dispozici následující složky:
čistá cihelná drť 0/8 ze 40 let starých cihel typu Therm značky P10, sypné
hmotnosti v setřeseném stavu ρs=1275kg/m3, nasákavosti 35%; (vzorky C0,
C1, C2)
-

čistá cihelná drť 0/8 ze svisle děrovaných nových cihel (Hevlín) značky P10,
sypné hmotnosti v setřeseném stavu ρs=1100kg/m3, nasákavosti >40%;
(vzorek C3)

-

cihelný prach 0/063 (zrno d50=10µm), sypné hmotnosti ρs=920kg/m3; (vzorek
C3)

-

cement CEM II/B-V 32,5R nebo CEM II/B-M 32,5R (vzorek C0, C1, C2 a C3)

-

syntetická vlákna FORTA FERRO nebo STRUX – 1% objemu

V recepturách (tab.3) se měnila dávka záměsové vody a návrhové množství
cementu of vysoké hodnoty po hodnotu již neodpovídající min. hodnotě pro beton,
neboť cement byl nahrazen zčásti cihelným prachem. Pevnost v tlaku a pevnost v
příčném tahu byla odzkoušena vždy na 3 normových krychlích 150x150x150mm a
pevnost v tahu ohybem na 3 trámcích normových velikostí 100x100x400 (čtyřbodová
zkouška) po 28 dnech od jejich vyrobení.
Tab. 3: Receptury vzorků C0, C1, C2, C3
Vzorek

C0 cihlobeton
bez vláken
C1 cihlobeton
s vlákny
C2 cihlobeton
s vlákny
C3 cihlobeton
s vlákny

Skladba receptur na 1m3
Čistá
Cihelný Recyklovaný
cihelná
prach
polystyren
drť

Voda

Cement

[kg]
369

[kg]
424

[kg]
1196

[kg]
-

[kg]
-

Vlákna
FORTA FERRO
(C1 a C2),
nebo STRUX
(C3)
[kg]
-

369

424

1196

-

-

9,1

300

260

1196

-

-

9,1

500

180

1400

80

-

9,1

Výsledky testování základních mechanicko-fyzikálních vlastností zkoumaných vzorků
jsou přehledně uvedeny v tab. 4.
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Tab. 4: Hodnoty základních mechanicko-fyzikálních vlastností zkoumaných
cihlobetonů (jako průměr ze tří měření)
Vzorek
Objemová
hmotnost
C0 cihlobeton
bez vláken
C1 cihlobeton
s vlákny
C2 cihlobeton
s vlákny
C3 cihlobeton
s vlákny

[kg/m3]
1940

Pevnost
v tahu
ohybem
[MPa]
3,98

2035

Vlastnost
Pevnost
v tlaku

Pevnost v příčném
tahu

[MPa]
27,60

[MPa]
3,20

4,77

29,30

4,06

1979

3,38

16,96

2,62

1565

2,22

8,60

1,05

Z výsledků jsou patrné vyšší hodnoty pevností související s vyšším množstvím
cementu. Tento poznatek koresponduje i s mrazuvzdorností, která se potlačuje
s nižším množstvím cementu. Uvedené výsledky je nutno vzít jako orientační, neboť
byly zjištěny na malém počtu vzorků.
Co se týče mineralogického složení vypálených střepů (cihelné drti), jílové
minerály během výpalu ztrácejí svou krystalickou strukturu, buď vytvoří
nekrystalickou fázi, nebo zreagují s dalšími složkami (především s CaO), vytvoří
nové krystalické sloučeniny a přispějí tak k dlouhodobé stabilitě střepu (drti) proti
působení vlhkosti [5].

3. Fotodokumentace

Obr.4: Testování vzorku C3 v příčném tahu

Obr.5: Testování vzorku C3 v tahu ohybem
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4. Závěr
Zkoumaná pojiva jsou vhodná pro výrobu vláknobetonové směsi.
Z křemičitanových cementů se uplatňují portlandské směsné. Třiceti procentní
úspora portlandského cementu nebo portlandského struskového náhradou za popílek
nebo cihelný prach je reálná. Podle [6] cihelný prach představuje efektivní náhradu
dávky cementu, a to v množství až desítek procent. Doroport vyniká nízkou cenou.
Kompozitní materiály se silikátovou matricí s náhodně rozptýlenými vlákny
jsou všeobecně složitými materiály. Proto přístup k jejich návrhu musí být
zodpovědný, založený na hlubokých znalostech,aby aplikace vláknobetonu splnila
účel a přitom bylo dosaženo maximální hospodárnosti jeho výroby. V současné době
se jeví jako nezbytné usilovat o postupné sjednocování požadavků na
environmentální vlastnosti vláknobetonů, které by odpovídaly reálně dosažitelným
hodnotám škodlivin, a které přitom nevytvářejí zdravotní rizika při specifickém
využívání recyklátů.
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DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY VLASTNOSTÍ VLÁKNOBETONU
S RECYKLÁTY
ADDITIONAL TESTS OF CHARACTERISTICS OF FIBRE REINFORCED
CONCRETE WITH RECYCLED AGGREGATE
Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D., Ing. Karel Šeps
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a
zděných konstrukcí, e-mail: vladimira.vytlacilova@fsv.cvut.cz
Abstract
Contribution builds on the contributions dealing with the use of recycled
aggregates from construction and demolition waste in the production of fibre
reinforced concrete. Natural aggregate is fully replaced by crushed bricks or recycled
concrete aggregate. This contribution is focused on additional tests that describe
properties of the composite especially durability properties. The information obtained
about the properties and behaviour of the fibre reinforced concrete with recycled
aggregate are essential in the design of the possible practical application.
1. Úvod
Příspěvek navazuje na příspěvky zabývající se využitím recyklovaného kameniva
ze stavebního a demoličního odpadu při výrobě vláknobetonu. Přírodní kamenivo je v
plné míře nahrazeno cihelným nebo betonovým recyklátem. Tento příspěvek podává
informace o pokračujícím experimentálním programu zaměřeného na sledování
dosažitelných charakteristik a chování zkoumaného cementového kompozitu.
V příspěvku jsou uvedeny doplňující fyzikálně-mechanické zkoušky popisující
vlastnosti kompozitu i z pohledu trvanlivosti.
Na základě dosažených výsledků experimentálního programu zaměřeného na
využití recyklovaného kameniva pro výrobu vláknobetonu, které byly průběžně
publikovány [1-5], bylo ověřeno, že lze docílit dostatečných hodnot vlastností
podstatných pro vytipované konstrukce. Vhodnost recyklátů pro výrobu betonů
dokazují i výsledky prezentované zahraničními pracovišti, které se zkoušením
vlastností betonů vyrobených z recyklátů také zabývají. Experimentální program dále
pokračuje optimalizací návrhu složení vedoucí k finančním úsporám spojených s
výrobou kompozitu. V tomto směru je proto pozornost zaměřena na využití vláken
z PET lahví, které jsou méně nákladné nebo částečné nahrazení cementu
příhodnějšími hydraulickými pojivy např. popílkem.
Doposud zjišťované vlastnosti jako jsou pevnosti v tlaku, v příčném tahu a v tahu
ohybem jsou velmi důležité pro dimenze navrhovaných konstrukčních prvků, ale
nedávají nám podrobnější náhled na všechny důležité mechanicko-fyzikální
vlastnosti námi zkoušeného kompozitu. Bylo proto nutné udělat i další zkoušky, které
mají velký vliv jak na navrhování konstrukcí v praxi, tak pro lepší pochopení chování
vláknobetonového kompozitu.
Jednou z nejdůležitějších vlastností betonu je trvanlivost, která zajišťuje, že bude
mít po celou dobu své životnosti zachované užitné vlastnosti a nebude docházet
k jeho degradaci a zhoršování mechanicko-fyzikálních vlastností. Trvanlivost je
ovlivněna celou řadou faktorů, jako jsou např.: návrh složení, uložení a ošetřování,
přetvoření konstrukce, spolupůsobení výztuže a betonu a zejména působení
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vnějšího prostředí. Nejvíce je trvanlivost betonu a vláknobetonu ohrožena střídavým
mrazem. Vlivem mrazu vznikají objemové rozdíly a napětí v povrchových vrstvách,
které vedou k narušení trhlinkami a odlupování šupinek. Charakteristiky trvanlivosti,
tedy vlastnosti, které ovlivňují životnost materiálu a konstrukce jako celku, jsou zde
zastoupeny zkouškami odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a
chemickým rozmrazovacím látkám, nasákavostí a stanovením mrazuvzdornosti
betonu.
Další důležitou materiálovou charakteristikou vláknobetonu je modul pružnosti,
který popisuje schopnost materiálu chovat se pod zatížením pružně a stanovuje, jak
moc se bude vláknobeton pod zatížením deformovat. Modul pružnosti vstupuje do
statického výpočtu a má i úzký vztah k řadě dalších mechanicko-fyzikálních
vlastností, a to ke smršťování, dotvarování a mrazuvzdornosti. Je všeobecně známo,
že modul pružnosti je různý pro různé třídy betonu a je dále závislí na složení směsi
(druhu a množství kameniva, cementu, příměsí a přísad), technologii výroby a
zpracování směsi (hutnění, ošetřování během hydratace), stáří betonu a dalších
faktorech.
2. Experimentální program
2.1. Vláknobeton s recyklovaným kamenivem
Níže prezentované výstupy byly získány v rámci experimentálního zkoušení
cementového kompozitu s rozptýlenou výztuží, ve kterém bylo přírodní kamenivo
v plné míře nahrazeno cihelným nebo betonovým recyklátem. Z důvodu snahy o
snížení ceny a environmentální zátěže bylo množství cementu částečně nahrazeno
vysokopecním popílkem. Dosažené výsledky byly porovnány s referenčním betonem
z přírodního kameniva. Průběh experimentálního programu, materiálové
charakteristiky a část níže uvedených výsledků byly prezentovány v [5].
Experimenty byly prováděny v ústředních laboratořích Fakulty stavební a KÚ
ČVUT v Praze. Celkem bylo v této fázi experimentů vyrobeno 6 sérií vzorků, jejichž
složení je uvedeno v tabulce 1.
Tab. 1: Složky vzorků jednotlivých sérií
Popis
vzorku
C3
CP
B3
BP
P3
PP

Kamenivo
Cihelný recyklát 1
0/32 mm - WEKO s.r.o.
Cihelný recyklát 2
0/32 mm - KARE s.r.o.
Betonový recyklát
0/32 mm - KARE s.r.o.
Přírodní kamenivo
0/4 mm – Dobřín
4/8 mm a 8/16 mm Kámen Zbraslav

Příměs

Pojivo

Vlákna

CEM II/B-M(S-LL)
32,5R

Forta
Ferro
1% obj.

Třinecký
popílek
Třinecký
popílek
Třinecký
popílek
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Množství cementu u vzorků C3, B3 a P3 bylo 300 kg/m3. U vzorků s označením
CP, BP a PP bylo množství cementu redukováno o 10% a byl přidán popílek
odpovídající 20% hmotnosti cementu.
Sledovanými vlastnostmi recyklovaného kameniva byla čára zrnitosti, nasákavost,
objemová hmotnost, sypná hmotnost ve volně sypaném stavu a sypná hmotnost v
setřeseném stavu, jejichž hodnoty byly prezentovány v [5].
2.2. Zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností
Měření základních mechanicko-fyzikálních vlastností bylo provedeno podle
standardních testovacích metod pro běžný beton dle příslušných norem:
•

objemová hmotnost čerstvého betonu dle ČSN EN 12350-6

•

objemová hmotnost ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12390-7

•

pevnost v tlaku na krychlích dle ČSN EN 12390-3

•

pevnost v příčném tahu na krychlích 150x150x150 mm dle ČSN EN 12390-6

•

pevnost v tahu ohybem na trámcích 100x100x400 mm dle ČSN EN 12390-5

•

statický modul pružnosti v tlaku na válcích 150x300 mm dle ČSN ISO 6784.

•

plošná nasákavost a odpady po zkoušce CHRL na ½ krychle dle ČSN 731326

•

nasákavost na ½ krychle dle ČSN 73 1316

•

porušení vnitřní struktury – relativní dynamický modul na trámcích dle ČSN 73
1380/07, ČSN 73 1371 a ČSN 73 1322.

3. Výsledky experimentálního programu
V níže uvedených tabulkách 2 - 4 jsou uvedeny vybrané výsledky z provedených
měření. Zkoušky byly prováděny po 90 dnech od výroby. Uvedené hodnoty jsou
průměrem ze tří měření pro každou zkoušku.
Tab. 2: Výsledky mechanicko-fyzikálních zkoušek kompozitu
Vzorek

Válcová
pevnost
v tlaku*

Krychelná Pevnost
Modul
pevnost v v příčném
pružnosti
tlaku
tahu

Pevnost
v tahu
ohybem

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[GPa]

[MPa]

C3

25,5

23,69

2,56

10,5

3,62

CP

13,5

15,21

2,16

7,5

2,21

B3

27,5

30,31

3,12

17,5

3,46

BP

25,5

27,32

2,98

17,5

3,72

P3

39,5

44,78

3,13

32,0

4,52

PP

29,5

27,41

2,41

26

3,41

* po měření modulu pružnosti
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Rozdíl pevnosti v tlaku u vzorků s cihelným (C) a betonovým recyklátem (B) byl
22%. V porovnání s přírodním kamenivem (P) byl rozdíl 47% respektive 32%.
Snížením dávky cementu a přidáním fluidního popílku klesla pevnost v tlaku o 36%
pro (C), pouze o 10% u (B) a 39% u (P). Hodnoty výsledků pevností v příčném tahu
jsou nižší u vzorků s (C) o 18%, u (B) o necelé procento, než u vzorků s (P). Při
porovnání (C) a (B) byl zjištěn rozdíl pevností v příčném tahu 18%. Rozdíl při použití
fluidního popílku je u pevnosti v příčném tahu pro (C) 16%, pro (B) 4% a pro (P)
23%.
Odlišnost pevností v tahu ohybem je oproti referenčním vzorkům (P) 20% pro (C)
a 23% při použití (B). Velikost pevnosti v tahu ohybem, při použití fluidního popílku, je
pro (C) o 39% nižší, pro (B) o 7% vyšší a pro (P) o 24% nižší než u vzorků bez
fluidního popílku. Diference pevností v tahu ohybem mezi vzorky s CR a BR je 4%.
Větší rozdíl výsledků mezi C3 a CP může být způsoben nejen přidaným fluidním
popílkem, ale i rozdílným původem cihelných recyklátů 1 a 2 [5].
Tab. 3: Objemová hmotnost a hmotnostní nasákavosti kompozitu

Vzorek

Objemová
Objemová
Povrchová
hmotnost
Nasákavost
hmotnost hydrostaticky nasákavost
[kg/m3]

[kg/m3]

15 min na
1m2 [g]

[%]

C3

1871

1900

1946

9,9

CP

1714

1860

2478

12,5

B3

2219

2260

1433

5,7

BP

2203

2160

1426

11,1

P3

2301

2310

778

4,3

PP

2265

2260

1368

3,5

Nasákavostí se vyjadřuje maximální množství vlhkosti, které může materiál
přijmout. Přidání popílku zvýšilo nasákavost kompozitu u betonového recyklátu téměř
na dvojnásobnou hodnotu, u přírodního kameniva byla naopak naměřena o 1/5 nižší
hodnota. Povrchová nasákavost po 15 minutách vykazovala srovnatelné hodnoty u
vzorků s recyklovaným kamenivem s i bez přidání popílku. Naopak u přírodního
kameniva byla povrchová nasákavost s popílkem téměř dvojnásobná. Hmotnostní
nasákavost se u hutných betonů běžně pohybuje v rozmezí 6-13%.
Trvanlivostní charakteristiky se vyjadřují především přes zkoušky odolnosti proti
zmrazování a rozmrazování nebo stanovením odolnosti povrchu materiálu proti
působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám. Beton je mrazuvzdorný na ten
počet cyklů, při kterém součinitel mrazuvzdornosti není menší než 75% nebo
ukazatel nedestruktivní zkoušky dosáhl hodnoty určující mrazuvzdornost podle
příslušných norem nebo předpisů. Nedestruktivní (ultrazvuková) zkouška podle ČSN
73 1380 vyjadřuje hodnotu vnitřního porušení struktury pomocí relativního
dynamického modulu pružnosti (RDM). V dané normě však chybí následné hodnotící
kritérium pro určování mrazuvzdornosti betonu. Lze však předpokládat, že klesne-li
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hodnota modulu pružnosti o 25%, beton již nelze považovat za mrazuvzdorný pro
daný počet cyklů.
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Graf. 1: Relativní dynamický modul pružnosti kompozitu bez popílku
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Graf. 2: Relativní dynamický modul pružnosti kompozitu s popílkem
Tab. 4: Mrazuvzdornost kompozitu dle ČSN 73 1322
Pevnost v tahu ohybem
Vzorek

Před
Po
zmrazováním zmrazování

Součinitel
mrazuvzdornosti

[MPa]

[MPa]

[-]

[%]

C3

3,62

3,31

0,91

91

CP

2,21

2,35

1,06

106

B3

3,46

2,94

0,85

85

BP

3,72

3,36

0,90

90
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Pevnost v tahu ohybem
Vzorek

Před
Po
zmrazováním zmrazování

Součinitel
mrazuvzdornosti

[MPa]

[MPa]

[-]

[%]

P3

4,52

5,12

1,13

113

PP

3,41

3,42

1,00

100

Součinitel mrazuvzdornosti je definován jako podíl pevnosti v tahu ohybem po
zmrazování a pevnosti před zmrazováním. Na základě zkoušky dle ČSN 73 1322 se
prokázala mrazuvzdornost kompozitu na 30 zmrazovacích cyklů. Podle ultrazvukové
zkoušky a stanovení RDM vyhověly mrazuvzdornosti pouze vzorky s přírodním
kamenivem a série C3. Ostatní vzorky podle tohoto hodnotícího kritéria neprokázaly
dostatečnou odolnost vůči účinkům mrazu.
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Graf 3: Výsledky ze zkoušky CHRL – metoda A
Odolnost vůči působení chemických rozmrazovacích látek (CHRL) se vyjadřuje
množstvím zachycených odloupnutých částic (odpadu) po zmrazovacích cyklech.
Působení CHRL (za použití 3% roztoku NaCl) se na zkoušené vzorky projevilo spíše
nepříznivě. Rozptyl naměřených odpadů vzorků v jednotlivých sériích byl značný.
Naměřené hodnoty se lišily o více než 50% od průměru, a proto nebylo možné tuto
zkoušku vyhodnotit a nelze ji považovat za prokazatelnou.
Je třeba zmínit, že ztvrdlý vláknobeton s recyklovaným kamenivem má však
pórovitou a mezerovitou strukturu. Velikost i objem pórů je daný použitým
recyklátem, především však jeho zrnitostí a velikostí maximálního zrna. Je známo, že
větší objem pórů má negativní vliv z hlediska trvanlivosti. Důvodem k výrobě
kompozitu s porézní strukturou je předpokládané uplatnění v zemních konstrukcích
v podobě výztužných vrstev. Propustnost desek je žádoucí z důvodu pronikání
podzemní vody v tělese zemní hráze či svahu. Je třeba také poznamenat, že
kompozit byl vyroben bez plastifikačních přísad, které na trvanlivost působí pozitivně.
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4. Závěr
Výsledky získané v rámci experimentálního programu rozšiřují dosavadní
poznatky o charakteristikách a chování vláknobetonů s plnou náhradou přírodního
kameniva recykláty. Na základě dosud získaných výsledků lze potvrdit předchozí
závěry, že vlastnosti vzniklého kompozitu jsou dostačující pro široké uplatnění ve
stavební praxi a lze je ovlivnit poměrem jednotlivých vstupních složek (cement, typ
kameniva, vlákna, voda). Správnou optimalizací návrhu betonové směsi můžeme
docílit požadovaných vlastností podle způsobu uplatnění kompozitu při realizaci.
V současnosti bylo zahájeno i zkoumání zdravotní nezávadnosti kompozitu.
V rámci prvních výstupů nebyla prokázána vyšší koncentrace sledovaných škodlivin.
Plná náhrada přírodního kameniva recykláty vede k úspoře primárních zdrojů
kameniva a zároveň ke smysluplnému zhodnocení stavebního odpadu, čímž se sníží
objem ukládaný na skládku.
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Abstract
The use of recycled building materials in the construction of roads is becoming
common now. The paper deals with optimizing the design of hydraulically bound
mixtures using recycled materials as a suitable alternative to the use of quality
natural aggregates in pavement base layers. The main purpose of the paper is to
monitor the possibility of using these mixtures especially in urban roads with low
traffic loading, where the recycled building material gained from demolition of
buildings is efficiently utilizable.
1. Úvod
Pro ověření možnosti využít recyklované stavební materiály je na Ústavu
pozemních komunikací VUT v Brně využíván cyklický triaxiální přístroj pro stanovení
návrhových modulů pružnosti zhutněných zkušebních těles ze silničních stavebních
materiálů, Tato zkouška patří k tzv. funkčním zkouškám, které se snaží co nejreálněji
napodobit dopravní zatížení působící v podloží a konstrukci vozovek pozemních
komunikací. Experimentálně byl v tomto případě sledován vývoj modulů pružnosti
zhutněných stmelených směsí s využitím hydraulického pojiva po dané době zrání.
Zkušební postup byl převzat z ČSN EN 13286-7. Výstupem zkoušky jsou stanovené
moduly pružnosti Er, které charakterizují daný stavební materiál při cyklickém
zatěžování (nahrazuje těžkou nákladní dopravu) v určité vrstvě vozovky. Návrhy
stmelených směsí ověřované funkčními zkouškami vychází z řešení výzkumného
projektu Technologické agentury ČR (TAČR) č. TA01020333 pod názvem
Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb. Tento projekt
jehož řešitelem je DUFONEV, R.C., a.s. a další řešitelé VUT Brno a společnost
Geostar, s.r.o. je cíleně zaměřený na využití recyklátů podle TP 210 do stmelených
směsí. Praktickým ověřením navržených stmelených směsí s využitím recyklátů bude
konstrukce zkušebního polygonu jejíž provedení je plánovano na rok 2012. Ve
zkušebním polygonu je navrženo 6 různých konstrukcí vozovek s maximálním
využitím recyklátů ve formě hydraulicky stmelené podkladní vrstvy.
2. Postup prací
Před samotným zjišťováním návrhových modulů pružnosti Er jsme zjišťovali
charakteristiky betonového a asfaltového recyklátu, jako jsou například zrnitost
a zhutnitelnost. Do zvolených stmelených směsí z betonového recyklátu byla
laboratorně ověřena běžná hydraulická silniční pojiva tedy cement CEM II/R-S 32,5
a Doroport TB 25 v množství 4, 5 a 6 % hm. V první fázi byly na navržených
stmelených směsích posouzeny pevnosti v prostém tlaku, pevnosti v příčném tahu
a odolnosti vůči mrazu a vodě, tak jak je u návrhu stmelených směsí do vozovek
pozemních komunikací zvykem. Výsledky z těchto zkoušek jsou popsány v tabulce 3.
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V druhé fázi návrhu stmelených směsí s recykláty byl experimentálním způsobem na
sadách zkušebních vzorků funkčním zkoušením v cyklickém triaxiálním přístroji
měřen modul pružnosti Er (tabulka 4). Na základě těchto stanovených parametrů byly
pomocí výpočtového návrhového programu Layeps navrženy konstrukce vozovek
s využitím recyklátů pro aplikaci do zkušebního polygonu.
Laboratorní vzorek betonového recyklátu frakce 0/16 byl připraven ze souhrnného
zkušebního vzorku odebraného na recyklační lince firmy DUFONEV R.C., a. s.
Geometrické charakteristiky recyklátů jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1 Požadavky na recykláty a stmelené směsi podle TP 210
Požadavky
Rc
Ra
Betonový recyklát
Asfaltový recyklát
100 %
100 %
Zrnitost
31,5 mm
91,6 %
98,6 %
16,0 mm
70,3 %
60,9 %
8,0 mm
44,4 %
39,9 %
4,0 mm
27,1 %
26,7 %
2,0 mm
12,4 %
15,8 %
1,0 mm
5,0 %
8,5 %
0,500 mm
1,8 %
3,6 %
0,250 mm
0,7 %
1,1 %
0,125 mm
0,3 %
0,1 %
0,063 mm
Minimální obsah bet.částic hm.
95%
Minimální obsah asf.částic hm.
30% - 95%
Maximální obsah jemných částic hm.
15%
15%
Kvalita jemných částic
IP ≤ 17
Nadsítné max.
15%
15%
Pojiva
Doroport TB 25 (hydraulické pojivo)
Zrnitost
2,000 mm
100%
0,200 mm
82-91%
0.063 mm
70-78%
0,020 mm
50-60%
0.002 mm
25-30%
Minimální obsah pojiva hm.
3%
CEM II/R 32,5 MPa (hydraulické pojivo)
Požadavky na hydraulicky stmelené směsi
Optimální vlhkost pro maximální zhutnění (ČSN EN 13286-2 Proctor modifikovaný)
Maximální objemová hmotnost suchá (ČSN EN 13286-2 Proctor modifikovaný)
Minimální pevnost v prostém tlaku (28 dní zrání) Rc 4 MPa
Odolnost vůči mrazu a vodě Rcf = 85% Rc
Minimální pevnost v příčném tahu (7 dní zrání) Rit
0,3 MPa
Odolnost proti vodě (7 dní na vzduchu a 7 dní saturace vodou)
Rcw = 70% Rit
3. Návrh stmelených směsí
Při návrhu stmelené směsi s využitím hydraulických pojiv se v České republice
vychází z návrhu množství pojiva a následným posouzením pevností v prostém tlaku
a pevností v příčném tahu podle CSN EN 14227-1 a 5. Při využití recyklátů do
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stmelených směsí bylo posouzení doplněno funkčním zkoušením navržených
stmelených směsí, protože tyto materiály se stale ještě považují za nestandardní
a náchylné na změny vlastností. Pro sledování odolnosti proti mrazu a vodě byly
zkušební vzorky podrobeny mrazovým cyklům. Experimentálně byl měřen modul
pružnosti podle CSN EN 13286-7. Celkem byly navrženy a následně posouzeny čtyři
stmelené směsi a jedna srovnávací nestmelená směs.
První navržená nestmelená směs z recyklovaného betonu je posuzovaná jako
srovnávací směs známých fyzikálně mechanických vlastností. Jedná se o typický
material, který se v ČR používá do nestmelených podkladních vrstev zejména při
rekonstrukcích městských komunikací.
Druhá stmelená směs je experiment v úvodu popsaného projektu, který z důvodu
lokálního nedostatku recyklátu z asfaltových krytů vozovek, uvažuje o směsi
recyklátu z vozovek a recyklátů z demolic staveb. V této práci byla ověřována
stmelená směs recyklátu z betonu a recyklátu asfaltového v poměru (1:1 a 3:1).
Granulometrické složení obou materiálů je popsáno v tabulce 1.
Třetí stmelená směs je betonový recyklát s přísadou struskoportlandského cementu
s označením CEM II/R 32,5 MPa. Množství cementu bylo zvoleno na základě
zkušeností s návrhem stmelených směsí s přírodním kamenivem. Pro tuto směs byly
navrženy tři série s množstvím 4%, 5% a 6% cementu.
Čtvrtá stmelená směs je asfaltový recyklát s přísadou hydraulického pojiva
DOROPORT TB25. Toto směsné hydraulické pojivo bylo vybráno do navržených
hydraulicky stmelených směsí pro svojí vysokou odolnost proti síranům, které se ve
stmelených materiálech mohou vyskytovat. Další důležitou charakteristikou tohoto
směsného pojiva je, že způsobuje ve směsi pozvolnější nárůst pevnosti v čase, což
umožňuje eliminovat možnost vzniku reflexních trhlin způsobených hydratací
stmelené směsi. Množství pojiva bylo zvoleno shodně jako u předcházející, aby bylo
možné určité srovnání. Pro tuto směs byly navrženy tři série s množstvím 4%, 5%
a 6% Doroportu TB25.
Pro stanovení pevností v prostém tlaku byly připraveny tři válcové zkušební vzorky
o poměru 1:1 (průměr 100 mm a výška 100 mm vzorku). Zkušební stmelené směsi
byly míchány při optimální vlhkosti stanovené podle CSN EN 13286-2 Proctor
modifikovaný, zhutněny byly staticky na optimální vlhkost při zatížení 400 kg/cm2.
Zrání zkušebních vzorků bylo 1 den ve formě při laboratorní teplotěa odformované při
relativní vzdušné vlhkosti min. 90 % po dobu 27 dní. Zkouška pevnosti v prostém
tlaku byla provedena podle CSN EN 13286-41. Dále bylo provedeno stanovení
pevnosti v příčném tlaku podle CSN EN 13286-42 a odolnosti vůči mrazu a vodě.
Výsledky odolnosti vůči mrazu a vodě ukazují na určité problémy těchto stmelených
směsí po mrazových cyklech. Podle ČSN EN 14227-5 (national annex) by odolnost
vůči mrazu a vodě měla dosahovat hodnot 85 % pevnosti v prostém tlaku po 28
dnech. U těchto zkoušených směsí se tato hodnota pohybovala v rozmezí 55–68%
Rc! Stanovení odolnosti vůči mrazu a vodě bylo prováděno stanovením pevnosti
v prostém tlaku po 28 dnech zrání a 10 zmrazovacích cyklech, kdy byly zkušební
vzorky uloženy při teplotě –15 °C do chladících boxů na dobu 6 hodin, dalších 18
hodin pak při teplotě (20±2)°C byly vzorky rozmrazovány. Pro doplnění návrhových
zkoušek pevností v tlaku a pevností v příčném tahu bylo pro návrh stmelených směsí
z recyklovaných materialů použito experimentální stanovení modulů pružnosti
cyklickým triaxiálním zkoušením podle CSN EN 13286-7. Tato evropská norma není
určená běžně pro zkoušení stmelených směsí. Je to i z toho důvodu, že při zkoušení
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a měření deformací dochází zejména u stmelených směsí s návrhovou pevností nad
10 MPa k “odskakování” tlačného trnu při dynamickém impulsu zatížení a tím
dochází ke zkreslenému odečítání cyklických deformací.

Obrázek 1 Zkouška pevnosti v prostém tlaku (Rc), sady zkušebních těles
v klimatizované komoře při zrání, zkouška pevnost v příčném tahu (Rit)
Pro experimentální zkoušení stmelených směsí s recykláty byla zkouška
modifikována snížením frekvence cyklů zatěžujících zkušební vzorky během
zkoušení na 0,5 Hz/s. Dále pak pevnosti v prostém tlaku nebyly očekávány větší než
6 MPa.
Pro stanovení modulu pružnosti Er stmelené směsi je prvořadé nalezení optimálního
množství záměsové vody pro procentuální zastoupení pojiva (Proctorova
modifikovaná zkouška). Dalším důležitým krokem je samotné hutnění vzorků. Toto
hutnění se v silniční laboratoři provádí pomocí lisu, který hutní namíchanou směs
v ocelové formě ze spodní i vrchní strany. Stanovíme potřebnou hmotnost vzorku
k danému objemu materiálu a max. objemové hmotnosti. Lisování se děje do doby
dosáhnutí hranice max. objemové hmotnosti. Po zhutnění a odformování se vzorek
ponechává 28 dnů zrát v klimatizované komoře při 90% relativní vzdušné vlhkosti.
Po uplynutí doby zrání se zkoušený vzorek usadí do cyklického triaxiálního přístroje
a dle CSN EN 13286-7 (viz obrázek 2) se aplikuje zvolená metoda zatěžování, která
je závislá na předpokládaném umístění materiálu v určité konstrukční vrstvě vozovky.
Pokud se jedná podle projektu o horní podkladní vrstvu, použije se metoda A
s proměnlivým komorovým tlakem, pokud o spodní podkladní vrstvy, případně
upravené podloží pak se použije metoda B s konstantním komorovým tlakem (viz
CSN EN 13286-7).

Obrázek 2 Příprava zkušebních vzorků pro stanovení modulů pružnosti – zhutňovací
zařízení a cyklický triaxiální přístroj v silniční laboratoři VUT v Brně
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Jak již napovídá název, je tento postup založen na měření pružných deformací
vzorku. Před vlastním měřením pružných deformací je třeba aplikovat předběžné
cyklické zatížení (předtížení), které odstraní trvalé deformace vznikající při prvních
zatěžovacích cyklech. Po tomto procesu následuje opakované zatěžování, z něhož
jsou měřeny hodnoty pružných deformací a napětí.
Pro odstranění trvalých deformací jsou k dispozici dvě úrovně deviátoru napětí (340
kPa a 200 kPa), které se volí v závislosti na umístění materiálu ve vrstvě vozovky.
Pro spodní podkladní vrstvy a podloží vozovky postačí úroveň nízkého napětí, což je
σ1 = 200 kPa a k němu příslušný neměnný komorový tlak σ3 = 70 kPa. Norma
stanovuje tato napětí provést v 20 000 zatěžovacích cyklech, ale pokud jsou
plastické osové přetvoření a modul pružnosti konstantní, pak lze tuto hodnotu snížit
na 10 000 cyklů. Během předtížení se odečte a zaznamená počet zatěžovacích cyklů
N, σ1min a σ1max, σ3min a σ3max, pružné a stále osové a radiální přetvoření.
Odečet se provádí pro N {1 až 20, 50, 100, 200, 400, 1 000, 2 500, 5 000, 7 500, 10
000, 12 500, 15 000, 20 000}. Zkouška se přeruší, pokud vzorek není schopen dál
odolávat zatěžování nebo pokud je přetvoření > 2%.
Následuje fáze opakovaného zatěžování, při které se sníží komorový tlak na 20 kPa
a postupně se zvyšuje na hodnoty 35, 50, 70, 100 a 150 kPa. Pro každou hodnotu
komorového tlaku se aplikuje různý rozsah svislého napětí (viz tabulka 2). Použije se
každý zatěžovací cyklus na 100 cyklů a zaznamenají se napětí a přetvoření při 100.
cyklu.
Tabulka 2 Hodnoty napětí aplikovaného na zkušební vzorky
Komorový tlak σ3 [MPa]
Maximální deviator napětí σ1 [MPa]
20; 35; 50; 70
20
35; 50; 70; 90; 120
35
50; 70; 90; 120; 160
50
70; 90; 120; 160; 200
70
90; 120; 160; 200; 240
100
120; 160; 200; 240; 300
150
5. Vyhodnocení návrhů stmelených směsí
Podle klasifikace uvedené v CSN EN 14 227-1 je možné navrženou stmelenou
směs s recyklátem hodnotit třídou pevnosti C3/4. Na základě zkoušky pevnosti v
příčném tahu je možné shrnout, že asfaltový recyklát, tedy přítomnost zbytkového
asfaltu ve hydraulicky stmelené směsi má pozitívní vliv na chování směsi, zejména
při smykové napětí a napětí v tahu za ohybu. Zkušební tělesa byla po zkoušce Rit
porušena trhlinami, ale nenastal rozpad tělesa. Zbytkový asfalt působí příznivě na
eliminaci možnosti vzniku reflexních trhlin vlivem hydratace.
Při návrhu a posouzení stmelené směsi z recyklátu betonového s příměsí
Doroportu TB25 byly zjištěny zajímavé okolnosti. Pro návrh směsi stmelené
hydraulickým pojivem, kde je hlavním materiálem betonový nebo směsný recyklát, je
minimálním množstvím pojiva hodnota 5 % hm. Při tomto množství hydraulického
pojiva je možné splnit podmínku min. výsledné pevnosti v prostém tlaku 2 MPa,
abychom mohli použít stmelenou směs do konstrukce vozovky.
U těchto materiálů není při malém množství pojiva možné dosáhnout požadované
hodnoty odolnosti vůči mrazu a vodě v podobě min. 85% pevnosti v prostém tlaku
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Rc. V našem případě se tyto hodnoty pohybují od 55 do 68 %! Je tedy nutné při
využití recyklátů do stmelených směsí s Doroportem TB25 počítat s vyšším
množstvím hydraulického pojiva v návrhu směsi.
Experimentálně měřené moduly pružnosti Er na cyklickém triaxiálním přístroji jsou
ve velkých intervalech. Pro toto měření je střední interval 700 až 1200 MPa.
V případě stanovení návrhových modulů pružnosti umožňujících návrh vozovky
výpočtovým programem, pro stmelené směsi s recyklátem je třeba stanovit statisticky
významnější soubor výsledků. Nicméně naměřené hodnoty odpovídají stanoveným
hodnotám Er pro přírodní materiály použité do stmelených směsí podkladních vrstev
vozovek. Z rozšířeného návrhu a posouzení vyplývá, že nejoptimálnější stmelenou
směsí s využitím recyklátů je betonový recyklát s 6% cement. Za zajímavý
experiment hodnotíme i směs asfaltového a betonového recyklátu v poměru složení
1:1, kdy se jedná o jakousi polotuhou směs.
Tabulka 3 Pevnosti navržených stmelených směsí
Stmelená směs
Rc [MPa]
Rit [MPa]
s Doroportem TB25
Rc + Ra (1:1)
1,2
0,3
Rc + 4% doroport hm.
2,8
1,0
Rc + 5% doroport hm.
5,3
1,1
Rc + 6% doroport hm.
5,5
1,3
Stmelená směs
Rc [MPa]
Rit [MPa]
s cementem
Ra + 4% cement hm.
4,5
1,1
Ra + 5% cement hm.
5,1
1,2
Ra + 6% cement hm.
5,1
1,4

Rcf [MPa]

Pořadí

1,9
3,1
3,0
Rcw[MPa]

4
3
1
2
Pořadí

4,7
4,8
5,0

3
2
1

Tabulka 4 Moduly pružnosti nestmelených a stmelených směsí
Typ navržené směsi
Er [MPa]
Ra nestmelená směs
459
Rc nestmelená směs
166
Rc + Ra (1:1)
480 - 640
Ra + 4% cement hm.
1038 – 1421
Ra + 5% cement hm.
1122 – 1567
Ra + 6% cement hm.
1092 – 1441
Rc + 4% doroport hm.
1262 – 2040
Rc + 5% doroport hm.
838 – 1412
Rc + 6% doroport hm.
850 – 1126
6. Závěr
Z předchozích výsledků je zřejmé, že záměnou recyklátů za materiály
z přírodních zdrojů pro stmelené podkladní konstrukční vrstvy se návrhem potvrdila
vhodnost využití recyklovaných materiálů ve vozovkách s nižším stupněm
dopravního zatížení. Dokonce se recyklované materiály pro podkladní vrstvy jeví
v případech účelových a místních komunikací jako lepší alternativa.
Na základě předložených návrhů a posouzení stmelených směsí s využitím
recyklovaných stavebních materiálů byly navrženy konstrukce vozovky pro zkušební
polygon, který se začíná realizovat v prostoru recyklační linky firmy DUFONEV, R.C.,
38

a.s. Tento zkušební polygon by měl ověřit trvanlivost navržených stmelených směsí
do podkladních vrstev v reálném prostředí vozovky.
Tato práce je úvodní výzkumnou prací v oblasti využití recyklátů do stmelených
směsí především proto, že v ČR panuje všeobecná nedůvěra v navrhování
a provádění stmelených podkladních vrstev z důvodů velmi rychlého vzniku
reflexních trhlin, které se ihned prokopírovávají do krytových vrstev a do vrstev
obrusných.
Bohužel se dosud recykláty nevyužívají v ČR do takové míry, jak by bylo možné
a mnozí z projektantů i stavebních firem se jejich použití otevřeně brání. Je tedy na
místě obeznámit odbornou veřejnost s výhodami a vlastnostmi těchto materiálů,
rozšířit možnosti recyklační linky a zdokonalit recyklační proces, aby se navýšil
procentuální podíl zpracování stavebních a demoličních odpadů a tím ochránila
příroda.
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MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ FORMOU
VÝROBY UMĚLÝCH SPÉKANÝCH KAMENIV A JEJICH MOŽNOST
VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ
POSSIBILITY OF TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTE BY PRODUCTION
ARTIFICIAL AGGREGATES AND THEIR ABILITY TO USE IN BUILDING
Ing. Michal Batelka, prof., Ing. Jiří Adámek, CSc.
Svoboda a syn, s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební
Abstract
For many decades, production and use of artificial aggregates on the self-burning
principle is in a period of stagnation. Today, all the attention is focused on
applications simpler and less expensive character. The Svoboda a syn, Ltd. together
with Brno University Of Technology (Faculty of Civil Engineering) in recent years to
solve possibility of production artificial aggregates sintered using different types of
industrial waste as fuel correction or directly as raw materials.
This paper is focused both on the possibilities of production of artificial aggregates
on self-burning principle, but also the possibility of its use in construction.

