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NÁZEV PRÁCE

Sekundární stavební suroviny pro výstavbu a pro rekultivaci negativních 
antropogenních zásahů do přírodního prostředí

ABSTRAKT

Práce se zabývá použitím odpadů na výrobu druhotných surovin a možným 
uplatněním těchto surovin nejlépe tak, aby byly splněny ekonomické a ekologické 
požadavky. Obsahuje stručnou charakteristiku vlastností druhotných surovin, které 
mají největší přínos pro využití při výstavbě, tedy hlavně surovin vyráběných 
z velkoobjemového průmyslového odpadu. Zaměřuje se hlavně na elektrárenský 
popílek, vysokopecní a ocelárenskou strusku, energosádrovec a odpady ze 
stavitelství.

Využití druhotných surovin je rozděleno na výrobu stavebních materiálů 
z elektrárenského popílku a strusky, výstavbu pozemních komunikací, kde je možné 
uplatnit velké objemy popílku, strusky i dalších druhotných surovin, a výstavbu a 
rekultivaci skládek a odkališť. Dále se zabývá negativním vlivem druhotných surovin 
na životní prostředí, obsahem škodlivých látek v sušině a ve vodním výluhu.

TITLE

Secondary raw materials for construction and recultivation of averse impacts 
of anthropogenic activity on the environment

ABSTRACT

This work concern utilization of waste in order to produce secondary raw 
materials and its trying to describe the possible applications of these materials in the 
best way to meet the economic and ecological requirements.

It contains a brief description of the characteristics of secondary raw 
materials, which have the greatest benefit for use in the construction, which are 
especially large volume raw materials produced from industrial waste. It focuses 
mostly on fly ash, slag produced by blast furnace and steelworks and waste 
produced in construction sites.

Use of secondary raw materials are divided on production of raw materials 
produced from fly ash and slag, on construction of roads, where it’s possible to apply 
large volumes of fly ash, slag and other secondary materials, and construction and 
reclamation of waste dumps and wasteponds. It also concerns negative influence of 
secondary raw materials to the environment, levels of pollutants in solid and the 
water extract.
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1. Úvod

Vyvinutím nových technologických postupů bylo umožněno využívání odpadů, 
jejich recyklace a přeměna na zužitkovatelné suroviny. Tyto postupy umožňují šetřit 
přírodní zdroje. Zmenšení objemu odpadů deponovaného na skládky a rekultivací 
starých skládek umožňuje chránit životní prostředí, které skládky narušují. Přírodní 
zdroje jsou vyčerpatelné, zatímco suroviny z odpadů patří mezi obnovitelné zdroje. 
Neustálá těžba a spotřebovávání přírodních materiálů se ve svém rozsahu stává 
neúnosnou, a to jak z hlediska ekonomického tak zejména ekologického.

Tato práce se zabývá využitím druhotných surovin k další výrobě, výstavbě a 
rekultivaci. Představuje nastínění hlavních možností úspory primárních surovin 
využitím odpadů na výrobu druhotných surovin a popisuje jejich hlavní využití při 
výstavbě.

Práce obsahuje stručnou charakteristiku druhotných surovin vyráběných 
z průmyslových a stavebních odpadů, hlavně odpadů z energetiky a hutních odpadů, 
jako např. elektrárenský popílek, vysokopecní a ocelárenské strusky a další odpady, 
které představují největší objemy ze všech využitelných odpadů. Dále se zaměřuje na 
uplatnitelnost těchto surovin při výrobě a výstavbě.

U výroby konstrukčních materiálů se práce zaměřuje na často využívané 
suroviny, tedy elektrárenský popílek a strusku, pro které je mnoho využití: jako 
přísady pro výrobu betonů, malt, cihel, tvárnic a cementů, a pro výrobu umělého 
kameniva.

Velké množství druhotných surovin je využitelné u výstavby pozemních 
komunikací na stavby násypů, kde lze např. dosáhnout velkých úspor cementu při 
částečné náhradě cementu popílkem v betonové směsi. Úspora cementu je až 20 kg 
s přídavkem 50 kg kvalitního popílku na 1m3 betonové směsi.

Nemalý význam má využítí druhotných surovin na výstavbu a rekultivaci 
skládek a odkališť.

Cílem této práce je nastínění hlavních nejvyužitelnějších postupů zpracování a 
uplatnění druhotných surovin. Není jím podrobné rozebrání všech možností využití 
odpadů, to by nebylo z důvodu velkého rozsahu této problematiky možné.
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2. Metodika práce

Pro splnění zadání mé bakalářské práce jsem nejdříve po ujasnění 
problematiky hledala vhodnou literaruru. Použila jsem odborné knihy a články hlavně 
z Národní technické knihovny, kde jsem pro zaměření mé práce našla největší výběr 
publikací. Dále jsem použila také literaturu z městské knihovny hl.m. Prahy a 
z geologické knihovny PřF UK. V neposlední řadě jsem důležité doplňující informace 
hledala na internetu.

Po prostudování dostupné literatury jsem přistoupila k výběru informací tak, 
aby jsem nejen splnila své zadání, ale aby výsledek práce byl co nejkompletnější. 
Problémem byly hlavně duplicitní a vzájemně si neodpovídající údaje v různých 
literárních zdrojích. Zde jsem většinou použila převažující údaje.

Vybrané údaje jsem rozdělila podle jednotlivých podtémat své práce a snažila 
se z nich vytvořit přehledný a srozumitelný materiál. Některé takto získané údaje měly 
obecnější použití, některé se týkaly jen konkrétních témat.

Pro komplexnější a aktuální údaje jsem použila zdroje z internetových stránek. 
Zde byl největší problém najít pro dané téma obecné informace, protože na všechna 
témata zadaná v prohlížeči bylo mnoho reklam firem pracujících třeba jen částečně 
v oboru zpracování druhotných surovin.

Speciální práci jsem věnovala zpracování použitých obrázků. Obrázky z přílohy 
jsem použila ze zdrojů ve formátu "jpg", ale obrázky z textu jsem musela z literatury 
skenovat a pak použít. Ne u všech skenovaných obrázků se mně povedlo udržet osu x 
vodorovnou. Některé obrázky jsem upravovala v programu Gimp, šlo hlavně o popisky 
os přeložené do češtiny a ostatní popisky.

V práci jsem pro snadnější orientaci vytvořila seznamy všech použitých
obrázků, tabulek a příloh. Práci jsem vytvořila pod Microsoft Word a použila jsem 
křížové odkazy nejen pro obsah, ale i pro odkazy na obrázky, tabulky a přílohy.
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3. Charakteristika druhotných surovin

3.1. Druhotné suroviny versus odpady

Druhotné suroviny jsou zužitkovatelné výrobní zbytky, vedlejší produkty 
technologických postupů, substráty vzniklé likvidací emisí, opotřebené výrobky 
z průmyslu, zemědělství a odpady z celé sféry občanského života.

Zužitkovatelnost znamená, že existují, nebo jsou vyvíjeny postupy, kterými je 
možné převést druhotné suroviny na suroviny nebo přímo výrobky, přičemž je postup 
ekonomicky výhodný.

Odpady jsou dosud nezužitkované vedlejší produkty technologických postupů, 
substráty vzniklé likvidací emisí, opotřebené výrobky z průmyslu, zemědělství a odpady 
z celé sféry občanského života, které by se měly řízeným způsobem skladovat a 
zpracovat nebo podle technického vývoje s přihlédnutím k místním podmínkám 
zachovat pro výhledové přepracování (Růžičková a Vidlář, 1989).

Podle zákona č. 125/1997 Sb.1 je odpad “movitá věc, která se stala pro 
vlastníka nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla 
vyřazena na základě zvláštního předpisu. Zneškodnění je nutné z hlediska péče o 
zdravé životní prostředí.”

Prolínání druhotných surovin s odpady se rozvíjí spolu s rozvojem techniky, 
která umožňuje odpady postupně přeměňovat na druhotné suroviny.

3.2. Nutnost a positiva využívání odpadů jako druhotných 
surovin

V minulosti docházelo k ukládání většiny odpadů na povrchových skládkách, 
nebo k jejich spalování, tím se však problém nevyřešil, protože tím se pouze přešlo 
k jiné formě znečištění. Od těchto postupů bylo nutné upustit ze tří hlavních důvodů
(Wilson, 1981):

 chybí vhodné lokality pro zakládání skládek, čemuž napomáhá vysoké 
průmyslové využití krajiny a vysoká hustota obyvatelskva

 ekologie krajiny je negativně ovlivněná povrchovými skládkami 

 ekonomika výrobce produkujícího odpad je zatěžována budováním nových 
povrchových úložišť a ukládáním odpadů na skládkách

Z těchto důvodů bylo třeba přistoupit k novému řešení využití odpadů. Při 
využívání odpadů jako druhotných surovin musí být splněn požadavek zajištění 
trvalého bezpečného uložení velkých objemů odpadů tak, aby odpady neohrožovaly 
životní prostředí. Tento požadavek vhodným a ekonomicky výhodným způsoběm 
splňuje třídění a recyklace odpadu, jejich využití jako druhotných surovin. 

Využití odpadů jako druhotných surovin se projeví pozitivním vlivem na životní 
prostředí takto:

 snížení zátěže prostředí škodlivými účinky odpadů

 úspora přírodních surovinových zdrojů
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 úspora energie a snížení škodlivých účinků spojených se zpracováním 
primárních surovin

Pro dosažení využívání odpadů je nutné splnit legislativní požadavky. 
V nařízení vlády č. 163/2002 Sb. jsou stanoveny technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky - výrobky stanovené. Jsou to takové výrobky, které představují 
zvýšenou míru ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí 
popřípadě jiného veřejného zájmu. Také jsou zde konkrétně specifikovány postupy, 
podle kterých musí být provedeno povinné posouzení shody těchto výrobků.

Velké energetické a teplárenské zdroje v České republice již od roku 1996 
intenzivně zpracovávají produkty po spalovaní, nebo jejich směsi s produkty z odsíření 
kouřových spalin ve vlastních technologických zařízeních na stanovené výrobky, které 
nacházejí uplatnění ve stavitelství (Mann, 2006).

3.3. Rozbor odpadů

Jako druhotné suroviny je možno ve stavebnictví využít nejlépe odpady 
z průmyslu a to hlavně z odvětví energetického, báňského a hutního a dále odpady 
z výroby stavebních hmot a výstavby. Využití komunálního odpadu je složitější, 
protože není produkován velkoobjemově, není jednotný, je třeba ho svážet a třídit. 
Přesto existují různé postupy jeho využití i ve stavitelství. V technologiích využití 
polymerních materiálů je například hodně pokročilé Japonsko, využívají se zde 
recyklované PET (polyethylentereftalát) materiály, gumové materiály - hlavně 
pneumatiky, dřevěné části a dokonce i textilní vlákna z recyklovaných koberců, na 
výrobu a zpevnění betonů, malt, asfaltů a dalších stavebních materiálů (Ohama, 
1995).

Pro potřeby této práce uvádím stručnou charakteristiku základních druhů 
odpadů, které jsou nejčastěji spojovány s výrobou druhotných stavebních materiálů:

3.3.1. Tuhý komunální odpad (TKO)

Tuhý komunální odpad je v zákoně č. 185/2001 Sb. definovaný jako veškerý 
odpad vznikající na území obce činností fyzických osob. Pochází z domácností, 
obchodování, úředních budov a ostatních institucí jako např. škol, nemocnic, atd. Patří 
mezi něj i odpad z parků, zahrad a veřejných prostranství. Hlavní složky TKO jsou 
papír, organický odpad, plasty, kovy, sklo, textílie a ostatní. Složení komunálního 
odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období a podle typu sídla, v němž je 
produkován.

Nejčastěji je tento odpad skládkován na skládkách, spalován, kompostován. 
Je snaha zvýšit podíl materiálového využití odpadu recyklací a kompostováním před 
skládkováním, přesto je stále skládkování nejčastější způsob nakládání s odpady 
(Williams, 2005).

3.3.2. Průmyslový odpad (PO)

Většinu odpadů z průmyslové výroby lze zařadit mezi nebezpečné odpady.
Jejich množství je velké, PO vzniká dokonce přibližně dvakrát tolik co odpadů 
z domácností (Henstock, 1978). Kromě odpadů, které ohrožují existenci organismů 
aktivním způsobem (hlavně radioaktivní, biologické a s potenciálním chemickým 
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působením), existují i odpady které označujeme jako globální. Jsou v podstatě 
neškodné a vznikají pravidelně a ve velkém množství. Patří mezi ně odpady 
z elektráren, oceláren a jiných velkých podniků. Naproti tomu lokální odpady vznikají 
v jednotlivých provozech podniků, jejich množství je menší, ale složení je značně 
proměnlivé v závislosti na charakteru výrobního závodu, což znesnadňuje jejich 
využití.