1. Úvod
Zpracováním různých druhů průmyslových odpadů se v dnešní době zabývá celá
řada firem a společností. I přes tuto skutečnost zůstává spousta těch, pro které není
známo, jakým způsobem by bylo možno je využít. Jedním z příkladů, který stojí za
uvedení, je černouhelná hlušina, která je do dnešní doby v ne zrovna malém
množství ukládána na tzv. haldy v blízkosti uhelných dolů. Koná se tak i přes známou
problematiku samovznícení hlušinových hald, kdy do ovzduší proniká velké množství
škodlivých emisí. Dále lze zmínit také unik škodlivých látek do půdních prostor, apod.
Jednou z možností zpracování této odpadní suroviny je využití uhelné hlušiny při
výstavbě pozemních komunikací. Na základě získaných zkušeností byly sepsány
technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy, které naznačují jakým
způsobem s uhelnou hlušinou v těchto situacích zacházet. I přes snahu využít tuto
„surovinu“ není možno veškerou produkci daným způsobem zpracovat. [2]
Další možností je její uplatnění jako kameniva do betonu. Je všeobecně známo,
že černouhelná hlušina mimo vysokého podílu spalitelných látek obsahuje celou řadu
nestabilních jílových minerálů, dále sloučeniny síry, uhlíku, apod. Na základě toho je
její užití jako kameniva do betonu bez patřičné úpravy vyloučeno.
Jednou z možností je proces samovýpalu, kdy je surovina uložena na aglomerační
rošt, zapálena pomocí plynového hořáku a za současného prosávání vzduchu
vypálena. Tímto způsobem lze z černouhelné hlušiny získat kromě kvalitního a
především tepelně stabilního umělého kameniva i velké množství energie. I přes tuto
výhodu se dá předpokládat, že náklady na výrobu tohoto kameniva budou poměrně
vyšší, než jsou náklady na běžně dostupné přírodní kamenivo. Je zapotřebí tedy najít
přednosti, pro které by jej bylo možno za výhodných podmínek uplatnit.
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2. Černouhelná hlušina jako surovina
Zkoušky prováděné v rámci výroby nového druhu umělého kameniva poukázaly
na skutečnost, že pro výrobu je především jako surovina vhodná černouhelná
hlušina. Obsah spalitelných látek se v černouhelných hlušinách nejčastěji pohybuje
v rozmezí 7-25 %, přičemž optimální hodnota zaručující bezproblémový průběh
výpalu je v rozmezí 10-12 %. V daných podmínkách výpalu může nastat situace, kdy
je obsah spalitelných látek v surovině nízký, v tomto případě je nutno do vsazky
přidat potřebné množství korekčního paliva. V opačném případě, kdy surovinová
vsázka obsahuje obsah spalitelných látek příliš vysoký, dochází k vzniku tzv.
spečenců, které je nutno po výpalu rozdružit například v drtiči.
Ve své podstatě je z hlediska optimálního výpalu vhodné homogenizovat hlušinu
tak, aby nebylo nutno vypálené kamenivo složitě rozdružovat ani zbytečně přidávat
do vsázky drahá alternativní paliva. [1]
Základní vlastnosti použité černouhelné hlušiny z dolu Darkov jsou uvedeny
v následujícím tabulkovém přehledu.

Frakce
4-8
8-16

Sypná hmotnost
VS
H
Kg/m3
Kg/m3
1250
1310
1180
1250

N
%
3,7
1,8

OH
Kg/m3
2200
2350

OSL
%
12,3
10,1

Tabulka č. 1: Základní vlastnosti odebraného vzorku uhelné hlušiny [1]
Poznámka: VS…volně sypaná, H…hutněná,
hmotnost, OSL…obsah spalitelných látek

N…nasákavost,

OH…objemová

3. Výroba umělého kameniva z černouhelných hlušin
Předpoklad výhodnosti výroby umělého kameniva z černouhelných hlušin počítá s
tím, že tepelná úprava této suroviny bude zaměřena na tzv. samovýpal. Tento
výrobní způsob je obdoba toho, který je využíván v případě výroby agloporitového
kameniva. Vsázka v podobě určité frakce je uložena na pohyblivou část roštového
zařízení v určité výšce. Ta je především závislá na velikosti zrna takovým způsobem,
že se vzrůstajícím zrnem se může zvýšit. Je to dáno především skutečností, že
užitím větších zrn dosáhneme lepší prodyšnosti vsázky, která se uplatní při cíleném
prosávání při výpalu.
Samotný výpal tedy probíhá na aglomeračním roštu při předem zvolené výšce
kladené surovinové vsázky, na kterou je uložena pomocná zapalovací vrstva.
Následně je vsázka zapálena a za současného prosávání vzduchu dochází k
postupnému prohořívání. Pohyblivý rošt posouvá postupně vsázku s vypalující se
surovinou do části chlazení směrem k výsypce.
Tento způsob výroby kameniva (samovýpal) je podmíněn dostatečným množstvím
spalitelných látek v surovině. Za optimální hodnotu (v případě černouhelných hlušin)
můžeme považovat rozmezí 10-12 %.
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Surovinová vsázka po samovýpalu vytváří kamenivo většinou o charakteru pouze
bodově spečených zrn, která si při správně provedeném výpalu ponechávají svůj
původní tvar. Spečence po rozdružení, případně po dodrcení, vytváří směs
vypáleného kameniva s výraznou převahou frakce odpovídající zrnitosti původní
vsázky. Převážně se jedná o frakci vypáleného kameniva 8-22 mm.
4. Vlastnosti umělého kameniva z černouhelných hlušin
V rámci provádění betonářských zkoušek bylo použito umělé kamenivo
získané výpalem černouhelné hlušiny, která byla dodána z lokality OKD (úpravna
Darkov). Náhrada přírodního kameniva umělým byla provedena pouze v rámci frakcí
4-8 a 8-16.
Základní vlastnosti umělého kameniva z vypálených černouhelných hlušin jsou
uvedeny dále v tabulkovém přehledu, kde lze vypozorovat hned několik důležitých
skutečností. Jednou z nich je poměrně značné zvýšení nasákavosti umělého
kameniva (až na 12%), které lze vysvětlit právě tím, že při výpalu, kdy se teplota
v sázce pohybuje kolem 1400 °C, dojde k narušení doposud poměrně ucelené
struktury a vytvoření vysoké otevřené pórovitosti. Na základě toho dojde také ke
snížení celkové sypné hmotnosti vyrobeného kameniva (běžně o 15-25%). Další
důležitou vlastností z hlediska očekávaných pevností vyrobených betonů je odolnost
kameniva při drcení ve válci. Ta se u vyrobeného druhu umělého kameniva
pohybovala kolem hranice 5 MPa.
Základní vlastnosti vypálené černouhelné hlušiny z dolu Darkov jako umělého
kameniva jsou uvedeny v následujícím tabulkovém přehledu.
Pevnost
(ve válci)
Frakce
MPa
5,4
4-8
4,8
8-16

Sypná hmotnost
VS
H
Kg/m3
Kg/m3
950
1100
920
1040

N
%
12
10

OH
Kg/m3
1760
2020

OSL
%
1,5
0,95

Tabulka č. 2 Základní vlastnosti umělého kameniva [1]
Poznámka: VS…volně sypaná, H…hutněná, N…nasákavost, OH…objemová
hmotnost, OSL…obsah spalitelných látek
5.

Návrh receptur betonů

Použité receptury byly vybrány tak, aby poměrně jednoduchým způsobem
poukázaly možnost užití nového druhu umělého kameniva ze spékaných
černouhelných hlušin s ohledem na vybrané vlastnosti betonu. V této pracovní etapě
byly zvoleny následující třídy betonů C8/10, C20/25 a C30/37, které poukáží na to,
jakým způsobem ovlivní použité umělé kamenivo vybrané vlastnosti betonu
v poměrně širokém rozsahu.
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6. Vlastnosti betonů

Graf č. 1
Porovnání objemové
hmotnosti betonů
s přírodním a umělým
kamenivem
z vypalovaných
černouhelných hlušin

Graf č. 2
Porovnání pevnosti v
tlaku betonů (po 28
dnech zrání) s přírodním
a umělým kamenivem
z vypalovaných
černouhelných hlušin č

Graf č. 3
Porovnání pevnosti v
tahu za ohybu u betonů
(po 28 dnech zrání) s
přírodním a umělým
kamenivem z
vypalovaných
černouhelných hlušin
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Graf č. 4 – Porovnání statického modulu pružnosti v tlaku u betonů (po 28 dnech
zrání) s přírodním a umělým kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin
Poznámka:
CH…beton s umělým kamenivem (vypalovaná černouhelná hlušina),
PK…beton s přírodním kamenivem
Objemová hmotnost betonů s lehkým umělým kamenivem se pohybovala kolem
hranice 2070 Kg/m3. V případě, kdy jako plniva do betonu bylo použito kamenivo
přírodní, hodnoty byly blízké 2300 Kg/m3. Vylehčení betonů aplikací tohoto druhu
umělého kameniva bývá při částečné náhradě běžně cca 15%. To odpovídá
hodnotám získaným i v rámci této pracovní etapy. V rozmezí zvolených tříd se
objemové hmotnosti betonů výrazným způsobem neměnily.
Při pohledu na grafický přehled (Graf č.2), který vyjadřuje závislost pevnosti v tlaku
na jednotlivých třídách, lze říci, že nejmenšího rozdílu při sledování vlivu použitého
druhu kameniva bylo dosaženo v nejnižší a zároveň také v nejvyšší pevnostní třídě,
tedy C8/10 a C30/37, kdy se pevnosti nelišily o více jak 2%. Největších odlišností
bylo dosaženo v případě C20/25 (cca 30%).
Další hodnocenou mechanickou vlastností byla pevnost v tahu za ohybu, která
vyjadřuje možnosti betonu odolávat tahovým napětím. V orientačním rozsahu byla
provedena tato zkouška i v rámci třídy C8/10, kdy bylo opět prokázáno, že použitý
druh umělého kameniva nemá na výsledné vlastnosti u betonu s nižšími nároky
téměř žádný vliv. Naopak je tomu u tříd betonů, u kterých může mít tato vlastnost
rozhodující význam. Při použití kameniva přírodního byly hodnoty pevnosti v tahu za
ohybu cca o 12% vyšší, než v případě částečné náhrady kamenivem umělým.
Průměrné hodnoty lze vyčíst z grafického přehledu č. 3.
Poslední porovnání, zaměřené na vliv použitého druhu kameniva u vybraných tříd,
bylo provedeno stanovením charakteristiky, která vyjadřuje možnost betonu odolávat
trvalým deformacím. Touto vlastností je statický modul pružnosti betonu v tlaku. V
této oblasti bylo dosaženo nejvyšších rozdílů, kdy byly potvrzeny i výsledky z
předchozích prováděných pracovních etap. Moduly pružnosti u betonů, ve kterých
bylo užito umělé kamenivo ze spékaných černouhelných hlušin, se řádově pohybují o
20-40% níže, než v betonech s kamenivem přírodním. Tato skutečnost je dána
vysokou otevřenou pórovitostí tohoto kameniva, která výrazně snižuje možnost
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betonu odolávat trvalým deformacím. Statický modul pružnosti se u betonů s tímto
druhem lehkého umělého kameniva běžně pohybuje do 26 GPa. Získané výsledky
lze nalézt v grafickém přehledu č. 4.
7. Závěrečné shrnutí
Využití umělého kameniva je výhodné především z ekologického hlediska a je
zapotřebí najít nejlepší a zároveň nejvýhodnější cestu hromadného zpracování.
V případě neustálého ukládání na hlady bude stále docházet k unikům vysoce
škodlivých látek do ovzduší vlivem zapařování této suroviny. V případě jejího
tepelného zpracování by bylo možné výrazným způsobem snížit náklady na jeho
výrobu využitím poměrně značného množství energie, které je v ní obsaženo.
Cílem této pracovní etapy bylo vhodným způsobem porovnat vlastnosti betonů s
přírodním a umělým kamenivem v poměrně širokém rozsahu pevnostních tříd.
Na základě provedených zkoušek je zřejmé, že použitím kameniva
z vypalovaných černouhelných hlušin dojde ke snížení objemové hmotnosti betonu
přibližné o 15%. V betonech, které vykazují nižší pevnosti v tlaku, se vlastnosti
betonů téměř nelišily. U vyšších tříd betonů bylo prokázáno, že náhradou přírodního
kameniva dojde k jistému snížení mechanických vlastností. Největšího rozdílu bylo
dosaženo v případě stanovení statického modulu pružnosti v tahu a tlaku.
Vzhledem k povaze a vlastnostem kameniva z vypalovaných černouhelných hlušin je
možné jej prozatím využívat v nevyztužených betonových konstrukcích. V
železobetonových konstrukcích bude toto kamenivo ověřováno během nejbližší doby.
Aplikace v běžných podmínkách budou z hlediska výrobních nákladů jistě méně
častá. Z tohoto důvodu je předmětem dalších výzkumných prací zaměření na využití
tohoto umělého kameniva v betonech v poměrně specifických podmínkách. Tato
problematika bude probírána v následujících příspěvcích.
Článek byl vypracován díky výzkumu projektu MPO FI-IM4/224 a GA103/09/0065.
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Abstract
The subject of this work is an assessment of suitability of artificial aggregate on flyash base manufactured by cold technology. Introduced aggregate is compared
to currently used materials - artificial aggregate Liapor and artificial aggregate
Aardelite. The influence of grain composition of particular types of aggregates and
resulting characteristics of light and lacunal concrete are tested, e.g. strength
characteristics, bulk density and freeze-thaw resistance.
The principal aim of the work is the utilization of secondary energetic products and
therewith also possibility of reducing of the ecological impact. The intention of the
work is the proposition of nontraditional construction material from renewable sources
to the further utilization in building production, e.g. as aggregate to the light or lacunal
concrete.
1. Úvod
Využívání vedlejších energetických produktů a likvidace či snižování ekologických
zátěží znamená významné šetření neobnovitelných přírodních surovinových zdrojů.
Jednu z možností jejich využití představuje umělé kamenivo pro lehké betony
vyráběné studenou technologií.
Tento příspěvek je zaměřen na posouzení uvedeného kameniva a jeho porovnání
s umělým kamenivem urychleně vytvrzovaným a dále s umělým kamenivem Liapor
(vyráběným výpalem). Je ověřován vliv granulometrické skladby jednotlivých typů
kameniv a následné vlastnosti lehkého betonu, např. pevnostní charakteristiky,
objemová hmotnost a mrazuvzdornost.
2. Výroba umělého kameniva studenou technologií
Na základě poznatků výzkumu přípravy umělého kameniva na bázi popílku byly k
výrobě pelet umělého kameniva použity dvě směsi, popsané v následujícím odstavci.
Značení:
UK 7

(85 % hm. vysokoteplotní popílek, 15 % hm. cement CEM II 32,5 R)

UK 15

(75 % hm. vysokoteplotní popílek, 20 % hm. mleté fluidní lože jako
částečná náhrada pojiva, 5 % hm. vápna).

Pro porovnání umělého kameniva na bázi popílku studenou cestou bylo použito
umělé kamenivo urychleně vytvrzované.
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Značení:
UK TB 3 (95 % hm. vysokoteplotní popílek, 5 % hm. vápna)
Pro vyrobené umělé kamenivo frakce 4/8 a 8/16 mm na bázi popílku a umělé
kamenivo urychleně vytvrzované byly stanoveny ve shodě s normou ČSN EN 130551 základní fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti, jako sypná objemová
hmotnost, objemová hmotnost zrn, nasákavost, odolnosti proti drcení, odolnosti proti
zmrazování a rozmrazování.
Střední hodnoty fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti umělého
kameniva na bázi popílku uvádí tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti umělého kameniva na
bázi popílku
Umělé kamenivo

Druh

UK 7
Tvar zrn
Frakce [mm]
Sypná hmotnost volně sypaná [kg/m3]
Sypná hmotnost setřesená[kg/m3]
Objemová hmotnost zrna [kg/m3]
Odolnost proti drcení [MPa]
Odolnost proti zmrazování a
rozmrazování [% ztráty hmotnosti]

4/8
764
823
1 330
2,57
9,7

UK 15

Oválná až kulovitá
8/16
4/8
780
746
828
794
1 320
1 210
1,19
2,97
13,7

10,5

8/16
743
787
1 270
1,06
25,8

Střední hodnoty fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti umělého
kameniva urychleně vytvrzovaného uvádí tabulka č. 2.
Tabulka č. 2: Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti umělého kameniva
urychleně vytvrzovaného
Druh

Umělé kamenivo
TB3

Tvar zrn
Frakce [mm]
Sypná hmotnost volně sypaná [kg/m3]
Sypná hmotnost setřesená [kg/m3]
Objemová hmotnost zrna [kg/m3]
Odolnost proti drcení [MPa]
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování [% ztráty hmotnosti]

Oválná až kulovitá
4/8
8/16
1004
944
1061
1031
1 580
1 610
3,86
1,81
11,6
31,1

3. Výroba lehkého betonu
Kamenivo lehkého betonu bylo složeno z drobného těženého kameniva frakce
0/4 mm Bratčice, hrubého umělého kameniva Liapor, umělého kameniva urychleně
vytvrzeného, umělého kameniva na bázi popílku vyrobeného za studena frakce 4/8 a
8/16 mm. Uvedená kameniva byla mísena na křivky zrnitosti A16 a B16. Pojivem byl
struskoportlandský cement CEM I 42,5.
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Receptury lehkého betonu byly navrženy podle obsahu přebytku cementového
tmele. Navržené receptury lehkého betonu s křivkou zrnitosti B16 uvádí tabulka č. 3 a
navržené receptury lehkého betonu s křivkou zrnitosti A16 uvádí tabulka č. 4.
Tabulka č. 3: Skladba receptur lehkých betonů s křivkou zrnitosti B16
Zastoupení [kg/m3]
Kamenivo 0/4 mm Bratčice
Kamenivo 4/8 mm Liapor
Kamenivo 8/16 mm Liapor
Kamenivo 4/8 mm UK 7
Kamenivo 8/16 mm UK 7
Kamenivo 4/8 mm UK 15
Kamenivo 8/16 mm UK 15
Kamenivo 4/8 mm UK TB 3
Kamenivo 8/16 mm UK TB 3
Cement CEM I 42,5
Voda w c

Označení lehkého betonu
LBL1
LB71
LB151 LBA1
954,45
936,76 954,45 946,88
87,50
94,99
180,88
207,24
165,77
187,96
222,78
236,67
392,3
392,3
392,3
392,3
0,483
0,483
0,483
0,483

Tabulka č. 4: Skladba receptur lehkých betonů s křivkou zrnitosti A16
Zastoupení [kg/m3]
Kamenivo 0/4 mm Bratčice
Kamenivo 4/8 mm Liapor
Kamenivo 8/16 mm Liapor
Kamenivo 4/8 mm UK 7
Kamenivo 8/16 mm UK 7
Kamenivo 4/8 mm UK 15
Kamenivo 8/16 mm UK 15
Kamenivo 4/8 mm UK TB 3
Kamenivo 8/16 mm UK TB3
Cement CEM I 42,5
Voda w c

Označení lehkého betonu
LBL2
LB72
LB152 LBA2
494,90
467,13 492,38 477,23
141,40
156,94
297,92
337,92
279,51
302,26
376,04
383,18
392,3
392,3
392,3
392,3
0,483
0,483
0,483
0,483

Značení lehkých betonů:
LBL

lehký beton s umělým kamenivem Liapor

LB7

lehký beton s umělým kamenivem na bázi popílku s označením UK 7

LB15

lehký beton s umělým kamenivem na bázi popílku s označením UK 15

LBA

lehký beton s umělým kamenivem urychleně vytvrzovaným.

Na zkušebních tělesech 100 × 100 × 100 mm a 100 × 100 × 400 mm z lehkého
betonu byly stanoveny následující vlastnosti: objemová hmotnost, pevnost v tlaku,
pevnost v tahu ohybem, pevnost v příčném tahu po 7, 28, 56 dnech
a mrazuvzdornost po 25 cyklech.
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4. Výsledky lehkého betonu
Objemová hmotnost byla zjišťována v suchém stavu podle ČSN EN 12390-7.
Změřené hodnoty objemové hmotnosti lehkého betonu s křivkou zrnitosti B16 jsou
uvedeny v tabulce č. 5.
Tabulka č. 5: Objemová hmotnost lehkého betonu s křivkou zrnitosti B16.
Označení lehkého betonu
LBL1
LB71
LB151
LBA1

Objemová hmotnost v suchém stavu [kg/m3]
1625
1770
1798
1814

Změřené hodnoty objemové hmotnosti lehkého betonu s křivkou zrnitosti A16
předkládá tabulka č. 6.
Tabulka č. 6: Objemová hmotnost lehkého betonu s křivkou zrnitosti A16
Označení lehkého
betonu
LBL2
LB72
LB152
LBA2

Objemová hmotnost v suchém stavu [kg/m3]
1341
1556
1602
1636

Pevnost v tlaku byla zjišťována v suchém stavu podle ČSN EN 12390-3. Změřené
hodnoty pevnosti v tlaku lehkého betonu s křivkou zrnitosti B16 jsou zaznamenány
v grafu na obrázku č. 1.
Pevnost v tlaku
30,00

Pevnost v tlaku [MPa]

25,00
20,00
7 den

15,00

28 den
56 den

10,00
5,00
0,00
LBL1

LB71

LB151

LBA1

Označení lehkého betonu

Obrázek č. 1: Pevnost v tlaku lehkého betonu s křivkou zrnitosti B16
Změřené hodnoty pevnosti v tlaku lehkého betonu s křivkou zrnitosti A16 jsou
uvedeny v grafickém znázornění obrázku č. 2.
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Obrázek č. 2: Pevnost v tlaku lehkého betonu s křivkou zrnitosti A16
Zkušební tělesa 100 × 100 × 100 mm byla vystavena 25 cyklům zmrazování
a rozmrazování a následně byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku ke stanovení
součinitele mrazuvzdornosti. Požadovaná hodnota úbytku pevnosti podle
ČSN 73 1322 u zmrazovaných vzorků, po 25 zmrazovacích cyklech, nesmí být
menší než 75 %.
Změřené hodnoty pevností v tlaku a součinitele mrazuvzdornosti lehkého betonu
s křivkou zrnitosti B16 jsou názorně předloženy v obrázku č. 3.

Součinitel mrazuvzdornosti [%]

Součinitel mrazuvzdornosti
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L B 151
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Označení lehkého betonu

Obrázek č. 3: Součinitel mrazuvzdornosti lehkého betonu s křivkou zrnitosti B16
Změřené hodnoty pevností v tlaku a součinitele mrazuvzdornosti lehkého betonu
s křivkou zrnitostí A16 jsou uvedeny v grafickém znázornění obrázku č. 4.
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Obrázek č. 4: Součinitel mrazuvzdornosti lehkého betonu s křivkou zrnitosti A16
5. Závěr
Lehké betony s keramickým kamenivem Liapor a lehké betony s umělým
kamenivem na bázi popílku o křivce zrnitosti B16 podle objemové hmotnosti
zařazujeme do 1,8 třídy lehkých betonů. Naproti tomu lehké betony s umělým
kamenivem urychleně vytvrzovaným o křivce zrnitosti B16 podle objemové hmotnosti
je možno zařadit do 2,0 třídy lehkých betonů.
Lehké betony s keramickým kamenivem Liapor o křivce zrnitosti A16 podle
objemové hmotnosti zařazujeme do 1,4 třídy lehkých betonů. Dále lehké betony
s umělým kamenivem na bázi popílku o křivce zrnitosti A16 podle objemové hmotnosti
zařazujeme do 1,6 třídy lehkých betonů a lehké betony s umělým kamenivem
urychleně vytvrzovaným o křivce zrnitosti A16 podle objemové hmotnosti do 1,8 třídy
lehkých betonů.
Lehké betony s keramickým kamenivem Liapor a lehké betony s umělým
kamenivem na bázi popílku o křivce zrnitosti B16 je možno zařadit podle pevnostní
třídy do LB25. Zjištěná úroveň pevnosti v tlaku lehkého betonu po 28 dnech ukazuje,
že užití umělého kameniva na bázi popílku UK 7 vyrobeného studenou cestou
poskytuje srovnatelnou nebo lepší úroveň než užití keramického kameniva Liapor.
Výsledky mrazuvzdornosti lehkých betonů po 25 cyklech splnily požadavky podle
ČSN 73 1322 indexu účinnosti nad 75 %, a to pro obě varianty křivky zrnitosti.
Tento příspěvek byl vytvořen s podporou výzkumného centra MŠMT ČR
č. 1M06007 ,,Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z
těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“.
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Abstract
The article deals with the knowledge in addressing the issues of construction
waste in Slovakia. Presented are the fundamental questions affecting construction
waste, regulations, which are currently used to solve this issue. Highlights are the
problems, which prevent the wider application of the recycler for the construction
market. For a solution to the question of the use of waste is important the “Program
of waste management”, which, however, is not yet ready and approved.
1. Úvod
S narastajúcim rozvojom technológií sa zvyšuje nielen množstvo odpadu, ale zároveň sa rozširuje aj rozsah druhov vznikajúceho odpadu, ktorým sa treba venovať.
Množstvo vytváraného odpadu stále narastá. Snaha o jeho využitie patrí medzi hlavné ciele vo všetkých vyspelých krajinách, najmä vo vzťahu k úspore primárnych surovín, šetreniu energií a k ochrane životného prostredia. Stále sú jedným z najväčších problémov súčasnej doby zdroje neobnoviteľných surovín, ktoré rýchlo ubúdajú,
ďalej energetická náročnosť ich získavania a v neposlednom rade negatívny vplyv na
životné prostredie pri ich ťažbe, spracovaní a následnom využití. Dôsledkom je narastajúce množstvo hromadiaceho sa odpadu rôzneho pôvodu, pričom stavebný priemysel je jedným z najväčších spotrebiteľov surovín a energií. Východiskom pre riešenie tohto problému je využívanie odpadu znovupoužitím alebo recykláciou. Možnosť využitia surovín je veľká a pri zvládnutí technológie spracovávania odpadu možno teoreticky pri niektorých druhoch dosiahnuť až 100 %-né využitie do ďalšej výroby.
Prvoradým cieľom každej politiky v oblasti stavebného odpadu by mala byť minimalizácia negatívnych účinkov tvorby a nakladania s odpadom na zdravie ľudí
a životné prostredie. Politika týkajúca sa stavebného odpadu by sa mala zameriavať
aj na obmedzovanie využívania prírodných zdrojov (kameniva, cementu a asfaltu) a
uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.
Napriek mnohoročnému úsiliu o využívanie odpadu sa doteraz nevyčerpali všetky
možnosti jeho využitia, čo do množstva aj druhovosti. Viac ako 95 % stavby pozostáva z minerálnych stavebných materiálov. Stavebný a demolačný odpad podľa rôznych štatistík tvorí 60 až 65 % z celkového množstva odpadu. Obrovské skládky stavebných materiálov sa vytvárajú v rámci mnohých, najmä líniových stavieb (cesty,
tunely, železnice). Tento rozsah sa odrazil aj v Rámcovej smernici EÚ o odpadoch,
ktorá priznáva zhodnoteniu odpadových stavebných materiálov vysokú prioritu: celoeurópsky sa má do roku 2020 zabezpečiť 70 %-ný podiel zhodnotenia. Slovensko je
v Európe zaostávajúcou krajinou, pokiaľ ide o recykláciu stavebného materiálu, na
základe Smernice pre stavebné výrobky. Slovensko by vo svojich stavebnotechnických a ekologickotechnických smerniciach malo mať zavedené výlučne požiadavky
na výrobky zodpovedajúce značke CE. Preto považujeme za dôležité venovať sa
otázkam recyklácie a znovupoužitiu stavebných materiálov zvýšenú pozornosť.
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2. Stavebný odpad
Značný podiel v objeme odpadu predstavuje stavebný odpad, ktorý má významný
podiel na celkovom množstve odpadu v spoločnosti. Podľa odborných odhadov
pripadá na 1 obyvateľa približne 0,6 až 1,0 t stavebného odpadu ročne. Stavebníctvo
zaťažuje životné prostredie výrobou stavebných hmôt (výroba je náročná na spotrebu
energie a ťažbu prírodných surovín), dopravnou náročnosťou (dopravované materiály
a celé stavby majú značnú hmotnosť), lokálne a krátkodobo vlastným staveniskom
(hlučnosťou, prašnosťou, odpadom) a dlhodobo užívaním stavebných diel. Súčasne
je stavebníctvo schopné odľahčovať životné prostredie, a to hlavne schopnosťou
spotrebovávať priemyselný a stavebný odpad ako náhradu prírodných surovín.
Stavebný odpad predstavuje zvyšky v podstate nového stavebného materiálu
(napr. odrezky a poškodený materiál), ale aj obaly, materiály použité na stavbe
a každý iný odpad bežne sa nachádzajúci na stavenisku. Stavebný odpad však
poskytuje alternatívny zdroj druhotných surovín. Opatrenia na zvýšenie podielu
recyklovanej a znovupoužitej časti by mali viesť k výraznému zníženiu zaťaženia
životného prostredia, a to spôsobom zníženia tvorby odpadu aj zníženia objemu
vyťažených primárnych surovín. Nezanedbateľný je tiež vplyv stavebného odpadu na
náklady stavebnej výroby. Nekvalifikované nakladanie s ním znamená stratu cennej
suroviny a neúmerné zaplňovanie priestorov skládok, určených pôvodne pre
nevyužiteľný odpad, zvlášť pre komunálny odpad.
Pri výstavbe dopravných komunikácií, ich oprave alebo rekonštrukcii vzniká
odpad, ktorý je takmer na 100 % znovupoužiteľný. Podľa kvality získaných
materiálov, spôsobu odstraňovania starých konštrukcií, možností spracovania možno
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
pravidelne po každom zimnom období) je potrebné odstraňovať porušené materiály
a tieto potom ďalej po vhodnej úprave využívať.
Odhaduje sa, že v súčasnej dobe sa na Slovensku recykluje okolo 40 až 50 %
stavebného odpadu. V porovnaní s niektorými krajinami EỦ, kde sa recykluje
približne 70 až 90 % stavebného odpadu, je to podiel nízky. Materiálová základňa je
veľmi široká, ale nie všetok odpad vznikajúci v stavebníctve sa dá využiť ako
druhotná surovina. Jednou z možností ako čiastočne alebo úplne nahradiť kvalitné
prírodné kamenivo je technológia opätovného použitia cestných materiálov
(kamenivo, spojivo) zo starých vozoviek. Recyklované kamenivo sa získava
frézovaním alebo búraním jednotlivých vrstiev, prípadne celej konštrukcie vozovky a
nasledujúcou úpravou získaných materiálov. Stavebný odpad, predovšetkým
asfaltový recyklát, má široké uplatnenie a pri dodržiavaní určitých zásad aj kvalitné
využitie. Využitie takéhoto kameniva je však v súčasnej dobe diskutabilné, nakoľko
hospodárska kríza negatívne zasiahla do zhodnocovania odpadu všeobecne. Ale aj
napriek tomuto nepriaznivému vývoju má zhodnocovanie odpadu pozitívny dopad na
tvorbu životného prostredia a v nastúpenom trende by sa malo pokračovať.
V roku 2009 sa v SR vytvorilo spolu 2 477 129 ton stavebného odpadu, z toho sa
materiálovo zhodnotilo 778 160,42 t (31,4 %) a skládkovalo 1 119 542,2 t (45,2 %).
Uvedené údaje jednoznačne poukazujú na nepriaznivý stav v hospodárení so
stavebným odpadom, pričom sa oveľa väčšie množstvo stavebného odpadu
skládkovalo, ako materiálovo zhodnocovalo. Z tohto vyplýva potreba zmeniť stav
v prospech materiálového zhodnocovania a čo najmenej stavebného odpadu
skládkovať.
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3. Predpisy
Širšiemu využívania recyklátu v stavebnej výrobe bráni značne reštriktívny charakter našich normatívnych dokumentov, ktoré kladú príliš náročné a zbytočne detailné
požiadavky na kvalitu a vlastnosti použitých druhotných surovín a recyklátov. Dôraz
by sa mal skôr klásť na výsledný produkt (stavebný výrobok) a na jeho ekologickú
nezávadnosť, úžitkové vlastnosti a bezpečnosť počas plánovanej doby životnosti.
Európska únia prijala niekoľko rámcových smerníc, ktorých cieľom je regulácia tokov odpadu a minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie:
I. Smernica č. 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
II. Smernica č. 1999/31/ES o skládkach odpadu
III. Smernica č. 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
IV. Smernica č. 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou
sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES
V. Smernica č. 2010/75/ES o priemyselných emisiách.
Novelizovaná rámcová Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2008/98/ES
o odpade a o zrušení určitých smerníc, uverejnená v úradnom vestníku EÚ z
22.11.2008, je novým právnym podkladom pre recyklačné a odpadové hospodárstvo
orientované do budúcnosti. Posilňuje sa zhodnotenie odpadu (recyklácia) tak, že sa
pre určité druhy odpadu stanovuje povinnosť odstraňovania a limity recyklácie. Pre
stavebný odpad je do roku 2020 stanovená kvóta recyklácie 70 %.
V tejto smernici sa spresňuje, čo je odpadom a čo ním nie je, kedy možno považovať materiál za vedľajší výrobok a kedy odpad prestáva byť odpadom prostredníctvom ustanovenia kritérií stavu konca odpadu. Dôležitým prvkom tejto smernice je
vymedzenie pojmu zhodnocovanie a uznanie potenciálnych výhod odpadu. V skutočnosti však nie je problém v tom, či sledovaný materiál je odpadom alebo nie. Hlavný
problém je v tom, ako postupovať pri jeho využívaní a či je potrebné použiť všetky
opatrenia vzťahujúce sa na odpad. Pokiaľ sa materiál odoberie napríklad z vozovky
a pritom sa nijako nezmenili vlastnosti jeho pôvodných zložiek, tak je ho potrebné
posudzovať tak, ako sa posudzujú pôvodné zložky, z ktorých bola obalená asfaltová
alebo cementobetónová zmes vyrobená. Pri deklarovaní použitia odfrézovanej alebo
vybúranej zmesi je potrebné doložiť vlastnosti pôvodných materiálov a tým tento materiál prestáva byť odpadom.
Súčasná legislatíva na Slovensku je z hľadiska životného prostredia jednostranná,
nezohľadňujúca podmienky stavebného odpadu (typické pre zeminy) a vytvárajúca
mnohé prekážky a problémy na možnosť uplatnenia R-materiálu. Zbytočne prísne sú
požiadavky na prevádzku stacionárnych recyklačných centier a v mnohých prípadoch
zbytočné emisné požiadavky na prevádzku týchto centier. Z hľadiska šetrenia primárnych surovín sa málo významné požiadavky na životné prostredie uprednostňujú
pred dôležitými požiadavkami na šetrenie primárnymi surovinami, na znižovanie energetických nárokov a pred ďalšími pozitívami.
V Slovenskej republike bolo vydaných cca 60 súhlasov na zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným zariadením. Tento súhlas udeľuje príslušný krajský úrad životného prostredia a v zmysle výkladu Zákona o odpadoch má celoslovenskú pôsobnosť. Prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie odpadu (vrátane mobilných
zariadení) majú povinnosť ohlasovať ustanovené údaje v zmysle § 21 Zákona o odpadoch a zasielať tak každoročne do 31. januára evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadu.
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Vo väčšine prípadov recyklované kamenivo je plnohodnotnou náhradou prírodného kameniva a len vo veľmi malom množstve prípadov obsahuje nebezpečné látky.
Treba si uvedomiť, že prakticky všetky výrobkové normy na kamenivo umožňujú použitie recyklovaného kameniva v plnom rozsahu pri dodržaní požiadaviek na kvalitu.
Toto platí aj pre zmesi kameniva so spojivom – či už s cementom alebo s asfaltom.
Pri vyberaní rozhodujúcich vlastností recyklátu treba vychádzať z účelu konečného použitia podľa 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 staviteľstva je
hrubé recyklované kamenivo. Identifikovanie a odhadnutie relatívnych podielov jednotlivých zložiek sa má urobiť podľa STN EN 933-11 „Skúška na rozdelenie zložiek
recyklovaného hrubého kameniva", ktorá určuje postup pre recyklované kamenivo.
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.
Oporu pri znovupoužívaní materiálov možno nájsť aj v Zákone č. 69 o stavebných
výrobkoch, kde sa v § 2 hovorí, že na trh možno uvádzať výrobok, ktorý je vhodný na
použitie v stavbe a bude vyhovovať základným požiadavkám na stavbu. Takýto materiál sa však na trh môže uvádzať len so značkou zhody. Druh preukazovania zhody
závisí od konštrukčnej vrstvy, do ktorej sa materiál použije. Podľa Vyhlášky č.
558/2009 sa asfaltové zmesi do konštrukčných vrstiev vozoviek zaraďujú pod číslom
0502 do skupiny stavebných výrobkov so systémom preukazovania zhody 2+. Vo
vyhlásení zhody v tomto systéme sa uvedie rozsah použitia materiálu v novej zmesi.
4. Problémy s používaním recyklovaných materiálov
Za hlavnú prekážku pri uplatňovaní recyklácie stavebných materiálov sa považuje
nedostatočná vzdelanosť a informovanosť vo všetkých oblastiach dotýkajúcich sa
využívania recyklovaných výrobkov. Častokrát sa stáva, že mnohí výrobcovia a investori vôbec nevedia, že sa časť výroby môže nahradiť recyklovanými materiálmi.
Tento problém sa výrazne vyskytuje najmä pri skládkach bežne nepredajného materiálu v lomoch, pri výrube z tunelov, pri hlušinách z banskej činnosti a pri ďalších oblastiach stavebnej činnosti. Často sa plytvá cennou surovinou a R-materiál sa používa a znehodnocuje na podradné účely.
Pri analýze dôvodov, prečo sa na Slovensku neuplatňujú recykláty, sme konštatovali, že na príčine je súbor rôznych okolností, ktoré navzájom pôsobia a ktoré do
značnej miery ovplyvňujú rozhodovací proces. Ide predovšetkým o nezabezpečenie
povinnosti využívania odstraňovaných stavebných konštrukcií investorskými organizáciami (vrátane projektantov), či už z neznalosti alebo z pohodlnosti. Ďalším dôvodom je čiastočne nedostatočná legislatíva v tejto oblasti, ale predovšetkým prakticky
vôbec nevyužívanie platnej legislatívy a kontroly dodržiavania ustanovení zákonov
a predpisov orgánmi životného prostredia. V rámci rôznych informačných zdrojov sa
často vytvára negatívny dojem o použití recyklovaných materiálov. V praxi sa takmer
vôbec nevyužíva zákon o uvádzaní stavebných výrobkov na trh, ktorým sa prikazuje
povinnosť uvádzania výrobkov v zhode s príslušnými EN. Výrazným problémom je aj
zabezpečovanie a dodržiavanie rovnomernosti kvality recyklovaných materiálov.
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Na Slovensku je registrovaných vyše 60 recyklačných stredísk, pritom sa však
všetky deklarujú ako mobilné, pre ktoré sa nevyžadujú také prísne požiadavky, ako
pre stacionárne recyklačné strediská. Len jediný závod na Slovensku získal certifikát
systému vnútropodnikovej kontroly kvality na recyklované výrobky.
Na Slovensku je podiel recyklácie a opätovného získavania materiálov z odpadu,
až na ojedinelé prípady, stále nízky. Prispieva k tomu skutočnosť, že nákup primárnych surovín je jednoduchší a ekonomicky výhodnejší, ako výstavba recyklačných
kapacít. Narastajúci objem odpadových a druhotných surovín každého druhu je
sprievodným javom ekonomicky rozvinutej spoločnosti a súčasne jedným z problémov ochrany životného prostredia.
Pri analýze sme tiež konštatovali pomerne veľkú neznalosť zúčastňujúcich sa organizácií na procese výstavby o zákonoch súvisiacich s odpadom, o zákone o uvádzaní výrobkov na trh a taktiež o platných EN a iných predpisoch. Nemožno sa preto
diviť, že súčasný stav s používaním recyklovaných materiálov je veľmi slabý a nie je
vyjadrovaný záujem nadriadených orgánov tento stav v dohľadnej dobe zmeniť.
Často sa uvádza myšlienka, že kvalita recyklátu je veľmi nízka, a preto ho nemožno využívať na stavebné účely. Pravdou však je, že pri deklarácii a dodržiavaní
vlastností recyklovaných materiálov možno tieto zmysluplne využiť do rôznych konštrukčných vrstiev vozoviek alebo iných dopravných a inžinierskych stavieb.
Pokiaľ ide o horšiu kvalitu recyklátu, tá je väčšinou spôsobovaná nevhodným odstraňovaním, skladovaním búraného alebo odstraňovaného materiálu z konštrukcií
pred recykláciou a nedostatočným využívaním potrebných technologických postupov
pri recyklácii. Často sa z nedostatočných kapacitných dôvodov nevytvárajú vhodné
skládky hotových výrobkov, a tým sa aj znižuje možnosť ich predajnosti. Je potrebné
dostať spracovanie odpadových materiálov v recyklačných strediskách na vyššiu úroveň, a tým znižovať rozdiely medzi primárnymi a recyklovanými materiálmi.
Keďže držitelia odpadu väčšinou nemajú oprávnenie na uvádzanie stavebných výrobkov na trh, často aj kvalitný recyklát zaraďujú medzi zeminu, na ktorú sa nevzťahujú také podmienky ako pre kamenivo. Tento stav umožňuje aj nevhodný prístup
orgánov životného prostredia v rámci kontroly pri nakladaní s odpadom. Je len
samozrejmé, že tento stav vyhovuje držiteľom odpadu, investorom, ako aj stavebníkom. Naviac je stále ešte skládkovanie materiálu lacnejšie ako jeho znovupoužitie.
Takto sa stáva, že nevyhnutné náklady na recykláciu sú často zhodné s nákladmi pri
spracovaní prírodných materiálov. Preto pri súčasných podmienkach stavebnej praxe
sa prakticky recykláty zo stavebného materiálu zmysluplne uplatňujú len vo veľmi
malej miere. Spätne to vplýva na to, že recykláty sú vyrábané nekvalitne, prakticky
bez akejkoľvek kontroly úžitkových vlastností materiálu.
5. Program odpadového hospodárstva
Na riadenie manipulácie so stavebným odpadom sú potrebné predovšetkým finančné prostriedky. V tomto smere sa to dotýka aj stavebného odpadu. Aj keď sa podľa
štatistických údajov každoročne zvyšuje podiel separovaného zberu, vrátane stavebného odpadu, stále je jednoduchšie vyhodiť ho na skládky, pretože skládkovanie je
lacné. Najprv by malo dôjsť k zvýšeniu ceny za skládkovanie materiálu, aby nastal
zvýšený záujem o separovaný zber, a tým aj o zriadenie systému recyklačných stredísk. Zvýšenie cien za skládkovanie však závisí od rezortu životného prostredia.
Situácia s Ministerstvom životného prostredia na Slovensku je veľmi zložitá. Najprv v roku 2010 bolo MŽP zrušené, potom po zmene vlády bolo znovu zriadené, avšak v súvislosti s predčasnými voľbami v marci 2012 nastáva vákuum pri riešení dô56