Mezi průmyslové odpady patří odpady z chemických organických i 
anorganických výrob, polymerní odpady, kovonosné odpady, odpady 
z potravinářského průmyslu, odpady ze sklářských provozů, odpady ze strojírenství, 
odpady z kožedělného průmyslu, textilního průmyslu, energetického průmyslu, 
odpadní kaly, odpady ze zemědělství a lesnictví, odpady z těžby, dopravy a zpracování 
ropy a radioaktivní odpady.

Řešením rostoucího množství průmyslového odpadu je rozšíření způsobů 
výroby bez odpadů, nebo s co nejmenším odpadem, pokud toho nelze dosáhnout, 
odpady se použijí jako druhotné suroviny. Recyklace odpadů a používání druhotných 
surovin šetří energií a přírodními zdroji a oddaluje jejich vyčerpání, přispívá k ochraně 
životního prostředí, zmenšuje množství akumulace odpadů (http://www.vscht.cz).

3.3.3. Odpady ze stavebnictví (SO)

Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě, opravě a demolicích staveb. 
Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti (např. beton, cihly, 
tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky 
z dehtu, kovy, včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, okna, a jiné). 
Stavební odpad mohou bezplatně předat ve sběrném dvoře pouze fyzické osoby 
s trvalým pobytem na správním území města a to jedenkrát měsíčně v maximálním 
množství 1m3. Při vzniku většího množství stavebního odpadu je nutno likvidaci tohoto 
odpadu zabezpečit v souladu platnými prváními předpisy na vlastní náklady, např. 
zajistit si likvidaci stavebního odpadu na skládkách (http://www.ecmost.cz).

http://www.vscht.cz/
http://www.vscht.cz/
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4. Charakteristika odpadů použitelných jako druhotné 
suroviny

4.1. Průmyslové odpady z energetiky

Odpady z energetiky jsou ty, které vznikají při spalování uhlí v tepelných 
elektrárnách a v průběhu odsíření spalin. Tuhé energetické odpady se částečně 
využívají a využívaly jako surovina pro stavební výrobu – výroba maltovin, větší část 
se ukládá na povrchových úložištích, nebo slouží jako komponenta pro přípravu 
základkových směsí aplikovaných v důlních dílech.

4.1.1. Popílky

Elektrárenský popílek je složka tuhých zbytků po spalování uhlí, unášená 
spalinami a zachycená odlučovačem. Běžné minerály, které obsahuje uhlí, jako pyrit, 
markzit, chalkopyrit, arsenopyrit, stibnit, kalcit, křemen, siderit, kaolinit, dolomit, apatit 
a další, způsobují po přeměně teplem při spalování vznik popílku. Popílky jsou 
zachycovány z kouřových plynů, spalin, v různých odlučovacích zařízeních elektráren 
nebo tepláren (odstupuje se od zařízení s roštovým ohništěm, používají se 
multicyklóny, které zachytí spíše hrubší částice nebo elektrostatické odlučovače, které
zachytí veškerý zbytek jemného popílku). 

Chemické složení popílku je velmi různé, záleží na chemickém složení 
spalovaného uhlí, způsobu topení, teplotě v topeništi a způsobu chlazení. Průměrný 
obsah a rozsah obsahu chemických složek ukazuje Obr. č. 1.

Obr. č. 1 Průměrný obsah () a rozsah složek elektrárenského popílku v procentech
(Capp, Spencer, 1970)

Popílek se skládá z větší části z jemných částeček křemičité skloviny v zrnitosti 
převážně 0,001-0,200 mm, velikost zrn je závislá na jemnosti mletí uhlí a způsobu 
odlučování. V Příloze č. 1 jsou mikrofotografie popílku se zvětšením x100. Křivku 
zrnitosti popílku ukazuje Obr. č. 2. Částice popílku mají tvar kuliček a jsou buď duté, 
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zpěněné nebo plné a jsou velmi stabilní. Barva popílku záleží na převládajícím složení 
břidlice a pyritu, mění se od světle šedé při převládání břidlice po černou, kde převládá 
pyrit. Hustota závisí na druhu a jemnosti paliva, na způsobu spalování a na typu 
odlučovačů (Růžičková a Vidlář, 1989).

Obr. č. 2 Grafy zrnitosti popílku z jednotlivých stupňů elektrostatických odlučovačů 
(Lembák 1999)

Popílek má pufrovací vlastnosti, upravuje pH suspenze tak, aby se pohybovalo 
v alkalické oblasti, která je důležitá pro minimalizaci vyluhovatelnosti anorganických 
polutantů, těžkých kovů, z odpadů. Popílek má také pucolánový charakter podobně 
jako portlandský cement, tato vlastnost způsobuje, že při styku s vodou způsobí 
chemickou reakci, kde dochází k cementaci a inertní materiály v betonu se takto spojí 
dohromady (Namagga a Atadero, 2009).

4.1.2. Energosádrovec

Energosádrovec, tedy dihydrát síranu vápenatého (CaSO4.2H2O), vzniká jako 
odpadní produkt z odsiřování při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. 
Energosádrovec je stejně hodnotný jako přírodní sádrovec, byl vyjmut z katalogu 
odpadů v EU a je pokládán za surovinu pro různé aplikace.
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Ke snížení množství síry se používají dva postupy, fluidní spalování a 
odstranění SO2 z kouřových plynů chemickými reakcemi. Při fluidním spalování dochází 
k sorbci SO2 během rozkladu uhlí. Sorbentem je vápenec (CaCO3) nebo dolomit 
(CaCO3.MgCO3).