ležitých otázok odpadového hospodárstva. V posledných troch rokoch na MŽP prišlo
k veľmi častým zmenám pracovných miest a najmä zodpovedných funkcionárov. Veľa pracovníkov bolo nútených odísť zo svojich miest, a tak často nastala situácia, že
zostávajúci pracovníci neboli schopní ani prekladať rôzne smernice a pokyny EÚ, na
ktoré sa SR zaviazala. Potom sa niet čo diviť, že sa otázkam riešenia problematiky
odpadu venovala oficiálne len malá pozornosť.
Toto sa výrazne prejavilo aj pri príprave Programu odpadového hospodárstva
(POH). Na Slovensku POH vypracovaný na roky 2006 až 2010 nebol v potrebnej
miere naplnený. Tieto nedostatky sa mali odstrániť v POH na roky 2011 až 2015.
Tento však doteraz nie je spracovaný a stále sa nachádza v pripomienkovom konaní.
Do procesu vstupuje formálnosť, ktorá znižuje vážnosť celého dokumentu. Nemožno
preto v tejto situácii uvažovať s pôvodným termínom, ale upraviť ho na nový termín,
napríklad na roky 2013 až 2017.
Po preštudovaní návrhu POH sme konštatovali, že otázkam stavebného odpadu
sa v návrhu POH venuje len malá pozornosť, a tým aj s ohľadom na podiel zastúpenia v celkovom množstve odpadu (cca 65 %) tento nie je adekvátne zastúpený.
V cieľoch pre SaDO sa v tomto návrhu POH uvádza zvýšenie prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie SO, pritom sú z tohto cieľa vyčlenené zemina
a kamenivo kategórie O. Táto samotná úloha je nedostatočná, nekonkrétna a je potrebné ju formulovať konkrétnejšie a spresniť aj s ohľadom na rôzne druhy SaDO.
Samotný limit – najmenej na 35 % hm. vzniknutého odpadu – je veľmi nízky. Treba
zvážiť, že máme relatívne dostatočné kapacity (v POH uvádzaný počet zariadení 60)
na to, aby sme toto percento zvýšili. Je to však viazané na legislatívne opatrenia,
ktoré treba okamžite riešiť tak, aby sa recyklovaný alebo znovupoužitý stavebný materiál dostal zmysluplne naspäť do stavebnej výroby.
Uvádzajú sa opatrenia na minimalizáciu vplyvu odpadov. Považujeme za dôležité
túto otázku riešiť zriadením systému recyklačných stredísk na stavebný odpad, ktorých zriadenie a činnosť bude kontrolovaná MŽP v rámci POH. Po zriadení takéhoto
systému je predpoklad splnenia zásady sebestačnosti. Potvrdzuje to aj opatrenie O.2,
ktorým sa môže podporiť zriadenie recyklačných stredísk, ktoré po správnom zriadení sa budú deklarovať ako bezodpadové technológie. K tomuto je potrebná podpora
výskumu a vývoja v tejto oblasti, ktorej sa z pohľadu MŽP SR doteraz nevenovala
patričná pozornosť a bude potrebné rezervovať finančné prostriedky na túto činnosť.
Túto otázku podporujú aj opatrenia uvedené v bode O.3, nakoľko prevažná väčšina
stavebných materiálov a predpokladané recyklačné zariadenia nebudú podliehať integrovanému povoľovaniu, najmä s ohľadom na zavedenie stavu konca odpadu, pričom sa budú zohľadňovať požiadavky komplexnosti spracovania odpadu až do maximálneho štádia jeho zhodnotenia. Zriadenie recyklačných stredísk je plne v súlade
aj s bodom O.4 opatrení na vytvorenie podmienok pre stanovenie konca odpadu
priamym materiálovým využitím. Preto je dôležité túto otázku zahrnúť do nového zákona o odpadoch. Taktiež je to v súlade s bodom O.5, čím predpokladáme zvýšenie
podielu výstupu stavebného materiálu ako suroviny a nie ako odpadu po zriadení
recyklačných stredísk až na 90 % z celkového množstva stavebného odpadu. Súčasne v zmysle bodu O.10 by sa mali enormne zvýšiť poplatky (tak, ako je to
v zahraničí) za skládkovanie stavebného odpadu.
Prvotným predpokladom na riešenie otázok SaDO je legislatívne zabezpečenie
otázky, že zeminy a kamenivo sa nebudú považovať za odpad, ak sa použijú
v prirodzenom stave na stavebné účely (platí to aj pre odpad z výrubov tunelov
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a ťažby surovín v baniach). Za veľmi dôležitú považujeme podporu výskumu a vývoja
v tejto oblasti a stanovenie pravidiel na definovanie stavu konca odpadu pre SaDO.
Zodpovednosť za nakladanie so stavebným odpadom má držiteľ odpadu. Je však
potrebné riešiť finančné otázky na podporu zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania stavebného odpadu. V návrhu POH sa uvádza, že existujú dostatočné kapacity na zhodnocovanie niektorých prúdov odpadov. Toto však neplatí pre stavebný
odpad. Upozorňujeme na to, že súčasné recyklačné zariadenia prakticky nie sú
schopné riešiť otázky technologického postupu na vytvorenie kvalitného recyklovaného materiálu v zmysle platných noriem. Plne podporujeme otázku, že bude potrebné zlepšiť systém zberu SaDO.
Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu alebo držiteľa k jednej z fyzických alebo
právnických osôb na predbežné spracovanie, má všeobecne platiť, že zodpovednosti
za činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania sa nie je možné zbaviť. Treba
spresniť podmienky týkajúce sa zodpovednosti a rozhodnúť o tom, v akých prípadoch si pôvodca ponecháva zodpovednosť za celý spracovateľský reťazec alebo
v akých prípadoch môže pôvodca a držiteľ znášať zodpovednosť spoločne so subjektmi spracovateľského reťazca alebo ju na nich preniesť.
Držiteľ stavebného odpadu a odpadu z demolácie je povinný triediť ho podľa druhu (§ 19 ods. 1 písm. b) a c)), ak jeho celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť jeho
materiálové zhodnotenie. Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo
demoláciu komunikácie, je povinný stavebný odpad vznikajúci pri tejto činnosti
a odpad z demolácie materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
Je potrebné vyžadovať od každého zariadenia alebo podniku, ktorý má v úmysle
spracovať odpad, aby získal od príslušného orgánu povolenie. V takomto povolení sa
má uvádzať:
a) druh a množstvo odpadu, ktorý sa má spracovať;
b) technické a iné požiadavky týkajúce sa miesta pre každú povolenú činnosť;
c) bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú prijať;
d) metódu, ktorá sa má použiť pri každom druhu činnosti;
e) činnosti monitorovania a kontroly;
f) ustanovenia o skončení prevádzky a starostlivosti po skončení prevádzky.
Medzi opatrenia, ktoré ovplyvňujú podmienky vzniku odpadu treba zaradiť:
1. Používanie plánovacích opatrení alebo iných hospodárskych nástrojov podporujúcich efektívne využívanie zdrojov.
2. Podporu výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čistejších výrobkov a technológií a výrobkov a technológií, z ktorých je menej odpadu, šírenie a používanie výsledkov takéhoto výskumu a vývoja.
3. Vývoj účinných a zmysluplných ukazovateľov environmentálnych tlakov spojených
so vznikom stavebného odpadu, ktoré majú prispieť k predchádzaniu vzniku odpadu na všetkých úrovniach.
6. Záver
Súčasný stav recyklácie u nás stále nezodpovedá naliehavosti problému.
V krajinách EÚ je rozsah recyklácie viac ako dvojnásobný. Technológie spracovania
surovín sú často nedostatočné z dôvodu nedocenenia ekologického prínosu zo stra58

ny štátu a samospráv. Skládkovanie materiálu je u nás stále lacnejšie, ako jeho opätovné použitie. Ak zoberieme do úvahy, že vlastnosti recyklátu sú napriek moderným
postupom a riadeniu kvality v porovnaní s primárnymi materiálmi všeobecne horšie,
je veľmi ťažké nájsť pre recyklované materiály odbyt. Recyklát je potom z tohto dôvodu často spracovávaný menej kvalitne, s ohľadom na najnižšiu možnú cenu
a väčšinou potom končí ako podradný materiál. Využívanie takýchto materiálov naviac komplikuje stav, že nie sú k dispozícii technické predpisy, ktoré by uvádzali požiadavky na vlastnosti materiálu a posudzovali by jeho kvalitu v nadväznosti na kategórie vlastností materiálov uvádzané v harmonizovaných európskych normách.
Pri uvádzaní odpadových materiálov na trh, v prípade, že vláda ich pomáha uviesť,
možno tak urobiť niekoľkými spôsobmi. Vláda môže stimulovať súkromných partnerov, aby investovali do spracovávacieho zariadenia, nasmerovať prúd odpadov do
takýchto zariadení tým, že zvýši náklady na skládky a prípadne tým, že bude hrať
rolu zákazníka a využívať odpadové materiály pri svojich vlastných projektoch a prácach alebo tým, že pridelí verejné kontrakty dodávateľom, ktorí budú využívať odpad.
Zodpovednosť za zvýšenie rozsahu recyklácie a využitia odpadu však má vláda, ktorá môže použiť legislatívne nástroje na stanovenie limitov recyklácie a ovplyvňovať
trh s vedľajšími výrobkami. Hoci, tak ako aj v niektorých iných krajinách, aj u nás vláda vyhlasuje podporu recyklačným technológiám, avšak bez konkrétnych opatrení.
Či bude Slovenská republika schopná plniť náročné legislatívne podmienky
z pohľadu zhodnocovania odpadu ukáže čas, je si však potrebné stanoviť štartovaciu
rovinu, ktorá má základ v jednotných a správnych štatistických ukazovateľoch o tvorbe a nakladaní s odpadom, stavebný odpad nevynímajúc. Práve v tejto oblasti je potrebné upraviť a zdokonaliť systém evidencie, keďže bez kvalitnej štatistickej základne nie je možné odpadové hospodárstvo plánovať.
Nové predpisy alebo smernice by mali stanoviť požiadavky na typ úpravárenských
zariadení a opísať spôsob úpravy materiálu a skúšania, ktorý má zabezpečiť vysokohodnotnú recykláciu. Recyklovanie stavebných materiálov je potrebné zaviesť do
praxe verejných súťaží. Na základe takéhoto nariadenia by mali normalizované opisy
výkonov záväzne použiť všetci verejní obstarávatelia.
V prípade, že sa recyklát využíva priamo pôvodcom odpadu, nie je podľa súčasne
platnej legislatívy potrebné vykonať žiadne opatrenia v zmysle Zákona o odpadoch,
nakoľko tento materiál nenapĺňa definíciu odpadu. Pri deklarácii recyklátu ako odpadu sa na jednej strane na vzniknutý recyklát nevzťahuje Zákon o odpadoch a na druhej strane má odberateľ takéhoto recyklátu (hoci aj preukázateľne bez škodlivých
vlastností v zmysle vyhlášky) podľa Zákona o odpadoch jednoznačnú povinnosť získať súhlas krajského úradu k nakladaniu s odpadom. Toto sa však dá vyriešiť zavedením a definíciou nového pojmu „vedľajší výrobok“ (angl. byproduct, definovaný ako
látka alebo predmet vzniknutý pri výrobnom procese, ktorého prvotným cieľom nie je
výroba tohto predmetu), ktorý je zavedený v Smernici z roku 2008.
Pre celé Slovensko je potrebné zaviesť predpis, ktorý udáva príslušnú kvalitu recyklovaného materiálu. Tento predpis by mal byť povýšený na úroveň nariadenia.
Recyklované stavebné materiály by mali byť označované značkou kvality. Tým sa
zavedie koniec zasypávania stavebných jám neupraveným odpadom.
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Abstract
The need for reducing the amount of waste going to landfill is presented in all policies
and strategies relating to waste management. Firstly, it is necessary to focus
prevention, but now must follow the considerations leading to a meaningful recovery
to occur. Many of the waste can not be used for many reasons, but on the other
hand, large volumes of those that often, even after a simple adjustment can replace
primary raw materials. These include also construction and demolition waste.
1. Úvod
Směrnice 2008/98/ES o odpadech
a recyklace, že je nezbytné zvýšit do
celkovou úroveň přípravy k opětovnému
materiálového využití, včetně zásypů,
odpadem.

uvádí v článku 11 Opětovné použití
roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti
použití a recyklace odpadů a jiných druhů
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny

Je tedy nutné stanovit a upřesnit pravidla k zajištění odklonu stavebních odpadů
od skládkování, ukládání v neupravené podobě v rámci spekulativních sanací,
terénních úprav a rekultivací a od ukládání pod záminkou skladování apod.
2. Smlouva o službách v nakládání se stavebními a demoličními odpady
V únoru 2011 vydala Evropská komise závěrečnou zprávu Service contract on
management of construction and demolition waste – SR1 (Smlouva o službách
v nakládání se stavebními a demoličními odpady – SR1).
Stavební a demoliční odpady (SDO) byly zde Evropskou komisí identifikovány jako
prioritní proud, vzhledem k tomu, že jsou produkovány ve velkém množství, jakož
i k vysokému potenciálu opětovného použití a recyklace těchto materiálů. Ve
skutečnosti by řádné řízení nakládání se stavebními a demoličními odpady mělo vést
k efektivnímu a účinnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírnění dopadů na
životní prostředí na naší planetě.
V členských zemích panují nerovné úrovně nakládání, kontroly a podávání hlášení
o produkci SDO, jakož i rozdíly v definicích a mechanismy podávání hlášení. Kvalita
dostupných údajů je tedy hlavním problémem v odhadu množství SDO. Celkové
množství stavebních a demoličních odpadů se v EU-27 pohybuje v rozmezí 310 až
700 milionů tun ročně.
Pojetí konce odpadů (End of Waste = EoW) v evropské legislativě bylo
představeno v roce 2005 v Tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů
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a jejich recyklaci, a bylo později přijato Evropským parlamentem a Radou
v revidované Rámcové směrnici o odpadech v roce 2008. Nastavení kritérií EoW pro
určité typy SDO by mohlo přispět ke zvýšení poptávky na trhu druhotných surovin
získaných z SDO.
3. Praxe těžby nerostů
Stavební činnost v rámci naší republiky a příhraničí okolních států je schopna
spotřebovat limitované množství stavebních přírodních hmot. V případě, že část
těchto hmot bude nahrazena odpadními materiály, dojde pochopitelně ke snížení
spotřeby přírodních stavebních hmot.
Veškeré přírodniny nerostného původu, které se nalézají v podpovrchových
partiích se dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), v platném znění rozdělují do tří základních skupin:
− vyhrazené nerosty;
− nevyhrazené nerosty;
− přírodniny, které se za nerosty nepovažují.
Následující tabulka uvádí přehled plateb dle typu ložiska nerostu. Z tabulky je
patrné, že způsob nastavení těchto plateb vede k neporovnatelnému rozdílu
v nákladech na získávání přírodních surovin a na nákladech na zpracování SDO jako
použitelné náhrady z odpadů za primární suroviny.
Tabulka: Přehled plateb dle typu ložiska
Typ ložiska
Ložiska
vyhrazených
nerostů, a
nevyhrazených
nerostů spadající
pod § 43a horního
zákona - výhradní
ložiska

Ložiska
nevyhrazených
nerostů

Ložiska přírodnin,
které se za nerosty
nepovažují

Úhrada za vydobyté nerosty
Organizaci nelze prokázat, zda
tyto náklady byly stanoveny
objektivně a správně či nikoliv.
Z výpočtového vzorce je patrné,
že čím jsou náklady na
dobývání nižší, tím je nižší i
úhrada z vydobytých nerostů.
Náklady na vlastní dobývání
žádná organizace zcela
jednoznačně a
nezpochybnitelně neeviduje.
Neprovádí se.
Zdůvodnění je, že dle §7
horního zákona jsou tyto
nerosty součástí pozemku pod
nímž se nalézají, to znamená,
že vlastník pozemku je i
vlastníkem suroviny in situ a
tudíž se tvrdí, že není racionální
důvod proč.provádět úhrady
z vydobytých nerostů.
Neprovádí se.
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Fond pro likvidaci a
rekultivaci
Výše tohoto fondu a
časový plán tvorby
fondu musí být
součástí POPD
(plánu otvírky,
přípravy a dobývání)
a vychází z plánu
likvidace a
rekultivace, který je
součástí POPD

Fond na likvidaci
škod
Výše tohoto fondu
a časový plán
tvorby fondu musí
být součástí POPD
(plánu otvírky,
přípravy a
dobývání).

Dle stávající
legislativy se netvoří.

Dle stávající
legislativy se
netvoří.

Dle stávající
legislativy se netvoří.

Dle stávající
legislativy se
netvoří.

Návrhy vedoucí k lepšímu uplatnění recyklátů a ochraně životního prostředí
spočívají ve změnách zpoplatnění primárních surovin a také ve volbě místa pro
zpracování stavebních a demoličních odpadů, které by mohlo být v ideálním případě
a v rámci možností prováděno přímo v těžebních závodech.
Změny ve zpoplatnění surovin
V úvahu připadají dvě základní změny, a to:
•

Stanovení jednotného odvodu za vytěženou surovinu, s to za jednotku úbytku
zásob in situ. Tím se odstraní manipulace firem s náklady na dobývání
a budou jednotné podmínky pro všechny těžaře. Nastavení je nutno provést
tak, aby odvody z vytěžené suroviny byly větší než v současné době. Část
těchto prostředků je možno využít pro zvýhodnění využití odpadů.

•

Zpoplatnění všech nerostných surovin, to znamená jak nerostů vyhrazených,
tak i nerostů nevyhrazených a písků v korytech řek a rašeliny. I když nerosty
nevyhrazené jsou součástí pozemku, jejich těžba má vliv na životní prostředí
a na hydrogeologické poměry v zájmové oblasti. Těžbou dochází ke změnám
v horninovém masívu, a to nejen na vlastním těženém ložisku, ale i v jeho
okolí. V současné době nejsou nastaveny pro všechny podnikatele v těžbě
surovin rovné podmínky.

Místo zpracování odpadů
Zpracovatelské kapacity není možno vybudovat na každém lomařském provozu,
ale pouze na těch, které jsou poblíž velkých městských aglomerací kde lze očekávat
zvýšenou produkci stavebních sutí. Výhody tohoto řešení by byly následující:
− částečné omezení jízd prázdných kamionů, s tím, že by navážely stavební
sutě a odvážely výrobky;
− nedocházelo by k omezení výroby v rámci příslušných lomařských provozů;
− odstranily by se náklady na odpad vzniklý při zpracování sutí, tento by byl
ukládán do vytěžených partií;
− zjednodušila by se kontrolní činnost, kterou by v rámci těžební organizace
prováděla Státní báňská správa;
− těžař platící zvýšené odvody z vytěžené a zpracované suroviny by byl
současně zvýhodněn za zpracování odpadů;
− na stávajících provozech je vyřešena problematika negativních vlivů
exploatační činnosti na životní prostřední (prašnost, hlučnost, seismicita).
V současné době se jeví jako jediná možnost, jak docílit zvýšeného zájmu
o recykláty z SDO, finanční zvýhodnění provozovatelů zařízení na úpravu odpadů.
Nutné prostředky by bylo možné získat ze znevýhodnění skládkování a z úpravy
plateb z vytěžených nerostů.
4. Návrh hodnocení výrobků ze stavebních a demoličních odpadů
Centrum pro hospodaření s odpady se od roku 2007 věnovalo sledování toků
využitelných odpadů a navržení hodnocení výrobků z odpadů z hlediska ochrany
zdraví a životního prostředí. Absence předpisů a nedostatečné ekonomické
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zhodnocení využitelných odpadů vede ke zbytečnému odstraňování odpadů namísto
jejich využití.
Po celou dobu řešení byly analyzovány desítky odpadních materiálů, aby bylo
možné získat co nejvíce informací o běžném složení těchto materiálů a mohl být na
základě získaných výsledků vytvořen návrh hodnocení, kterým se stanoví kritéria
vymezující, kdy určité typy stavebního a demoličního odpadu přestávají být odpadem
ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Tento návrh
stanovuje pravidla k zajištění odklonu stavebních odpadů od skládkování, ukládání
v neupravené podobě v rámci spekulativních sanací, terénních úprav, rekultivací a to
zamezením možnosti neupravené stavební a demoliční odpady ukládat na povrch
terénu a využívat pro rekultivace.
V roce 2011 byl v rámci výzkumného záměru Výzkum pro hospodaření s odpady
v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace
vzniku odpadů a jejich hodnocení) vytvořen návrh hodnocení výrobků z odpadů pro
tok stavebních a demoličních odpadů, který byl upraven podobně jako návrhy
nařízení zavádějící kriteria určující, kdy určité druhy odpadu železa a oceli
a hliníkového odpadu přestávají být odpadem podle směrnice 2008/98/ES, zejména
na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice.
Návrh hodnocení, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy stavebního
a demoličního odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES je členěn na úvodní část a tři přílohy. První přílohou
jsou kritéria platná pro stavební a demoliční odpad. Tato příloha je obsahuje
následující části:
− seznam odpadů – stavební a demoliční odpady;
− přejímka stavebních a demoličních odpadů do recyklačního zařízení;
− postupy hodnocení – předúprava;
− kvalita stavebního a demoličního odpadu, který přestal být odpadem.
Zde je uveden rozsah ukazatelů a návrhy limitů pro jednotlivé kvalitativní třídy
včetně ekologicko-technické oblasti použití.
Příloha II uvádí postup hodnocení výrobku ze stavebního a demoličního odpadu
a součástí přílohy III je prohlášení o shodě s kritérii pro stanovení, kdy stavební
a demoliční odpad přestává být odpadem.
5. Závěr
Existence systému posuzování výrobků z odpadů pomocí obecně závazných
předpisů by měla zásadní vliv na jejich uplatňování na trhu a následné využívání ve
stavebnictví. To by pak vedlo jednak k jejich širšímu využívání již v projekční fázi, ale
také k jejich cenovému přibližování k cenám nerostných surovin obdobných
vlastností. Nastavením jednotných pravidel pro hodnocení výrobků z odpadů by se
zjednodušil a zpřehlednil pohled na tyto výrobky jak uživatelem, tak i případným
kontrolním orgánům.
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Abstract
The article deals with the quality management of recycled aggregate produced
from construction and demolition waste. It also pointed to the types and sources of
material flows in this area, including the capacity of the all branch.
1. Úvod
Recyklace stavebních a demoličních materiálů se v podmínkách ČR rozvinula v
průběhu devadesátých let minulého století a v posledních deseti letech se stala zcela
nedílnou součástí stavební výroby. Při použití recyklátů ze stavebních materiálů
nedochází jednak ke zbytečnému nárůstu objemu odpadů ale také zejména
procesem recyklace vzniká cenná druhotná surovina1 - recyklované kamenivo2
(betonové, cihelné, asfaltové atd.), které je levnější a šetrnější k životnímu prostředí
než kamenivo přírodní. Uplatnění nachází v nejrůznějších aplikacích ve stavebnictví.
S ohledem na zpracovávané objemy je však pro každého dodavatele recyklovaného
kameniva nejzajímavější jeho využití na rozsáhlých liniových stavbách - zejména na
stavbách komunikací.
V posledních měsících má veřejnost možnost sledovat v této oblasti i řadu
negativních informací, týkajících se nekvalitně provedené dálnici D47 v ostravském
úseku (dle platného značení se jedná ve skutečnosti o dálnici D1). Laická i odborná
veřejnost s údivem pozorují mediální přestřelky dvou hlavních aktérů - Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) a firmy Eurovia CS, kteří vinu za zvlněnou dálnici svalují jeden
na druhého (resp. třetího - dodavatele strusky, která byla do stavby použita, firmu
Harsco Metal). Oproti různým mediálním prezentacím obou hlavních protagonistů si
však zejména odborná veřejnost klade řadu otázek - jak k tomuto stavu ve
skutečnosti došlo, čím je to způsobeno, šlo o neznalost (ať při zadávání nebo
realizaci stavby) nebo je za vším obyčejný podvod, jak lze zabezpečit, aby se
Za druhotnou surovinu je považována látka či předmět, které přestaly být odpadem a dosud
nevstoupily do procesu výroby či využití, pokud se s takovou látkou či předmětem běžně obchoduje a
existují technické charakteristiky jako např. technické či oborové normy, obchodní zvyklosti apod.,
které umožňují látku či předmět jednoznačně popsat pro potřeby obchodu či technologie výroby.
Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.
1

Platný název dle harmonizovaných norem ČSN EN, které umožňují jednoznačně využití
recyklovaných inertních minerálních stavebních materiálů jako recyklovaného kameniva. Např. ČSN
EN 12620, ČSN EN 13242 atd. V těchto normách je vždy definováno kamenivo jako „zrnitý materiál
používaný ve stavebnictví; kamenivo může být přírodní, umělé nebo recyklované“. Recyklované
kamenivo je definováno jako „kamenivo získané zpracováním anorganického materiálu dříve
použitého v konstrukci“.

2
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obdobná situace nemohla opakovat atd. Protože nikde nebyla dosud prezentována
prokazatelná a ověřitelná fakta, nelze přirozeně činit žádné závěry. Ministerstvo
dopravy přislíbilo provedení nezávislého šetření zahraniční firmou, takže si budeme
muset počkat, co (a zda vůbec něco) bude v rámci šetření odhaleno. A to čekání
bude pravděpodobně dost dlouhé - určitě spíše v řádu roků než měsíců.
Tento příspěvek si neklade za cíl tuto situaci dále pitvat, ale využívá ji jako jakési
memento a věnuje se problematice zabezpečení systému výroby kvalitního
recyklovaného kameniva z nejrůznějších druhů stavebních a demoličních odpadů.
2. Systémy sběru stavebních a demoličních odpadů
Základní předpoklad pro zabezpečení jakosti produkovaného recyklovaného
kameniva ze stavebních a demoličních odpadů je striktní dodržení technologických
pravidel v celém procesu jeho vzniku. Ten začíná již při plánování demoličních prací,
pokračuje vlastní demolicí, separací jednotlivých druhů odpadů, manipulací s nimi,
dále samotnou výrobu recyklátů a končí zabudováním recyklovaného kameniva do
stavby.
Schematicky lze celý řetězec znázornit dle obr. 1.
PLÁNOVÁNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ

VLASTNÍ DEMOLICE včetně:
separace nebezpečných a nerecyklovatelných
odpadů
separace jednotlivých složek vhodných pro
recyklaci (betony a železobetony, cihelné zdivo,
keramika, zemina, kamenivo, asfalty atd.

MANIPULACE SE SEPAROVANÝM SDO A VÝROBA
RECYKLOVANÉHO KAMENIVA
převoz do recyklačního střediska či k recyklační lince
skladování a manipulace před recyklací,
vlastní proces recyklace (předtřídění, separace,
drcení, separace železa, třídění),
manipulace s recyklovaným kamenivem,
ověření jakosti - provedení nezbytných zkoušek.

PŘEVOZ NA STAVENIŠTĚ A ZABUDOVÁNÍ DO STAVBY

obr. 1 Proces vzniku a aplikace recyklovaného kameniva jako druhotné suroviny
Systém získávání stavebního a demoličního odpadu pro účely následné recyklace
je ovlivněn celou řadou faktorů, spojených se vznikem tohoto materiálu. Zejména se
jedná o:
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− charakter stavby, ze které stavební a demoliční odpad vzniká ať již v důsledku
demolice, rekonstrukce nebo nové stavby (nadzemní stavba, liniová stavba,
stavba tunelu atd.),
− množství a druhové složení stavebního a demoličního odpadu,
− u demolicí způsob jejich provádění (selektivnost demolice – důsledné
oddělování jednotlivých druhů stavebního a demoličního odpadu).
Sběr stavebního a demoličního odpadu probíhá nejčastěji těmito způsoby:
− původce, resp. držitel odpadu jej odevzdá v závodě, který tento přímo materiál
recykluje,
− původce, resp. držitel odpadu jej odevzdá v mezideponii stavebních a
demoličních odpadů (jejíž provozovatel má souhlas k nakládání se stavebními a
demoličními odpady). V těchto mezideponiích probíhá vlastní recyklace
kampaňovitě, podle množství uložených SDO,
− vzniklý stavební a demoliční odpad se recykluje přímo v místě svého vzniku.
Pokud je recyklát vyrobený tímto způsobem opět užit při následné stavbě v
místě majitelem demolované (rekonstruované) stavby, nestává se podle zákona
185/2001 Sb. o odpadech ve znění násl. předpisů dle §3 odst 1 odpadem (proto
takto recyklovaný stavební a demoliční odpad není zahrnut do statistik
nakládání s odpady).
Systém sběru stavebního a demoličního odpadu bývá velmi často regulován
obcemi, které jsou ve svých vyhláškách oprávněny stanovit způsoby nakládání se
SDO. V tomto případě obec podle své velikosti může stanovit jedno až několik
středisek, kde je vzniklý stavební a demoliční odpad přímo recyklován nebo
mezideponován. V ČR obce neprovozují přímo recyklační linky na zpracování
stavebního a demoličního odpadu, ale řada z nich vlastní mezideponie na dočasné
uložení tohoto materiálu před vlastní recyklací.
Na základě provedených šetření „Asociací pro rozvoj recyklace stavebních
materiálů v České republice“ (ARSM) v roce 2011 bylo zjištěno, že po celé ČR
existuje rozsáhlá síť recyklačních středisek a mezideponií stavebního a demoličního
odpadu, kde jej mohou jeho původci za poplatek ponechat k recyklaci (podrobněji viz
kap. 4).
3. Recyklované kamenivo, jeho výroba a použití
Někteří si v současné době v souvislosti s kauzou zvlněné D47 kladou
zcela logickou otázku - není užívání recyklovaných stavebních materiálů ve
stavbách nepřijatelně vysokým rizikem?
V první řadě je třeba zdůraznit, že struska (ať ocelárenská nebo vysokopecní) či
studený odval, které jsou uloženy ve stavbách zmíněných v úvodu tohoto příspěvku,
nejsou stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad je zařazen
v Katalogu odpadů (vyhláška 381 / 2001 Sb. ) ve skupině 17, kdežto struska ve
skupině 10 - „Odpady z tepelných procesů“, podskupina 10.02 - „Odpady z průmyslu
železa a oceli“ pod č. 100202 - „Nezpracovaná struska“, příp. 100201 „Odpady ze
zpracování strusky“. Na druhé straně je však skutečností, že zpracovaná struska (ať
vysokopecní nebo ocelárenská) byla v uplynulých letech úspěšně využívána jako
alternativa k přírodnímu kamenivu. K jejímu zpracování se využívá takřka shodné
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technologie, jako pro výrobu recyklovaného kameniva z inertních stavebních a
demoličních odpadů.
Zkušenosti z aplikace recyklovaného kameniva, vyrobeného z betonu, cihelného
zdiva, asfaltových povrchů komunikací či jejich podloží v průběhu minulých let jasně
prokázaly, že použití recyklátů je zcela bezpečné. Příslušné normy však také
stanovují zcela jednoznačné podmínky pro jejich využití. Nejčastěji se jedná
recyklované kamenivo dle těchto norem:
- ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu (norma určuje vlastnosti kameniva a fileru
jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného
materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do betonu).
- ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (norma stanovuje vlastnosti
kameniva a fileru, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo
recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a povrchových vrstvách
pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch).
- ČSN EN 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).
Nejčastěji bývá recyklát ze stavebního a demoličního odpadu (inertní minerální
sutě) využíván podle ČSN EN 13 242. Rozsah zkoušek a deklarace vlastností
(obdobně jako u ostatních norem pro kamenivo) se omezuje dle zamýšleného použití
kameniva (např. dle Technických podmínek TP 210 „Užití recyklovaných stavebních
demoličních materiálů do pozemních komunikací), příp. jeho původu. Základní
požadavky na prokazování vlastností, které přicházejí pro případ recyklovaného
kameniva v úvahu jsou zejména:
1. Požadavky na geometrické vlastnosti
a) zrnitost,
b) tvar zrn hrubého kameniva (index plochosti a tvarový index),
c) procentní podíl ostrohranných a oblých zrn,
d) obsah jemných částic
2. Požadavky na fyzikální vlastnosti
a) odolnost proti drcení hrubého kameniva
b) odolnost hrubého kameniva proti otěru
c) objemová hmotnost zrn
d) nasákavost
3. Trvanlivost
V případě vydání prohlášení o shodě musí producent recyklátu zajistit provedení
počátečních zkoušek typu a dále řízení shody tak, aby zajistil shodu výrobku –
recyklátu s normou deklarovanými hodnotami.
Tento proces lze dokonce dle uvedené ČSN EN dovést až do vydání certifikátu
CE – zejména jako recyklované „kamenivo do podkladních a ochranných vrstev
obslužných, místních komunikací, nemotoristických, dočasných komunikací“.
Kromě sledování fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného kameniva je
pro jeho bezpečné používání v nových stavebních konstrukcích vhodné i sledování
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kvality původního materiálu (stáří, pevnosti, stupně chemického, fyzikálního či
mechanického znečištění3 ), a také určení způsobu sekundárního zpracování a
specifikace zvláštních požadavků na výrobu nových konstrukčních prvků.
Je také třeba zdůraznit, že při zpracování recyklátů ve stavbě je nutno dodržet
více technologickou kázeň než při použití přírodního kameniva. Aby byla dosažena
požadovaná pevnost po zhutnění je kromě jiného např. nutné, aby měl recyklát
optimální vlhkost stanovenou jeho producentem (optimálně zvlhčený recyklát lze u
řady producentů za mírný příplatek zakoupit přímo). Dále musí být recyklát kvalitně
zhutněn.
Z uvedeného stručného přehledu je tedy naprosto jednoznačné, že recyklované
kamenivo musí splňovat celou řadu kritérií, jejichž zajištění (a prokázání) i aplikace je
spojeno s nemalými finančními prostředky. Pokud by se místo recyklovaného
kameniva použil jakýkoliv neupravený stavební odpad (s výjimkou výkopové zeminy),
bude výsledek zcela nepoužitelný. Bohužel v typických českých poměrech, na které
jsme si již naneštěstí pomalu zvykli, je šizení a okrádání, zejména ve spojitosti
s veřejnými zakázkami, zcela běžnou záležitostí. Je prokázáno, že zpracování jedné
tuny vytříděného stavebního odpadu (např. cihelného zdiva či betonů bez výztuže)
nebo strusky se v nákladech pohybuje kolem 70 až 90,- Kč (tím je míněno pouze
drcení a třídění na 3 frakce a nezbytná manipulace a provádění pravidelných
zkoušek). Z toho je zřejmé, že zisky toho, kdo dodá na stavbu místo recyklovaného
kameniva pouze neupravený odpad (stavební či strusku), jsou při použitém množství
např. 300.000 tun bezesporu velice zajímavé.
4. Materiálové toky v oblasti stavebních a demoličních odpadů
Pro tvorbu jakéhokoliv systému pro oblast využívání druhotných surovin je zcela
nezbytné analyzovat materiálové toky - tzn. zdroje i způsoby nakládání s nimi. ARSM
se této problematice věnuje dlouhodobě a velmi intenzivně. V uplynulém desetiletí
každoročně prováděla i vlastní průzkum u hlavních výrobců recyklátů ze stavebních
a demoličních odpadů. S ohledem na současné trendy v recyklaci stavebních a
demoličních odpadů, kdy si řada stavebních firem pořizuje vlastní drtiče a třídiče pro
recyklaci a vyrobené recykláty používá pro svoji potřebu, je zjištění skutečného stavu
velmi obtížné. Proto od roku 2009 vychází při stanovení materiálových toků ARSM
jak z poznatků získaných z analýz v předchozích letech, tak i z databáze ISOH,
kterou vede pro potřeby Ministerstva životního prostředí CENIA.
Z analýz z předchozích let bylo ze strany ARSM jednoznačně prokázáno, že
produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů je v databázi ISOH,
zastoupena pouze ca 50% (podle jednotlivých skupin odpadů), zbývajících 50% jde
mimo tuto databázi. Lze však konstatovat, že obdobně nepřesný systém vykazování
nakládání se stavebními a demoličními odpady a produkce recyklátů z nich
vyrobených je ve většině evropských zemí.
S vědomím výše uvedené skutečnosti je pak nutno nahlížet i na tabulku produkce
stavebních a demoličních odpadů za roky 2006 až 2010 (tab. 2). Způsoby nakládání
se stavebními a demoličními odpady jsou uvedeny v tab. 3.

Z hlediska obsahu škodlivin je nezbytné, aby druhotné suroviny použité pro výrobu recyklovaného
kameniva splňovaly alespoň požadavky dané v Příloze 10 Vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
3
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Tab. 2. Produkce vybraných stavebních a demoliční odpadů v letech 2006 – 2010
skupina

rok
2006
[kt]

odpad

rok
2007
[kt]

rok
2008
[kt]

Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi neuvedené pod č. 17 01 06
Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu
Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01

3 240
1 108
963
39
1 026
345
339

4 628
1 815
761
12
1 958
505
493

17 05

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

7 834

9 176 11 396 10 708 10 845

7 237
145

8 481 10 026
292
707

17 06
17 08
17 09
17 09 04

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

2 998
1 132
919
15
886
516
513

rok
2010
[kt]

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03
17 03 02

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
17 05 08
číslem 17 05 07

2 934
1 224
861
13
793
445
437

rok
2009
[kt]

3 167
1 163
834
18
1 130
466
456

9 116
1 003

8 825
1 687

266

79

175

54

47

81
8
418
343

96
10
702
642

86
6
497
449

74
7
580
485

111
7
614
555

11 926 15 118 15 365 14 883 15 210

z toho 1701 + 170302 + 170904
což z celkového SDO činí [%]
Zdroj - databáze CENIA

3 818
32%

5 681
38%

3 778
25%

3 949
27%

4 156
27%

Tab. 3. Způsoby nakládání se stavebním a demoličním odpadem v roce 2009 a 2010

Zdroj - databáze CENIA
Vysvětlivky k tabulce 3:
Kódy nakládání dle zákona č. 185/2001 Sb. a databáze CENIA
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R5 .... AR5+BR5 .....Vlastní + převzatý odpad - recyklace/znovuzískání ostatních
anorganických materiálů
N1 .... AN1 +BN1.....Vlastní + převzatý odpad - využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy
apod.
D1 .... AD1 +BD1....Vlastní + převzatý odpad - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
(skládkování)
Poznámka k tab. 2 a 3: Součty uvedené v jednotlivých skupinách (šedá pole) zahrnují i
hodnoty v tabulce neuvedené (jedná se o materiály znečištěné nebezpečnými látkami,
jejichž recyklace je obtížná a tato problematika je mimo rámec tohoto článku.

5. Kapacity recyklačních zařízení
Z hlediska materiálových toků lze na základě šetření Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v ČR v letech 1999 až 2008 [2] konstatovat, že objemy
stavebních a demoličních odpadů zrecyklovaných v prostoru demolic dosahují ca
50% až 60% produkce recyklovaných materiálů v ČR. Jinými slovy řečeno, množství
recyklovaných materiálů produkovaných přímo v prostoru recyklačních provozoven je
přibližně shodné, nebo mírně nižší, než množství recyklátů vyprodukovaných přímo
v lokalitách demolic.
V České republice bylo dle šetření provedeného ze strany Asociace pro rozvoj
recyklace stavebních materiálů v ČR počátkem roku 2011 přibližně 88
podnikatelských subjektů, které vlastní jedno nebo více strojních zařízení pro
recyklaci stavební a demoliční sutě a mají veškerá nutná povolení a souhlasy
k nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tyto firmy provozují po celém
území ČR (ale občas také v zahraničí - např. Slovensko, Bulharsko, Srbsko) celkem
cca 133 drtičů (většinou mobilních) s celkovou reálnou hodinovou kapacitou
zpracovávaného materiálu zhruba HK = 9.700 tun/hod a 105 třídičů (také
v převážné míře mobilních) [1]. Celková roční kapacita recyklačních zařízení tedy
v současnosti dosahuje při jejich předpokládaném ročním časovém využití PHR =
1.500 hod hodnotu:
CK = PHR * HK = 1.500 * 9.700 = 14,55 miliónů tun ročně
Celková množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů (včetně
výkopových zemin a kameniva) dosahovala dle databáze ISOH (2011) v letech 2006
až 2009 celkově 2,5 až 3,1 miliónu tun. Dle databáze ARSM se toto množství
pohybovalo v rozmezí 4,7 mil. tun (2006) až 6 mil. tun (rok 2007).
Jak je z výše uvedeného zřejmé, je v ČR výrazný nepoměr mezi výrobní kapacitou
strojních technologií pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu a produkcí
recyklátů z něj vyrobených. Kapacitně je obor recyklace stavebních a demoličních
odpadů v současnosti nastaven tak, že by byl schopen zpracovávat 2,5 až 3 krát
vyšší objemy, než které jsou pro recyklaci k dispozici.
Disproporci mezi výkonností pořízené technologie (většinou mobilního drtiče a
třídiče a s tím související další stroje - např. nakladače a rypadla) řeší jejich
provozovatelé tím, že nabízejí své služby (zejména v období mimo stavební sezónu)
v kamenolomech, kde pracují jako sekundární, případně terciární drtiče přírodního
stavebního kamene.

70

Závěr
Recyklované kamenivo ve stavební výrobě nacházelo, nachází a nacházet bude
stále široké uplatnění. Při jeho použití dochází jak k šetření nerostného bohatství (ani
zásoby kameniva nejsou nekonečné), tak i úsporám při vlastní stavbě. Je však
nezbytné pečlivě dodržovat systém řízení jakosti jak při výrobě umělého kameniva,
tak i jeho aplikaci. I v podmínkách ČR je dále uvažováno s postupným zvyšováním
podílu recyklovaného kameniva ve stavbách - resp. zvyšující se mírou recyklace
stavebních a demoličních odpadů [1]. Toto je výrazně podporováno i v rámci
aktuálně připravované politiky ČR v oblasti druhotných surovin.
6. Literatura
[1] kolektiv: „Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných
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Abstract
This paper deals with availability of raw materials, which is a basic condition for the
functioning of the economies of EU Member States and for increasing their
competitiveness. The question of material resources must be addressed in
an integrated EU strategy. It is necessary to guarantee lower consumption of primary
raw materials by increasing resource efficiency and recycling support. Secondary raw
materials represent a significant part of the state raw material base. Secondary raw
material policy is the first document of the Czech Republic, which creates a strategic
framework for the effective use of secondary raw materials.
Úvod
Fungování ekonomik členských států Evropské unie a zvyšování jejich
konkurenceschopnosti je podmíněno zajištěním dostupnosti surovin. Pro členské
státy EU je nutné zaručit rovnocenné podmínky přístupu k surovinovým zdrojům ve
třetích zemích, lepší rámcové podmínky pro těžbu surovin v EU a snížit spotřebu
primárních surovin zvýšením účinnosti zdrojů a účinnou podporou recyklace. Otázka
surovinových zdrojů musí být proto řešena v rámci integrované strategie EU.
Průmyslová výroba je závislá na zdrojích, jejichž dostupnost se v posledních letech
podstatně mění a jejich získávání je pod čím dál větším tlakem. S rozvojem
inovativních technologií v různých oblastech hospodářství ČR i EU se zejména
zvyšuje poptávka po vzácných a drahých kovech. V roce 2010 označila EU za
suroviny, jejichž dostupnost klesá (tzv. kritické suroviny) antimon, beryllium, fluorit,
galium, germanium, grafit, indium, kobalt, kovy platinové skupiny, vzácné zeminy,
magnezium, niob, tantal a wolfram1.
Nepřijatelným scénářem je situace, kdy by tyto kritické suroviny nebylo možné
dovážet a to z různých důvodů (finanční, dopravní, legislativní, různé formy embarga
apod.), čímž by se snížila mezinárodní konkurenceschopnost evropských podniků
a evropský průmysl by byl nucen zastavit v EU svou výrobu. Dodávky může ohrozit
zejména to, že většina celosvětové těžby těchto kritických surovin je soustředěna jen
v několika málo zemích např. Čína má antimon, fluorit, galium, germanium, grafit,
indium, kovy vzácných zemin, magnesium a wolfram, Rusko má kovy platinové
skupiny, Konžská demokratická republika kobalt a tantal a Brazílie niob a tantal. Již
v roce 2011 došlo v oblasti kovů vzácných zemin k tomu, že Čína jako dominantní
distributor, omezila jejich dodávky na světové trhy.
1

Zpráva ad-hoc Pracovní skupiny pro definování kritických surovin s názvem „Critical raw materials
for the EU“, zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
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K zabránění vzniku tohoto nežádoucího stavu i v případě dalších surovin, je třeba
vytvořit vhodný rámec na podporu udržitelnosti dodávek z evropských zdrojů, zlepšit
efektivitu jejich využívání, více podporovat a využívat recyklaci. S tímto souvisí též
spravedlivé jednání na zahraničních trzích. Je nezbytné, aby evropský průmysl mohl
i nadále hrát vedoucí úlohu v oblasti nových technologií a inovací. Podnikům nesmí
být v žádném případě omezen přístup k surovinám. Předcházení surovinové
nedostatečnosti zdůrazňuje současná strategie EU „Evropa 2020 Strategie pro
inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění“2, která je výchozím dokumentem
pro stanovení hospodářské strategie EU do roku 2020.
Význam druhotných surovin
Významnou a neoddělitelnou součástí surovinové základny všech členských států
EU jsou druhotné suroviny. Posilování trendu využívání druhotných surovin je
právem jednou z priorit, neboť materiály a výrobky, které již ukončily životní cyklus,
jsou po úpravě opět použitelné pro další výrobní procesy a nahrazují tak přírodní
zdroje. Tento systém zacházení se surovinovými zdroji poskytuje možnost omezit
závislost ČR na dovozu těchto stále cennějších surovin.
Význam druhotných surovin spočívá ve snižování energetické a materiálové
náročnosti ve všech výrobních odvětvích, snižování emisí z průmyslové činnosti
a v neposlední řadě se podílí na snižování objemu těžby primárních surovin.
Druhotné suroviny uzavírají tok zdrojů, ve kterém vydobytá primární surovina
prochází mnoha životními cykly, tj. produkce výrobků, po ukončení životnosti
přepracování na druhotnou surovinu, která je vstupní surovinou pro výrobu stejných
nebo jiných výrobků.
V druhotných surovinách je skryt významný a dosud plně nevyužitý potenciál,
jehož odhalení je závislé na podpoře výzkumu nových technologií na jejich získávání,
zpracování a využívání. Průmysl druhotných surovin patří v ČR historicky mezi
tradiční obory hospodářství. Mezi tradiční druhotné suroviny patří v ČR železný šrot
a odpad neželezných kovů, sběrový papír, skleněné střepy, použité textilie, dřevo, a
poslední době stále více i použité plasty a řada dalších. S rozvojem hospodářství,
který si vyžaduje inovace, se zvyšuje spotřeba surovin a zároveň i poptávka po
nových netradičních surovinách, a tím se rozšiřuje i okruh využitelných druhotných
surovin.
Podle informace Svazu průmyslu druhotných surovin působí v současné době
v ČR na trhu druhotných surovin cca 1500 subjektů. Celkově je v oboru cca 400
společností a cca 1100 soukromých podnikatelů. Objem finančních prostředků trhu
druhotných surovin v ČR představuje roční hodnotu cca 40 - 50 mld. Kč, v oboru
pracuje cca 20 - 30 tis. zaměstnanců. Ročně je upraveno více jak 3,5 mil. tun
železného šrotu, 120 tis. tun neželezných kovů, více jak 800 tis. tun sběrového
papíru, 140 tis. tun skleněných střepů, více jak 130 tis. tun plastů, recyklován je
sběrový textil a další komodity3.

2

Sdělení Komise: EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
česká verze: KOM (2010)2020 ze dne 3.3.2010 v konečném znění, zdroj:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF
3
Současný stav o hospodaření s druhotnými surovinami v ČR (2011), údaje poskytnuty Svazem
průmyslu druhotných surovin (SDPS APOREKO) na základě dat členských organizací.
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Aktivity ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti druhotných surovin
Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje získávání zdrojů druhotných surovin
a postupné nahrazování primárních surovin tam, kde je to možné a efektivní.
Upřednostňuje tedy prevenci vzniku odpadů s cílem získávání druhotných surovin.
V souvislosti se skutečností, že je MPO gestorem za snižování administrativní zátěže
podnikatelů, vyvíjí snahy o eliminaci složitých administrativních postupů určujících,
kdy se z odpadu může stát neodpad a mohlo s ním být nadále zacházeno jako se
surovinou. Je tedy zřejmá potřeba změny pohledu na druhotné zdroje, získané z již
jednou použitých materiálů a výrobků. Tyto cenné zdroje by měly být nejprve
v maximální možné míře využity pro další výrobu a teprve v případě, že nebude
zajištěna vhodná technologie pro jejich úpravu a zpracování a nebude po nich
poptávka, nakládat s nimi jako s odpady. Lze tak přispět k zajištění surovinových
zdrojů potřebných pro hospodářství ČR, snížení závislosti na dovozu surovin a tím
zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků.
MPO od června 2011 zajišťuje sekretariát pro nový poradní orgán vlády „Rada
vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR“ (dále jen Rada vlády“), jehož
předsedou je ministr průmyslu a obchodu. Tento poradní orgán poskytuje vládě
podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů
významných pro hospodářství České republiky zejména s ohledem na zajištění
energetické a surovinové základny. Členy Rady vlády tvoří zástupci ministerstev,
dalších orgánů státní správy, orgánů krajské a místní samosprávy, Parlamentu ČR,
průmyslových svazů a asociací, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Rada
vlády navrhuje opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu,
která bude prevencí před hrozbou vzniku kritické situace v oblasti surovinové
a energetické bezpečnosti ČR. V současné době je hlavním předmětem její činnosti
aktualizace Státní energetické koncepce a aktualizace Surovinové politiky ČR.
V rámci Rady vlády je ustaveno 7 pracovních skupin, které předběžně projednávají a
připravují odborné podklady pro jednání Rady vlády, přispívají k lepší komunikaci
mezi jednotlivými orgány státní správy i mezi státní správou a podnikatelskou sférou.
Jedna z pracovních skupin je speciálně zaměřena přímo na oblast druhotných
surovin.
Politika druhotných surovin ČR na období 2012 - 2030
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo aktualizaci Surovinové politiky ČR,
která je nově členěna na dvě základní části: část I. - Politika nerostných surovin ČR a
část II. - Politika druhotných surovin ČR. Podkladem pro Politiku druhotných surovin
ČR byl Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin,
který byl zpracován v letech 2010 – 2011 Vysokou školou ekonomickou v Praze ve
spolupráci se společností EKO-KOM a.s. a týmem cca 29 odborných expertů z celé
ČR.
Politika druhotných surovin ČR je historicky prvním dokumentem ČR, který vytváří
strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Stanovuje cíle a
opatření, na základě analýzy, 10 základních komodit a zdrojů druhotných surovin,
které jsou po zpracování na kvalitu vstupní suroviny, na trhu nejvíce žádány:
1. Kovy
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2. Papír
3. Plasty
4. Sklo
5. Stavební a demoliční hmoty
6. Vedlejší energetické produkty
7. Vozidla s ukončenou životností
8. Odpadní elektrická a elektronická zařízení
9. Pneumatiky
10. Baterie a akumulátory
Výběr komodit je založen na jejich významnosti jako technologického vstupu do
výroby, hmotnostní produkci, potřebě a potenciálu využití v ČR, významnosti exportu
atd. V úvodu Politika druhotných surovin ČR popisuje význam druhotných surovin
a vazby Politiky druhotných surovin ČR na dokumenty EU a ostatní strategické
dokumenty ČR. Stěžejní částí dokumentu je analýza potenciálu druhotných surovin
materiálově využitelných. Pro jednotlivé komodity druhotných surovin jsou
v dokumentu obsaženy následující analýzy a zjišťování:
•
•
•
•
•
•

Analýza technických a ekonomických podmínek pro využívání druhotných
surovin (současné možnosti a kapacity využívání druhotných surovin v ČR)
Zjišťování a vyhodnocování faktorů ovlivňujících nakládání s druhotnými
surovinami (pozice trhu druhotných surovin v národním hospodářství)
Analýza materiálových toků druhotných surovin (výskyt a jeho prognóza, sběr,
úprava, zpracování, obchodování) a souvisejících finančních toků
Charakteristiky jednotlivých komodit pro účely statistického zjišťování
druhotných surovin
Strategické cíle a opatření k jejich dosažení včetně odpovědných orgánů
státní správy a termínu splnění
Nástroje Politiky druhotných surovin (potenciální nástroje regulace, nástroje
využitelné v podmínkách ČR)

Dokument zahrnuje i problematiku potenciálu druhotných surovin energeticky
využitelných, s rozdělením na tuhé, kapalné a plynné sekundární energetické zdroje.
Řešen je též potenciál tuhých odpadů, a dále kapacita a charakter provozovaných
spalovacích zdrojů v ČR využitelných pro spalování/spoluspalování tuhých
alternativních paliv.
Základní strategické cíle Politiky druhotných surovin ČR:
• Zvyšovat soběstačnost ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních
zdrojů druhotnými surovinami.
• Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě
vhodné pro další využití v průmyslu.
• Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování
energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné
eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.
• Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru
druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR.
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•

Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů,
které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin
v hospodářství ČR.

Podrobné rozpracování opatření uvedených v Politice druhotných surovin bude
řešit Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových
zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, který bude
zpracováván cca do poloviny roku 2013. Obsahem budou konkrétní opatření,
podrobně rozpracovaná formou úkolů k jednotlivým komoditám druhotných surovin,
včetně termínů plnění a určení gesce. Postupným plněním takto stanovených úkolů
se bude Politika druhotných surovin ČR uvádět do praxe a nastartuje se tak nový
efektivní přístup k druhotným surovinám.
Návrh Politiky druhotných surovin ČR i návrh Politiky nerostných surovin ČR (jako
jeden dokument Surovinová politika ČR) byl již Radou vlády projednán a schválen.
Ovšem vzhledem k tomu, že Surovinová politika ČR je v přímé vazbě se Státní
energetickou koncepcí ČR, jejíž aktualizace stále probíhá, nelze předložit
Surovinovou politiku ČR do připomínkového řízení. S ohledem na uvedené propojení
budou tyto významné dokumenty tj. Státní energetická koncepce ČR a Surovinová
politika ČR předkládány do připomínkového řízení současně. Z uvedeného důvodu
se projednávání a schvalování Politiky druhotných surovin ČR ve vládě oproti
původnímu předpokladu posouvá na termín do 30.6 2012.
Na přípravě Strategického analytického dokumentu pro oblast využívání
druhotných surovin a též na zpracování návrhu Politiky druhotných surovin ČR se
formou připomínek a návrhů významně podílela i Pracovní skupina pro druhotné
suroviny při Radě vlády. Práce členů této pracovní skupiny, mezi které patří i
zástupce Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, si velice vážím a
patří jim uznání a poděkování za jejich spolupráci, kterou uvítám i v následujícím
období při přípravě Akčního plánu.
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A DAT ROKU 2010
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SYSTEM OF THE CZECH REPUBLIC – THE EVALUATION WITHIN THE WASTE
MANAGEMENT PLAN IN 2010
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ředitel odboru odpadů,
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Abstract
The target of the Czech Republic to reach the rate of recovery 50 % by weight
of construction and demolition waste produced by 31. 12. 2005 and 75 % by weight
by 31. 12. 2012 had been already fulfilled. In 2010, the country recovered 84.8 %
by weight of the C&D total waste production.
1. Legislativní evropské a národní vymezení
Stavební a demoliční odpady (SDO) nemají sice z pohledu Evropského
společenství stanoven jednotný právní předpis jako je tomu u jiných odpadových
komodit, a možná právě proto je procento jejich využívání z pohledu Plánu
odpadového hospodářství ČR na vynikající úrovni. Legislativní rámce jsou nicméně
řadu let v právním řádu ČR stanoveny dobře známým zákonem č. 185/2001 Sb.,
odpadech a nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR, v platných zněních.
2. Cíle a plnění oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady
Cíl využívat 50 % hmotnosti vznikajících SDO do 31. 12. 2005 a 75 % hmotnosti
vznikajících SDO do 31. 12. 2012 je již splněn. Už v roce 2005 bylo využito 85,1 %
SDO z celkové produkce a v roce 2007 dosáhl podíl využitých až 91,7 %. V roce
2008 došlo opět ke zvýšení využívání SDO na rekordních 100,9 % z celkové
produkce SDO. V roce 2009 kleslo využití na 93,8 % a v roce 2010 k úrovni roku
2005 na 84,8 %. Nicméně veškeré cíle stanovené v roce 2003, kdy skutečně nebylo
jisté, jakým směrem se bude vyvíjet používání vzniklých SDO, jsou v porovnání
s jinými členskými státy Společenství vynikající.
Vyšší využívání nad úroveň 100 % ve vztahu k produkci v roce 2008 bylo
způsobeno tím, že byl využíván i SDO skladovaný a SDO od původců, kteří
nepodléhali povinnosti hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona
o odpadech.
V roce 2010 se produkce SDO meziročně zvýšila o 2,4 % na 15,6 mil. tun. Podíl
SDO na celkové produkci dosáhl 49,2 % a jejich využití činilo, jak je již výše
uvedeno, 84,8 % odpadů.
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Jednotka
Celková produkce
stavebních a
demoličních odpadů

2002

2003

2004

Stavební a demoliční odpady
2005
2006
2007

2008

2009

2010

1000 t/rok

8 802,5

9 748,5

Podíl na celkové
produkci odpadů

%z celkové
produkce odpadů

23,2

26,9

37,4

39,9

42,7

48,6

59,5

47,4

49,2

Podíl využitých
odpadů
(R1,R3,R4,R5,R11,
N1)

%z celkové
produkce odpadů

55,9

76,9

77,9

85,1

108,9

91,7

100,9

93,8

84,8

14 489,8 11 893,1 11 983,8 15 196,8 15 423,6 15 279,7 15 643,1

Zdroj: MŽP, VÚV T. G. M. – CeHO, CENIA, 2011
3. Azbest a azbestová vlákna ve stavebních a demoličních odpadech
Výroba, uvádění na trh a používání azbestových vláken je omezeno nařízením
(ES) č. 1907/2006 REACH. Nakládání s odpady z azbestu je striktně vymezeno
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platných zněních.
Oba předpisy ukládají původcům odpadů a oprávněným osobám, které nakládají
s odpady s obsahem azbestu, povinnost zajistit, aby při tomto nakládání nebyla
z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo prach. Odpady s obsahem
azbestu se smí ukládat pouze na skládky k tomu určené za přísných podmínek.
Pro informaci v roce 2006 vzniklo 10 175 tun, v roce 2007 11 678,58 tun, v roce
2008 16 645,95 tun, v roce 2009 23 037,77 tun a v roce 2010 pak 35 941,87 tun
odpadů azbestu. I přes poměrně vysoký meziroční nárůst produkce odpadů
s obsahem azbestu je podíl těchto odpadů k celkové produkci SDO zanedbatelný.
Prakticky všechny odpady s obsahem azbestu jsou odstraňovány v souladu
s legislativou jeho řízeným uložením na skládky, tedy způsobem zabraňujícím jeho
rozptylu do složek životního prostředí. Nárůst v oblasti produkce odpadů s azbestem
je pozitivním jevem, jelikož zajišťuje, že s uvedenými odpady je nakládáno legálně
a při jeho odstraňování je zabráněno rozptylu azbestu do životního prostředí.
K minimalizaci vzniku nebezpečných SDO a k podpoře využívání SDO byl
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem pro místní rozvoj
aktualizován Metodický pokyn k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady
z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Nakládání s azbestem omezuje rovněž
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Řešící
projektovou dokumentaci v případě demoličních prací a požaduje, aby v technické
zprávě projektant zajistil „stavebně technický průzkum na výskyt azbestu“.
I když zmiňuji legální nakládání s odpady azbestu, je faktem, že dle zpráv
ze 150 kontrolovaných skládek ČIŽP v roce 2010, bylo mj. zjišťovaným správním
deliktem používání SDO s příměsí odpadu obsahujícího azbestová vlákna jako
materiálu na technické zabezpečení skládky.
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4. Závěry
V menší míře, ale s rostoucím trendem, bylo zpracováváno dřevo vytříděné
ze SDO na palivo. S čímž se do budoucna počítá i v rámci 3 projektů na vybudování
zařízení na energetické využívání odpadů o celkových kapacitách 437 000 tun
směsného komunálního odpadu.
Do budoucna, avšak v historické krátké době, očekávám udržitelnost nakládání
s SDO a zejména konkurenceschopnost vzniklých toků materiálů zpětně
využívaných pro různé účely s cílem náhrady primárních zdrojů.
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TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ SEPARACE KOVŮ A NEKOVŮ,
VÝZNAMNÝ PŘÍNOS PRO RECYKLACI VE VŠECH OBLASTECH
PRŮMYSLU.
Rudolf Kapp
STROMAG BRNO s.r.o.
Abstrakt
Tento příspěvek představuje činnost jednoho z našich dlouholetých obchodních
partnerů Firmu GAUSS Magneti z Itálie, jejichž výrobní program jistě zasahuje do
tématiky této konference.
Náš každodenní konzumní způsob života vede k vysoké spotřebě surovin, čímž se
vyčerpávají přírodní zdroje a vytvářejí četné potíže se sběrem a likvidací odpadů,
která je velmi nákladná.
Proto se musejí uplatňovat nejrůznější opatření s různými stupni efektivity zajišťující
shromažďování odpadu a záchranu některých materiálů, které mohou být použity
opakovaně. V případě skla, hliníku, oceli, apod. tak lze do jisté míry omezit těžbu
primárních surovin.
Průmyslové využití recyklovaných materiálů ovšem předpokládá jejich vysokou
čistotu, což zpracovatelskému průmyslu přináší další náklady.
Firma Gauss Magneti srl. zajišťuje podle specifických požadavků zákazníků výrobu
širokého rozsahu magnetických systémů pro oblast recyklace ve stavebnictví a
demolicích. Našim cílem je pomoc při překonávání každodenních těžkostí spojených
s touto činností, jako jsou vzrůstající náklady na likvidaci, dopravu, lidskou práci,
omezení plynoucí z nedostatku vhodného prostoru, jeho zastavění budovami a
v neposlední řadě rozpočtové limity.
Recyklace takového materiálu má významný dopad jak ekonomický, tak pro ochranu
životního prostředí – dřevo, cihly, beton, lepenka, střešní tašky, sklo, železné a
neželezné kovy mohou být znovu využity a není třeba je ukládat na skládkách.
Odpad pocházející z oblasti stavebnictví a demolic lze charakterizovat jako
velmi různorodý
• často obsahující jiné příměsi (např. plasty, kovy nebo dřevo)
• obvykle je zpracovávaný přímo na staveništi v mobilních zařízeních .
Hlavními požadavky pro stavební odpad po jeho zpracování magnetickým zařízením
jsou:
1. Možnost opětovného použití stavebního materiálu zbaveného kovů a organických
příměsí (tj. plastů, dřeva i jiných biologicky aktivních substancí)
2. Záchrana plastů neobsahujících PVC (pro výrobu směsných plastů) a dřeva jako
paliva
3. Vyčištění stavebního místa po demolici tak, aby zemina neobsahovala železné
části.
Výsledkem čtyřicetiletých zkušeností v této oblasti je pestrá škála magnetických
recyklačních zařízení učených k získávání železných, neželezných kovů, což přináší
pozitiva jak při ochraně životního prostředí, tak i společnostem zabývajícím se
recyklací stavebních materiálů.
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Zařízení vyráběná divizí separátorů:
• Separátory pracující na principu vířivých proudů určené k oddělení
neželezných materiálů od inertních
• Elektromagnetické separátory a separátory s permanentními magnety pro
oddělení feromagnetického materiálu na dopravníkových pasech.
• Magnetické separátory s vysokou intenzitou pole pro separaci
paramagnetických materiálů (písky, prach, struska,).
• Separační bubny a válce
• Filtry pro odstranění železa z keramických materiálů
• Magnetické separátory pro práškové a granulované materiály.
Systémy pro demagnetizaci –( odmagnetování )
Závěrem shrnutí, několika důležitých informací o firmě a problematice separace jako
celku :
HLAVNÍ OBLASTI UPLATNĚNÍ SEPARÁTORŮ
Naše separátory se používají v aplikacích, kde je nutné oddělit kovy, nebo jiný
materiál, případně chránit technologická zařízení, jako jsou např.:
1 - Ekologie (třídící zařízení, zpracování a spalování pevného odpadu)
2 - Energetika (uhelné elektrárny nebo spalování biopaliv)
3 – Recyklace kovů (drtící linky na vraky automobilů, zušlechťování kovů a zařízení
pro oddělování železných i neželezných kovů z nejrůznějších druhů šrotu jako jsou
zbytky elektrických a elektronických zařízení, kabely, ventily apod.)
4 – Recyklace dřeva a výroba deskového materiálu (výroba dřevotřísky)
5 – Výroba a recyklace pryže, PVC – PE - PET
6 – Těžební průmysl (lomy, doly, drtírny kamene, cementárny)
7- Potravinářství (mlýny, výroba pastů a olejů)
8- Zařízení na drcení hliníku, výrobu automobilových motorů, domácích spotřebičů a
elektronických přístrojů (WEEE=elektrický a elektronický odpad)
9- Recyklace skla
10- Zařízení pro finalizaci při výrobě hliníkových, bronzových, mosazných a
měděných odlitků.
Zařízení vyráběná divizí zdvihací zařízení
– pro manipulaci se separovanými kovy:
• Kruhové magnety pro kovový odpad
• Kruhové elektromagnety s vestavěným generátorem, což dovoluje jejich
relativně snadnou montáž na všechny typy rypadel apod.strojů , bez nutnosti
umístění generátoru do strojního zařízení.
• Obdélníkové magnety pro plechy, bramy, tyčový materiál, potrubí a svitky.
• Elektromagnety se schopností hlubokého průniku magnetického pole do
svazků
• Elektropermanentní magnety pro plechy, bramy, tyčový materiál, potrubí a
svitky.
• Zvedací zařízení s permanentními magnety
• Vakuová zdvihací zařízení pro plechy a potrubí
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Hydromotor s dynamem a řídící elektronikou pro napájení elektromagnetu

Příklad manipulace se
separovaným
kovový odpad
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PRINCIP ČINNOSTI SEPARÁTORŮ A BUBNŮ S PERMANENTNÍMI MAGNETY
NEBO ELEKTROMAGNETY
Intenzivní magnetické pole (vytvořené permanentním magnetem nebo vinutím
protékaným stejnosměrným proudem) magnetizuje feromagnetický materiál a
P - PM

odděluje ho od zpracovávaného materiálu

SEN – SM

TE - TM
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ELEKTROMAGNETICKÉ BUBNY “TEE”
Elektromagnetický buben “TEE”
pro oddělení oceli ze strusky nebo jiného sypkého materiálu

VÝHODY SEPARÁTORŮ S PERMANENTNÍMI MAGNETY
1 – ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE (ve srovnání s podobným
elektromagnetickým separátorem o výkonu 10kW a dobou chodu 6.000h lze
ročně ušetřit asi 7.200 EUR).
2 – NEVZNIKÁ OTEPLENÍ V DŮSLEDKU JOULEOVA JEVU
3 – JE VYLOUČENO NEBEZPEČÍ VZPLANUTÍ ZPRACOVÁVANÉHO MATERIÁLU
4 – PRAKTICKY NEOMEZENÉ TRVÁNÍ MAGNETIZACE
(je zaručeno po dobu 20 let)
5 – MAGNETY JSOU BEZÚDRŽBOVÉ
VÝHODY ELEKTROMAGNETICKÝCH SEPARÁTORŮ

JSOU VHODNÉ PRO VELKÉ PRACOVNÍ VZDÁLENOSTI (VÍCE NEŽ 450mm).

84

Certifikát ATEX vystavený IMQ pro typy:
SEN 1400C a
SEN 2000C

GAUSS MAGNETI Srl

www.stromag.cz
www.gaussmagneti.it
napište nám:
postmaster@stromag.cz,
telefonujte:

+420 543 210 637 , 602 755 413, 604 271 614
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UCELENÁ KONCEPCE STROJŮ ATLAS COPCO PRO DEMOLICE A
RECYKLACE
A COMPREHENSIVE CONCEPT OF ATLAS COPCO DEMOLITION AND
RECYCLING MACHINES
Bc. Dan Bureš
HARTL drtiče+třídiče s.r.o. email: dan.bures@hartl.cz
Abstract
A comprehensive concept of Atlas Copco demolition and recycling machines. Well
known Hartl crushers become part of recycling structure in Atlas Copco conception.
From beginning of demolition to top quality recycled product through Atlas Copco
machines.
Již před rokem a půl, světová jednička v oblasti těžebního a recyklačního
průmyslu, společnost Atlas Copco převzala výrobní řadu drtičů a třídičů Hartl
Powercrusher. Tímto krokem doplnila mezeru ve svém portfoliu o vysokokapacitní
stroje určené pro drcení a třídění, jak v oblasti těžební, tak i v oblasti recyklace
stavebních materiálů.
Recyklace těchto materiálů záčíná v drtivé většině případů samotnou demolicí
stavebních nebo jiných objektů. Pro demolici objektů a následnou recyklaci nabízí
společnost Atlas Copco ucelenou řadu strojů, počínaje ručními hydraulickými kladivy
a nářadím, dále hydraulickými bouracími kladivy upevněnými na ramena pásových a
kolových bagrů v rozsahu od 55kg typu SB po nejtěžší 10-ti tunové typu HB.
Kombinované nůžky Atlas Copco modelové řady CC jsou používány při primární
demolici na střihání a drcení zděných, železo-betonových nebo ocelových stojících
staveb a konstrukcí. Stroje jsou připojeny na hydraulické okruhy nosiče. Při plném
otevření je možné stříhat zdi, stropy nebo sloupy o mocnosti 35-140 cm. Stroje jsou
vybaveny dvěma nezávislými válci pro ovládání čelistí o síle až 830 tun a
hydraulickou rotací 360°.
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Demoliční drtiče Atlas Copco modelové řady DP a BP určené pro nosiče 18-38 tun,
se používají hlavně pro sekundární demolici při drcení zdiva, vydrcování a separaci
oceli z betonových bloků ležících na zemi nebo také pro primární drcení ještě stojící
stavby. Tyto stroje připravují hrubší materiál pro další zpracování drtící linkou nebo
recykláty připravené již přímo pro separaci. Využití na demolici nebo na recyklační
skládce. Stroje jsou vybaveny hydraulickou rotací 360° a drtící silou 360 tun.

Multifunkční drapáky Atlas Copco modelové řady MG100- MG5000 pro nosiče 0,780 tun se používají pro rozebrání lehčích cihlových nebo dřevěných staveb. Zajišťují
plynulý tok materiálu mezi dalšími stroji přímo na demolici nebo na recyklačních
skládkách. Třídí jednotlivé materiály a nakládají je na transportní zařízení nebo do
drtící linky. Plynulá hydraulická rotace a silné sevření čelistí dělají z těchto drapáků
univerzální pomocníky při recyklaci. Všechna tato zařízeni společnosti Atlas Copco
jsou určena pro velmi náročnou demolici objektů a následnou předpřípravu materiálu
pro drcení a třídění ve velkokapacitních drtičích a třídičích Atlas Copco.
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Výrobní řada Atlas Copco Powercrusher nabízí širokou řadu robustních a
kompaktních čelisťových, odrazových, kuželových drtičů a třídičů na pásovém
podvozku ve velmi sofistikovaném designu spojeném se špičkovou technologií.
Robustní čelisťové drtiče jsou navrženy pro práci v nejtěžších podmínkách. Čelisťové
drtiče Atals Copco Powercrusher disponují unikátním patentovaným pohybem čelistí
“Quattro “. Tento pohyb je umožněn díky speciálnímu uložení vzpěry. Na základě
tohoto uložení připomíná pohyb čelistí číslici 8. Díky tomuto pohybu dochází k
vtahování materiálu a dodrcování při výstupu z drtiče a tím k zvýšené kapacitě,
lepšímu tvarovému indexu drceného materiálu a nižšímu opotřebení čelistí díky
minimální vertikální síle působící na drcený materiál.

Odrazové drtiče vynikají roky osvědčenou optimalizovanou a unikátní geometrií
drtících ploch s výrazně vyšší polohou rotoru, což umožňuje drtit velké kusy
vstupního materiálu a drtič lze využít jako primární jednotku s vysokou kvalitou
výsledného materiálu pro recyklace. Kuželové drtiče Atlas Copco Powercrusher
vynikají kompaktními rozměry při vysokém výkonu. Koncepce je založena na
technologii „ all in „ která umožňuje nasazení na nejširší množství aplikací spojené s
vysokou kvalitou drceného materiálu. Tím se docílilo výrazného snížení opotřebení
rychle opotřebitelných částí a snižuje nutnost předtřídění.
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Pro recyklaci uzpůsobené dvou a třísítné třídiče Atlas Copco Powercrusher na
pásovém podvozku jsou kompaktní jednotky s vysokým výkonem třídění. Třídiče lze
použít v kombinaci s drticím zařízením nebo je lze zásobovat nezávisle nakladačem.
Všechny typy třídičů je k možné dovybavit samostatným vibračním hruboroštem pro
další zvýšení třídicího výkonu a výrobu další frakce.
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EDGE – VE JMÉNU NOVÝCH NÁPADŮ V RECYKLACI
Ing. Tomáš Novák
FINLAY CZ spol. s r.o.,
E-mail: finlay.novak@atlas.cz
Je všeobecně známo, že společnost TEREX|FINLAY, to jsou kompletní
mobilní technologie pro recyklaci i kamenolomy, zahrnující vibrační třídiče, bubnové
třídiče, hrubotřídiče a samozřejmě ucelená řada mobilních drtičů a to jak čelisťových,
tak odrazových i kuželových… Pro rok 2012 jsme zahájili spolupráci s Irskou
společností EDGE INNOVATE Ltd. Tato společnost přináší do oblasti recyklací nové
náměty a myšlenky, které jsou směrovány do oblasti zvýšení efektivnosti a snížení
provozních nákladů… Základním a naprosto zásadním rysem společnosti EDGE
INNOVATE je prakticky neomezená možnost individualizace každého stroje. To
v praxi znamená, že každý stroj může být upraven, nebo vybaven tak, aby přesně
odpovídal požadavkům uživatele. V dnešní době unifikace a masové výroby je to
ojedinělý jev a každý, kdo má tuto možnost volby ji cení mimořádně vysoko.
Rychlost, profesionální přístup, pružnost a orientace na koncového uživatele – tak to
jsou základy, na kterých je budována společnost EDGE INNOVATE.
EDGE INNOVATE
Z pohledu recyklace je velmi zajímavým strojem válcový drtič EDGE
SHREDDER. Jedná se o drtič, schopný zpracovávat nejrůznější spektrum materiálů
od stavebního dřeva, přes pražce, stavební sutě až po komunální odpad, pneumatiky
anebo například takové věci, jako jsou ledničky, pračky a další. Aby bylo možno
postihnout tak širokou škálu materiálů je samozřejmě k dispozici několik provedení
drtících válců tak, aby jejich provedení odpovídalo vstupní surovině.

Samozřejmostí je nejen široké spektrum volitelné výbavy, ale také možnost pořízení
tohoto drtiče v provedení na pasovém podvozku, ale i v kontejnerovém nebo
stabilním provedení! Kompaktní rozměry, snadnost přepravy, jednoduchý a hlavně
ekonomický provoz, to jsou výrazné argumenty pro jeho využití.
Další v řadě zajímavých produktů pro recyklaci je především haldovací pas
s násypkou řady EDGE FTS a FMS. Je mnoho aplikací, kde nepotřebujete dvou a
vícesítné třídiče, ale „jenom“ oddělit tzv. hrubé od jemného jako je například výroba
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zásypového materiálu frakce 0/63 mm z obyčejného výkopu. No a právě pro takové
aplikace byla stvořena tato řada strojů.

Co v praxi nabízí tato řada strojů je nabíledni : jednoduchost, efektivitu, extrémně
nízké provozní náklady, vysoký výkon, naprosto „luxusní“ haldovací kapacitu ať
haldujete, nebo potřebujete nakládat přímo na auto. Umí samozřejmě i nakládku do
vagonů, nebo do lodí, jak je libo. A plnit ho můžete jak nakladačem, tak i bagrem,
protože objem násypky je 8 m3. Prostě spektrum možných využití tohoto stroje je
nesmírně široké a Vy jistě objevíte nějaké další, které ještě nebylo zmíněno. Tato
řada je k dispozici jak na kolovém, tak i na pasovém podvozku a s mimořádně
širokou možností individualizace. Odlišuje se také způsobem pohonu, který může být
jak diesel/hydraulický, tak i elektro/hydraulický anebo dokonce kombinace obojího,
což činí z tohoto stroje nesmírně efektivní nástroj.
Mobilní násypka EDGE TL 220 je dalším důkazem inovativního přístupu a
nových nápadů. Problém překládky auto – vagon, loď, linka, nebo jenom prostá
vykládka co nejlevněji a s dostatečnou kapacitou řešil jistě téměř každý z Vás.
Řešením je právě násypka EDGE TL 220. Dostatečná kapacita pro pojmutí i
velkokapacitního návěsu, nebo dokonce dempru, bezobslužný provoz, geniální
jednoduchost, možnost kombinace s vynášecím pasem různé délky a to dokonce i
v provedení s radiálním otáčením, to jsou mimořádně pádné argumenty.

Samozřejmě že i tato násypka je k dispozici v provedení s pasovým, kolovým
podvozkem anebo semimobilní, bez podvozku. Způsoby pohonu jsou opět diesel,
elektro, nebo jejich kombinace … Kouzelná je skutečnost, že mobilní provedení na
pasovém podvozku je naprosto nezávislé a umožňuje opravdu široké spektrum
využití.
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Kromě výše uvedeného nabízí společnost EDGE INNOVATE také klasické
haldovací dopravníky, pasové dopravníky s násypkou, pasy na pasovém podvozku
v nejrůznějších provedeních a délkách a s různým druhem pohonu a v neposlední
řadě také bubnové třídiče, které budou na trh uváděny postupně v průběhu letošního
roku.