Rozdíl mezi energosádrovcem a přírodním sádrovcem je v jejich fyzikálních 
vlastnostech: velikost zrna, tvorba krystalů a sypná hmotnost. Také energosádrovec 
vzniklý při běžném odsiřovacím procesu mokrým způsobem je jemnozrnný prášek 
s vlhkostí 8 – 12%, zatímco přírodní sádrovec je suchý drcený materiál. 
Energosádrovce kromě dihydrátu síranu vápenatého obsahují nečistoty, hlavně 
chloridy, fluoridy, Mg a Na soli a další. Rozdíl mezi energosádrovcem z hnědého a 
černého uhlí je v barvě a velikosti krystalů. Energosádrovec ze spalování hnědého uhlí 
má oproti energosádrovci ze spalování černého uhlí tmavší barvu, používá se tedy 
tam, kde nevadí jeho tmavší barva. Krystaly energosádrovce ze spalování černého uhlí 
jsou menší a oválnější (Bibora, 2010).

Z energosádrovce může být vyráběna energosádra, cement a sádra. Ve 
stavebnictví lze energosádru použít jako náhradu cementu a vápna.

Energosádrovec, nebo jeho směs s popílkem, se využívá jako podkladový 
materiál při stavbách silnic či železnic, výplň nahrazující uhlí ve vytěžených uhelných 
slojích, terénní úpravy a modelování krajiny při rekultivacích, využití v suchých 
maltových směsích, na výrobu sádrokartonových desek, atd. Energosádrovec se 
využívá i mimo stavební účely, jako hnojivo, surovina pro výrobu lepidel, laků, barev a 
papíru.

4.2. Hutní odpady a odpady z povrchové úpravy kovů

Do této skupiny patří odpady z výroby a úpravy surového železa a oceli. 
Odpady lze rozdělit na tři skupiny, kovový odpad, kovonosný odpad a nekovový 
odpad. Většina kovového a kovonosného odpadu je po vytřídění, sběru a úpravách 
vrácena do výrobního procesu. Nekovový odpad obsahuje poměrně malé množství 
kovů, některé odpady lze přímo nebo po úpravě vrátit do hutního cyklu, ale přesto 
představují největsí objemy odpadů využitelných dále jako druhotné suroviny. Patří 
mezi ně hutní struska, vysokopecní a ocelárenské odprašky a kaly.

4.2.1. Struska

Strusky z různých hutnických výrob lze použít v základkových směsích 
převážně jako plnivo. Protože však některé typy strusek vykazují latentní hydraulické 
vlastnosti, mohou tím pádem částečně plnit i funkci pojiva ve směsi, kde je nutné 
granulování a mletí strusky a také její chemismus.

4.2.2. Vysokopecní strusky

Vlastnosti a složení vysokopecních strusek se liší podle jejich zpracování, 
druhem používaného paliva a typem vyráběného kovu. Chemické složení je přibližně 
v rozsahu CaO 30-50%, SiO2 30-43%, Al2O3 5-18%, MgO 1-15% hmotnostních 
(Chromková, Ledererová, Schwarzerová, 2006).

Hlavními způsoby zpracování vysokopecních strusek jsou drcení (koulí 
zvedanou elektromagnetem nebo pomocí čelisťových či kuželových drtičů) a třídění 
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(v kombinaci s magnetickou separací), zpěňování a granulace. Druhy způsobů úpravy 
strusky jsou znázorněné na Obr. č. 3. Železný šrot (A) se vrací do hutního závodu. 
Roztříděná struska se ve stavebnictví používá jako silniční štěrk (B) nebo kamenivo do 
betonu (C). Po smísení s asfaltem nebo dehtem a zahříváním vzniká makadamová 
směs (D). Další využití struskové drti je směs s cementem (E), nebo vlhká betonová 
směs (F).

Při zpěňování strusky pomocí vhánění tlakové vody dochází k výrobě 
struskové pemzy (G), nejčastěji se používají zpěňovací kola s příhradami za styku 
s vodou a překlopné pánve s perforovaným dnem kvůli vhánění vody, dále se 
zpevňuje odstředivým způsobem za vpouštění vody, ve vibrační pánvi také za 
přítomnosti tlakové vody a v dalších speciálních systémech. Výroba struskoporitu (H) 
spočívá v zpěňování strusky působením páry nebo vzduchu a tlakové vody, struska je 
formována do tvaru drobných kuliček.

Obr. č. 3 Přehled způsobů úpravy vysokopecní strusky (Růžičková, Vidlář, 1989)

Při zpracování strusky se používají se dva typy granulace, mokrá granulace a 
polosuchá granulace. Mokrá granulace probíhá ve žlabech s vodou, struska se ve vodě 
roztříští na drobné částice a je unášena do usazovacích bazénů odkud je pak vybírána 
drapáky, dalším zařízením pro mokrou granulaci jsou nádoby do kterých se přivádí 
prudký proud vody, který rozbíjí vlévanou strusku na drobná zrna. Při polosuché 
granulaci se používá granulačních bubnů, žlabových zařízení a výlevek, napouštěných 
tlakovou vodou.

4.2.3. Ocelárenské strusky 

Ocelárenská struska vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli. Na tunu 
surové oceli je vyprodukováno 60-250 kg strusky v závislosti na použité technologii a 
řadě dalších parametrů. Dřívější výroba pomocí Thomasova pochodu a SM (Siemens-
Martin) pecí byla vytlačena potřebou vysoce jakostních ocelí a proto klesla produkce 
fosfátových strusek. Nyní je 90% strusek produkováno kyslíkokonvertorovými a 
elektrometalurgickými procesy, které produkují vápenatofosfátové a vápenato-
křemičité strusky.
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Chemické složení závisí na podmínkách tavby, základní složky které tvoří
80-90 hm. % složení jsou CaO, FeO, MgO a SiO2. Minoritní složky, které zaujímají 
několik hm. % jsou Fe2O3, Al2O3, MnO, Cr2O3 (Klárová, Hašek a Ovčačík, 2008).

Překážkami na použití strusek jako přírodního kameniva ve stavebnictví může 
být vysoká hustota, která nepříznivě působí na náklady na dopravu strusky a obsah 
volných oxidů CaO a MgO, které způsobují nižší objemovou stálost ocelárenských 
strusek. Oxidy mohou při přístupu vlhkosti hydratovat a zvětšovat svůj objem a tím 
způsobit rozpadavost strusek.