Tak to byly novinky od společnosti EDGE INNOVATE, kterou přivádíme nově
na český trh a se kterými se jak pevně věřím budete moci seznámit postupem času
také fyzicky v nejrůznějších provozech v ČR. Kouzlo těchto technologií spočívá
v tom, že je lze kombinovat s jakoukoliv stávající technologií bez ohledu na značku
nebo typ a vždy budou pro Vás jasným přínosem.
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A co je nového u společnosti TEREX|FINLAY v roce 2012 ?
ČELISŤOVÉ DRTIČE

K dispozici jsou Vám osvědčené, výkonné a spolehlivé čelisťové drtiče
FINLAY J – 1480 s tlamou 1415 x 820 mm, FINLAY J- 1175 s tlamou 1100 x 760
mm a také zatím nejmenší zástupce značky FINLAY J – 1160 s tlamou 1000 x 630
mm a hmotností cca 37 t. Všechny čelisťové drtiče TEREX|FINLAY Vám nabízí
každý ve své kategorii nevídaný standard komfortu obsluhy, výkonu, efektivity a
špičkové technologie. Tak například FINLAY J-1160 - který jiný drtič této kategorie
Vám nabídne plně hydrostatický pohon s možností změny rychlosti a směru
otáčení pohyblivé desky? Který jiný drtič Vám nabídne možnost nastavení výstupní
štěrbiny pouhým stiskem tlačítka a ovládací páky ventilu bez nutnosti použít
podložky, nebo upravit předpětí pružiny? Který jiný drtič vám nabídne řídící systém
s využitím sběrnice CAN BUS s použitím jediného pětižilového kabelu namísto
mohutných kabelových svazků a nakonec existuje snad jiný drtič, kde si můžete
vybrat program odpovídající typu zpracovávaného materiálu? Na našich strojích si
můžete vybrat ze tří typů : Demolice, Lomový kámen (měkký) a Lomový kámen
(tvrdý). Podle zvoleného programu se příslušným způsobem upraví nastavení tlaků
jednotlivých okruhů za účelem optimalizace drtícího procesu. Žádná z výše
uvedených věcí není samoúčelná, ale slouží k dosažení optimálních provozních
nákladů a ve finále šetří Vaši kapsu! Umí tohle všechno Váš drtič ?
ODRAZOVÉ DRTIČE

Řada odrazových drtičů zahrnuje FINLAY I-130 s rotorem 1200x1200 mm a to
i v provedení se zavěšeným vibračním třídičem a vratkou FINLAY I-130RS. Tento
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odrazový drtič je vybaven přímým pohonem. Dále jsou k dispozici menší odrazové
drtiče FINLAY I-110 a I-110RS, které se mohou pochlubit 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.
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE

Kompaktní stroje FINLAY řady 6 jsou vybaveny vestavěnými, hydraulicky
sklopnými haldovacími pasy, dvou nebo tříplošinovým třídičem velikosti od 3,0 x
1,25 m až po 6 x 1,5 m, vlastní pohonnou jednotkou a samozřejmě podvozkem, a to
jak kolovým, tak především pásovým s možností rádiového ovládání pojezdu. Právě
tato kategorie je nejrozšířenější v oblasti recyklací, jelikož právě zde jsou na stroje
kladeny největší nároky na snadnost přesunu, jednoduchost obsluhy, spolehlivost a
robustní konstrukci. 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 684 který přináší do této třídy velmi neobvyklý rozměr třídící
plochy 4,3 x 1,7 m! Díky větší šířce třídící komory je dosaženo výkonu srovnatelného
s třídičem o délce 6 m a přitom nabízí podstatně kompaktnější celkové rozměry, což
je důležité zejména pro přepravu.
Všichni se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a proto
stroje musí vykazovat velkou míru „blbuvzdornosti“, což je základním předpokladem
přežití těchto strojů v těch nejtěžších podmínkách. Ale jsou aplikace, kde se tento
druh tříče prosazuje velmi těžko. To je především třídění s vysokým podílem velkých
a těžkých kusů materiálu, ať se jedná o demolice, nebo odvaly v lomech.
Zde kusovitost suroviny může dosahovat až 1 m a to je pro jakýkoliv
„kompakt“ povětšinou příliš veliké sousto. Ruku na srdce, on to ten stroj také nějak
zvládne, ale otázkou je jak dlouho a zda to za to stojí… Tyto stroje byly navrženy pro
třídění sypkých materiálů do velikosti 100 – 150 mm. Mohou být samozřejmě
vybaveny vibračním robustním roštem na násypce, ale to není ideální řešení. Takže
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jak jsem předeslal, zde se otevírá prostor pro hrubotřídiče TEREX|FINLAY řady 8.
Sem se řadí jak FINLAY 883 RECLAIMER, který se sice nazývá hrubotřídičem, ale
ve skutečnosti se jedná o neuvěřitelně universální stroj, schopný třídit materiál až do
velikosti 0,6 m a na druhé straně je schopen nahradit klasický třídič a produkovat
jemné frakce až na hranici 4 mm !!!

Díky veliké třídící ploše, mimořádnému rozkmitu až 9 mm a mimořádné světlé
výšce mezí síty více než 0,5 m, je schopen pracovat i ve velmi extrémních
podmínkách. Navíc umožňuje použití jak klasických drátěných sít, tak také
děrovaných plechů, prstových, nebo dokonce i roštnicových sít, což dále posouvá a
rozvíjí spektrum jeho využití. Dalším strojem, který spadá do této kategorie a bude
jistě pro menší zakázky tím „pravým ořechovým“ je FINLAY 863.

Tento stroj je mimořádně kompaktní, což je obrovská výhoda jak pro přepravu,
tak i v provozu na menších zakázkách. Hmotnost 18 tun, a např. přepravní délka 9,5
m z něj činí skutečně mimořádně kompaktní „zbraň“. Přitom zvládne výkon až 150
t/hod a výsledkem jsou 3 finální frakce v závislosti na osítování. Stejně jako jeho
větší bratr nabízí možnost použití různých provedení třídící plochy, jako je děrovaný
plech, prsty, roštnice anebo jenom klasické drátěné síto.
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.
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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.
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.

PARTNER NA KTERÉHO SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
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RENOMAG – PARTNER PŘI DODÁVCE DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO STAVEBNÍ TECHNIKU
RENOMAG - A PARTNER IN THE SUPPLY OF PARTS AND ACCESSORIES FOR
CONSTRUCTION EQUIPMENT
Luboš Harák, Karel Batelka
RENOMAG spol. s r.o.Cukrovarská 1266, Rosice E-mail: renomag@renomag.cz
Abstract
We solve technical issues emerging in difficult tasks in the most demanding
conditions. The value of our work is in the innovative approach to the buckets and
complementary products development for the construction machinery in the
construction field , quarries and mining areas. RENOMAG brings tools which extend
the human potential.
Společnost RENOMAG spol. s r.o. je již od roku 1993 partnerem pro dodávku a
výrobu náhradních dílů a přídavných zařízení strojů pro práce na stavbách v lomech,
dolech a jiných průmyslových aplikacích. Při výrobě a opravách klademe důraz na
maximální kvalitu výrobků, snižování nákladů a neustálé inovace. Ve výrobě
používáme nejmodernější technologie a vysoce kvalitní materiály. Součástí
technologických celků je například CNC pálící stroj pro přesné dělení materiálů a
CNC ohraňovací lis Beyler o výkonu 700 t. Všechny svařovací pracoviště jsou
vybaveny odsávacím a filtračním zařízením pro ochranu zdraví pracovníků a
životního prostředí. Samozřejmostí je provádění veškerých konstrukčních prací ve
3D programech.

Výrobní program společnosti
Základním výrobním programem je výroba lžic a lopat pro rýpadla a nakladače
všech velikostí a modifikací dle přání zákazníka. Modelové řady podkopových lžic
jsou rozděleny do čtyř modelových řad - ST standardní řada pro materiály 1.-4. třídy
těžitelnosti, řada HD pro materiály třídy těžitelnosti 4 a 5, řada XHDpro
třídutěžitelnosti 5 a vyšší. Samostatnou kategorií jsou extra skalní lžíce XXHD a lžíce
pro stroje nad 50t vyráběné na zakázku pro přesně zadanou aplikaci.

97

Lopaty pro nakladače jsou podobně, jako podkopové lžíce, vyráběny v modelových
řadách STE standardní řada, lopaty zesílené HD a řada lopat XHD pro nejnáročnější
podmínky s velmi vysokou abrazí. Řada lopat a lžic XHD je vždy kompletně vyrobena
z materiálu HARDOX s certifikačním označením „HARDOX IN MY BODY“.Na přání
zákazníka lze lopaty i lžíce doplnit o další otěruvzdorné ochranné prvky.
Ostatní přídavná zařízení pro rýpadla a díly pro recyklační technologie
Dalším segmentem výroby jsou přídavná zařízení pro rýpadla, jako jsou například
svahovací lžíce pevné i hydraulicky naklápěné, lžíce příkopové, drenážní a tunelové.
Dále pak rozrývací trny základní desky pro přídavné zařízení a jiné další výrobky.
Díly pro recyklační technologie vyráběné na zakázku například odrazové desky,
pancíře, vibrační rošty, násypky, vypalované síta a opravy celých částí recyklačních
technologií a drtičů.

Součástí nabídky společnosti Renomag jsou i drtící a třídící lopaty MB cruser
dodávané ve velikostech pro hmotnostní kategorie strojů od 8 tun. Drtící lopaty
nalézají své uplatnění při recyklaci na místech s menším množstvím materiálu
k drcení nebo na místech kde není možné použít mobilní recyklační technologie.
Další výhodou je snížení nákladů za přepravu strojů na místo drcení. Nabídku pro
recyklační a výrobní technologie uzavírají výměnné díly do drtičů a třídičů Esco.
Vysoce kvalitní díly pro čelisťové drtiče, kuželové drtiče, horizontální i vertikální
odrazové drtiče vyrobené společností ESCO, které tvrdě a usilovně pracují na
demolicích, v dolech, lomech a jiných průmyslových aplikacích po celém světě, řeší
problémy s rázy a otěrem ve všech typech zařízení pro drcení,včetně výrobků značek
Nordberg, Metso,Pegson, Finlay, SBM, Sandvik a Hartl.Dalším nabízeným
produktem na našem trhu je rychloupínač Miller Power latchse systémem ABS,který
prakticky vylučuje náhodné uvolnění lopaty lžíce nebo jiného přídavného
zařízení.Tento rychloupínač má také o 20% nižší hmotnost oproti předcházejícím
modelům. Naše společnost je výhradním dovozcem výrobků Miller pro Českou
republiku.
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Náhradní díly pro stavební stroje
Po poptávce našich odběratelů zahájila v roce 2009 společnost Renomag prodej
náhradních dílů pro stavební a těžební stroje známých značek,dodáváme široký
výběr originálních nebo i jakostních alternativních náhradních dílů. Všechny jsou
vyráběny pro maximální odolnost a pevnost pod přísnou kontrolou kvality. Jedná se
například o díly do motorů a převodovek, alternátory, vodní a hydraulické pumpy,
vahadla, chladiče, držáky, kryty, napínací komponenty, ložiska, těsnění, šrouby,
matice, díly kabin, volanty, zrcátka, sedačky, okna, stěrače, světla, lampy, zámky,
schody, vačky, ramena, vahadla, závěsy, rámy, pružiny a listová pera,
stabilizátory,silent-bloky, atd.

Dalším velmi často používaným nástrojem v oblasti přípravy materiálu před vlastní
recyklací jsou hydraulická kladiva a oškrty. Dodáváme na trh oškrty pro všechny
značky hydraulických kladiv včetně náhradních dílů. Pro nejtěžší nasazení
dodáváme patentovaný “ X “ tvar hrotu s drážkami podél osy nástroje, díky kterým
materiál snadno opouští místa úderu a oškrty s tvrdokovou vložkou.

Podvozkové díly Intertractor
Společnost Renomag dodává kompletní podvozky i jednotlivé díly od výrobce Titan
Europe včetně poradenské a servisní činnosti. Titan Europe je prostřednictvím
značek Intertractor a ITM přední odborník v projektování a stavbě kompletních řešení
podvozků pro výrobce strojů. Pokrývá prakticky celou řadu moderních aplikací
pásový strojůve stavebnictví,hornictví, dopravě, lesnictví, při stavbě silnic a
v zemědělských odvětvích.V případě použití podvozkových dílů Intertractor se
můžete spolehnout na dlouhou životnost, spolehlivý servis a kvalitu danou
dlouholetým vývojem a zkušeností jednoho z předních světových výrobců.
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Gumové pásy
Máme na skladě velký výběr kvalitních pryžových pásů pro minirýpadla mnoha
značek, které se běžně vyskytují na trhu. Atypické rozměry pásů dodáváme
v krátkém čase. Distribuujeme osvědčené pásy značky Renomag s výborným
poměrem cena/výkon. Pro náročnější požadavky dodáváme pásy prémiové značky
Bridgestone,která je průkopníkem výroby a vývoje gumových pásů na kterých je při
výrobě využito několik patentovaných konstrukčních prvků, jako je na příklad „ ProEdge „ která minimalizuje poškození způsobená proříznutím hrany pásu nebo „ AntiRust Steel „ kde je minimalizováno znehodnocení ocelového jádra korozí.

Břity a zubové systémy
Pro opravy a výrobu lžic i lopat nabízíme válcovaný kalený profil s úkosem v tvrdosti
230HB,400HB, 500HB v různých tloušťkách nadělený na délku dle přání zákazníka.
Výhodou tohoto otěruvzdorného materiálu je dlouhá životnost, dobrá svařitelnost a u
vybraného sortimentu možnost okamžitého dodání. Na přání dokážeme vyrobit i břity
atypických rozměrů. Společnost Renomag je přední dodavatel zubových systémů na
trhu v ČR a na Slovensku. Dodáváme všechny běžně používané zubové systémy
jako jsou UNI-Z, Bofors, Caterpillar, Komatsu, Liebherr, JCB a další. Zubové systémy
dodáváme ve variantách jak pro ekonomický provoz, tak i pro náročné aplikace při
těžbě.Samostatnou kapitolou je pak řada zubů Esco. Jedná se o zubový systém,
který nabízí nejlepší řešení pro všechny druhy zemních prací a těžby
s nepřekonatelným poměrem cena / výkon v přepočtu nákladů na vytěžený materiál.
Novinkou na trhu je zubový systém Ultralok s integrovanou pojistkou přímo v zubu,
který svým tvarem ostří dosahuje vynikajících výsledků při penetraci v těžko
rozpojitelných materiálech.
Reference
Výrobky společnosti RENOMAG spol.s r.o. jsou každým dnem prověřovány
v náročných podmínkách u velkých důlních společností jako jsou OKD a.s.,
Severočeské doly a.s,Českomoravský štěrk, a.s.,Sokolovská uhelná,právní
nástupce,a.s., i u mnoha dalších uživatelů z řad stavebních firem,výrobců i prodejců
stavebních strojů a to nejen v České republice.Naše produkty pravidelně
exportujeme do zemí jako jsou Slovensko,Rakousko,Polsko,Německo ale i do
Belgie, Bulharska, Rumunska a do Ruské federace.Produktem dodaným na největší
vzdálenost je lopata osazená výměnými komponenty Esco, která pracuje na
tunelovém nakladači v Chile.
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Abstract
Economical and environmental dealing with waste requires the development of new
technologies for their usage. One of the options is fabrication of industrial waste
as raw materials to construction materials and products. However, this procedure
represents a certain risk for both population and nature.
Evaluation of ecological qualities of waste and building products is realized through
ecotoxicological methods. These methods describe impact of substances
on environment and living organisms.
1. Úvod
Základním problémem v oblasti využití odpadních materiálů je vztah výrobek –
odpad – druhotná surovina. Výroba stavebních prvků je jako každá průmyslová
výroba spojena s produkcí odpadů a současně přítomností kontaminantů, zejména
chemické povahy (např. těžké kovy, organické polutanty) a následným vlivem těchto
látek na životní prostředí. Ekotoxické vlastnosti odpadů, resp. stavebních výrobků se
hodnotí zkouškami ekologické vhodnosti, které charakterizují vliv obsažených látek
na živé organismy a životní prostředí.
Na legislativní úrovni ES ani ČR neexistuje jednotná právní úprava pro obsah
nebezpečných látek ve stavebních výrobcích. Základní evropský předpis v oblasti
stavebnictví směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) [1] byl
nahrazen dokumentem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
(CPR) [2]. Toto nařízení zohledňuje horizontální právní rámec pro uvádění
stavebních výrobků na vnitřní trh, vytvořený nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 768/2008/ES [3]. Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament
nařízení č. 1907/2006 [4], pro které se vžila zkratka REACH. Účelem tohoto nařízení
je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu
lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucím vlivem chemických látek.
Odstranění technických překážek v oblasti stavebnictví může být dosaženo pouze
zavedením harmonizovaných technických specifikací pro účely posuzování vlastností
stavebních výrobků. Kromě ochrany zdraví se tyto předpisy týkají také životnosti,
úspory energií, ochrany životního prostředí, ekonomických hledisek a dalších oblastí
veřejného zájmu.
Legislativní rámec pro hospodaření s odpady v ČR bude do budoucna vymezen
základní normou – zákonem o odpadech (s účinností od 1. 1. 2014).
Tento zákon bude řešit legislativní úpravu veškerých procesů souvisejících
s nakládáním s odpady, a to včetně předcházení a omezování vzniku odpadů. Zákon
bude obsahovat zejména technické, organizační a ekonomické podmínky pro trvale
udržitelné hospodaření s odpady. Hlavním cílem nového zákona o odpadech je jeho
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zjednodušení oproti stávající právní úpravě. Současný zákon č.185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů [5] se stal nepřehledným pro velký
počet novelizací a implementací nejrůznějších směrnic Evropské unie.
Nově připravovaný zákon o odpadech bude rozdělen na dva předpisy – zákon
o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Věcné záměry obou
zákonů představují koncepčně novou úpravu oblasti odpadů a výrobků navazující na
Rozšířené teze odpadového hospodářství z roku 2010 [6]. ČR je jako členský stát
EU povinna transponovat novou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 98/2008 o odpadech („rámcová směrnice o odpadech“). [7]
Teze mají za cíl identifikovat oblasti odlišné od dosud platného předpisu a dále
zajistit shodu uživatelů připravované normy na principiálních zásadách před
započetím rutinního legislativního předpisu. Teze zvažují možnost povinného
využívání výrobku z recyklátu při veřejných zakázkách.
Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů [8], (tzv.
euronovela zákona o odpadech) do zákona doplňuje pravidla, vyplývající z nové
rámcové směrnice o odpadech. Tato směrnice klade důraz především na prevenci
vzniku odpadů a také na efektivní využívání odpadu jako cenného zdroje surovin. Do
zákona se proto doplňují podmínky, při jejichž splnění bude možno odpady
klasifikovat jako výrobky a jejichž využití neohrozí životní prostředí ani zdraví
člověka.
Nově se do zákona doplňuje tzv. hierarchie nakládání s odpady. Prioritní je vždy
prevence vzniku odpadů, následuje příprava k opětovnému použití, recyklace
odpadů, jiné využití – např. energetické. Poslední v pořadí je odstranění, likvidace
odpadů (skládkování, spalování).
Zákon upravuje či nově definuje některé pojmy (např. nebezpečný odpad, vedlejší
produkt) a zavádí další nebezpečné vlastnosti (senzibilita).
Cílem tzv. ekoauditové novely [9] (usnesení vlády ČR č. 419 a č. 157) je zvýšit
konkurenceschopnost a posílit rozvoj podnikání v ČR odstraněním nadbytečných
požadavků environmentální legislativy při zachování dostatečné ochrany jak
životního prostředí tak zdraví populace. Předpokládá se, že novela vejde v platnost
v průběhu roku 2012.
2.. Ekologická vhodnost stavebních výrobků a hodnocení nebezpečných
vlastností
Ekologická vhodnost je souhrnem různých ekologických zkoušek prováděných na
vytvořených laboratorních zkušebních tělesech s obsahem odpadů podle příslušných
norem pro různé způsoby uplatnění i prostředí použití.
Testování ekologické vhodnosti stavebních výrobků a hmot s obsahem popílků je
mj. obsahem norem, které byly vytvořeny CTN Výzkumného ústavu stavebních hmot,
a.s., v Brně. [10,11]
Tyto zkoušky simulují reálné podmínky pro použití výsledné stavební hmoty nebo
stavebního výrobku a komplexně prokazují jejich předpokládanou zdravotní
nezávadnost.
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Jedná se o čtyři základní zkoušky: stanovení ekotoxicity, stanovení
vyluhovatelnosti škodlivých složek, stanovení škodlivých složek v sušině a stanovení
hmotnosti radionuklidů.
Ekotoxicita je obecně definována jako toxické působení na životní prostředí a živé
organismy, účinek cizorodých látek na přítomná společenstva organismů v prostředí
(rostliny a živočichové, včetně člověka). Z hlediska stavebních hmot a výrobků
představuje toxicita akutní či pozdní nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení
životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy.
Problematiku účinku rizikových látek na živé organismy řeší obor ekotoxikologie.
Cílem tohoto oboru je vývoj metod, které charakterizují vliv chemických, fyzikálních
a biologických faktorů na populace a na společenstva nehumánních druhů. Testy
toxicity jsou experimentální metody, pomocí kterých se zjišťuje odpověď organismu
na expozici toxickou látkou za standardních reprodukovatelných podmínek (na živém
materiálu v laboratorních podmínkách).
3. Hodnocení ekotoxicity
Pro vyhodnocení ekotoxického rizika lze využít přístup chemický (porovnání
výsledků chemických analýz s kritérii jakosti) nebo přístup biologický, založený na
posouzení toxicity. [12] Tyto dva přístupy se vzájemně doplňují, ovšem pro testování
složitých směsí neznámého původu jsou vhodnější biologické testy. Zahrnují
komplexní účinky všech rizikových látek včetně mechanismů jejich vzájemných
interakcí bez nutnosti detailní chemické analýzy.
Platná legislativa, podle které se ekotoxicita hodnotí, je zaměřena na metody
hodnocení vodných výluhů (akvatické testy). [13,14] Tyto zkoušky však nepostihují
v plném rozsahu ekotoxicitu řady nebezpečných látek. V důsledku jejich nízké
rozpustnosti ve vodě nebo hydrofobního charakteru nejsou ve výluzích obsaženy
a dosažené výsledky tak nejsou objektivní. Akvatické testy mají proto limitované
použití s nízkou vypovídací hodnotou o daném vzorku i vzhledem k jejich krátkodobé
expozici. [15,16]
Aktuálně je používána baterie akvatických testů stanovení akutní ekotoxicity pro
následující organismy:
- obratlovci – živorodka duhová Poecilia reticulata;
- bezobratlí – hrotnatka velká (perloočka) Daphnia magna;
- autotrofní jednobuněčné řasy – Desmodesmus subspicatus;
- vyšší zelené rostliny – hořčice Sinapis alba.
Z ekologického hlediska je sada relevantní pouze pro vodní ekosystémy. Je
nevhodná pro posouzení rizik půdních ekosystémů, testuje pouze přenesenou
vlastnost - toxicitu výluhu, ale nikoli vzorek samotný a podhodnocuje tak příp.
ekotoxicitu látek, obsažených ve vzorku.
Z výše uvedeného vyplývá nutnost změny stávajících metod pro hodnocení
ekotoxicity odpadů. Jednou z možností je zavedení kontaktních (terestriálních,
terestrických) testů. Tyto testy jsou založeny na bezprostředním kontaktu testovacích
organismů s testovanými vzorky a jejich reálné dlouhodobé expozici toxikantům.
Kontaktní testy vykazují vyšší citlivost, detekují nižší koncentrace látek a mají
současně charakter testů reprodukčních. Jejich výsledky jsou klíčovým indikátorem
rovnováhy ekosystémů. [12]
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Navrhovaná sada organismů pro kontaktní testy – dle CeHO VÚV T.G.M. Praha
[17] – je složena z:
- půdní členovec chvostoskok Folsomia candida;
- půdní roupice Enchytraeus crypticus;
- kořen suchozemské rostliny – salát Lactuca sativa.
Bakteriální bioluminiscenční test toxicity (BBTT) se využívá v širokém měřítku pro
stanovení akutní toxicity látek jako rychlá screeningová metoda především
v zahraničí. Metoda je založena na schopnosti mořských světélkujících bakterií
(Vibrio fischeri) reagovat změnou bioluminiscence na přítomnost cizorodých látek
v jejich okolí (půda, voda, ovzduší). [18]
4. Kritérium ekotoxicity
Jako nebezpečný se hodnotí materiál, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách
akutní toxicity alespoň pro jeden testovací organismus při určené době působení
testovaného materiálu hodnoty limitních koncentrací: LC (EC, IC) 50 ≤ 10 ml . l-1:
- LC 50 – koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném
časovém úseku;
- EC 50 – koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích
organismů (Daphnia magna) ve zvoleném časovém úseku;
- IC 50 – koncentrace, která způsobí 50% inhibici růstu nebo růstové rychlosti
řasové kultury nebo 50% inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou
ve zvoleném časovém úseku.
Tabulka 1: Vybrané předpisy pro stanovení ekotoxicity
Označení normy

Třídící znak

ČSN ISO 11267

836451

Kvalita půdy – Inhibice reprodukce chvostoskoků
(Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu

836450

Kvalita půdy – Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae
(Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci a na
přežití

757734

Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na
světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na
luminiscenčních bakteriích)
Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.
Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi

ČSN ISO 16387
ČSN EN ISO
11348-3
ČSN EN ISO
11348-2

Název normy

Soil quality – Determination of the effects of pollutants
on soil flora. Part II: Effects of chemicals on the
emergence and growth of higher plants

ISO 11269-2
ČSN EN ISO
7346-2

757761

Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro
sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan
(Teleostei, Cyprinidae)] – Část 2: Obnovovací metoda

ČSN EN ISO 6341

757751

Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus
(Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity

ČSN EN ISO 8692

757740

Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních
zelených řas

ČSN EN 14735

838004

Charakterizace odpadů – Příprava vzorků odpadu pro
testy ekotoxicity
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5. Závěr
Řešení složité problematiky efektivního nakládání s odpady představuje důležitý
světový hospodářský i politický úkol. Snahou každé vyspělé společnosti by mělo být
omezení produkce odpadů, jejich správná klasifikace, posouzení nebezpečnosti
a maximální účelné využití s minimálními dopady na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva.
Pevné materiály včetně stavebních hmot a výrobků s obsahem nejrůznějších
kontaminantů mohou negativně ovlivňovat živé organismy včetně člověka. Pro
zjištění míry tohoto rizika je potřebné určení jejich ekotoxicity. Současná česká
legislativa je založena na stanovení ekotoxicity vodných výluhů materiálů. Látky
omezeně rozpustné nebo nerozpustné nelze akvatickými testy stanovit.
Testování ekologické vhodnosti stavebních výrobků za použití kontaktních testů
identifikuje souhrnné riziko použitého materiálu včetně vzájemných interakcí
přítomných kontaminantů. Využíváním výsledků testů ekotoxicity ve spojení s dalšími
parametry lze přesněji stanovit reálné podmínky pro sanaci, hodnoty sanačních limitů
a v konečném důsledku dosáhnout značných ekonomických úspor.
Zavedení kontaktních testů do české legislativy je proto jedním z důležitých úkolů
pro další vývoj v oblasti ochrany životního prostředí. Tento úkol lze vyřešit za
předpokladu správné implementace a harmonizace evropských předpisů do národní
legislativy a důsledného uvádění teoretických podkladů do praxe.
Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 2623251101 – Výzkum
ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů (VEZPOM).
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VYUŽITÍ ODPADNÍCH EPS IZOLACÍ A PVC
USING OF WASTE FROM EPS INSULATION AND PVC
Ing. František Vörös
konzultant Sdružení EPS ČR (e mail: info@epscr.cz )
Abstract:
The paper describes the importance of plastics to society and the construction
industry. For the applications of plastics in buildings polystyrene foam boards and
PVC window frames are used primarily. Manufacturers of these polymers, or their
consumers, are seeking to use them after the life cycle end of their applications.
Recycling systems are developed and implemented in the case of PVC. However, it
is necessary to improve the subsequent re-use of the EPS insulation systems.
1) Úvod
Na loňské konferenci jsem zaměřil svůj příspěvek na EPS izolace v rámci
budov [1]. Problém využití plastů aplikovaných ve stavebnictví po skončení jejich
životnosti nabývá stále na významu v souvislosti s rostoucí spotřebou plastů při
izolacích budov. Zde se kromě EPS izolací významně uplatňují i výrobky z PVC.
Hmotnost těchto aplikací ve srovnání s hmotností stavebních a demoličních odpadů
je téměř zanedbatelné, avšak na problém využití odpadních plastů je nutno začít
připravovat.
2) Plasty ve stavebnictví
Světová výroba plastů se dostala po krizových letech 2008 a 2009 zpět na
růstovou trajektorii v roce 2010 – viz obr.č.1, když bylo vyrobeno 265 mil. tun
plastů[2].

Obr.č.1 – Světová produkce plastů v období 1950 – 2010.

V první polovině roku 2011 pokračoval v Evropě růst jak ve výrobě plastů, tak
v jejich spotřebě, avšak v 2.polovině docházelo k poklesu proti roku 2010 – viz
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obr.č.2. Za 11 měsíců 2011 je vykázán růst výroby o 1,3% a spotřeby o 3,4%.
Výrazný růst výroby a spotřeby vykazují asijské státy, zejména Čína a Indie, a tak
odhaduji roční světovou výrobu v roce 2011 v rozmezí 270 – 280 mil.tun.

Obr.č.2 – Indexy růstu výroby a spotřeby.

Údaje o využití plastů v Evropě v jednotlivých sektorech jsou k dispozici ze rok
2010 – viz.obr.č.3.

Obr.č.3 –Spotřeba plastů v Evropě v roce 2010 dle typů plastů a aplikací.
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Z obrázků je patrné, že stavebnictví je druhý nejdůležitější sektor pro plasty a
dominantní roli ve stavebnictví hrají aplikace PVC a EPS [3,4]. Česká republika se ve
spotřebě plastů na hlavu kolem 100kg zařadila mezi nejvyspělejší státy Evropy.
V roce 2010 zaznamenala mírný růst spotřeby celkově nad 1 mil.tun – obr.č.4.

Obr.č.4 – Spotřeba plastů v EU v jednotlivých státech v letech 2009 a 2010.

3) Odpadní plasty
V roce 2010 se v EU-27 plus Švýcarsko a Norsko vyprodukovalo 24,7 mil.tun
odpadních plastů, přičemž 42,1% bylo uloženo na skládky (hodnota 7 miliard Euro [5])
– viz obr.5.

Obr.č.5 – Materiálový tok plastů od výroby k využití odpadů.

109

Z dalšího obrázku č.6. je patrné, že celkové roční množství odpadních plastů
se v období 2006 – 2010 je téměř konstantní a pohybuje se kolem 24,5 mil.tun.
Významně se snižuje skládkování, přičemž 9 zemí skládkuje méně než 9%
odpadních plastů. Konkrétně se jedná o Švýcarsko, Německo, Rakousko, Švédsko,
Dánsko, Belgii, Lucembursko, Holandsko a Francii. Mechanická recyklace odpadních
plastů má své omezení. Spočívají v problémech s dokonalostí odtřídění kovových a
mechanických nečistot, přítomnosti dnes již zakázaných chemikálií, ale i
nemísitelnosti jednotlivých typů plastů. A tak nepřekvapuje, že podíl energetického
využití odpadních plastů je v EU vyšší než mechanické recyklace.

Obr.č.6 – Množství odpadních plastů a způsob jejich využití v letech 2006 - 2010.

Česká republika si udržuje přední místo v mechanických recyklacích, výrazně
zaostává v energetickém využití plastů a odpadní plasty v hodnotě kolem 4 miliard
Kč ročně neekonomicky sládkuje.
4) Stavební a demoliční odpad
Z rozsáhlého dokumentu [6] zpracovaného pro MPO ČR, z kapitoly 7 (autor
doc.Škopán) vyplývá, že produkce stavebních a demoličních odpadů představuje
největší hmotnostní materiálový tok ze všech odpadů. Kvalita datové základny
v oblasti nakládání s těmito odpady je neúplná. Dle CENIE (ISOH) bylo v roce 2009
vyprodukováno 14,9 mil.tun těchto odpadů, dle ČSU to bylo pouze 11,2 mil.tun.
O podílu plastů ve stavebních odpadech nejsou údaje žádné. Bylo vykázáno
55 tis.tun odpadů z izolací, které neobsahují azbest a nebezpečné látky. Z toho byla
1 tuna recyklována a 29 tis.tun skládkováno. V datech získaných Asociací pro rozvoj
recyklace stavebních materiálů (ARSM) nejsou plasty vedeny samostatně. Mohou se
vyskytovat v položce „Smíšený stavební odpad“ – v roce 2008 představoval 118
tis.tun, nebo ostatní s výskytem 475 tis.tun.
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V posledním období se samotní výrobci polymerů snaží podporovat recyklaci
odpadních plastů. Příkladem jsou iniciativ evropských výrobců PVC Vinyl 2010 a
Vinyl Plus [7].
I když PVC patří k nejstarším průmyslově vyráběným komoditním plastům a
zaujímá hmotnostně třetí místo na světě – po polyetylenech a polypropylenu,
nevyhnul se nevybíravé kritice zelených. Ještě koncem minulého století se uvádělo,
že PVC je nerecyklovatelné a průmyslově nespalitelné. Dosud jsou žluté nádoby
(kontejnery) EKO-KOM pro třídění odpadních plastů z domácností opatřeny
samolepkou, že do těchto nádob nepatří PVC.
V loňském roce bylo na světě vyrobeno 265 mil. tun plastů, PVC se na tomto
množství podílel 34 mil.tun, Evropa 6,5 miliony. V roce 1950 to bylo pouze 220 tis.tun.
Dobrovolná iniciativa VINYL 2010 podepsané 7.3.2011 je zaměřena na
partnerství pro udržitelný rozvoj. V roce 2004 se stala parlamentem komise OSN pro
udržitelný rozvoj. Signatáři jsou hlavní představitelé evropského řetězce PVC
průmyslu. Jedním z cílů desetiletého programu Vinyl 2010 bylo najít řešení pro
efektivní využití PVC výrobků po končení jejich životnosti.
Recyklace spotřebitelského odpadu PVC dosáhla v roce 2010 hmotnosti
260842 tun, což představuje výrazné překročení cíle 200 000tun – viz obr. č.7.

Obr.č.7 – Výroba recyklátu PVC v letech 2002 – 2010 po jednotlivých aplikacích.

Největší podíl – 254 814 tun recyklátu - na uvedených aktivitách má firma
Recovinyl se sídlem v Bruselu se zastoupením v 15 zemích, včetně ČR. V ČR je šest
certifikovaných firem pro tento systém, přičemž objem recyklovaného PVC se u nás
zvýšil z 1 165 tun v r. 2007 na 16 464 tun v roce 2010.
Dalším významným projektem jsou recyklace okenních PVC rámů, který
koordinuje EPPA – Evropská asociace okenních profilů z PVC. Recyklací PVC
trubek a profilů se zabývá TEPPFA. Podle údajů Plastics Europe je 72% sebraných
okenních rámů z PVC recyklováno.
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Na letošních konferencích (o PVC v Brightonu) a (o plastových odpadech
Identiplast 2011 v Madridu) bylo zhodnoceno plnění programu Vinyl 2010 a vyhlášen
nový program VinylPlus s úkoly do roku 2020. Bod týkající se recyklace zní:
„Efektivní využití a řízení PVC během životního cyklu – recyklovat 800 tis.tun PVC po
skončení jeho aplikace v roce 2020. Vyvinout a aplikovat inovativní technologie
k recyklaci 100 tis.tun/rok PVC, považovaného dnes za obtížně recyklovatelný.
Podávat auditorům zprávy o plnění tohoto cíle“.
Na konferenci Identiplast 2011 prohlásil generální ředitel ECVM pan Leitner,
že nepsaným cílem je vyrábět regranulát PVC ve stejné kvalitě, jaká se dosahuje u
primárního materiálu. Program VinylPlus tak vytyčil úkol recyklovat v jednom roce
(2020) stejné množství PVC, jaké bylo dosaženo za desetiletí 2000 – 2010.
O obdobné iniciativě výrobců EPS izolací jsem hovořil [1] na loňské konferenci
Recycling 2011 a data lze nelézt i v publikaci [8] Německé asociace výrobců EPS
(IVH) spolu s asociací pro vnější zateplování budov (WDVS) založila výzkumný úkol
pro nové cesty využití odpadních EPS izolací po demolicích budov v budoucích
desetiletích. Je nutno si uvědomit, že první zateplení budov pomocí EPS bylo
realizováno v Berlíně v roce 1959, přičemž aplikace i v době krize rostly, když
v loňském roce bylo v Německu spotřebováno přes 250 tis.tun EPS. Jak budou
budovy postupně demolovány, je nutno řešit i problematiku využití odpadního EPS.
V Německu je skládkování plastů zakázáno, a tak nezbývá než zrealizovat linky pro
mechanické recyklace nebo pro energetické využití.
V rámci projektu EUMEPS byla posouzena i energetická spotřeba na výrobu
EPS izolací – analýza životního cyklu (LCA) a environmentálního prohlášení o
výrobku (EPD) [9]. Z obrázku č.8 - jednoznačně vyplývá, že celková spotřeba energií
na výrobu 1m3 je příznivější v případě energetického využití. Skládkování EPS izolací
z demolic domů by mělo být výrazně omezováno.
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Obr.č.8 – Vliv objemové hmotnosti EPS izolací a způsobu využití po skončení životnosti na
energetickou spotřebu.
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5) Závěr
Plasty jsou nazývány materiály 21.století. Jejich uplatnění ve stavebnictví je druhou
nejčastější aplikací – po obalech. Pro aplikace ve stavebnictví je požadována
dlouhodobá životnost, avšak po skončení aplikace je nutno hledat ekologické využití
plastů. Množstevně je zatím podíl odpadních plastů ve stavebních odpadech
zanedbatelný, v budoucnu se však bude výrazně zvyšovat. Již dnes bychom měli
připravovat řešení.
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Abstract
Príspevok porovnáva prezentované výsledky výskumných prác zameraných na
overenie možnosti využitia odpadového kameniva získaného z betónových konštrukcii,
drveného kameniva získaného z odpadových honím ako plniva do betónu, resp. ako
čiastočnej náhrady za prírodné kamenivo do betónu. Príspevok zhrnuje a porovnáva
dosiahnuté výsledky sledovaných základných mechanicko-fyzikálnych vlastností použitých
kamenív a prírodného kameniva.
Jedným zo základných predpokladov kvalitného spracovania napr. pri stavebnom
odpade je výber technologickej linky – recyklačného zariadenia, ktoré musí spĺňať
stanovené základné požiadavky.
Použitie recyklovaného kameniva na výrobu betónu je dané technickými normami, ktoré
predpisujú požadované parametre kameniva. Podľa využitia konkrétneho recyklovaného
kameniva v stavebníctve sa sledujú jednotlivé vlastnosti ako sú napr. chemické a
mineralogické zloženie, obsah škodlivín a fyzikálno - mechanické vlastnosti. Získať
požadované vlastnosti sledovaných charakteristík však býva zložité, nakoľko vstupný
materiál je veľmi rôznorodý (heterogénny).
Vlastnosti, kvalitu a vhodnosť kameniva do rôznych konštrukcií určuje pôvod, druh a
stav použitej horniny, prípadne umelého alebo recyklovaného kameniva.
Použitie kameniva si okrem mechanickej pevnosti vyžaduje aj ďalšie, veľmi dôležité,
vlastnosti, ako sú geometrické charakteristiky, odolnosť proti účinkom klimatických
podmienok, odolnosť proti všetkým účinkom zaťaženia v rámci daného použitia a odolnosť
proti chemickým látkam. Komplex týchto účinkov, ktoré pôsobia na kamenivo a ktoré sú v
povrchových vrstvách konštrukcií zo všetkých ostatných vrstiev najnepriaznivejšie, si
vyžaduje rad rozdielnych požiadaviek na kamenivo pri jeho výbere.
Vlastnosti betónového recyklátu, kameniva získaného z odpadových hornín na výrobu
betónu musia spĺňať rovnaké kritériá a požiadavky ako prírodné kamenivo, t. z. kritériá
uvedené v STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu. [2] Týka sa to predovšetkým
vlastností kameniva, ako je objemová hmotnosť, zrnitosť, tvarové charakteristiky, odolnosť
proti rozdrobovaniu a obrusovaniu, nasiakavosť, odolnosť proti zmrazovaniu a
rozmrazovaniu, obsah škodlivých látok, chemické zloženie kameniva a iné.
Stupeň celkového využitia odpadov (z recyklovaného kameniva, banských odpadov) je
aj napriek zvyšovanému povedomiu zlepšovania životného prostredia a využívania
druhotných surovín veľmi nízky. Jednou zo základných podmienok, ktorú treba dodržiavať
je zabezpečiť čo najvyššiu rovnomernosť a kvalitu suroviny. Aj pri výrobe betónu je
dôležité sa zaoberať náhradou prírodného kameniva recyklovaným kamenivom, resp.
kamenivom získaním z banských odpadov. Pri zohľadnení niektorých negatívnych
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vlastností recyklátu musíme hľadať cesty využitia tam, kde tieto vlastnosti nie sú
rozhodujúce.
1. INTRODUCTION
The lack of natural aggregates (extracted and crushed) for concrete in some
regions of Slovakia, as well as environment protection, rational use of natural resources
and compliance with the government program statement of waste management within the
context of sustainable development pose an urge for new solutions to use materials as
concrete aggregates.
Demolition, rehabilitation work, construction of new tunnels and other construction
and mining activities are associated with a significant amount of material production waste. The material piles up on waste dumps and frequently occupy arable land having
negative impact on the quality of the environment quality.
However, such reuse of materials is associated with certain financial requirements.
The producer must have or closely cooperate with a recycling site with crushing and
sorting line for proper aggregate fractions, situated in the neighborhood.
One of the basic assumptions of high-quality processing of e.g. construction waste
is the choice of technology line - recycling equipment that must meet the basic
requirements. First part of the process – crushing of input material is done by crushing
machines either jaw (widely used), impact or cone ones. Second part consists of sorting
via vibration using nets of various number and diameter. Magnetic separators are used to
get rid of undesirable components (mostly metal), such as reinforcing components. For
completeness, it should be noted that according to the output parameters of recycled
grains, the line must have the corresponding number of conveyor belts. An essential part
of every line is a handling device to ensure the flow of material into the hopper of the
crusher and the handling of finished product. Presorting is not part of the recycling unit. [1].
The use of recycled aggregates for concrete production is determined by technical
regulations stipulating required parameters of the aggregate. Using particular recycled
aggregates in construction certain qualities are followed e.g. chemical and mineral
composition, content of harmful substances and physical and mechanical properties. To
acquire required properties is a complex process since the input material is very
heterogeneous.
The aim of the research and experiment work in the field construction and
demolition waste is to reuse the acquired material the best possible way e.g. as quality
concrete aggregate.