Úprava ocelárenských strusek je na Obr. č. 4. Ocelárenské strusky, které byly 
zbaveny kovonosných složek a nejsou tedy vráceny zpět do hutnického průmyslu, se 
zpracovávají především mechanickými způsoby: drcením, mletím, a magnetickou 
separací. Hrubé ocelové slitky se bez úpravy vracejí do ocelárny (A). Po dalších 
úpravách drcením, tříděním a magnetickou separací se získává další materiál pro 
ocelárnu (B), kovové podíly pro vysoké pece (C), struska pro stavební účely (D). Ze 
zbylého drobnějšího materiálu se po úpravě mletím a magnetickou separací oddělí Fe 
koncentrát (E) pro zpracování v aglomeraci a hnojivo pro zemědělské účely (F).

Obr. č. 4 Přehled způsobů zpracování ocelárenské strusky (Růžičková, Vidlář, 1989)

Z grafu vlivu teploty ochlazení tekuté strusky a obsahu CaO (Obr. č. 5) je 
patrné, že oblast stability je u strusky s obsahem CaO menším než 47%. Při větším 
obsahu CaO má struska sklon vykazovat rozpadavost. Graf neukazuje vliv oxidů MnO, 
Al2O3, P2O5, Cr2O3, atd., které kladně ovlivňují stabilitu CaO.
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Obr. č. 5 Vliv teploty ochlazení tekuté strusky a obsahu CaO na strukturálně 
objemovou změnu strusky (upraveno podle: Lembák, 1999).

Ocelárenské strusky mají obsah oxidu křemičitého a vápenatého menší než 
vysokopecní a proto v ocelárenské strusce nemohou nastat fázové přeměny CaO 
vedoucí k tzv. vápenatému rozpadu.

4.2.4. Vysokopecní a ocelárenské kaly a odprašky

Vysokopecní odprašky vznikají zachycováním pevných částic z prachů a plynů 
v multicyklónových odlučovačích železáren a oceláren.

Vysokopecní kaly vznikají při několika stupňovém čištění vysokopecního plynu, 
čištění probíhá nejprve za sucha a poté za mokra ve Venturiho pračkách. Vzniklé kaly 
jsou využitelné, pokud neobsahují nežádoucí příměsi. Hlavní složky tvoří magnetit, 
hematit a koks.

Ocelárenské odprašky a kaly jsou většinou jemnější než vysokopecní a mají 
vyšší obsah Zn a Pb. Množství odpadu z výroby oceli a chemické složení se mění podle 
druhu pecí a podle průběhu tavby. Ocelárenské odprašky vznikají rozprašováním a 
odpařováním kovové lázně a strusky, mechanickým strháváním tuhých žáruvzdorných 
sloučenin, reakcí mezi plynnými fázemi, parami a tuhými částicemi za vzniku nových 
sloučenin. Chemické charakteristiky vysokopecních a ocelárenských kalů a odprašků
ukazují, že rizikové parametry vyluhovatelnosti jsou pH, toxicita a obsah těžkých kovů, 
hlavně As, Cr, Pb, Cd (Slivka, 2002).

4.3. Odpady ze spaloven odpadů

Spalováním TKO ve spalovnách odpadů vzniká jako hlavní podíl pevného 
odpadu struska a vyčištěný popílek oddělený ze spalin. V Liberecké spalovně odpadů 
Termizo, a. s. se ze směsi popílku a strusky vyrábí stavební materiál “popílek a směsi 
s popílkem pro násypy a zásypy”. Výrobek je možné použít na výstavby skládek, 
konkrétně na konstrukci dělících hrází mezi sekcemi skládek, překryvné vrstvy 
uložených odpadů a na výstavbu pozemních komunikací a pozemních komunikací
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v objektu skládky, kde je možné použití na podkladní vrstvy a násypy. Tato spalovna 
přijímá ročně přes 90 000 t odpadu, a i přestože v roce 2005 práce na modernizaci 
výrobní linky způsobila snížení procentuálního využití odpadu na druhotné suroviny, 
stále produkuje přes 95% druhotných surovin z přijímaného odpadu
(http://www.termizo.cz/). Přesnější informace podává Tab. č. 1.

Parametr Rok 2004 Rok 2005
Množství spáleného odpadu [t] 92 260 93 063
Produkce popelovin jako odpadu [t] 187 1 372
Produkce popelovin jako výrobku [t] 35 316 29 331
Železný šrot [t] 1 433 1 768
Materiálové využití popelovin (včetně železa) [%] 99,5 95,8

Tab. č. 1. Množství přijímaných odpadů a produkce druhotných surovin spalovny 
komunálního odpadu Termizo a.s. v roce 2004 a 2005 (Upraveno podle
http://www.termizo.cz/).

Struska ze spaloven TKO je také využívána v Německu v Breisgau (Badensko-
Würtenbersko) na výstavbu skládek. V blízkosti spalovny TREA Breisgau (Thermischen 
Restabfallbehandlungs und Energieerzeugungsanlage) je spolek pro zpracování 
odpadů ZAK (Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg) a skládky využívající
druhotné suroviny ze spalovny. Tím je zaručen odbyt stavebního materiálu až do roku 
2018. Ročně se zde spaluje 150 000 t odpadu, z toho se používá 45 000 t surové 
strusky na výrobu stavebních surovin. Z 1 000 kg surové strusky se získá 240 kg 
jemné strusky a 640 kg hrubé strusky, zbytek je železo a odpad (Fremgen, 2006).

Upravená struska je vhodná pro různé využití pro své velmi dobré vlastnosti: 
má vysokou únosnost, je odolná proti zvětrávání, lze jí využít jako ochannou vrstvu 
proti zamrzání a zároveň jako únosnou vrstvu, má pozitivní vliv na životní prostředí. 
Upravená struska je buď jemná se zrnitostí 0-11 mm, nebo hrubá se zrnitostí 
0-56 mm, vlhkost je v rozmezí 13-16%, sypná objemová hmotnost je 1,2 tm-3, 
objemová hmotnost po zabudování je 1,6-1,8 tm-3. Křivka zrnitosti strusky připravené 
pro použití na výrobu stavebních hmot je na Obr. č. 6 (www.schlacke-breisgau.de).
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Obr. č. 6 Graf zrnitosti strusky, velikost zrn [mm] v závislosti na obsahu zrn 
v hmotnostních procentech [%] (Fremgen, 2006)

4.4. Odpady ze stavební činnosti

Většína stavebních odpadů není z ekologického hlediska nebezpečná pro své 
okolí, protože neobsahuje zdraví škodlivé ani toxické látky, velké objemy však zatěžují 
skládky. Nebezpečné odpady mohou být ty, které jsou kontaminovány azbestem, 
dehtovými či jinými chemickými látkami.

Při recyklaci stavebních odpadů je třeba dbát na to, aby nebyly znečištěny 
cizími odpady, odstraňování znečištění značně zdražuje jejich zpracování. Úpravny pro 
třídění jsou mobilní, které se používají přímo na staveništích i stacionární, které 
umožňují přípravu kvalitních výrobků.

Odpady ze stavební činnosti lze rozdělit na zeminy a výkopové materiály, 
stavební suti a odpady ze stavenišť a silniční a demoliční materiály (Kuraš, 1994).

4.4.1. Zeminy a výkopové materiály

Převažující složkou stavebních materiálů odpadů ze stavebnictví jsou zeminy a 
další výkopové materiály. Jsou inertního charakteru, je tedy snadné jejich využití 
v další stavební činnosti. Jejich využití je např. přímo na stavbě pro zásypy výkopů, 
násypy u zemních prací, vytváření protihlukových valů u komunikací, atd.

4.4.2. Stavební suti a odpady ze stavenišť

Stavební suti vznikají při bourání pozemních staveb a jejich složení závisí na 
druhu, provedení a stáří staveb. Odpady ze stavenišť jsou všechny zbytky, které 
vznikají při výstavbě. Stavební suti a odpady ze stavenišť obsahují cihelné zdivo, 
zeminu, beton, železobeton, vápenopískové materiály, maltu, sádru, keramické 
materiály, dřevo, plasty, kovy, papír, asfalt, dehet, barvy, lepidla. Pokud z těchto 
odpadů vzniknou hodnotné výrobky, je jejich úprava ekonomicky výhodná. Cihelné a 
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betonové drti lze např. použít na zlepšení vlastností zemní pláně, jako přísadu do 
betonu, atd.

4.4.3. Silniční a demoliční materiály

Podle použitých materiálů mohou být na bázi asfaltů či hydraulických pojiv a 
mohou obsahovat složky dehtové, obrubníky, dlažební kostky, beton, písek, štěrk, 
zeminu apod. Lze je bez další úpravy použít jako sypný materiál pro protihlukové valy 
a do vrstvy spodní stavby komunikací.
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5. Použití druhotných surovin pro výrobu stavebních 
materiálů

5.1. Využití elektrárenského popílku ve stavebnictví

Pokud se dosáhne požadované kvality popílků, tedy splní se požadavky 
příslušných technických předpisů (TP 93), je možné jeho využití ve stavebnictví a je 
tedy nutné zajistit požadovanou kvalitu popílku. Jeho vlastnosti lze přímo ovlivnit 
v provozu elektrárny dobrým stavem odlučovačů a způsobem spalování. Popílek lze 
využít takto (přehledné využití popílku je na Obr. č. 7):

 jako pojiva a plniva při výrobě malt a betonů

 při výrobě pórobetonu a neautoklávovaných lehkých betonů

 jako přísady do cihlářských surovin

 k výrobě umělého kameniva

 k výrobě popílkových cihel a tvárnic

 k výrobě různých druhů cementů

Obr. č. 7 Přehled metod využití elektrárenských popílků ve stavebnictví (Růžičková, 
Vidlář, 1989)

Lehké umělé kamenivo z popílku může být využito jako náhrada 
nedostatkového přírodního kameniva. Lehčené stavební hmoty vyrobené z popílku 
jsou ekonomicky výhodné kvůli nižším nákladům. Beton, do kterého je přidaný 
popílek, se běžně používá na výstavbu např. přehradních hrází, mostů a tunelů. V Tab. 
č. 2 je doporučené složení betonů různých značek vyrobených s příměsí 
elektrárenského popílku. Obr. č. 8 ukazuje, že i větší množství popílku přidaného do 
betonu může být příznivé, grafy A, B a C znázorňují průběh 28 denní pevnosti. Graf A 
je 28 denní pevnost betonu bez obsahu popílku, graf B s obsahem popílku 60 kg a 
graf C s obsahem popílku 100 kg na 1 m3 hotového betonu. Popílek přidaný do betonu
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snižuje hydratační teplo, čímž se zabraňuje vzniku trhlin, zvyšuje jeho počáteční
pevnost a odolnost proti agresivnímu prostředí a také zvyšuje vodotěsnost betonu. 
Větší dávky popílku (nad 200 kg na 1 m3 betonové směsi) mohou nepříznivě ovlivnit 
odolnost betonu proti účinkům mrazu.

V Příloze č. 2 je fotografie hotové čerstvé směsi cementového betonu 
s příměsí popílku ve stavu před dávkováním do forem, Příloha č. 3 ukazuje fotografii 
vnitřní struktury popílkového betonu po provedení destrukční zkoušky jednoosé
pevnosti v prostém tlaku.

Značka betonu B 105 B 135 B 170 B 250
cement tř. 325 190  210  235  265  
drobné kamenivo frakce 0 – 4 mm 830  840  840  830  
hrubé kamenivo frakce 8 – 16 mm 580  590  580  580  
hrubé kamenivo frakce 16 – 32 mm 390  380  375  370  
popílek 80  60  60  40  
plastifikační přísada 1,5 1,5 1,7 1,9
voda 195  190  190  186  

Tab. č. 2. Doporučené složení betonových směsí s přídavkem elektrárenských 
popílků, dávka na 1m3 hotové betonové směsi, obsah příměsí v kg 
(Ministerstvo stavebnictví ČSR, 1986)

Při výrobě maltovin se popílek využívá zejména jako surovinová složka slínku 
portlandského cementu, pro výrobu umělých hydraulických vápen, popílko-
portlandských cementů a strusko-popílkových maltovin.

Pórovité hmoty mají velký význam pro zlepšení technologických vlastností, 
tuhá fáze je zde nositelem pevnosti a plynná fáze snižuje hustotu a má tepelně-
izolační vlastnosti. Pro výrobu těchto lehkých betonů se rovněž využívá elektrárenský 
popílek kvůli svému obsahu SiO2.

Agloporit, umělé kamenivo, se taktéž vyrábí z popílku a slouží pro výrobu 
lehčených stavebních hmot.