Pict. 1 Sorting in vibration sorters [1]
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Pict. 2 Recycling

2. AGGREGATES
The use of aggregate from recycled concrete, crushed aggregate from waste rocks
has positive impact on natural resources of aggregates (depletable), volume of produced
recycled material and waste disposal costs. The production of concrete made of recycled
aggregate, crushed aggregate from waste rocks is partially complicated. It is due to
different properties of acquired materials – aggregate. There is more experience with the
use of coarse recycled material (size of grain over 4 mm) as possible substitution for
natural aggregate. One possibility of how to use such concrete is the treatment of recycled
waste aggregate. The verification of basic parameters of individual materials and its
comparison with natural ones is the primary objective.
The aggregate’s properties, quality and suitability for various construction types are
determined by origin, type and state of used rock or technical/recycled aggregate.
The use of aggregate requires apart from mechanical solidity other very important
properties such as geometric, weather-resistance, multi-effect load-resistance within given
use and chemical resistance. The complexity of these effects impacting the aggregate and
being the most unfavorable out of all layers, requires different selection requirements of
the aggregate. However, the individual requirements are frequently in contradiction and it
is necessary to look for a compromise between the requirements and properties taking into
consideration its final usage. When selecting the right aggregate it is important to consider
all different possible influences having impact on individual treatments. European
standards on aggregate products [2 - 5], reflect directly these requirements and all
aggregate properties are evaluated according to them with respect to final usage based on
categories of respective properties. The aforementioned standards stipulate the properties
of aggregate acquired by processing natural, technical or recycled material and mix of
such aggregate used for concrete, bitumen mix and road, airport and other infrastructure
paints, as light aggregate for concrete, mortar, grouting mortar, light aggregate for bitumen
mixes and paints, and non-agglutinated and agglutinated layers, aggregate for mortar,
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non-agglutinated and hydraulically agglutinated materials used in civil engineering and
road constriction, as rock for water works and aggregate for railway ballast.
3. RECYCLED AGGREGATES
A relatively high proportion of fraction 0/4mm results from old concrete recycling
consisting predominately of cement rock (partially corroded) and simply crushable. Minor
fraction has higher porosity, absorbability, and hence lower solidity. Due to higher
absorbability higher volume of cement is required and thus causing worse processability of
concrete, resulting to the substitution of natural aggregate for minor fraction. To what
extend it is necessary to substitute has being examined on produced samples where
rough fraction has been substituted in various proportions.
The properties of concrete recycled material for concrete production must meet the
same criteria and requirements as natural aggregate i.e. the criteria stipulated by the
standard STN EN 12620+A1 Aggregate for concrete. [2] It is particularly its bulk density,
texture, shape characteristics, split up and grinding resistance, absorbability, freezing and
defreezing resistance, content of harmful substances, chemical composition of aggregate
and others. Resulting from accessible literature we have to be aware of some negative
properties of recycled concrete such as:
• lower bulk density,
• higher absorbability,
• lower freezing and defreezing resistance,
• higher content of fine particles in minor recycled concrete,
• lower durability of minor material.
Despite the aforementioned negative properties of recycled concrete using recycled
aggregate has its pros, and for its economical and environmental appreciation we have to
find ways of how to use it the best possible way.
For a thorough assessment and comparison of various types of recycled aggregate
with natural aggregate’s properties we had to carry out basic tests for properties of
recycled material and waste aggregate.
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Pict. 3 Lines of texture of recycled aggregate, waste aggregate and compared natural
aggregate.
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4. CRUSHED AGGREGATE FROM WASTE ROCKS

Pict. 3 Lines of texture of recycled aggregate, waste aggregate and compared natural
aggregate.
Aggregate
Migmatitized
Dolomite
amphibolit
magnesite

Property

Danube

Recycled

Bulk density
weight (kg.m-3)
Air voids of jolted
aggregates
(kg.m-3)
Air voids in loose
aggregates
(kg.m-3)
Absorbability
(%)
Oversieve
(%)
Undersieve
(%)
Washaway
particles
(0-4)
(%)
Shape index (%)
Split up

2 500 2600

2 200 –
2 300

2 770

2 850

37,5

46,1

41,9 – 51,9

35,4 – 47,9

37,1 –
50,7

35,0 – 42,0

30,5

40,2

33,2 – 45,6

26,8 – 41,5

26,8 –
43,0

27,1 – 33,0

0,79

5,82

1,0

0,5

0,7

0,5

1,5

5,2

9,8

2,0

9,7

5,6

1,8

12,0

4,25

9,82

2,8

7,8

1,5

19,5

14,5

4,2

23,4

3,4

2,35

3,86

34,3

13,9

38,1

4,8

24,6

33,4

34,4

19,6

29,4

-

4,6

24,3

21,6

13,4

18,9

-

0,72

4,27

0,35-0,74

0,25-0,78

0,28-0,33

-

(%)
Grinding (%)
Freezing
resistance
(%)

Chart 1. Physical properties of aggregate
118

Limestone

Dolomite

2 680

2 640

5.CONCLUSION
Recycled aggregate and aggregate obtained by crushed waste rocks designed for
the use in various constructions must meet the same requirements as natural or technical
aggregate.
In terms of evaluation of properties of recycled aggregate obtained from concrete
structures, we can say that the grain size of samples was relatively smooth, however often
with different internal composition of the grains. Some of the samples contained relatively
high proportion of fine aggregate grains and foreign particles.
The standards do not state categories for loose bulk density, air voids, bulk density
and absorbability however, the results of such tests must be declared in the declaration of
conformity. Absorbability, required in determining the durability, as preliminary test.
The test results showed considerable volatility in the properties of recycled material
collected from various landfills. The test results have showed the suitability of the method
of crushing of recycled material, and especially the storage of various materials from
demolished building structures. Some samples showed that they were improperly stored
(mixed dumps of various types of constructions) automatically ruling out the possibility of
reusing such materials as recycled aggregate to more challenging designs. As far as the
shape of grains, significantly influenced by its possibility to be used for more demanding
constructions, the method of crushing has been proven whereas only primary jaw crushing
has been applied. The results clearly indicate the path we should go when establishing
recycling plants or recycling lines.
Based on the achieved results, tested samples may be recommended for final use
in following constructions:
• into concrete constructions with low freezing and defreezing resistance values (not
cement-concrete road surfacing, concrete areas exposed to freeze, high value of
smooth resistance (not flooring, pavements, lacing pavement layers) and high value
of shaping properties,
• it may be used predominately in hydraulically damped and non-damped layers of
ground structures in civil engineering and road and water constructions,
• it cannot be used as railway ballast or mortar. For mortar it may be used only after
further selection treatment.
In terms of evaluation of properties of crushed waste rock aggregate, we can say
the results of tests of physical properties showed the possibility of using these aggregates
as concrete aggregates. Generally it is gravel that can be used as coarse aggregate for
concrete and asphalt, cement and mechanically ruggedized road treatment, but in most
cases for road loading and bedding layers. In aggregates with higher volume of washaway
particles it is necessary to lower the content of these particles (by e.g. washing away) or
partially/fully replace such fraction. Aggregates with lower shape properties may be
improved by better technology of separation and crushing (e.g. by cone crusher). Coarse
aggregate from dolomite magnesite is not suitable, due to its higher chipping property, as
road metal. Minor fraction of 0-4 mm predominantly with migmatitized amphibolit and
limestone aggregate having higher proportion of washaway particles and negative impact
on mortar and concrete contraction pose a challenge.
Despite higher awareness of environment protection and conservation the overall
use of waste (from recycled aggregate, mining waste) and secondary raw material is very
poor. The highest possible uniformity and quality of the material shall be of vital condition.
It is important to use recycled aggregate or mining waste for concrete production in order
to substitute the natural one. Taking into account some of its negative properties we have
to look for ways where these properties are not critical in its use.
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CHEMICAL ADDITIVES VUPPOR 2 ON THE BASIS OF SECONDARY
RAW MATERIALS
CHEMICKÁ PRÍSADA VUPPOR 2 NA BÁZE DRUHOTNÝCH SUROVÍN
Prof. Ing. Mikuláš Šveda, Ph.D.
Slovak University of Technology in Bratislava,
Faculty of Civil Engineering,
mikulas.sveda@stuba.sk
Abstrakt
Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehliarskych výrobkov sa dnes
najčastejšie používajú vyhorievajúce ľahčivá (drevené piliny a celulózové kaly).
Aplikácia týchto ľahčív prináša so sebou aj niekoľko problémov. Je to problém
zabezpečenia rovnomernej homogenity výlisku, rezania pásma vychádzajúceho
z pásmového lisu a v poslednej dobe sa objavuje aj vznik tzv. čierneho jadra..
Vytváranie pórov v črepe by bolo najjednoduchšie vyparovaním čo najväčšieho
objemu prítomnej vody vo výlisku. Jej množstvo je však pri výrobe v pásmových
lisoch limitované stanovenou plasticitou cesta (hodnota deformácie podľa
Pfefferkorna). Vhodným spôsobom ako zvýšiť alebo znížiť pracovnú vlhkosť cesta
(technologickej vody) pri zachovaní konštantnej plasticity cesta, je aplikácia
chemických látok (napr. elektrolyty a polyelektrolyty), ktoré vedia ovplyvniť hrúbku
(vodnej) difúznej dvojvrstvy koloidnej micely.
V prvej polovici deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa v rámci spolupráce
medzi Výskumným ústavom pre petrochémiu v Prievidzi a Katedrou materiálového
inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave vyvinula chemická prísada na báze
kondenzátov aldehydov (polyelektrolyt), ktorá dostala obchodný názov VUPPOR.
K negatívam tejto prísady patrila nielen vysoká cena, ale aj to, že v procese
sušenia pri teplote nad 70 C sa uvoľňoval čpavok. Z tohto dôvodu jej aplikácia bola
možná len v kanálových alebo v tunelových sušiarňach. Na základe požiadaviek
výrobcov tehliarskych výrobkov pre obvodové plášte, ktorí nevyhnutne potrebujú
zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti svojich výrobkov bola vyvinutá nová chemická
prísada - VUPPOR 2. Táto prísada sa pripravila úpravou druhotnej suroviny
z chemického priemyslu za účelom získať prísadu podobných vlastností ako pôvodný
VUPPOR, ktorá by bola aj cenovo výhodnejšia, ekologicky prijateľnejšia a použiteľná
vo všetkých typoch sušiarní.
Samozrejme, že sme neočakávali taký pozitívny výsledok s prísadou VUPPOR 2
v rámci zvýšenia pracovnej vlhkosti cesta ako v prípade prísady VUPPOR 1, ktorá je
vyrobená z produktov ropy. Napriek tomu s účinnosťou prísady VUPPOR 2 môžeme
byť spokojní a spokojní budú určite aj odberatelia v tehelniach, pretože pri jej nižšej
cene v porovnaní s cenou VUPPOR 1 ju môžu aplikovať aj tie tehelne, ktoré doteraz
nemohli aplikovať VUPPOR 1 kvôli uvoľňujúcemu sa čpavku v procese sušenia. Na
základe dosiahnutých výsledkov, odporúčame aplikovať ako optimálnu dávku
v obidvoch prípadoch dávku 0,5 % sušiny prísady z hmotnosti vysušenej suroviny.
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1. Introduction
The pores in porous materials are filled with a gas phase, which at normal
temperatures has a lower value of the coefficient of thermal conductivity λ as
compared with the ambient matrix. It is also known that this value further decreases
with the pore size [1]. This is the basis on which contemporary producers try to
design a brick body filled with a plenty of small pores, in order to improve the thermal
insulation parameters of finished products. At the same time we manage to increase
the values of the thermal resistance R of the building construction applied in the
facade.
Formation of pores in the brick body is primarily linked to the water loss in the
process of drying and burning, presence of which in the shaped product can be
expressed in various forms (physic-mechanical, physic-chemical and chemical).
Porous structure of the brick body, which is thus created, may be affected by the
mineralogical, granulometrical and chemical composition of the brick raw material
[2, 3, 4]. Changes in the volume and pore size also depend on the value of firing
temperature and its dwell firing [5 to 9].
Combustible pore-forming agents (such as wood sawdust and cellulose wastes)
are now commonly for improving the thermal properties of brick products). The
application of these agents poses several problems. It's a problem of securing a
uniform homogeneity of a shaped clay product, cutting of clay column exiting the
extrusion machine and recently also the creation of the so-called black core [10].
Let us get back to the water again, which is present either in the brick raw material
or in the shaped clay product. The creation of pores in the brick body would be easier
by evaporation of the largest volume of water present in the shaped clay product. Its
volume in the production in the clay brick extruding machine is however limited by the
determined plasticity of the mass (deformation value by Pfefferkorn). The appropriate
way, how of increasing or decreasing the humidity of the working mass (process
water) while maintaining constant plastic mass, is the application of chemical
additives (e.g., electrolytes and polyelectrolytes). They can affect the thickness of the
(water) diffusion double layer of colloidal micelle [11, 12, 13].
Among the known electrolytes is e.g. the Ca(OH)2 that has long been used in
brickworks without a covered clay storage shed. If clay raw material has been
exposed for several days to dense rainfall, then addition of 1 to 1,5 % of Ca(OH)2
allowed for a reduction of the high plasticity of brick materials so that the clay dough
was easily applicable in the clay brick extruding machine.
In the first half of the nineties of the 20th century within the context of cooperation
between Research Institute of Petrochemistry in Prievidza and Department of
Material Engineering of the Faculty of Civil Engineering in Bratislava developed a
chemical additive based on condensates of aldehydes (polyelectrolytes) which was
given a business name VUPPOR.
The negative aspect of this additive was not only price, but also that in the drying
process at temperatures above 70° C led to a release of ammonia. For this reason,
its application was possible only in the channel or in the tunnel dryer. Based on the
requirements of manufacturers of brick products for building external cladding, who
necessarily needed to improve the thermal properties of their products, (cooperation
as mentioned above between the Research Institute for Petrochemistry in Prievidza
and the Department of Material Engineering at the Faculty of Civil Engineering in
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Bratislava) was developed a new chemical additive – VUPPOR 2. This additive was
prepared by modification of secondary raw materials from the chemical industry in
order to obtain an additive of similar properties as the original VUPPOR which would
also be more cost-effective, environmentally-friendly and applicable in all types of
dryers.
2. Properties of raw materials and additives
2.1 Brick raw material
The basic raw material for brick was used from the location of Hevlín. It is above
all a Neocene calcareous fine sandy clays from the Vienna Basin. In addition, this
raw material is characterized by the increased presence of montmorillonite and also
an increased content of soluble salts. The raw materials from this location are mainly
used for the production of sophisticated load-bearing clay bricks.
In the production of test samples the original untreated raw material was used
(sign – P) that was grinded in a laboratory Muller mixer for dry mulling so that the
maximum grain was less than 1 mm large. At the same time a prepared raw material
(sign – U) was used that was taken from clay storage shed in the brick factory Hevlín
(Heluz Company of brick industry) with the addition of combustible pore-forming
agent.
2.2 Chemical additive – VUPPOR 1
Chemical additive VUPPOR 1 - is a white emulsion that is made based on
condensates of aldehydes. Its density is 1140 kg/m3 and dry matter content is 38%.
The additive is water-soluble and hygienic.
2.3 Chemical additive – VUPPOR 2
Chemical additive – VUPPOR 2 – is a sandy emulsion that is made from unused
secondary raw material from a production of organic acids. Its density is 1160 kg/m3
and dry matter content is 54,9 %. The additive is water-soluble, pH = 6.5, a
solidification temperature below -20 ° C.
3. Manufacturing and testing of samples
3.1 Determination of properties
A determination of selected properties of clay mass and of clay brick was carried
out according to relevant standards, the test procedures and through apparatus as
listed in Table 1.
To the original (P) and modified (U) brick raw material, were added VUPPOR 1
and 2 in the dry additive by weight percentage (0,25; 0,5; 0,75 a 1,0) on weight of the
dried raw material.
From the prepared raw materials we prepared a clay mass of constant plasticity
(Pfefferkorn = 33 ± 0,5 mm) according to STN 72 1074. Afterwards the prepared clay
mass was stored for 24 hours in a humid environment. Later the test samples in the
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dimensions of 100x50x20 mm were manufactured which were then placed on
perforated grates.
Table 1. List of the used standards, the test procedures and apparatus for the
determination of selected properties of clay mass and of clay brick
Properties
Standard -test procedures - apparatus
Working moisture,%
STN 72 1074
Length change by drying, %
STN 72 1565, part 5
Drying sensivity coefficient, %
STN 72 1073
Length change by firing, %
STN 72 1565, part 5
Total length change, %
STN 72 1565, part 5
Weight loss by firing, %
STN 72 1565, part 6
Water absorption capacity, %
STN 72 1565, part 6
Apparent porosity, %
STN 72 1565, part 6
3
Bulk density, kg/m
STN 72 1565, part 6
Capillarity, mm/60 min
nonstandard test
Thermal conductivity coefficient λ, W/m.K
apparatus IZOMET
Compressive strength, MPa
determined by surface loading of the
test samples dimensions of 20x20x20
mm through loading on ultimate
strength
During the period of 48 hours values (weight loss and shrinkage values) were
determined for the determination of Bigot curve. The samples were still dried in a
laboratory drying oven to constant weight before loading it into the oven. The firing
was carried out in electric laboratory furnace with a regulated firing regime. The
furnace had a stable oxidizing environment. The firing curve used is approximately
the same as the curve applied in the brick factory Hevlín (Heluz - company of brick
industry). The maximum firing temperature was determined at 915 °C for a 1-hour
dwell time.
4. Achieved results and discussion
The results achieved with additives VUPPOR 1 and 2 before and after firing are
listed in Table 2 and 3. In both cases, with the additive dosage of 1% the clay mass
at the desired plasticity already started to crumble. For this reason, higher doses of
the additives were not made.
The working moisture of mass (Wpr) with the increasing dose of additives
VUPPOR 1 and 2 was increased equally at unadjusted and at the adjusted raw
material. At a first sight it apparent from the Table 2 and 3 that with VUPPOR 1
higher values of the working moisture were achieved than with VUPPOR 2 at the
same dose of the additive. This difference had an effect on other observed
properties.
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Table 2. Properties of the brick raw material P before and after firing affected
by additives VUPPOR 1 and 2
Additive
VUPPOR
Without V
V1

V2

Dose
%
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
0,25
0,50
0,75
1,00

Wpr
%
24,3
27,9
30,1
31,7
33,4
26,5
28,1
29,0
29,6

DS
%
-5,07
-4,89
-4,72
-4,58
-4,40
-5,95
-5,90
-5,59
-5,46

CnŠ
0,88
0,71
0,61
0,56
0,54
0,76
0,71
0,68
0,67

DC
%
-5,03
-5,33
-5,45
-5,38
-5,23
-6,10
-6,26
-5,94
-5,08

NV
%
19,2
23,2
25,9
28,3
30,6
21,1
22,9
24,3
27,0

ZP
%
33,2
38,0
41,0
43,4
45,7
35,4
37,4
39,0
40,0

ςv
kg/m3
1725
1638
1595
1536
1494
1678
1635
1606
1582

λ
W/m.K
0,497
0,418
0,360
0,330
0,307
0,457
0,411
0,388
0,364

Rpd
MPa
47,6
35,3
28,5
21,4
17,1
39,4
33,1
31,3
30,0

Table 3. Properties of brick the raw material U before and after firing affected
by additives VUPPOR 1 and 2
Additive
VUPPOR
Without V
V1

V2

Dose
%
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
0,25
0,50
0,75
1,00

Wpr
%
28,6
31,6
34,0
36,3
37,9
29,8
31,2
32,4
33,9

DS
%
-6,70
-6,47
-6,12
-5,86
-5,47
-6,53
-6,40
-6,32
-6,28

CnŠ
1,15
1,00
0,89
0,82
0,79
0,99
0,87
0,81
0,78

DC
%
-6,60
-6,75
-6,74
-6,70
-6,47
-6,50
-6,54
-6,65
-6,89

NV
%
23,0
26,8
29,5
31,6
32,8
24,9
26,5
28,1
29,5

ZP
%
37,4
41,6
44,4
46,4
47,4
39,6
41,4
43,2
45,0

ςv
kg/m3
1622
1555
1508
1468
1444
1586
1561
1539
1525

λ
W/m.K
0,428
0,368
0,326
0,306
0,301
0,403
0,383
0,367
0,354

Rpd
MPa
43,6
31,0
24,5
20,0
17,7
36,3
32,5
29,7
28,9

Legend
Wpr – working moisture of mass
DS – length change by drying
CnŠ – drying sensivity coefficient by
Bigot
CD – total length change

NV – water absorption capacity
PZ – apparent porosity
ρv – bulk density determined by hydrostatic
method
λ
– thermal conductivity coefficient
Rpd – compressive strength

Manufacturers of brick products today are particularly interested in technologies
which enable a more effective production at lower cost and at the same will improve
the thermal properties of their products. In the application of both additives we follow
a drop in the value of drying sensivity coefficient (CnŠ), which will allow the
shortening of the drying process without creation of cracks. Similarly, we follow a
decrease of the value of thermal conductivity coefficient (λ) which positively
influences the thermal insulating properties of the final product. It is noteworthy to
underline also a decrease of the bulk density of brick body. This will reduce the
weight of the final products and the reduction of transportation costs. Among the
negatives of the VUPPOR additive applications we can include a minor increase of
the total length change (DC) and a significant decrease of compressive strength
(Rpd). In spite of this decrease there is a presumption that the brick blocks for the
horizontal masonry construction will always exhibit higher strength, such as porous
concrete blocks.
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5. Conclusion
Obviously we did not expect such a positive result with additive VUPPOR 2 at the
increase of the mass working moisture as in the case of an additive VUPPOR 1
which has been developed for several years as a product from crude oil.
Nevertheless, we can be satisfied with the effectiveness of the VUPPOR 2 additive.
Satisfied will be also the customers in brick factories, because at a lower price
(compared with the VUPPOR 1) it can also be applied in those brickworks where the
VUPPOR 1 couldn’t be applied due to the release of the ammonia in the drying
process. Based on the results obtained, we recommend using as the optimal dose in
both cases, which is the 0.5% of the dry additive by weight of the dry raw material.
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OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH VÝSTUPŮ Z MODERNÍ
SPALOVNY
Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát, Ing. Jana Pěničková
(TERMIZO a.s. Liberec, novak@termizo.cz, www.termizo.mvv.cz )
Abstract
The high level technology of household waste incinerator TERMIZO enables to utilize
nonutilisable 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. Simultaneously, the increasing usage of material
recovery of solid wastes has been documented.
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 2011 jsme
spálením 94 336 tun odpadů dodali do topného systému města 620 TJ tepla, což je
takřka jedna polovina celkové spotřeby tepla sítě centrálního zásobování teplem. Je
to i ekvivalent roční spotřeby tepla
12 400 domácností. Spalovna je vysoce
účinný kogenerační zdroj a tak jsme ve vlastních dvou sériově zapojených turbínách
vyrobili současně elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě jsme
do veřejné sítě dodali rekordních
13 GWh, což je ekvivalent roční spotřeby
elektrické energie 6 000 domácností.
Popeloviny zbývající po procesu spalování prošly žárovou zónou topeniště, 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). Zde zmíníme jenom hlavní efekty chování reaktivních
popelovin v přírodním prostředí a především možnosti české a evropské výrobkové
registrace. V roce 2010 a 2011 jsme pro další zkvalitnění výrobku z popelovin
intenzivně pracovali na aplikaci Nařízení Evropského parlamentu
(ES)
č.1907/2006 (REACH). Protože jsme řízeně pracovali v režimu odpadu, tak výrobek
SPRUK a železný šrot tvořily pouze 67,5% (resp. pouze 5,5%) hmotnosti pevných
odpadů zahrnujících i strusku, popílek a filtrační koláč.
Tak jsme z obtížného komunálního odpadu, který opakovaně vzniká činností člověka
a má nebezpečné vlastnosti, nahradili neobnovitelné zdroje energie (zemní plyn,
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 sedmý rok po sobě
nepřekračujeme žádný ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy
v Integrovaném registru znečištění (irz.cz).
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2. Stručný popis spalovny a vybrané provozní ukazatele
Spalovna (obr.č.1) je tvořena bunkrem odpadu, dále následuje ohniště s
předsuvným roštem a s parním kotlem. 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 1 130 ºC a v dohořívací zóně spalin dosahuje
hodnot 850 - 950 ºC, což je optimální pro průběh selektivní nekatalytické redukce
(SNCR) spalinových oxidů dusíku.
Systém čištění spalin před jejich vypuštěním do komína lze charakterizovat jako
čtyřstupňový:
• Redukce oxidů dusíku pomocí SNCR injektáží hydroxidu amonného
• Redukce tuhých znečišťujících látek v elektrostatickém odlučovači
• Redukce organických látek (zejména perzistentní organické látky skupiny
PCDD/F) prostřednictvím technologie katalytické filtrace REMEDIA D/F™
• Redukce anorganických látek mokrým způsobem:
-

absorpce plynných kyselých sloučenin HCl a HF v Quenchi prudkým
ochlazením spalin vodou

-

neutralizace oxidů síry hydroxidem sodným

-

absorpce aerosolů v Ringjet

Rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy ze shromážděných popílků jsou
vyluhovány v kyselém prostředí za zvýšené teplotě. Zde se s výhodou používá
vznikající kyselá quenchová voda, obsahující kyselé plyny ze spalování (HCl, HF).
Odpadní vody ze všech technologických uzlů spalovny jsou zpracovávány v čistírně
technologických vod.

Obr.č.1: Základní technologické schéma spalovny
instalované katalytické filtrace REMEDIA D/F™
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s vyznačením

dodatečně

Tabulka č.1 dává představu o kvalitním provozu spalovny prostřednictvím vybraných
provozních ukazatelů v letech 2002 až 2011 vztažených na tunu spáleného odpadu.
Tab. č.1: Bilanční výrobní ukazatele spalovny
Jednotk
a

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Roční
provoz

h

7930

7799

8070

8014

8102

8259

8784

7917

8186

7940

Spálený
odpad

tis. t

96,3

91,1

92,6

93,1

89,9

91,2

91,9

96,8

98,8

94,3

Výroba
páry

t/t

2,9

2,8

2,9

3,0

3,3

3,5

3,4

3,1

3,1

3,2

Tepelná
energie

GJ/t

9,3

8,9

9,3

9,7

10,4

11,1

10,8

9,9

9,9

El. energie

MWh/t

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,21

0,25

Popeloviny
výrobek

kg/t

-

371

381

315

308

283

270

305

207

11

415

25

2

15

12

18

15

0,6

94

316

2,4

14

15

1

17

15

14

10

9

8

1,2

1

0,8

1,5

0,6

0,7

1,2

0,7

1

1

11

13

10

13

9

9

9

7

9

10

0,28

0,31

0,26

0,26

0,29

0,24

0,22

0,16

0,16

0,19

Ukazatel

Popeloviny
odpad

kg/t

Separované
železo

kg/t

Popílek

kg/t

Filtrační
koláč

kg/t

Odpadní
voda

m3/t

2009

2010

2011

10,2

Na obrázku č.2 je znázorněna kvalitativní změna v produkci a využívání pevných
odpadů ve spalovně.

Obr.č. 2: Vývoj v produkci pevných odpadů a výrobků z nich (%)
Propad v roce 2010 a 2011 byl způsoben zastavením produkce výrobku pro složité
zajištování registrace dle Nařízení Evropského parlamentu (ES) č.1907/2006
(REACH).
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3. Vlastnosti popelovin
Popeloviny vznikající v topeništi moderní spalovny se významně liší od
vysokopecních
nebo
ocelářských
strusek,
elektrárenského
popílku
z
vysokoteplotního či 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.
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. Popeloviny tedy při aplikaci na stavbě (jako
certifikovaný výrobek) během několika dnů ztvrdnou jako beton a mohou po nich
jezdit těžké stroje. Součástí zpracování popelovin je magnetická separace železa a
v provozním měřítku je ověřena i separace barevných kovů (slitiny hliníku a mědi).
4. Chování popelovin umístěných v bloku „in situ“
Tento unikátní experiment podal informace o chování reaktivních popelovin při
reálném použití ve stavbě. 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 2012 trval experiment cca 2 900 dní a včetně měření
filtračních koeficientů (dvakrát 300 litrů) prošlo blokem popelovin cca 3 300
litrů dešťové vody.
K výsledkům reálných výluhů uvedených na následujícím obrázku je třeba ještě
uvést tyto zásadní rozdíly v laboratorních a provozních podmínkách (tab.č.2).
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Tab. č. 2: Srovnání laboratorních a provozních podmínek vyluhování
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 5

destilovaná voda

dešťová voda

není uvažován vliv podnebí

je uvažován vliv podnebí

Obr.č. 3: Snížení vyluhovatelnosti složek v důsledku reakcí v popelovinách
FK v 110 dnu měl hodnotu 1,5*10-6 a v 490 dnu 1,2*10-6 m/s . Experimentální
provedení (zvýšené strany reaktoru) donutily dešťovou vodu vrstvou popelovin
protéci, zatímco ve skutečnosti by v terénu nebo ve stavbě byl tento málo
propustný blok vodou obtékán.
4. Zhodnocení vlivu popelovin na životní prostředí
Přímo produkované popeloviny jsou dlouhodobě laboratorně analyticky testovány (viz
podmínky tab.č.4) a jejich vliv životní prostředí je minimální: ekotoxicita negativní,
výluhy prakticky na úrovni I. třídy vychovatelnosti (inertní materiál) až na obsah
chloridů a síranů Na, K, Mg, Ca. To jsou však běžné složky přírodních vod. Z
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provedených unikátních provozních experimentů „in situ“ trvajících téměř 8 let
vyplývají některé důležité závěry:
• Při ukládání popelovin do země v přírodě se uplatňují v plném rozsahu
pucolánové vlastnosti popelovin, které vedou k prostorovým vazbám složitých
hlinitokřemičitanů a ke snižování filtračních koeficientů FK (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 byla by ve skutečnosti dešťovou vodou
obtékána.
• 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 (obr.č.3).
• 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. Dále se
dobře rozpouští chloridy molybdenu a mědi.
• 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, které již nejsou bilančně významné.
• Nevyluhují se toxické kovy (Ni, V, Mn, Cr, Ag, Zn, Al, Pb, As, Be, Bi, Cd, Co,
Fe, Li, Sb, Se, Te, Ti, Tl, W, Zr), jejichž koncentrace ve výluzích jsou pod
limity analytického stanovení.
• 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 8 roků 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.
Skutečná nebezpečnost stavebního výrobku SPRUK je tedy vzhledem k jeho
reaktivitě ještě nižší než vyplývá z laboratorních analýz.
5. Česká a evropská registrace výrobku z pevného odpadu po spalování
Již od roku 2003 produkujeme úspěšně stavební výrobek SPRUK podle české
certifikace (obr.č.2), jako jediná česká a evropská spalovna. Výrobek je použitelný
pro násypy a zásypy na stavbách pozemních komunikací a stavbách jiných než
pozemní komunikace. Tato certifikace vyžaduje od výrobků předepsanou kvalitu
vodných výluhů blížící se odpadářským limitům I. třídy (inertní materiály) a především
jejich negativní ekotoxicitu. Dále jsou zde kladeny požadavky související s použitím
ve stavbě (tab.č.3).
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Tab. č. 3: Stavební vlastnosti SPRUK pro násypy a zásypy
Sledovaná vlastnost

Požadovaná deklarovaná úroveň

Součinitel filtrace

≤ 1,0*10-7(m/s)

Poměr únosnosti CBR

≥ 2,0%

Pórovitost

≤ 65,0%

Zhutnitelnost suchá hmotnost

≥ 1200 kg/m3

optimální vlhkost
Parametry smykové pevnosti

≤ 40 %
ϕ ef
c ef

≥ 27 °
≥ 30 kPa

Při přípravě certifikace jsme proto nejprve optimalizovali technologii nakládání
s popelovinami, tak abychom dosáhli jejich vyhovující kvality. V našem případě to
byla především změna funkce promývek. Poté jsme vypracovali pracovní normy,
které tento stav detailně popsali a určili mezní stavy a způsoby jejich řešení. K tomu
jsme rovněž s výhodou využili vhodně zpracovanou Certifikaci environmentálního
managementu řízení provozu zařízení pro energetické využití odpadu dle ČSN EN
ISO 14001.
V přípravné fázi se musí rovněž zpracovat celý systém dokumentů, které naplní
nejen odpadářskou legislativu (Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností
odpadů, Program zkoušení, Plán vzorkování, atd.), ale i podmínky výrobkové
certifikace (Certifikát, Stavební technické osvědčení, Dokumentaci prokazování
shody stavebních výrobků, Systém řízení výroby výrobku) tak, aby bylo možné
provádět autorizovaný Dohled nad certifikovaným výrobkem. Je zejména důležité
správně a přesvědčivě stanovit technologickou část, v které se odehrává změna
z odpadu na výrobek. Ta se potom může stát dominantní při stanovování podmínek
produkování certifikovaného výrobku. Je tedy zřejmé, že celý tento postup české
certifikace je zaměřen přímo na typové použití ve stavbě.
Směrnice REACH je nařízení pro registraci, hodnocení, oprávnění a omezení
chemických látek platné ve všech členských státech Evropské unie. Má za cíl
kontrolovat rizika chemických látek, které mohou vyvolávat rakovinu, neplodnost,
genetické vady, nebo které mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Cílem je
zajistil co nejpodrobnější informace související s chemickými látkami na kterémkoli
bodě životního cyklu látek. Podstatné je, že alespoň v počáteční fázi byla zaměřena
na výrobky a předměty, vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem byla
výroba tohoto výrobku či předmětu. Následně se začal uplatňovat názor, že se
vztahuje i na výrobky z odpadů. Proto se směrnice REACH nezaměřuje specificky
na technické vlastnosti stavebních výrobků ani na chemické vlastnosti přímo
související s užitím v typové stavbě jako česká certifikace. Formou desítek složitých
a dlouhodobých studií hodnotí především rizika působení této složité chemické látky
s neznámým a proměnlivým složením (typ UVCB) na lidi, živočichy a životní
prostředí. Specificky se řeší rizika mutagenity, toxicity, ekotoxicity v souboru
podmínek, které popisují jak je látka UVCB vyráběna nebo používána během svého
životního cyklu a jak lze kontrolovat expozici člověka a životního prostředí. K tomuto
účelu je vybrán vhodný scénář expozice.
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Protože od prosince 2010 bylo nutné mít současně českou i evropskou certifikaci,
ukončili jsme produkci výrobku a dále pracovali v režimu odpadu. V EU totiž není
známá žádná spalovna komunálních odpadů, která by pracovala v režimu výrobku
z odpadů, všechny pracují pouze v režimu odpadů. Náklady pro hlavního registranta,
podle našich tehdejších informací, byly v řádu milionů Euro. Z tohoto důvodu se
obvykle výrobní podniky sdružují do konsorcií (např. sdružení evropských elektráren
a dolů ASVEP či Evonik), aby se o náklady podělily. Proto jsme se s velkým
politováním v té době smířili s faktem, že budeme po rozhodném datu produkovat
pouze odpad po spalování, a nikoliv výrobek.
Postupně v průběhu roku 2011 jsme nalezli cestu k řešení problematiky udělení
registrace, část testů jsme nakoupili od vybraných partnerů a srovnali je metodou
read across s našim výrobkem, část testů jsme sami zajistili a od února 2012 jsme
jako jediná spalovna komunálních odpadů v ČR a v EU držiteli registrace REACH
jako hlavní a jediný registrant. Tato registrace dokládá mimořádnou chemickou a
environmentální bezpečnost při použití tohoto materiálu na stavbách. Náš výrobek
SPRUK je tedy vybavený veškerou potřebnou českou i evropskou certifikací
kvality a souvisejícími výrobními normami. Toto naše know-how tak nyní
můžeme nabídnout i dalším potenciálním partnerům.
6. Úspěšné řešení mezinárodních výzkumných projektů
Spalovna komunálního odpadu TERMIZO a.s. se se jako hlavní řešitel aktivně podílí
od roku 2004 na projektech s různou tématikou, vždy však související s minimalizací
vlivu zařízení na životní prostředí nebo s optimalizací využití vystupujících proudů:
EUREKA DIOXIN (2004 – 2006) První projekt spalovny byl zaměřen na eliminaci
perzistentních organických látek (POPs) ze spalin technologií katalytické filtrace
REMEDIA D/F™, umístěné poprvé na světě jen v částečně vyčištěných spalinách.
EUREKA DIOXIN2 (2006 – 2007) Projekt ověřil originální českou patentovanou
metodu CMD umožňující dehalogenovat perzistentní organické látky (POPs)
adsorbované na popílku vystupující z katalytické filtrace REMEDIA D/F™. Tím by
celá technologie mohla být posuzována jako bezodpadová noPOPs.
EUREKA BIOFIX (2006 – 2009) Projekt úspěšně ověřil možnost využití odpadního
oxidu uhličitého z kvalitně vyčištěných spalin v TERMIZO a.s. pro transformaci do
rychle rostoucí kultury řas vybraného kmene Chlorella. Produkované řasy splňují
limity jako krmivo i doplněk humánní výživy. Využívají se české technologie.
EUREKA ALGANOL (2009 – 2012) Projekt se věnuje se již výhradně modifikaci
způsobu růstu řas tak, aby obsahovaly vysoké obsahy škrobů a lipidů. Je to reálná
varianta produkce biopaliv 2.generace (bioetanolu a biodieselu), která nekonkuruje
zemědělským plodinám s potravinářským využitím.Od roku 2010 se provedějí
experimenty na provozních modulech.
TIP NANOFILTER (2009 – 2012) Projekt si klade za cíl najít technologii výroby
nanofiltrů pro oddělování pevných znečišťujících látek ze spalin, nebo ještě lépe s
podobným katalytickým efektem jako REMEDIA D/F™ .
Nově připravovaný projekt BIPOLAR by měl řešit recyklaci velmi drahého NaOH
využívaném pro neutralizaci SO3 ze spalin bipolární elektrodialýzou vlastním
elektrickým prodem z turbíny. Jedná se o první aplikaci na světě.

134
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Abstract
Fluidný popolček (lôžko, resp. úlet) má odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti oproti
elektrárenskému popolčeku z klasického spaľovania. Obsahuje amorfné fázy
vznikajúce dehydratáciou ílových minerálov a tiež nezreagovaný sorbent vo forme
CaCO3, voľného CaO a anhydritu (CaSO4). Cieľom práce bolo posúdiť možnosť
výroby pórobetónu z fluidného popolčeka a jeho vplyv na vybrané fyzikálnomechanické vlastnosti.
1. Úvod
Popolček je jemný prášok, skladajúci sa hlavne z častíc vznikajúcich pri spaľovaní
jemne mletého uhlia. Má puzolánové vlastnosti a skladá sa z väčšiny z SiO2 a Al2O3.
Popolček sa získava elektrostatickým alebo mechanickým odlučovaním prachových
častíc zo spalín spaľovacích zariadení, vykurovaných jemne mletým uhlím s/bez
spoluspaľovaných zložiek. Je to heterogénny materiál tvorený časticami
s rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými, mineralogickými, morfologickými a
technologickými vlastnosťami, ktoré sú determinované a ovplyvňované kvalitou
spaľovaného uhlia a technológiou spaľovacieho procesu.
Rôznorodé chemické zloženie vyplýva z toho, že pri spaľovaní jemne mletého
paliva sú všetky mineralogické zložky vystavené rôzne dlhú dobu vysokým
teplotám a navyše môžu prechádzať oxidačným a redukčným prostredím
pričom dochádza k taviacim, aglomeračným, kondenzačným a sublimačným
procesom. Popolčeky vždy obsahujú mimo nerastných zvyškov aj zvyšky pôvodného
alebo do určitého stupňa premeneného paliva. Chemické zloženie popolčekov je
v značnej miere informáciou o zložení pôvodného uhlia, ktorého spaĺovaním
popolček vznikal. Z celkového objemu energetického odpadu zo spaľovania fosílnych
palív tvorí cca 75 – 85%.
Fázové zloženie anorganických zložiek popolčeka podľa zrnitosti je veľmi podobné
pre všetky frakcie s výnimkou frakcií s najhrubšími – organickými časticami.
Množstvo najhrubších – organických častíc bude rozhodovať z technologického
hľadiska o vhodnosti popolčeka pre výrobu pórobetónu. Pevnostné charakteristiky
pórobetónu závisia od štruktúry a fázového zloženia a od zreagovania popolčeka. So
vzrastom obsahu sklenej fázy popolčeka sa zvyšuje pevnosť, odolnosť voči trhlinám
a zmrašťovanie pórobetónu.
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V závislosti od typu fluidného spaľovania a použitého kotla vznikajú tri typy odpadu
s rozdielnou granulometriou a chemickým zložením: - popolček z lôžka, fluidnej
vrstvy (má hrubšiu granulometriu), - popolček z cyklónov, - popolček z filtrov.
Rozdiely sa prejavujú z hľadiska obsahu CaO a SO3. Tieto hodnoty sú podstatne
vyššie než pri popolčeku z roštových kotlov. Fluidné popolčeky majú tak, ako
popolčeky z roštových kotlov hydraulické vlastnosti, ale väčší podiel anhydritu.
Dominantnou zložkou sú SiO2 a CaO (zhruba v pomere 1 : 1), ktoré tvoria 50 až 60
% hmoty popolčekov. Ďalšími významnými zložkami sú SO3 a Al2O3 (v desiatkach
%). V jednotkách % sa pohybuje obsah Fe2O3, MgO, K2O, v desatinách % TiO2
a Na2O a v stotinách % sírniková síra a MnO. Síra je prítomná temer výlučne ako
síranová. Fluidné popolčeky obsahujú voľné CaO, a to od jednotiek po desiatky %
(až do 30 %). CO2 predstavuje nerozložený CaCO3 (rádovo v jednotkách %)
v závislosti od typu a režimu spaľovania, pričom sa jeho hodnoty líšia, keď ide
o popolček z lôžka, filtra alebo cyklónu. V dôsledku nízkej teploty spaľovania – okolo
850 oC – popolček obsahuje málo sklovitých častíc.
Použitie fluidného popolčeka vo výrobe pórobetónu je potrebné vždy overiť
experimentálne.
2. Experimentálna časť
2.1. Popolček
Použitý fluidný popolček je zmes lôžkového a úletového popolčeka, (pomer lôžko :
úlet = 2 : 1). Chemické zloženie sa uvádza v tab. 1. Popolček najlepšie charakterizuje
jeho habitus. Na záberoch SEM (obr. 1 a 2) je viditeľný rozdiel v habituse roštového
a fluidného popolčeka. Kým roštový popolček má v dôsledku vyššej teploty
spaľovania časť častíc v sklenom stave (guľové sférolity), častice fluidného
popolčeka sú bez sklenej fázy.
Tab. 1 Chemické zloženie popolčekov
Zložka popolčeka
Fluidný popolček
Roštový popolček
Obsah [ % hm.]
Al2O3
18,83
28,83
CaO
21,56
2,02
Celk.síra ako SO3
7,64
0,27
Fe2O3
5,95
9,40
MgO
1,06
1,25
MnO
0,071
0,04
K2O
1,33
1,52
Na2O
0,039
0,34
TiO2
1,39
1,88
SiO2
37,06
53.09
strata žíhaním(pri 850oC)
4,44
0,83
2.2. Pórobetón
V rámci experimentálnej výroby pórobetónu sa použil fluidný popolček v dávkovaní
uvedenom nižšie. Ako porovnávacia vzorka sa použil pórobetón z bežnej výroby bez
prídavku fluidného popolčeka. Z vyrobených tvárnic sa vyrezali skúšobné vzorky
s rozmermi 10x10x10 cm. Vzorky sa uložili v prostredí s teplotou 20 + 2 oC
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v suchom
prostredí
(voľne
uložené
pod
strechou)
a v prostredí
zvýšenou relatívnou vlhkosťou (uloženie v komore na rošte nad vodou).