Dalšími stavebními prvky, kde je možná výroba z popílku, jsou zejména cihly a 
tvarovky, do výrobních směsí lze použít až 35% popílku.
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Obr. č. 8 Grafy 28 denní pevnosti betonu v závislosti na dávce cementu a popílku 
(Upraveno podle: Lembák, 1999)

5.2. Využití strusky ve stavebnictví

Vysokopecní struska se využívá jako umělé kamenivo vyráběné vychladnutím 
na vzduchu ve stavebnictví, může ale vykazovat vápenatou rozpadavost, pokud je 
dosažen určitý poměr SiO2, CaO, MgO a Al2O3. Vápenaté rozpadavosti se běžně 
zabraňuje udržováním poměru chemického složení ve správném rozmezí. Strusku je 
možné používat proto, že k rozpadu dochází během několika dnů po vystavení 
povětrnostním vlivům a rozpad by tedy nastal ještě před jejím použitím.

Granulovaná vysokopecní struska (struskový písek) je vyráběna prudkým 
ochlazováním žhavé strusky ve vodě. Prudké zchladnutí strusky zabraňuje vzniku 
krystalivkých fází, které jsou příčinnou vápenatého rozpadu. Kvůli dobrým 
hydraulickým vlastnostem se granulovaná struska používá k výrobě cementu a pojiva 
pro bezcementové betony. Z Tab. č. 3 vyplývá, že vysokopecní granulovaná struska je 
vhodná pro výrobu bezcementových betonů a jejich pevnostní parametry jsou 
podobné parametrům konstrukčních cementových betonů.

Skladba směsi
(%)

Alkalická 
složka

Vodní součinitel
(voda/struska)

Pevnost
v tlaku
(MPa)

Pevnost
v tahu za 

ohybu
(MPa)

Jemně mletá struska – 100 Na2CO3 0,40 31,6 7,6

Jemně mletá struska – 75
Úlety z cementárny - 25

Na2CO3 0,43 28,7 7,2

Tab. č. 3. Skladba a pevnostní charakteristiky bezcementové směsi (Lembák 1999)
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Struskoportlandský cement může obsahovat až 40% vysokopecní strusky, 
která zvětšuje jeho objemovou stálost. V silničním stavitelství se používá cement s až 
15% strusky. Vysokopecní cement může obsahovat až 80% strusky, používá se 
zejména na stavbu přehrad.

Lehčená vysokopecní struska (umělé kamenivo pórovité) byla vyráběna 
napěňováním vhodné strusky, nyní se přestává vyrábět.

Z ocelárenských strusek se vyrábí umělé kamenivo, které vzniká při 
metalurgickém procesu. Dál jí lze využít jako plnivo do maltovin. Při zkoušení 28 denní 
pevnosti v tlaku betonu s poměrem štěrkopísku a ocelárenské strusky od 40:0% do 
0:40% byl minimální (2 – 3%) pokles pevnosti při přídavku strusky do 20%, při 
přídavku strusky 30% byl pokles o přibližně 10% a při nahrazení štěrkopísku struskou 
došlo k poklesu pevnosti v tlaku o 25% oproti betonu bez příměsi strusky, tedy s 
použitím jednosložkového portlandského cementu (Lembák 1999).
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6. Použití druhotných surovin na stavby pozemních 
komunikací

Hlavní využití sekundárních surovin při výstavbě liniových staveb je při stavbě 
násypů. Zemní těleso je spodní část silniční stavby, nesoucí vozovku. Musí být proto 
únosné, málo stlačitelné a stabilní, aby v něm nevznikly deformace, jež by se 
nepříznivě projevily v konstrukci vozovky. Na stavbu zemního tělesa lze využít popílek 
nebo popel, hlušiny rudných, nerudných a uhelných dolů, vysokopecní strusku a 
recyklované materiály (Bárta a Ullrich, 1978).

Pro samotnou výstavbu komunikace jsou druhotné suroviny využitelné jako 
příměsi do hydraulických pojiv. Patří mezi ně cementy, kde jsou využitelné 
vysokopecní strusky a pomalu tuhnoucí pojiva, které se vyrábí z odprašků, z mleté 
vysokopecní granulované strusky, z ocelárenské strusky, ze směsi cementu s popílkem 
nebo ze směsi vápna s popílkem apod. Hydraulická pojiva zabezpečí pomalý nárůst 
pevnostních charakteristik. Jako aktivátor pro pomalu tuhnoucí pojiva se přidává 
portlandský slínek, nebo vzdušné bílé vápno (Gschwendt et al., 2001).

Druhotné suroviny jsou tedy využitelné pro podkladní i krycí vrstvu pozemních 
komunikací.

6.1. Stavba zemního tělesa z elektrárenského popílku

Podle TP 93 je možné použití stabilizovaných popílků a popelů pro silniční 
stavitelství. Pro nestabilizovaný popílek se požaduje míra zhutnění zemního tělesa 
nejméně 95% PS. Pokud tohoto zhutnění nelze u neupraveného popílku dosáhnout, 
musí se použít popílek upravený pojivem.

Stabilizovaný popílek nebo popel je směs popílku nebo popela s vodou a 
pojivem (vápno, cement), popř. směs popílku nebo popela, energosádrovce, vody a 
pojiva (vápno, cement). Tato směs se také označuje jako stabilizát (v literatuře se 
vyskytují i pojmy deponát a solidifikát). Za stabilizovaný popílek se považují i popílky a 
popely z fluidního spalování smíšené s vodou. Lze použít i plavený popel nebo popílek 
ze složišť (odkališť) po dostatečném odvodnění nebo popílek z odběrných míst přímo 
v elektrárnách a teplárnách pokud platí:

 vodní výluh z popílku nesmí překračovat limitní hodnoty

 popílek zhutněný při optimální vlhkosti na míru zhutnění 95% musí mít po 
čtyřdenním uložení na vzduchu při zamezení odpařování poměr únosnosti 
min. CBR10

 pórovitost zhutnělého popílku při zhutnění na maximální objemovou 
hmotnost podle Proctorovy standartní zkoušky musí být menší nebo rovna 
65%

Takto upravený popílek nebo popel je možné použít do stavby násypu včetně 
aktivní zóny, do podkladních vrstev, popř. i do krytu podzemní komunikace, do zásypu 
základu a zásypu za opěrou v přechodové oblasti a do obsypu přesypaného objektu za 
podmínek trvale stabilního zemního tělesa a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků a ochrany životního prostředí při stavebních pracích i v době trvalého 
užívání podle platných právních předpisů.
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Pojivem upravený popílek určený do aktivní zóny smí být použit pouze pro 
kategorii podloží P III (typ podloží podle TP 170). Popílek nelze použít do té části 
zemního tělesa, do níž zasahuje, nebo může zasahovat hladina podzemní vody. Je 
třeba chránit násyp proti vzlínavosti vody, účinkům povětrnosti a zejména působení 
mrazu a eroze. Proto je při stavbě násypu z popílku nutné vložit těsnící vrstvu 
k oddělení tělesa s mělkou hladinou podzemní vody. Těsnění se provádí o tloušťce 
0,3 m až 0,5 m z málo propustných zemin se součinitelem propustnosti rovným nebo 
menším než 1.10-7 ms-1. Pro těsnící vrstvu se požaduje míra zhutnění 100% PS.