Obr. 1 SEM popolčeka z roštového kotla

so

Obr. 2 SEM fluidného popolčeka

Na vzorkách pórobetónu sa sledoval priebeh vysýchania v dlhodobom horizonte
(obr. 3 a 4) a tiež vývin pevnosti v tlaku pri suchom a vlhkom uložení (tab. 2). Na
vybraných vzorkách sa stanovil súčiniteľ tepelnej vodivosti pórobetónu λ pri rôznej
vlhkosti. Výsledky merania súčiniteľa tepelnej vodivosti λ sa uvádzajú na obr. č. 5.
Tab.2 Základné vlastnosti pórobetónových vzoriek (dlhodobé sledovanie)
Vzorka

AI
AII
AIII
BI
BII
BIII
Vzorka

AIII
BIII

Termín skúšok (vek vzorek)
01/2008
03/2008
06/2008
12/2008
Vlhkosť Pevnos Vlhkosť Pevnos Vlhkosť Pevnos Vlhkosť Pevnosť
[%]
ť
[%]
ť
[%]
ť
[%]
v tlaku
v tlaku
v tlaku
v tlaku
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
14,87
4,13
8,35
4,73
7,81
4,28
7,86
4,01
10,03
3,79
6,78
3,96
6,82
3,44
6,92
3,12
13,59
3,67
9,37
3,33
6,17
3,05
5,62
3,37
29,68
4,42
28,79
4,53
30,32
4,64
38,22
4,72
33,02
3,91
33,27
4,04
35,22
3,85
37,36
3,34
26,59
3,39
32,68
3,82
28,17
3,44
33,65
3,32
Termín skúšok (vek vzorek)
03/2010
06/2010
09/2010
12/2010
Vlhkosť Pevnos Vlhkosť Pevnos Vlhkosť Pevnos Vlhkosť Pevnosť
[%]
ť
[%]
ť
[%]
ť
[%]
v tlaku
v tlaku
v tlaku
v tlaku
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
4,03
3,24
5,62
2,90
4,88
2,74
3,73
2,62
46,96
3,17
45,90
3,22
42,99
2,39
46.82
2,59

Označenie vzoriek:
A – pórobetón uložený v suchom prostredí,
B – pórobetón uložený vo vlhkom prostredí,
I – obsah popolčeka 100 %, fluidný popolček 0 %,
II – obsah popolčeka 70 %, fluidný popolček 30 %,
III – obsah popolčeka 0 %, fluidný popolček 100 %.
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12/2009
Vlhkos Pevnosť
ť
v tlaku
[%]
[MPa]
7,165
6,555
5,675
46,105
44,38
47,39

3,515
2,98
3,255
4,00
3,00
2,605
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Obr. 3 Krivka vysychania pórobetónu pri suchom uložení
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Obr. 4

Priebeh vlhkosti pri mokrom uložení

Obr. 5 Závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti λ od hmotnostnej vlhkosti pórobetónu
pri rôznej objemovej hmotnosti vo vysušenom stave.
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3. Vyhodnotenie experimentálnych výsledkov
Matematické a grafické zhodnotenie kriviek ukazuje jednoznačne na trend
vysychania pórobetónu pri suchom uložení. Voľne uložený pórobetón vysychá
pomerne rýchlo – z poautoklávnej vlhkosti cca 35 % na 8 % po troch mesiacoch
uloženia. Stav ustálenej vlhkosti ≈ 8 % dosiahne pórobetón spoľahlivo už po 3
mesiacoch suchého uloženia, čo oprávňuje predpokladať rovnaký spôsob vysychania
aj v stavebnej konštrukcii. Ďalšie vysušovanie bude už pomalšie. Po 1- ročnej
expozícii je vlhkosť pórobetónu vyrobeného zo 100 % z roštového popolčeka ≈ 7,5
%, s prídavkom 30 % fluidného popolčeka ≈ 7 %. Vlhkosť pórobetónu vyrobeného zo
100 % z fluidného popolčeka je najnižšia ≈ 6 %. V jarnom období druhého roku
prechodne stúpla vlhkosť pri suchom uložení na cca 11,5 % (15 mesiac) v dôsledku
nárastu relatívnej vlhkosti ovzdušia a vrátila sa k pôvodnej hodnote. Podobný výkyv
je zaregistrovaný aj pri mokrom uložení (100 % relatívna vlhkosť). Vlhkosť sa
z pôvodnej poautoklávnej vlhkosti ≈ 30 – 35 % zvyšuje až na 40 – 45 % pričom
najmenej vzrastá pri 100 % fluidného popolčeka [2-6].
Zo znázornenia na obr. 3 je vidieť reverzibilné navlhnutie a vyschnutie pórobetónu
pri zmene relatívnej vlhkosti.
Z grafických závislostí na obr. 5 je zrejmé, že vlhkosť pórobetónu má dominantný
vplyv na súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. S narastajúcou vlhkosťou materiálu prudko
narastala aj hodnota λ. Napr., vysušený pórobetón s objemovou hmotnosťou 479
kg/m3 vykazoval hodnotu λ cca 0,09 W/m.K, pri vlhkosti materiálu 5 % sa zistila
hodnota λ = 0,11 W/m.K, pri vlhkosti 10 % = 0,14 W/m.K a pri vlhkosti 30 % až 0,27
W/m.K. Obdobnú tendenciu vykazovali aj hutnejšie pórobetóny s vyššími
objemovými hmotnosťami.
Pevnosť pórobetónu vyrobeného zo 100 % roštového popolčeka pri mokrom
uložení veľmi mierne rastie a pevnosť pórobetónu vyrobeného s prídavkom 30 %
a zo 100 % fluidného popolčeka mierne klesá. Možno povedať, že vlhké uloženie v
zásade nezhoršuje pevnosť pórobetónu [2-6].
4. Záver
Dlhodobé sledovanie pórobetónu vyrobeného z roštového a fluidného popolčeka
(3 roky) potvrdilo predpoklady o vysýchaní pórobetónu. Stav ustálenej vlhkosti ≈ 8 %
dosiahne pórobetón už po 3 mesiacoch suchého uloženia, čo oprávňuje
predpokladať rovnaký spôsob vysychania aj v stavebnej konštrukcii. Ďalšie
vysušovanie prebieha pomalšie. Po 1- ročnej expozícii je vlhkosť pórobetónu
vyrobeného zo 100 % z roštového popolčeka ≈ 7,5 %, s prídavkom 30 % fluidného
popolčeka ≈ 7 %. Vlhkosť pórobetónu vyrobeného zo 100 % z fluidného popolčeka je
najnižšia ≈ 6 %.
Výsledky meraní potvrdili výrazný vplyv vlhkosti na hodnoty súčiniteľa tepelnej
vodivosti λ. S narastaním vlhkosti sa hodnota λ výrazne zvyšovala. Vo vysušenom
stave pórobetónu sa hodnota λ pri objemovej hmotnosti 520 kg/m3 pohybovala okolo
0,1 W/m.K. Pri vlhkosti zodpovedajúcej ustálenému stavu (cca 8 %) sa λ zvýšila na
hodnotu cca 0,13 W/m.K a pri relatívnej vlhkosti 20 % na hodnotu 0,21 W/m.K.
Najnižšiu pevnosť v tlaku má pórobetón vyrobený zo 100 % fluidného popolčeka.
Nižšia celková pevnosť pórobetónu pri 100 % použití fluidného popolčeka ide na vrub
zníženia disponibilného SiO2 v zmesi v dôsledku až 30 % podielu CaSO4.
Pevnosť pórobetónu pri suchom uložení klesá od cca 12 % pri 100 % roštovom
popolčeku až po cca 27 % pri 100 % fluidnom popolčeku. Pokles pevnosti možno
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pripísať nedostatočnej kryštalizácii novotvarov a ich rekryštalizácii a karbonatizácii
[8–11]. Preto je potrebné sledovať pevnosť pórobetónu v dlhšom čase ako 3 roky.
Je potrebné optimalizovať prídavok fluidného popolčeka, ktorý bude ekonomicky
a prevádzkovo únosný a bude mať minimálny dopad na pevnosť pórobetónu v tlaku
a ostatné fyzikálno-mechanické vlastnosti a to práve experimentmi a testami vo
vyššie uvedenom časovom horizonte.
Príspevok vznikol aj na základe výsledkov riešenia grantového projektu Vega č.
1/0472/11 s názvom: „Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich
využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe.“
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Abstract
Presently in civil engineering the accent is put in road construction on techniques,
which allow reduction of energy consumption during production and at the same time
minimize cost for pavement renovation and reconstruction. In the Czech Republic for this
reason raised attention during last 10 years has been paid to in situ cold recycling
techniques. Generally the cold recycling technique can be defined as a composition of
reclaimed asphalt material bonded by bituminous emulsion, hydraulic binder or their
combination. Within the experimental activities the hydraulic binder (cement) has been
replaced by inorganic powdery binder Dastit®, which originates from mechanically modified
fly-ash from fluid combustion. Received mixes were subject to standard mechanical tests,
parallel typical technical parameters have been assessed. So far gained results are
presented in this paper.
1. Úvod
Obecně je ve výzkumu a praxi silničního stavitelství patrné rostoucí zaměření na
aspekty ochrany životního prostředí spojené především s potřebou omezit spotřebu
přírodních surovin, redukovat objem odpadů ukládaných na skládky a současně s tím
identifikovat vhodné technologie redukce energetické náročnosti při realizaci dopravních
staveb.
V případě odpadů je celoevropským cílem dosažení u stavebních a demoličních
odpadů jejich recyklovatelnosti na úrovni 70 % a to do roku 2020, přičemž obdobná kritéria
lze nalézt nebo je vhodné je prosazovat i pro další odpadní materiály, [1]. Současně s tím
vznikly v uplynulých letech v rámci EU iniciativy a programy (zejména činností Evropského
centra pokročilých studií), jejichž cílem je vymezit vhodná kritéria konce odpadu, což má z
ekonomického hlediska velmi významný dopad na snazší uplatnění takového materiálu ve
výrobě. Jednou z oblastí, které je v této souvislosti věnována pozornost, představuje tzv.
„minerální“ odpad, kam lze zařadit i popílky či pevné reaktivní produkty na bázi vápníku z
odsíření spalin. Z tohoto hlediska se v rámci experimentální činnosti FSv ČVUT řešená
problematika snaží reflektovat tyto aspekty.
Navzdory VaV aktivitám v oblasti využití popílku jako možného pojiva či geopolymeru
ve směsích betonů, čemuž je ve výzkumu v současné době poměrně úspěšně věnována
pozornost i v ČR, umožňují tyto rozvíjené trendy využití popílků v omezeném množství,
které je limitováno vlastním složením směsi a funkcí popílku v této směsi coby pojiva. Z
hlediska situace u výrobců popílku, však nedochází k významnějšímu řešení
přetrvávajícího problému s potřebou skládkování velkého množství tohoto vedlejšího
energetického produktu. Dále uvedené dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu v tomto
ohledu proto cílí jak na možnost využití popílku jako alternativního pojiva ve směsi
recyklace za studena, tak především na možnost náhrady části asfaltového R-materiálu
nebo jako doplnění chybějící filerové složky. Ačkoli je reálné využití jen 10-15 %-hm.
tohoto materiálu, představuje i tato úroveň nezanedbatelný podíl využití především pro
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problematičtější popílky ze spalování uhlí. V této oblasti se přitom Česká republika dělí o
první příčky v celosvětovém srovnání.
Hlavními energetickými zdroji v České republice jsou tuhá paliva, zejména pak hnědé
uhlí. V ČR je 69 % uhlí (černé a hnědé) použito na výrobu elektrické energie. Uhelné
elektrárny vyprodukovaly v ČR v roce 2000 cca 9,1 milionů tun pevných produktů ročně a
z toho:
- struska, popely a popílky z klasického (granulační) spalování 7 230 tis. tun
- fluidní popely a popílky 600 tis. tun
- energosádrovec 1 810 tis. tun
- produkty z polosuché metody odsíření 60 tis. tun
Toto množství se do roku 2011 zvýšilo na cca 15,0 milionů tun pevných produktů po
spalování uhlí ročně [6]. Některé z těchto tuhých zbytků po spalování lze pokládat za
kvalitní druhotné produkty. Tyto produkty se liší zrnitostí, chemickým a mineralogickým
složením, ale i vlastnostmi a způsobem využití.
V ČR se nachází několik uhelných elektráren a tepláren, které už několik let používají
fluidní kotle (přibližně od roku 1996). Tato zařízení dosahují účinnosti 85 - 88 %. Ve
fluidním kotli se mleté palivo s aditivem spaluje v cirkulující vrstvě při teplotě 850°C. V
průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, což má značný
význam z ekologického hlediska, neboť v opačném případě se do ovzduší uvolňuje SO2.
Nižší teplota spalování také snižuje tvorbu oxidů dusíku. Výsledným produktem je pak
směs popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými
zbytky CaCO3), síranu vápenatého (CaSO4), produktů reakce popelovin s CaO a
nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při fluidních procesech
nižší než při klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce
páleného vápna (až 30 %). Fluidní popílky obsahují poměrně vyšší množství SO3 (7 – 18
%), který může způsobit v pojivu vznik ettringitu. Pro fluidní popílky je též charakteristická
absence taveniny. V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru ohniště dochází k
separaci jednotlivých frakcí této směsi, jemné podíly jsou odnášeny spalinami ve formě
úletu a hrubší zůstávají ve spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek je z kouřových plynů
odstraňován běžnými technologickými postupy (cyklóny, filtry). Každá fluidní spalovací
jednotka tedy produkuje fluidní popílky dvojího druhu. Popílek z prostoru ohniště
(označovaný jako ložový) a popílek získaný z úletu (označuje se cyklónový, filtrový apod.).
Vlastnosti obou těchto popílků se výrazně liší jak ve fyzikálních vlastnostech
(granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak v chemickém a
mineralogickém složení, i když pocházejí z téhož technologického procesu fluidního
spalování a odsiřování [2].
2. Alternativní anorganické pojivo Dastit®
Největší pozitivum fluidního popílku je poměrně vyšší obsah pucolánově aktivních
složek, které potenciálně umožňují využít tento materiál ve stavební praxi. Přesto je
možné dále využít tohoto pozitiva druhotného produktu ve vývoji a produkci stavebních
pojiv a zvětšit tak surovinovou základnu pro stavební výrobu. K získání umělého pojiva
musí dojít k fyzikální, respektive mechanické, aktivaci vedlejšího produktu. Fluidní popílek,
s obsahem SiO2 + Al2O3 větší než 50 % hmotnosti popílku, se rozemele, na velikost
maximálního zrna 200 µm, ve vysokorychlostním mlýnu s použitím soustavy 6-ti rotorů
pohybujících se v opačném směru při obvodové rychlosti větší než 160 m.s-1. Takto
rozemletý materiál je sám o sobě reaktivní a není nutné přidávat další přísady k
povzbuzení hydratačních procesů. Nově vzniklé sypké anorganické pojivo se nazývá
Dastit®. Výhodou fyzikální aktivace je, že může podstatně snížit úspory ve formě snížené
energie spotřebované při výrobě pojiv.
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Obr. 1 Dastit®
3. Rozsah experimentálního výzkumu
V rámci vlastní experimentální činnosti byla navržena sada různých laboratorních
směsí recyklace za studena s proměnným zastoupením Dastitu, který zde plní úlohu
substituentu hydraulického pojiva. Současně s tím byl vymezen soubor laboratorních
zkoušek, které měly ověřit vliv tohoto materiálu na vlastnosti směsí. Směsi recyklace za
studena byly připraveny dle principů uvedených v předpisu Ministerstva dopravy ČR – TP
208. Pro jejich přípravu byl využit tříděný R-materiál frakce 0/11 z obalovny PSVS
Běchovice, u kterého byl proveden rozbor zrnitosti a současně došlo k extrakci se
stanovením čáry zrnitosti vyextrahovaného kameniva viz graf 1. Obsah asfaltu v Rmateriálu byl zjištěn ve výši 7,3 %-hm.

Graf 1 Zrnitostní rozbor R-materiálu
Jako asfaltové pojivo pro směsi recyklace za studena byla aplikována kationaktivní
asfaltová emulze C60B7. Jedná se o standardní emulzi používanou pro účely studené
recyklace. Obdobně byl pro většinu směsí aplikován běžně používaný portlandský
struskový cement CEM II/B – S 32,5R. V neposlední řadě byl zvolen, pro porovnání s
pojivem Dastit®, fluidní popílek dodaný z tepelné elektrárny ČEZ Ledvice (filtrový).
Nejzajímavější na tomto popílku, z hlediska chemického složení, bylo vysoké množství
SiO2 + Al2O3 (cca 72 %) a nižší množství volného CaO (cca 9 %). Z hlediska fyzikálních
vlastností:
• sypná hmotnost setřesená 590 kg/m3
• sypná hmotnost volně sypaná 830 kg/m3
• největší propad na sítech 0,063-0,125 mm
Složení
Voda
Cement
Emulze
Popílek (Ledvice)
®
DASTIT
R-materiál 0/11

REC REF
4,5%
3,0%
3,5%
0,0%
89,0%

REC P01
4,5%
3,5%
3,0%
89,0%

REC P02
5,0 %
3,5 %
7,5 %
84,0 %

REC P003
5,5%
1,0%
2,5%
10,0%
81,0%

REC P04
5,5%
3,5%
3,0%
88,0%

REC P05
5,0%
3,5%
7,5%
84,0%

REC P06
5,0%
3,5%
10,0%
81,5%

Tab. 1 Složení experimentálních směsí recyklace za studena
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Složení jednotlivých směsí je uvedeno v tabulce 1. Zkušební tělesa byla připravena
modifikovaným postupem uvedeným v TP 208. Pro každou směs bylo připraveno
minimálně 16-20 zkušebních válcových těles, pro která se stanovila objemová hmotnost,
vlhkost čerstvě vyrobené směsi, mezerovitost a permeabilita směsi.
Následně byly provedeny standardní zkoušky požadované v příslušných technických
předpisech respektive TP 208. V technických požadavcích na směsi recyklace za studena,
s asfaltovou emulzí a cementem, je provedení zkoušky pevnosti v příčném tahu (ITS) a to
po 7 dnech zrání a následně po 14 dnech zrání na tělesech, která byla 7 dní uložena ve
vodě. Z těchto hodnot je následně stanovena vodní citlivost, což je v praxi uplatňované
kvalitativní kritérium. V případě provedeného výzkumu byl zvolen širší rozsah měření,
který zahrnoval také ITS po 14 a 28 dnech zrání na suchu. Výsledky pevnostních
charakteristik těles s kombinovaným zráním ve vodě a na vzduchu byly následně
porovnány se sedmidenními a čtrnáctidenními pevnostmi pro stanovení odolnosti proti
účinkům vody dle TP 208 [5] a pro stanovení modifikovaného ukazatele ITSR* běžně
zavedeného pro asfaltové směsi. U tohoto ukazatele nebyla prováděna temperance
zkušebních těles 72 hodin ve vodní lázni při 40°C. Další sledovanou charakteristikou je
modul tuhosti stanovený nedestruktivní zkouškou opakovaným namáháním v příčném
tahu. (Viz tabulka 2).
Zrání
7 dní vzduch
7 dní vzduch +7 dní vzduch
7 dní vzduch +7 dní voda
28 dní vzduch

Zkouška
ITS
ITS, modul tuhosti
ITS, modul tuhosti
ITS
Modul tuhosti

Zkušební teplota
15°C
15°C
15°C
15°C
5,15,27°C

Tab. 2 Zkoušky prováděné na zkušebních tělesech dle doby a prostředí zrání
4. Vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností
Pro stanovení vlastností směsí recyklace za studena byly nejprve provedeny
standartní zkoušky dle TP 208. Jedná se zejména o stanovení objemové hmotnosti,
mezerovitosti a ověření vlhkosti čerstvé směsi, viz tabulka 3. Objemová hmotnost byla
stanovena pomocí metody SSD (postup nasyceným suchým povrchem) [4] a dle rozměrů.
Veškeré výsledky prováděné metodou SSD byly v průměru cca o 3 % vyšší než měření
dle rozměrů. Z hlediska mezerovitosti se objevil zajímavý trend, respektive s větším
množstvím popílku ve směsi dochází k poměrně lineárnímu nárůstu mezerovitosti a to i v
případě rozdílného použitého množství cementu a asfaltové emulze. V případě pojiva
Dastit je situace odlišná, zejména při menším podílu Dastitu ve směsi dochází k
celkovému snížení mezerovitosti směsi, která se s vyšším dávkováním poměrně lineárně
zvyšuje (viz tabulka 3). Optimální vlhkost byla stanovena Proctorovou modifikovanou
zkouškou. Dále byla u směsí s fluidním popílkem stanovena propustnost dle ČSN CEN
ISO/TS 17892-11. Hodnoty koeficientu filtrace klesají s množstvím popílku ve směsi
v intervalu 10-6 - 10-9 m/s při teplotě 10°C.
Vlastnost
Objemová hmotnost (g/cm3); dle rozměrů
Objemová hmotnost (g/cm3); SSD
Mezerovitost (%-hm.)
Vlhkost (%-hm.)

REC REF
2,121
2,189
10
5,6

REC P01
2,124
2,159
10,2
6,5

REC P02
2,065
2,098
12,6
6,1

REC P03
2,064
2,097
12,3
6,2

REC P04
2,033
2,088
8,5
5,8

REC P05
2,078
2,118
9,8
6,6

Tab. 3 Volumetrické vlastnosti směsi studené recyklace
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REC P06
2,083
2,127
10
5,9

Z výsledků pevnostních charakteristik uvedených v tab. 4 lze pro posuzované směsi
odvodit, že s rostoucím podílem fluidního popílku klesá pevnost v příčném tahu. Opačný
trend nastává při použití Dastitu, respektive pevnostní charakteristiky strmě narůstají
s vyšším množstvím ve směsi. K největšímu nárůstu pevnosti dochází v průběhu prvních
sedmi dnů zrání, což znamená,že v této době probíhají v největším množství hydratační
procesy, které mohou negativně ovlivnit smršťování směsi. Hledisko modifikovaného
ukazatele ITSR* a ukazatele poklesu pevnosti v příčném tahu, je takové, že poměr ITSR*
vede k horším hodnotám, proto by bylo vhodné ke kritériu ukazatele poklesu pevnosti v
příčném tahu doplnit do technických podmínek konkrétní minimální hodnotu pevnosti v
příčném tahu.
Pevnost v příčném tahu [MPa]
Směs
REC REF
REC P01
REC P02
REC P03
REC P04
REC P05
REC P06

ITSR*
7
14
7 vzduch +
28
vzduch vzduch
7 voda
vzduch
0,45
0,71
0,51
0,4
0,66
1,14
1,23

0,84
1,05
0,58
0,55
0,63
1,18
1,19

0,56
0,78
0,43
0,41
0,54
1,37
0,97

0,91
0,82
0,82
0,63
0,65
1,42
1,63

0,68
0,74
0,74
0,74
0,86
1,16
0,82

Pokles
pevnosti v
příčném
tahu
1,24
1,10
0,84
1,02
0,82
1,20
0,79

Tab. 4 Pevnost v příčném tahu
Modul tuhosti směsi recyklace za studena, zjišťovaný při cyklickém zatěžování v
příčném tahu, je důležitou deformační charakteristikou, která se spolu s Poissonovým
číslem používá při navrhování konstrukčních vrstev vozovek. Modul tuhosti byl měřen na
válcových tělesech přístrojem NAT (Nottingham Asphalt Tester) [3]. Vlastní průběh
zkoušení byl prováděn dle tabulky 2. Z výsledků měření je patrné, že s rostoucím podílem
popílku z filtru dochází k výraznému poklesu modulu tuhosti a ukazatele ITMR a zvýšení
teplotní citlivosti. Opačný trend nastává v případě použití alternativního pojiva Dastit,
respektive směsi s tímto pojivem vykazují strmý nárůst hodnot modulů tuhosti a jsou méně
citlivé vůči vodě a teplotě. Dále ve směsi REC P03 je patrný významný vliv cementu. Tato
směs vykazuje poměrně vyšší hodnoty modulů tuhosti a ukazatele poklesu citlivosti vůči
vodě ITMR, současně jsou méně citlivé vůči teplotě (viz tab. 5 a graf 2,3).

Směs

REC REF
REC P01
REC P02
REC P03
REC P04
REC P05
REC P06

Modul tuhosti @ 15°C (MPa),
zrání (dní)
14
vzduch

7 vzduch
+ 7 voda

4.200
4.000
1.500
3.600
3.200
7.400
5.700

3.100
3.500
1.200
3.100
4.000
7.800
7.400

Ukazatele
poklesu
modulu
tuhosti
28 vzduch
(ITMR)
4.700
0,74
5.000
0,88
2.200
0,80
4.300
0,86
3.600
1,25
7.400
1,05
8.400
1,29

Tab. 5 Moduly tuhosti směsi
recyklace za studena

Graf 2 Teplotní citlivost
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Graf 3 Moduly tuhosti směsi recyklace za studena
Za zajímavé lze považovat též výsledky ukazatele vodní citlivosti dle
charakteristiky modulu tuhosti ITMR vzhledem k modifikovanému ukazateli poklesu
pevnosti v příčném tahu ITSR* a ukazateli poklesu pevnosti v příčném tahu dle TP
208 znázorněný v grafu 3.

Graf 3 Jednotlivé ukazatele vodní citlivosti směsí recyklace za studena
5. Závěr
Dosažené výsledky dosud prokázaly, že zde existuje potenciál využití vedlejších
energetických produktů a alternativních pojiv, přičemž lze předpokládat, že větší
efekt by měl být patrný u hrubozrnného R-materiálu. Z výše uvedených výsledků lze
dospět k následujícím tvrzením. S množstvím přidávaného alternativního pojiva
Dastit® se všechny posuzované charakteristiky výrazně pozitivně zlepšovaly,
respektive úprava fluidního popílku umožňuje zcela substituovat hydraulické pojivo
ve směsích recyklace za studena. Na rozdíl od použití fluidního popílku jako
druhotného produktu po spalování uhlí, u kterého je možná pouze částečná
substituce hydraulického pojiva či filerové složky R-materiálu. Jako vhodné
dávkování Dastitu do směsí recyklace za studena lze doporučit max. 10 %-hm. směsi
s ohledem k výraznému nárůstu hydratačního tepla během prvních sedmi dnů zrání,
které může negativně ovlivňovat smršťování směsi. V rámci potencionálního využití
nové recyklované směsi v konstrukčních vrstvách vozovky je nutné dále sledovat a
správně charakterizovat funkční parametry této směsi, ale i monitorovat ekologické
aspekty vlivu na životní prostředí.
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Tento příspěvek vznikl v rámci projektu SGS10/142/OHK1/2T/11.
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Abstract
The paper summarizes the knowledge gained at the research of dry mortar mixes,
in which part of commonly used binder is substituted by one of the two kinds of filter
fluidized ash. Various dosages of such coal combustion by-products were tested in
order to detect possible risks of ettringite formation after the hardening process and
thus potential material destruction avoiding. The mortar mixes were compared to
selected substitution-free reference mixture. The experimental works involved
the observation of the state of tested samples cured in wet and outdoor conditions in
given intervals. The physical-mechanical properties, environmental impact and phase
transformations by means of XRD and DTA analyses were observed.
1. Úvod
Stále existují odpadní materiály z fluidního spalování, které hledají své uplatnění.
Jejich nejčastějším využitím je použití v podobě stabilizátů nebo materiálů pro
rekultivaci a úpravu krajiny. [1] Neméně důležité je využití popílků jako částečné
náhrady jemnozrnného kameniva či pojiva do betonů a malt. Jsou zde využívány
jejich hydraulické i pucolánové schopnosti. U stavebních hmot na bázi fluidních
popílků jsou sledovány technologické parametry a především ekologická
nezávadnost výsledných produktů. V souvislosti s využitím popílku je také často
diskutována dlouhodobá trvanlivost hmot na jeho bázi. V této souvislosti mluvíme
nejčastěji o vzniku postupně vznikajícího minerálu ettringit, jehož rozvoj dále
pokračuje i v již zatvrdlé maltě, a který je původcem objemové nestálosti. [2]
V této práci byly použity dva druhy filtrových popílků z fluidního spalování, které
nahradily část pojiva (cementu) v suché omítkové směsi. V definovaných časových
intervalech byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti, vizuální a strukturální
změny vzorků (mineralogická analýza pomocí RTG) a vliv vzorků již vytvrzených malt
na životní prostředí.
2. Vstupní suroviny
Suchá omítková směs je složena z pojiva a plniva v poměru 1:3 hm. Jako plnivo
bylo použito těžené kamenivo frakce 0-4 mm. Pojivovou část tvoří vápenný hydrát
(5 % hm.) a portlandský cement CEM I 42,5 (20 % hm.). Ve srovnávaných referenční
směsích byla část cementu ve výši 40 a 75 % hm. nahrazena jedním ze dvou druhů
fluidních filtrových popílku. Označení směsí obsahujících popílek bylo: PFF 1211/1 –
maltová směs označena jako VCO, PFF 811/1 – maltová směs označena jako VCT.
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Do směsí byla přidána provzdušňující přísada v množství 0,05 % hm. ze suché
směsi. Pro srovnání byly vyrobeny vzorky také z komerční jádrové maltové směsi.
3. Výsledky mechanických vlastností
Mechanické vlastnosti vzorků suchých omítkových směsí byly testovány v čase (7,
28, 90 a 180 dní) po uložení ve vlhkém prostředí a rovněž po uložení ve venkovním
prostředí.
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Obr. č. 1: Pevnost v tlaku vzorků uložených ve vlhkém prostředí [MPa]
Srovnáním grafu 1 a 2 je patrno, že při nestálém venkovním prostředí vzorky
dosahují obecně nižších pevností.
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Obr. č. 2: Pevnost v tlaku vzorků uložených ve venkovním prostředí [MPa]
Na základě rentgenové analýzy byla potvrzena přítomnost ettringitu ve směsích
s popílky z fluidního spalování. Větší množství bylo nalezeno u směsi s náhradou
75 % cementu popílkem PFF 1211/1. Jeho obsah se s časem nezvyšuje a jeho
přítomností nedochází k destrukci viditelné na vnějších plochách vlivem objemových
změn. Přestože byl zaznamenán u některých vzorků i pokles pevností, nelze to
vzhledem k rentgenové analýze přisoudit vzniku sekundárního ettringitu.
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4. Ekologie
Navržené suché omítkové směsi byly podrobeny ve stáří 28 dní a 180 dní
orientačním zkouškám ekologické nezávadnosti a hodnoceny podle vyhlášky
č. 294/2005. Z výsledků je patrné, že za ekologicky vhodné lze považovat vzorky
obsahující až 18,75 % popílku PFF 1211/1 uložené ve venkovním prostředí.
Samotný popílek PFF 811/1 obsahuje velké množství arsenu zjištěného při
zkoušce vyluhovatelnosti. Přesto že tento popílek tvoří méně než pětinu směsi,
nesnížila se hodnota tohoto prvku pod požadovanou mez.
Referenční směs a komerční omítka překračují limity obsahu nebezpečných prvků
v sušině po 28 dnech zrání, konkrétně barya a chromu. S časem se tento obsah
snížil pod povolenou hranici.
5. Závěr
Cílem této práce bylo posoudit, zda zvolené 2 druhy filtrových popílků z fluidního
spalování jsou vhodné pro uplatnění do suchých omítkových směsí, a to především
z hlediska dlouhodobých vlastností a působení na životní prostředí.
Na základě výsledků lze tedy říci, že použití popílku PFF 811/1 do omítkových
směsí brání vysoký obsah arsenu a bylo by nutné tento prvek buď nějakým
způsobem zabudovat do struktury, aby nedocházelo k jeho vyluhování, nebo přidávat
do směsí jen takové množství popílku, které by nepřekračovalo požadovanou mez
sledovaného prvku. Stanovené pevnosti měly dosud stále stoupající charakter.
V případě používání popílku PFF 1211/1 je z ekologického hlediska přijatelnější.
Je však nutné zamezit negativnímu působení na živé organismy, ke kterému dochází
v případě vzorků uložených ve vlhkém prostředí. Co se týká dlouhodobých vlastností,
dochází při vyšší náhradě pojiva popílkem k poklesu dlouhodobých pevností,
v případě vlhkého uložení po 180 dnech a ve venkovním uložení již po 56 dnech.
Degradace vlivem objemových změn nebyla vizuálním posouzením zaznamenána.
Působením vlivu prostředí a času na vytvořený produkt může docházet ke
změnám nejen fyzikálně-mechanických vlastností, ale i ekologických vlastností
daného produktu. Tyto změny by mohly způsobit negativní vliv na životní prostředí.
Je nutno si uvědomit, že pro hodnocení popílků nestačí pouze posouzení podle
REACH. U každého typu i druhu popílku je nezbytné posoudit jeho technologickou
i ekologickou vhodnost pro daný účel použití a prostředí, v němž výrobek na bázi
popílku bude použit. Tyto zkoušky je třeba provést opětovně, pokud dojde
k zásadním změnám charakteru popílku, např. vlivem změny palivové základny
apod.
Tento příspěvek byl vytvořen v rámci projektu 1M06007 – Centrum výzkumu
integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování
energetických surovin (2010-2011, MSM/1M) s podporou MŠMT ČR.
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PLNIVO NA BÁZI POLYURETANOVÉ PĚNY DO LEHKÝCH BETONŮ
FILLER BASED FROM POLYURETHANE FOAM TO LIGHTWEIGHT CONCRETE
Ing. Martin Šťastný, Ing. Tomáš Dvorský, prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., Jaromír
Daxner
VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava - Poruba, D&Daxner
Technology, spol. s.r.o., e-mail: martin.stastny@vsb.cz
Abstract
The article presents experimental and applicational results of research in hard
polyurethane slag utilization with density about 30-60 kg·m-3 in concrete mixtures.
Physical and mechanical properties of researched mixtures (polyurethane-concrete)
suggest filler-based on polyurethane foam as right and applicable material useful in
the civil engineering - lightweight concrete.
1. Úvod
Stálý růst průmyslů a tuny průmyslových odpadů přináší ekonomickou zátěž a
rovněž také zátěž na životní prostředí. Proto se hledají nové a nové formy
zpracování a způsoby využití odpadů. Tam, kde toho lze dosáhnout, se řeší
zužitkování odpadů, které by mohly být využity v jiných průmyslových odvětvích
výroby, jako je třeba stavebnictví.
Jednou z možných recyklačních technologií by mohlo být i využití plastového
odpadu na bázi tvrdé polyuretanové pěny, jako rozptýleného plniva do betonových
směsí. Takovéto plnivo by mělo především vylepšit hmotnostní, akustické a tepelně
izolační vlastnosti samotného betonu, ovšem za výrazně snížených pevnostních
charakteristik, které jsou pro klasický beton tak typické. Také již v dalších státech,
např. ve Francii či USA probíhá výzkum využití odpadních polyuretanových pěn jako
náhrada do betonových směsí [1] nebo jako tepelně izolační bednění, při výstavbě
betonových konstrukcí [2]
V příspěvku je popsán jeden ze způsobu využití tvrdé polyuretanové pěny o
objemové hmotnosti 30 - 60 kg·m-3 po ukončení jejího životního cyklu jako plniva do
tzv. lehkých betonů.
Takováto materiálová recyklace technologických odpadních plastů může mít
pozitivní surovinový a ekonomický dopad.
2. Charakteristika odpadního materiálu – Tvrdá polyuretanová pěna (PUR)
Tvrdá polyuretanová pěna je makromolekulární konstrukční materiál také zvaný
termoset. Termoset je chemická látka, kterou po termickém vytvrzení už není možné
dále tepelně zpracovávat.
Jedná se o zesíťované polymery, které vytvářejí prostorovou trojrozměrnou síť.
Zesíťování nastává až při zpracovávání plastu, kde vlivem teploty a tlaku se
polyuretanová hmota napěňuje za vzniku oxidu uhličitého (CO2) a vytváří uzavřenou
mikroskopickou buněčnou strukturu. Tento proces se nazývá vytvrzování.
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Rovnice vzniku polyuretanové pěny

Díky vzniklé struktuře má výsledná polyuretanová pěna výborné hydroizolační a
tepelně izolační vlastnosti (-190°C až + 110°C). Termosety jsou nerozpustné
v organických rozpouštědlech, vodě a kyselinách. Při zahřívání se chemicky nemění
(při nadměrném zahřátí se rozpadnou) [3].
2.1 Mechanické vlastnosti polyuretanové pěny
Polyuretanová izolace je lehký, ale pevný materiál s hustotou v rozmezí od
30 kg.m-3 až 100 kg.m-3 v závislosti na jeho aplikaci. Hustota polyuretanové pěny je
tak nízká, protože z 97 % objemu je v ní zachycen plyn. Proto je tento materiál
extrémně lehký s vysokým poměrem pevnosti. Pro speciální aplikace, kde dochází k
mimořádnému mechanickému zatížení, je možno hustotu tvrzené pěny zvýšit až na
700 kg.m-3 [6].
Fyzikálně mechanické vlastnosti a využití
stavebnictví závisí na její objemové hmotnosti [5].

polyuretanové

pěny

v oblasti

3. Konstrukčně lehký beton
Jak je známo, betonová směs je kompozitní materiál sestavený s následujících
komponent: pojiva, plniva, vody, přísad, příměsí, plynné složky, výrobní energie,
termodynamické energie. Beton, jako takový stanovuje norma ČSN EN 206-1.
Jako plnivo do lehkých betonů je nahrazováno přírodní hrubé kamenivo drtí tvrdé
polyuretanové pěny s maximální velikostí zrna 4 - 12 mm [5].
Lehký beton je zvláštní beton, jehož objemová hmotnost (pohybující se mezi
400 – 1200 kg.m-3) je podstatně menší, než objemová hmotnost běžného betonu
(2200 – 2400 kg.m3).
Zcela specifické postavení mezi lehkými betony mohou zaujmout betony plněné
drceným polyuretanem, kde tento, zcela nový materiál splňuje všechny požadavky
kladené na moderní stavební hmoty [3].
4. Příprava experimentální betonové záměsi
Při přípravě polyuretanbetonové směsi je nutné si uvědomit, že jde o výrobu
lehkého betonu, jehož objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 400 až
1200 kg.m-3, přičemž jednotlivé komponenty se velmi výrazně liší buď svými měrnými
hmotnostmi, nebo svým charakterem. Aby v tomto případě bylo možno získat
homogenní směs, je třeba dosáhnout toho, aby částice polyuretanu byly pokryty
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adhezní vrstvou, která by působila jako pojivo mezi jednotlivými částicemi
polyuretanu a ostatními hydraulickými minerálními pojivy.
Jako plnivo do lehkých betonů je využívána drť tvrdé polyuretanové pěny, jejíž
velikost zrna se pohybuje v rozmezí 4 – 12 mm. Tuto zrnitostní frakci získáme po
úpravě na kladivovém a nožovém mlýnu, na kterých je tvrdá polyuretanová pěna
zpracovávána po ukončení jejího životního cyklu.

Obr. č. 1: Drcená polyuretanová pěna
(velikost zrna >25 mm)

Obr. č. 2: Drcená polyuretanová pěna
(velikost zrna 4 -12 mm)

Takto upravenou zrnitostní frakci polyuretanové pěny je nutno obalit směsí
cementu a vápence, která byla navážená v přesně stanovených poměrech. Do takto
připravených suchých polyuretanbetonových záměsí (0 % vody) bylo nadávkováno
v závislosti na výslednou konzistenci betonové směsi stanovené množství vody.
Takto se staly jednotlivé záměsi natolik zpracovatelné, aby mohly být aplikovány do
zkušebních forem ve tvaru krychle (150x150x150 mm) a trámců (400x100x100 mm)
odpovídající normě ČSN EN 12390-1 a ČSN EN 12390-2. Vnitřní stěny forem byly
natřeny tenkou vrstvou separačního prostředku, aby se zabránilo přilnutí betonu
k formě. Při plnění forem byl použit vibrační stolek přesahující 2400 kmit/min, kterým
bylo hutněno ve dvou vrstvách po dobu 2x30 sekund. Postup plnění a značení forem
se řídí platnou normou ČSN EN 12390-1 a ČSN EN 12390-2.

Obr. č. 3: Suchá záměs (0 % vody)

Obr. č. 4: Mokrá záměs (60% vody)
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Velmi důležitou vlastností čerstvého betonu je jeho zpracovatelnost, což je
schopnost být snadno dopravován, ukládán a zhutňován v bednění. Nejběžnější
metoda pro měření zpracovatelnosti je založena na určení sednutí kužele. To
sestává z měření poklesu výšky vzorku betonu, kterým byl naplněn tzv. Abramsův
kužel výšky 300 mm [5].
Konzistence polyuretanbetonu z hlediska uložení prostým výsypem se pohybuje
ve stupních sednutí kužele S1 až S5 (viz tabulka č. 1). Pro čerpatelný
polyuretanbeton, se konzistence pohybuje ve stupni sednutí kužele S3 a S4.
Tabulka č. 1: Zkouška sednutí kužele (Abrams) [2]
S1 (zavlhlá)

10

-

40

mm

S2 (měkká)

50

-

90

mm

S3 (velmi měkká)

100

-

150

mm

S4 (polotekutá)

160

-

210

mm

≥ 220

mm

S5 (tekutá)

zaokrouhleno na 10 mm

Obr. č. 5: Sednutí kužele (Abrams)

Graf č. 1: Hranolová pevnost v tlaku polyuretanbetonu

154

Graf č. 1 znázorňuje výsledky zkoušek na sednutí kužele (zkouška ČBS), kde byla
určena míra zpracovatelnosti. Ta se pohybovala ve třídách S2 až S5 (tabulka č. 1)
v závislosti na typu experimentální záměsi.
5. Experimentální záměsi polyuretanbetonu
V experimentu na polyuretanbeton bylo provedeno deset jednotlivých záměsí,
odkud pak byly vybrány záměsi D12, D14, D16 a D17, jako reprezentativní vzorky,
které prošly vzájemný srovnáním. Složení záměsí je přepočteno na kg.m-3 a popisuje
je tabulka č. 2.
Tabulka č. 2: Složení experimentálních záměsí
Záměs
PUR

D12

D14

D16

D17

-3

45

45

59

59

-3

kg.m

Cement 42,5R

kg.m

306

-

288

-

Cement 32,5R

kg.m-3

-

306

-

288

Vápenec

kg.m-3

306

306

288

288

-3

kg.m

394

394

381

381

kg.m-3

1051

1051

1016

1016

třída

S4

S5

S2

S3

Voda
ČBS

5.1 Krychlová pevnost v tlaku
Pevnost v tlaku je dána vlastní strukturou betonové složky, kde samotné plnivo
hraje nejdůležitější roli. Drcená polyuretanová pěna se tak proto výrazně podepisuje
na výsledných pevnostech jednotlivých experimentálních záměsí. Všechny zkoušky
na pevnost v tlaku, které odpovídaly normě ČSN EN 12390-3, by měly být užitečné
pro odhad mezi vlastnostmi a složením polyuretanbetonu (záměs drcené
polyuretanové pěny, cementu, vápence a vody).
Zkoušky jednotlivých experimentálních záměsí byly prováděny v časovém
intervalu 2, 7, 14 a 28 dní na zkušebních tělesech o tvaru krychle (150x150x150 mm)
a trámce (400x100x100 mm) odpovídající normě ČSN EN 12390-1.
Po umístění do lisu VPM 600 kN byla zkušební tělesa vystavena tlačné síle až do
stavu jejich porušení. Při destrukci těchto těles byla zaznamenána maximální tlačná
síla, která byla následně přepočtena na výsledný tlak vztahem:

p=

[N.mm -2 = MPa]

V tabulce č. 3 jsou znázorněny hodnoty krychlové pevnosti v tlaku pro jednotlivé
experimentální záměsi, kde se u každé ze záměsi projevuje typická vlastnost zrání
betonu, tj. zvyšující se pevnost v tlaku. Byly porovnávány polyuretanbetonové záměsi
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s rozdílným složením přísad. Jednalo se o záměsi D12 s D14 a D16 s D17, kde
cement CEM 42,5R byl nahrazován cementem CEM 32,5R.
To se u záměsí s označením D14 a D17 (použit cement CEM 32,5R) projevilo
jinou mírou zpracovatelností určenou zkouškou ČBS (viz tabulka č. 1) a výslednou
pevností v tlaku v době zrání 28 dní (viz tabulka č. 3), kde u záměsi D14 došlo
k poklesu pevnosti v tlaku o 56,3% oproti záměsi D12 a u záměsi D17 došlo
k poklesu pevnosti v tlaku o 34,3% oproti experimentální záměsi D16.
Tabulka č. 3: Krychlová pevnost v tlaku (MPa)
Pevnost v tlaku - krychle
Záměs
D12
D14
D16
D17

Stáří betonové směsi (dny)
2

7

14

28

0,68
0,24

1,39
0,48

1,68
0,7

1,97
0,86

0,54

1,15

1,26

1,6

0,32

0,63

0,81

1,05

Graf č. 2 znázorňuje typickou charakteristiku pevnostní křivky betonu, kde zrání
betonu a tím i jeho pevnost v tlaku je úměrné času.

Graf č. 2: Krychelná pevnost v tlaku polyuretanbetonu

5.2 Hranolová pevnost v tlaku
Rovněž i u hranolové pevnosti v tlaku se projevilo nahrazení cementu CEM 42,5R
za cement CEM 32,5R. Pevnost experimentální záměsi D14 v době zrání 28 dní
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klesla oproti záměsi D12 o 59,3% a pevnost v tlaku u záměsi D17 klesla oproti
pevnosti záměsi D16 o 39,2%. Výsledné hodnoty hranolové pevnosti v tlaku jsou
znázorněny v tabulce č. 4.
Tabulka č. 4: Hranolová pevnost v tlaku (MPa)
Pevnost v tlaku (MPa) - trámce
Záměs

Stáří betonové směsi (dny)
2

28

D12

0,67

2,19

D14

0,38

0,89

D16

0,53

1,91

D17

0,3

1,16

Graf č. 3: Hranolová pevnost v tlaku polyuretanbetonu

6. Závěr
Vzhledem k nárůstu polyuretanových odpadů v posledních letech je zapracování
polyuretanové pěny po ukončení životního cyklu jako plniva pro lehké betony velmi
aktuální z pohledu problematiky recyklace daného typu odpadu. Polyuretan svými
vlastnostmi, ať už se týkají tepelných izolací, nepřímých odlehčení betonových směsí
a fixaci v pojivové matrici, je plnohodnotnou náhradou lehkých plniv na bázi
expandovaných vulkanických skel a recyklovaného polystyrenu.
Z hlediska pevnosti polyuretanbeton nemůže konkurovat běžným betonům, proto
je nutné hledat jiné fyzikální vlastnosti, na které je ve výsledku kladený větší důraz.
Polyuretanbetony by bylo možno využívat jako betony výplňové, čímž se výrazně
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sníží celková hmotnost konstrukce, které budou vynikat lepšími akustickými a
tepelněizolačními vlastnostmi.
Experimentálním výzkumem bylo prokázáno, že náhrada cementu CEM 42,5R
cementem CEM 32,5R je možná ale za předpokladu, že dojde ke snížení pevnosti o
cca 1 MPa.
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ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU (EPD) VERSUS
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP), DVA NÁSTROJE PRO
TRVALOU UDRŽITELNOST VE STAVEBNICTVÍ
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) VS. THE DECLARATION
OF PERFORMANCE (DOP), TWO TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN CONSTRUCTION INDUSTRY
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Ing. František Piliar, Mgr. Jiří Kalina
ECO-Management, s.r.o., info@ecomanag.cz
Abstract
This article summarizes the objectives and principles of the two instruments for
sustainable development with a focus on the construction industry. This is an
Environmental Product Declaration (EPD) and the Declaration of Performance (DoP).
There is introduced certain comparison and explanation of their differences in relation
to their significance in the construction industry. Both management tools represent a
potential application for recycled materials.
1. Úvod
Stavební průmysl má velké negativní dopady na životní prostředí. Jednak na
straně vstupů – přírodních materiálů pro stavební výrobky, dále pak v procesu
realizace staveb, užívání staveb a následně jejich likvidaci po ukončení životnosti.
Hledají se proto cesty pro trvalou udržitelnost, tzn. nalezení rovnováhy mezi
hospodářským růstem a úspěchem na trhu a současně šetrností k životnímu
prostředí. Cílem je produkovat stavební výrobky, které splňují technické parametry i
předepsané stavební normy a zároveň mají co nejmenší negativní dopady na životní
prostředí a člověka. V praxi to bude znamenat větší využití obnovitelných zdrojů
energie, využití recyklovaných materiálů při výstavbě, recyklace materiálů a
konstrukcí po demolici, zlepšení tepelně – izolačních vlastností budov, tak aby se
snížily energetické nároky na vytápění, větrání a klimatizaci a snížily se emise CO2,
apod.
Jedním z nástrojů, které mají podpořit udržitelný rozvoj ve stavebnictví jsou:
Environmentální prohlášení o produktu označované zkratkou EPD (Environmental
Product Declaration) a Prohlášení o vlastnostech označované zkratkou DoP
(Declaration of Performance). V tomto příspěvku jsou stručně popsány jejich základní
cíle a principy, dále je provedeno jejich srovnání a vysvětleny jejich odlišnosti ve
vazbě na možnosti jejich uplatnění v oblasti stavebnictví.
2. Prohlášení o vlastnostech – Declaration of Performance (DP)
V loňském roce bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS
o stavebních výrobcích (dále jen Nařízení) [1].
Nový předpis je stručně označován jako Nařízení o stavebních výrobcích nebo
zkratkou CPR (Construction Products Regulation). Jde o stejný princip označení jako
u Směrnice Rady 89/106/EHS, která je v dlouholeté praxi členských států EU známá
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pod zkratkou CPD (Construction Products Direction). Většina ustanovení Nařízení
vstoupí v platnost 1. července 2013. Cílem nového Nařízení je aktualizace,
zjednodušení a nahrazení Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích.
Nařízení stanovuje pravidla, jak formulovat vlastnosti stavebních výrobků ve
vztahu k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů používat označení
CE (Conformité Européene). V podrobnější formě stanoví ve svých přílohách
pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, zejména pokud jde o Prohlášení o
vlastnostech (DoP), označení CE, povinnosti hospodářských subjektů,
harmonizované technické specifikace, subjekty pro technické posuzování,
zjednodušené postupy, oznamující orgány a oznámené subjekty, dozor nad trhem
prováděný kompetentními orgány.
K významné změně dochází v institutu současného Prohlášení o shodě, které
nahradí Prohlášení o vlastnostech (Product declaration). Prohlášení o shodě ve smyslu
stávajících předpisů je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek
splňuje požadavky technických předpisů a že byl dodržen stanovený postup při
posouzení shody.
Nové Prohlášení o vlastnostech (DoP), jako nutný předpoklad pro označení výrobku
CE, uvádí vlastnosti stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám
daného výrobku, a to v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací.
Nový předpis tímto respektuje zvláštní povahu stavebních výrobků, které jsou v
podstatě meziprodukty určené k zabudování do staveb. Jednotlivé pojmy bezpečnosti
nebo veřejného zájmu tak pro stavební výrobky platí pouze do té míry, v jaké dané
výrobky přispívají k plnění požadavků na vlastnost stavby, do které mají být
zabudovány.
Označení CE u stavebních výrobků osvědčuje, že informace o vlastnostech výrobku
byly získány v souladu s Nařízením a musí být proto považovány za přesné a
spolehlivé.
Další významnou změnou je rozšíření přílohy č. 1 Nařízení definující základní
požadavky na vlastnosti staveb. Příloha č. 1 uvádí celkem sedm základních požadavků
na stavby, které jsou zaměřeny na bezpečnost, ochranu zdraví, životního prostředí a
konkretizuje prvky veřejného zájmu ve vazbě na kvalitu stavby. Původních šest
základních požadavků, které přinesla Směrnice Rady 89/106/EHS, Nařízení přejímá
pouze s drobnými změnami. Jedná se o známé požadavky, transponované do
některých českých právních předpisů a norem, tj. mechanickou odolnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a tepelnou izolaci.
Nový sedmý požadavek v příloze č. 1 je zaměřen na ochranu zdraví a životního
prostředí a jeho definice je následující:
(7) Udržitelné využívání přírodních zdrojů:
Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo
zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a:
•

recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;

•

trvanlivost staveb;

•

použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.
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Ze znění tohoto požadavku je jasné, že výhledově bude muset dojít ke změně řady
předpisů a norem pro navrhování a provádění staveb, a to zejména pokud jde o snížení
negativních dopadů na životní prostředí a úspory energií a přírodních zdrojů.
3. Environmentální prohlášení o produktu – Environmental Product Declaration
(EPD)
Environmentální prohlášení o produktu (dále jen EPD) je soubor kvantifikovaných
informací o vlivu daného produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v celém
jeho životním cyklu" (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu
klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Řídí se Pravidly Národního
programu environmentálního značení, která vyšla ve Věstníku MŽP 8/2007.
Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN
ISO 14 040 - 14 049 a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou
považovány za podstatné. LCA je tedy exaktní vědecká metoda k vyhodnocení
komplexního vlivu produktu na životní prostředí, ve všech fázích jeho existence (od
návrhu po likvidaci po ukončení jeho životnosti).
Dokument EPD s těmito údaji musí být veřejně přístupný a údaje v něm obsažené
musí být ověřitelné. EPD tedy spadá pod dobrovolné nástroje, které označujeme jako
„Environmentální značení“, konkrétně se jedná o Typ III.
Cílem je výrobcům a dodavatelům poskytnout způsob jak důvěryhodným a
srozumitelným způsobem prezentovat environmentální vlastnosti svých produktů
(výrobků i služeb).
Hlavními principy EPD v mezinárodním systému EPD jsou následující:
•

Dobrovolnost – Jedná se o dobrovolný nástroj, který firmy realizují na základě
svého dobrovolného rozhodnutí a které jdou nad rámec platné legislativy.

•

Objektivita – Systém EPD je založen na požadavku používat mezinárodně
uznávané a platné metody analýzy životního cyklu (LCA). Tato podmínka
umožňuje rozpoznat nejvýznamnější environmentální aspekty produktu od
kolébky po hrob a zaměřit se na ně při současném vnímání celkového obrazu
všech souvislostí. To vede k neustálému zlepšování v jednotlivých fázích
životního cyklu produktu a umožňuje snižování negativního vlivu na životní
prostředí.

•

Důvěryhodnost – Prohlášení procházejí připomínkováním, schvalovacím
procesem a ověřením, které provádí nezávislý akreditovaný ověřovatel (v ČR
musí být akreditován Českým institutem pro akreditaci – ČIA).

•

Neutralita – Systém EPD si nedělá automatické nároky na větší ekologickou
šetrnost jím hodnocených produktů a nepředepisuje žádná kritéria ekologické
šetrnosti, která je třeba dodržovat. Environmentální profil produktu vyplyne až na
základě hodnocení.

•

Porovnatelnost – Je zajištěna prostřednictvím pravidel produktových kategorií
pro vybrané výrobky a služby. Tato pravidla popisují harmonizované zásady pro
zpracování LCA, konkrétně pro sběr dat, metodologii, výpočty a vyhodnocení
získaných výsledků.
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•

Otevřenost pro všechny produkty a služby – Systém EPD je aplikovatelný na
jakékoli výrobky a služby.

•

Otevřenost pro všechny zájemce – Většina činnosti systému EPD probíhá
prostřednictvím snadno přístupných informací na internetu.

•

Zaměření na dopad na životní prostředí – Systém EPD dovoluje zahrnout
i hodnocení potenciálního vlivu na životní prostředí.

Jedná se tedy o certifikovaný systém. Celý proces od zpracování EPD, ověření a
jeho certifikaci je vymezen mezinárodní normou ČSN ISO 14 025. Samotné EPD
může pro výrobce nebo dodavatele zpracovat nezávislá organizace na základě tzv.
pravidel produktových kategorií PCR (Product Category Rules). Tato pravidla
obsahují metodické pokyny pro zpracování LCA u jednotlivých skupin produktů a jsou
stanovována na mezinárodní úrovni. Jedná se o soustavu specifických pravidel,
požadavků a směrnic pro vývoj EPD jedné nebo více produktových kategorií. Jsou
zpracovávány a ověřovány oborovými kapacitami ve formě Oborových
provozovatelů.
Zpracované EPD musí dále projít ověřením třetí nezávislou stranou (akreditovaný
ověřovatel), zda jeho obsah a formát odpovídají dané metodice zpracování. Potom
může být oficiálně zaregistrováno s oprávněním používat logo EPD (v tomto případě
tzv. "Green Yardstick") a uvedeno ve veřejně přístupné databázi na internetu, která
je tak zdrojem vědecky ověřených informací o vlivu produktů na životní prostředí a
umožňuje porovnávat je mezi sebou.
EPD produktů vytvořená podle PCR, která ještě neprošla výše zmíněným
procesem, mohou být registrována jen předběžně, v rámci tzv. precertifikace.
Podrobné informace o Mezinárodním systému EPD jsou na internetových
stránkách Mezinárodního konsorcia EPD (International EPD Consortium – IEC) [2],
které je jeho koordinátorem. Na stejné adrese se nachází aktuální databáze
mezinárodně platných EPD a PCR. Mezi dosud vydanými certifikáty pro širokou
paletů výrobky jsou uvedeny i stavební materiály.
V ČR je v rámci CENIA (Česká agentura pro životní prostředí) zřízena Agentura
NPEZ (Národní program environmentálního značení) jako zastřešující orgán pro
všechny tři typy environmentálního značení. Byly vydány pravidla pro NPEZ, mimo
jiné obsahující pravidla pro tvorbu EPD, viz Věstník MŽP 8/2007.
Ověření EPD se tedy registruje jednak v rámci NPEZ v CENIA a následně
u Mezinárodního konsorcia. Platnost ověření je stanoveno na dobu tří let (není-li
v PCR uvedeno jinak).
Postup při zpracování EPD
1. Analýza životního cyklu - Prvním krokem pro získání ověřeného EPD je
provedení LCA daného výrobku dle ISO 14 040. Je nutné sestavit seznam dílů a
produktových skupin. Je nutné provést monitoring ve výrobním závodě podrobný
rozbor výrobního procesu (výrobních postupů) a všech vstupních a výstupních
produktů, materiálů a energií.
2. LCA studie - Výstupem LCA analýzy je sada dat popisující životní cyklus
výrobku, jeho environmentálně dopady a zpavidla také poskytuje doporučení
možných úsporných opatření ve výrobním procesu.
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3. Vyhotovení EPD - Na základě výstupů LCA analýzy se sestaví EPD dle ČSN
ISO 14 025.
4. Ověření a certifikace – EPD a potřebná dokumentace se předloží k ověření
nezávislému a akreditovanému ověřovateli k přezkoumání. Pokud ověřovatel
shledá, že použitá data a metody jsou v souladu s pravidly EPD, vydá ověření
daného EPD je po tom po ověření všech náležitostí postoupeno d databáze
spravovaníé CENIA.
5. Srovnání EP a EPD
Cílem EPD je zvyšovat zájem a povědomí spotřebitelů o environmentálních
dopadech svých produktů. Zvyšuje se tím celková prestiž produktů a samotné
výrobní společnosti. Jedná se o marketingový nástroj pro oslovení spotřebitelů
orientovaných na kvalitu a životní prostředí s nejvyšší vypovídací hodnotou z dosud
používaných nástojů. Vzhledem k možnosti srovnání environmentálních parametrů
obdobných výrobků dle mezinárodní metodiky, umožňuje držiteli EPD zvýšení
konkurenceschopnosti na globálním trhu (srovnání produktů se stejnou funkcí),
ekoznačka apod. ¨
Prohlášení o vlastnostech –
Declaration of Performance
(DoP)

Enironmentální prohlášení o produktu
– Environmental Product Declaration
(EPD)

Povinný nástroj pro produkty uváděné na
trh.

Dobrovolný nástroj.

Stavební výrobky.

Univerzální - široký rozsah produktů,
využitelné i pro stavební výrobky.

Důraz na stanovená použití stavebních
výrobků a základní technické vlastnosti
těchto produktů.

Důraz na omezení vlivů na životní
prostředí, šetrné využívání přírodních
zdrojů a předcházení vzniku odpadů.

Zajišťuje shodu stavebního výrobku s
tímto prohlášením.

Poskytuje metodiku pro vyčerpávající
zjištění všech dopadů na životní prostředí.

Důraz na přísné kontroly výrobních
procesů, umožňuje potvrzovat výrobky
kvalitní konstrukce.

Poskytuje kvantifikované údaje
o dopadech na životní prostředí a o všech
podstatných parametrech týkajících se
životního cyklu stavebního výrobku.

EPD je dále efektivním nástrojem řízení stavební organizace. Umožňuje snížit
spotřebu surovin a energií – v konečném důsledku snížení nákladů na výrobu
produktu neboť umožňuje identifikaci environmentálně a finančně nejnáročnějších
procesů.
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Do budoucna se nabízí možnost využití EPD v rámci výběrových řízení
(kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria) u veřejných zakázek nebo uvědomělých
zadavatelů zakázek, kteří podporují udržitelný rozvoj.
Pro oblast stavebnictví je zpracování EPD jednoduší oproti jiným produktům
z jiných oborů. Další výhodu představuje to, že lze zpracovat EPD pro široké
produktové řady výrobků.
8. Závěr
Prohlášení o vlastnostech (DoP) bude od roku 2013 nutným předpokladem pro
uvádění stavebních výrobků na trh. Vzhledem k novým požadavků zaměřeným na
ochranu zdraví a životního prostředí dojde postupně ke změně řady předpisů pro
navrhování a provádění staveb. Tyto nové požadavky Nařízení tedy mají souvislost
s ekologicky šetrnými výrobky a postupem EPD stanoveným ve Věstníku MŽP 8/2007.
Jednou z možností jak prokázat soulad s Nařízením tak může být EPD. Kromě
jeho marketingového využití se tak logicky nabízí jeho integrace a větší propojení
s metodami prokazování shody dle Nařízení.
Vzhledem k povaze požadavků představuje oblast výše popsaného EPD a DoP
obrovský potenciál pro využití stavebních recyklátů.
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Abstract
Příspěvek se zaobírá ověřením možnosti využití odpadního gumového granulátu jako
částečné náhrady plniva pro výrobu polymercementových hmot. Uvádějí se výsledky,
které byli dosaženy s jeho aplikací při vývoji nového samonivelačního cementového
potěru.
1. Úvod
Pojem polymery modifikované malty a betony není již novinkou, neboť značná
část výzkumu a vývoje polymery modifikovaných hmot byla provedena za posledních
70 let a možná i více. Důsledkem výzkumu a vývoje, různých druhů přísad na
polymerní bázi, se staly polymery modifikované malty a betony využívající tyto
přísady oblíbenými stavebními materiály a to převážně z důvodu rovnováhy mezi
jejich cenou a dobrými vlastnostmi. Tyto polymery modifikované hmoty se označují
jako PMC – Polymer Modified Concrete a PMM – Polymer Modified Mortar [1].
V posledních letech se stal udržitelný vývoj stavebních materiálů v celosvětovém
stavebnictví problémem s rostoucí důležitostí v souvislosti s vyčerpatelností
přírodních zdrojů a nutností ochrany životního prostředí. Vzhledem k rostoucímu
uznání úspory přírodních zdrojů, dlouhověkosti infrastruktury a ochraně životního
prostředí se betonové polymerní kompozity s takovým původem zařazují do
kategorie udržitelných stavebních materiálů [2].
Negativní vliv stále rostoucího množství odpadů na životní prostředí, ale rovněž
ekonomické důvody vedou ke snaze o druhotné využití odpadních surovin.
Stavebnictví zatěžuje životní prostředí při výrobě stavebních hmot, zejména těžbou
přírodních surovin a spotřebou energie při výrobě, ale na druhou stranu také
poskytuje významný prostor pro využití průmyslových odpadů při výrobě stavebních
materiálů a dílců.
Gumový granulát je v oblasti stavebnictví v současné době převážně používán při
výstavbě silnic. Hovoří se zde o tzv. gumoasfaltu, od kterého se slibuje zkvalitnění
technologie konstrukce vozovek. Gumoasfalt by teoreticky měl prodloužit životnost
povrchu silnic oproti klasickému asfaltu až trojnásobně. Bohužel, proti jeho aplikaci
stojí vysoké pořizovací náklady. S ohledem na úspěšné používání odpadního
gumového granulátu v průmyslu, nedostatečného využití ve stavebnictví a při výrobě
stavebních hmot, se tato práce zabývá možností využití také odpadního gumového
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granulátu a to v polymercementových materiálech, jako je samonivelační cementový
potěr.
Cílem této práce bylo ověřit možnost využití odpadního gumového granulátu jako
částečné náhrady plniva pro výrobu polymercementových hmot. Jako referenční
hmota byl vybrán samonivelační cementový potěr AlfaFORM SCE.
V rámci výzkumu byly navrženy 4 nové směsi s náhradou plniva odpadním
gumovým granulátem v množství 3% a 5%. Vlastnosti těchto nově navržených směsí
byly porovnávány s referenční směsí bez použití odpadní látky. Složení směsí je
uvedeno v tabulce 1 a 2.
2. Gumový granulát a složení směsi
Gumový granulát představuje odpadní produkt, připravený z plášťů ojetých
pneumatik, pro který se v EU vžila zkratka ELT (End of Life Tyre). Údaje o množství
ELT v České republice můžeme čerpat z několika zdrojů. Nejdůvěryhodnější by měly
být údaje uveřejněné Českým statistickým úřadem, který například v roce 2004 uvádí
13 000 tun ELT. CENIA – česká informační agentura životního prostředí pro rok 2004
udává 38 071 tun. Velké rozdíly v množství signalizují nedostatečnou pozornost,
která této problematice byla a je věnována. Výsledkem drcení a granulace ELT je
granulát různých frakcí, textil a železný šrot. Jedná se o bezodpadovou technologii –
všechny složky vzniklé touto činností jsou využitelné a stávají se cennou surovinou.
Gumový granulát se vyrábí v několika frakcích podle potřeb technologií, ve kterých
se používá a ve kterých je granulát nezastupitelnou složkou. Spektrum použití
gumového granulátu je velmi široké, např. sportovní povrchy, podlahové povrchy,
doplňky konstrukcí dopravních staveb na snížení dopravního hluku a omezení
průmyslových vibrací, nebo jako jedna ze složek do gumárenských směsí.
VSTUPNÍ SUROVINY

PLNIVO
Křemenný písek

POJIVO

ADITIVUM

Směs cementů

SCE - pro suchý
samonivelační

Jemně mletý vápenec

Anhydrit

Mletý vápenec
Gumový granulát
0-0,5mm

Obr. 1 Schéma použitých surovin
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cementový potěr

Tab. 1 Složení nově navržených směsí
Označení
směsi

Ref.
SCE
1/5 GG
2/5 GG
3/3 GG
4/3 GG

Směs
cementů

Křem.
písek

Carolith
(0,2-0,5
mm)

360
360
360
360
360

Složení směsi na 1000 g [g]
Omyacarb Carolith Sádra
40/VA
(0-0,2
mm)

576
172.8
172.8
172.8
172.8

230.4
230.4
230.4
230.4

86.4
115.2
97.9
115.2

57.6
28.8
57.6
40.3

Aditiva

Gumový
granulát

Voda

30

34

-

245

30
30
30
30

34
34
34
34

28.8
28.8
17.3
17.3

245
245
245
245

Tab. 2 Procentuelní složení plniva
Označení
směsi
Ref. SCE
1/5 GG
2/5 GG
3/3 GG
4/3 GG

Křem.
písek
30
30
30
30

Carolith
(0,2-0,5mm)
40
40
40
40

Složení plniva [%]
Omyacarb
Carolith
40/VA
(0-0,2 mm)
100
15
10
20
5
17
10
20
7

Gumový
granulát
5
5
3
3

w

Rozlití
[cm]

0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

22.0
21.7
21.6
22.0
22.0

3. Prováděné zkoušky
Referenční a nově navržené směsi byly podrobeny základním fyzikálněmechanickým zkouškám.
• Pevnost v tlaku
• Objemová hmotnost
• Pevnost v ohybu
• Zkouška rozlivu
• Počáteční přídržnost k betonu
• Přídržnost k betonu po uložení při
vyšší teplotě
• Pevnost v tlaku po uložení při
• Pevnost v tahu po uložení při vyšší
vyšší teplotě
teplotě
• Odolnost proti obrusu
• Smrštění
4. Vybrané výsledky
Zjištěné výsledky jsou uvedeny v tabulce 3 a vybrané výsledky znázorněny na obr.
2 až 4.
Dle očekávání bylo dosaženo snížení objemové hmotnosti a byl zaznamenán s
tím související pokles pevnosti v tlaku, ovšem v případě pevnosti v ohybu u směsí
s nižším obsahem gumového granulátu byly zjištěny velmi pozitivní výsledky a to po
normálním uložení, tak i po uložení při vyšší teplotě.
Z obr. 2 lze vyčíst, že nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku vykazovala referenční
směs Ref. SCE, směs bez použití gumového granulátu. A také můžeme říci, že u
nově navržených směsí s vyšším přídavkem gumového granulátu pevnost v tlaku
klesala.
V případě pevnosti v ohybu se jevily jako nejlepší nově navržené směsí s použitím
gumového granulátu 3/3GG a 4/3GG. U těchto nově navržených směsí došlo
k navýšení hodnot v porovnání s referenční směsí Ref. SCE.
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Tab. 3 Výsledky zkoušek
Označení
směsi

Objemová
hmotnost
[kg.m-3]

Pevnost
v tlaku
[MPa]

Pevnost v
ohybu
[MPa]

Ref. SCE
1/5 GG
2/5 GG
3/3 GG
4/3 GG

1870
1800
1810
1830
1840

20.7
15.8
15.9
20.3
20.5

6.3
5.5
5.3
6.8
6.8

Pevnost v
tlaku po
uložení při
vyšší
teplotě
[MPa]
17.4
16.1
15.8
20.8
20.6

Pevnost v
ohybu po
uložení při
vyšší
teplotě
[MPa]
6.7
5.4
5.3
7.0
6.8

3/
3

G
G
4/
3

G
G

G
G
2/
5

1/
5

Re
f.
SC

G
G

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

E

Pevnost v tlaku
[MPa]

Pevnost v tlaku [MPa]

Označení směsí

Obr. 2 Pevnost v tlaku

Označení směsí

Obr. 3 Pevnost v ohybu
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G
G
4/
3

G
G
3/
3

G
G
2/
5

1/
5

Re
f.
SC

G
G

8
7
6
5
4
3
2
1
0
E

Pevnost v ohybu
[MPa]

Pevnost v ohybu [MPa]

Počáteční Přídržnost
přídržnost
po
[MPa]
uložení
při vyšší
teplotě
[MPa]
1.53
0.58
1.36
0.44
1.41
0.45
1.45
0.61
1.44
0.58

Nejvyšší hodnota počáteční přídržnosti byla dosažena u referenční směsi Ref.
SCE. Z hlediska přídržnosti po uložení při vyšší teplotě vykazovala nejvyšší hodnotu
směs s použitím gumového granulátu 3/3GG.
Na snímku z REM je patrná méně pórovitá struktura a jsou zde viditelné částice
gumového granulátu (označeny kroužkem). Na vedlejším snímku je detail rozhraní
gumového granulátu a plnivovou složkou směsi 2/5GG.

3/
3

G
G
4/
3

G
G

G
G
2/
5

1/
5

Re
f.
SC

G
G

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

E

Přídržnost
[MPa]

Přídržnost [MPa]

Označení směsí
Počáteční přídržnost

Přídržnost po uložení při vyšší teplotě

Obr. 4 Přídržnost

Obr.5 Snímky z REM směsi 2/5GG s přídavkem gumového granulátu jako částečné
náhrady plniva
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5. Závěr
Při použití odpadního gumového granulátu bylo dosaženo zajímavých výsledků
z hlediska vlivu na změnu vlastností polymercementových hmot. Bylo zjištěno a
prokázáno mírné zlepšení mechanických vlastností, jako je pevnost v tlaku a také
ohybu u směsí s nižším obsahem (3 %) odpadního gumového granulátu, jako
částečné náhrady plniva, oproti referenční směsi. Zvýšení dávky granulátu (5 %) již
vedlo k mírnému snížení pevnosti v tlaku a taktéž pevnosti v ohybu.
Hodnoty přídržnosti směsí s obsahem gumového granulátu byly mírně nižší ve
srovnání s referenčním materiálem, a to jako při normálním uložení, tak i při uložení
při vyšší teplotě. Toto snížení přídržnosti je však relativně malé. Dosažené hodnoty
přídržnosti jsou dostatečné pro daný účel použití materiálu. I v případě přídržností se
prokázala jako vhodnější nižší dávka gumového granulátu (3 %), při které byly
dosaženy vyšší hodnoty.
Rozdílné dávkovaní jemných materiálů se na dosažených výsledcích prakticky
neprojevilo. Vlastnosti materiálů s rozdílnými poměry Carolithu (0-0,2 mm) a
Omyacarbu 40/VA byly prakticky stejné.
Podobné výsledky presentuje i A. Benazzouk a kol. [3] ve svém článku z roku
2007, který popisuje snížení mechanických vlastností s vyšším přídavkem gumového
granulátu, snížení objemových hmotností a z toho plynoucí vhodnost použití těchto
směsí pro lehčené konstrukce.
V další
části
výzkumu
vlivu
gumového
granulátu
na
vlastnosti
polymercementových hmot by mněla být věnována pozornost zvýšení přídržnosti
těchto materiálů a také jejich deformačním vlastnostem, zejména modul pružnosti.
Lze očekávat, že aplikace gumového granulátu povede ke snížení modulu pružnosti
těchto materiálů, což by mělo pozitivní vliv také na tvorbu trhlin od zatížení,
smršťování a teplotní dilataci.
Vzhledem k rostoucímu množství odpadů, problematice jejich využívání a
znovuzavedení do výroby, má tato práce nejen ekonomický, ale také ekologický
efekt. Dosažené výsledky tedy znamenají aktivní přínos v rámci snahy o širší využití
průmyslových odpadních látek ve stavebnictví.
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RECYKLAČNÍ CENTRA ON-LINE
VYHLEDÁVAČ PRO LIBOVOLNÉ MÍSTO STAVBY V ČR
na WWW.BETONSERVER.CZ
Nejbližší recyklační centra, dodavatele písků, štěrků, betonu, nebo dodavatele
souvisejících materiálů a technologií v libovolném místě České republiky najdete na serveru
WWW.BETONSERVER.CZ. Již 13 let nabízí prvotřídní služby jak pro dodavatele tak i
odběratele. Pro stavební firmy představuje Betonserver nejjednodušší způsob vyhledání
dodavatelů recyklátů v dané lokalitě. Pro dodavatele recyklátů je Betonserver efektivním a
levným nástrojem vlastní prezentace svých provozoven včetně mobilních.
Server je provozován jako nástroj pro zásobování staveb v konkrétním místě a je založen na
principu mapového podkladu České republiky a fixaci provozoven dle geografické polohy.
Zároveň přináší i obsahově velmi kvalitní provedení databázového katalogu, s komplexním
výčtem výrobního sortimentu, prováděných prací a služeb a možnosti způsobu dopravy.

FUNKCE SERVERU
1.

Pro „průzkum nabídky“ v místě. Po zadání místa stavby nabízí kompletní
seznam provozoven např. recyklačních center, dodavatelů betonu, skládek sutí či
štěrkoven .
2.
Pro vyhledání konkrétního výrobku : Fulltextové vyhledávání výrobků,
náhradních dílů, materiálů apod. od libovolného dodavatele z libovolného místa.
3.
Porovnání možností. Každá prezentovaná provozovna může kontrolně zadat
libovolný dotaz na vyhledání dle místa a porovnat svoji pozici s ostatními v oboru .
4.
Oborový server . Server sdružuje firmy, které si mají navzájem co nabídnout.
Výrobci finálních výrobků (čerstvý beton, kamenivo, prefabrikáty) zde naleznou
řadu svých potenciálních dodavatelů (suroviny, náhradní díly, technologické linky)

NEJSTE-LI NA BETONSERVERU – KONTAKTUJTE NÁS
Na Betonserveru se prezentuje 90% aktivních firem z oboru. Aktualizace se provádějí
průběžně a zdarma což zaručuje vždy nejaktuálnější data. S vlastními www prezentacemi
jednotlivých firem je server přímo propojen. Není nutné znát stovky www adres či surfovat
po vyhledávačích.

WWW.BETONSERVER.CZ
BETONSERVER, AUREA INVEST a.s.,
Darwinova 19, 143 00 Praha 4, info@betonserver.cz
244 403 386, 774 733 576, 602 975 202
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Výrobní linka na recyklační deponii DUFONEV R.C., a.s., Brno - Černovice, při drcení
a následném třídění stavebních recyklátů.

DUFONEV R.C., a.s. nabízí na deponii Brno – Černovice:
• Převzetí stavebních odpadů k následnému zpracování na recykláty.
• Převzetí odpadních zemin a čistírenských kalů ke zpracování
na rekultivační substráty.
• Prodej stavebních recyklátů s ověřenými dokladovanými vlastnostmi
ve frakcích a kvalitách pro stavební využití.
• Doplňkový prodej písků, drceného kameniva a rekultivačních zemin.

DUFONEV R.C., a.s. nabízí pro výrobu stavebního kameniva využití mobilních
drtících a třídících sestav:
•
•
•
•
•

Pro práce v lomech a pískovnách.
Pro zpracování demoličních sutí drcením přímo na stavbách.
Recyklaci železničního štěrku.
Třídění zemin a kameniva na velkých stavbách.
Oprávnění k báňské činnosti v ČR a SK.

www.dufonev.cz, email: dufonev@dufonev.cz, tel.: +420 543 244 145,
Hlinky 40/102, 603 00 Brno ‐ Pisárky
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EDGE Shredder

Vibrační třídiče

Mobilní drtiče

EDGE FMS při nakládce lodí v docích

Hrubotřídiče

EDGE haldovací pas

FINLAY CZ spol. s r.o.
Tomická 649/5,
100 00, Praha 10

Tel. :
E-mail :
Web :

604 236 750
novak@finlay.cz
www.finlay.cz
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MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Zařízení umožňující extrakci a opětné získání kovů z inertních materiálů .
Slouží jak k ochraně strojů, které by se mohly poškodit kovovými předměty obsažené
v zpracovávaném materiálu, tak k ochraně životního prostředí při využití v odpadovém
hospodářství.
BUBNOVÁ SEPARACE TE ‐ TM

PÁSOVÝ SEPARÁTOR SEN ‐ SM

STATICKÝ SEPARÁTOR SMP – EP

SEPARACE NA VÁLCI DOPRAVNÍKU P ‐ PM

Špitálka 23a, 602 00 Brno www.stromag.cz postmaster@stromag.cz
tel: 543210637 fax: 543210637
Váš partner ve strojírenství a oblasti pohonné techniky
BRZDY‐ SPOJKY‐ PŘEVODOVKY‐ KONCOVÉ SPÍNAČE‐ BŘEMENOVÉ MAGNETY‐ SEPARÁTORY
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