Popílek se ukládá a hutní společně s přísypem, vrstva této sypaniny má šířku 
přibližně 0,8 m až 1,0 m. I když je celková stabilita násypu ze zhutnělého popílku 
dostatečná, doporučuje se nejméně po ukončení výšky násypu přibližně po 4 m 
vybudovat konstrukční ztužující vrstvu, doporučený materiál je popílek upravený 
pojivem.

Pokud neupravený zhutněný popílek nezaručuje dostatečně stabilní násyp, 
musí se střídat vrstvy z popílku s vrstvami ztužujícími z vhodné zeminy charakteru 
mechanicky upravené zeminy nebo s vrstvami popílku o tloušťce přibližně 0,15 m až 
0,20 m upravenými pojivem. Vrstevnatý násyp lze nahradit násypem z popílku 
vyztuženým pomocí geosyntetik. Schéma vrstevnatého násypu s použitím popílku vůči 
násypu vystuženého geosyntetikem je na Obr. č. 9.

Obr. č. 9 Násyp z popílku – varianty uspořádání: vrstevnatý násyp (A), násyp 
vystužený pomocí geosyntetik (B), (ČSN 73 6133).

6.2. Stavba zemního tělesa z hlušinové sypaniny

Hlušinová sypanina se dělí podle vzniku na rudnou, nerudnou, uhelnou 
z hlubinných dolů a uhelnou z povrchových dolů. Tvoří ji různé horniny o zrnitosti do 
200 mm, při neupravných sypaninách až do 500 mm. Hlušinová sypanina má převážně 
charakter kamenité sypaniny s malou příměsí hlinitých a jílovitých částic. Uhelná 
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hlušinová sypanina se skládá převážně z pískovců, prachovců a jílovců, někdy i ze 
slepenců, obvykle přísluší do poloskalních hornin. Dále obsahuje příměs spalitelných 
látek. Hlušinová sypanina ze severočeských uhelných povrchově těžených dolů se 
většinou skládá z vysoce plastických jílů a jílovců a musí se považovat za podmínečně 
vhodnou až nevhodnou podle zatřídění zemin pro použití na pozemní komunikace.

Na stavbu násypu se smí použít pouze taková hlušina, která nepoškozuje 
životní prostředí, nepřekračuje limitní hodnoty vodního výluhu a nepřekračuje limitní 
hodnotu měrné aktivity Ra228. Dále pro ni platí podrobná ustanovení TP 176. 
Maximální obsah celkové síry je 1,5%. Hlušinová sypanina nesmí obsahovat cizorodé 
částice jako např. dřevo, gumu, plasty, atd. a makroskopické kusy uhlí. Pro použití do 
aktivní zóny lze použít jen upravenou hlušinu s prokázanými stabilními vlastnostmi, 
úpravy vlastností se dosahuje drcením a tříděním, přidáváním vhodného přírodního 
kameniva nebo druhotných surovin, úpravou pojivy a homogenizací.

Násep vyšší než 4 m z uhelné sypaniny je třeba prokládat jednotlivé vrstvy 
izolačními vrstvami z jemnozrnné zeminy, která vytváří ochranu proti záparu a 
následnému samovznícení. Tloušťka vrstvy musí být nejméně 0,2 m, první vrstva se 
uloží ve výšce 2 m nad podložím násypu a každá další v odstupu nejvýše po 2 m.

6.3. Stavba zemního tělesa z vysokopecní strusky

Vysokopecní struska se smí použít na stavbu zemního tělesa jako jiná 
kamenitá sypanina za předpokladu, že neobsahuje CaO a nežádoucí minerální látky. 
Musí se brát v úvahu zrnitost, rozpadavost a vyluhovatelnost strusky a možný vznik 
objemových změn.

6.4. Stavba zemního tělesa z recyklovaných materiálů

Recyklované materiály z pozemních komunikací nebo staveb lze použít na 
stavbu zemního tělesa tak, jako každé jiné zeminy nebo kamenité sypaniny za 
předpokladu, že neobsahují nežádoucí organické a minerální látky s negativním vlivem 
na životní prostředí a látky, které působením klimatických vlivů mění svůj objem, 
pevnost a tvar, např. dřevo, sádra apod. Pevnostní charakteristiky stavebního odpadu 
závisí na kvalitě materiálu, ze kterého je recyklát vyroben, a na podílu nežádoucích 
materiálů, které se musí z odpadu separovat.

6.5. Úprava zemin pomocí pojiv využívajících strusky a popílku

Zemina upravená pojivy mění své okamžité chování snížením přirozené 
vlhkosti, zvýšením únosnosti a změnou plasticity. Pro úpravu zemin lze využít 
granulovaná nebo peletizovaná vysokopecní struska mletá nebo částečně mletá a 
křemičitý nebo vápenatý popílek. Také se využívá hydraulických pojiv, což jsou pojiva, 
která tuhnou po zamísení se zeminou i pod vodou, na jejich výrobu se používá 
cement, popílek nebo vysokopecní struska.

Úprava zemin pojivem nebo jejich směsí probíhá takto (TP 94):

 příprava pracovního úseku

 navezení a rozprostření, popř. rozrytí, a srovnání zeminy mechanismy

 nadávkování pojiva
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 mísení zeminy s pojivem, nebo pojivy pomocí zemní frézy

 úprava vlhkosti a domísení vlhké směsi s pojivem

 zhutnění směsi a srovnání povrchu úpravy

Pojivo se dávkuje pomocí dávkovačů, množství dávkovaného pojiva musí být 
prokázáno v závislosti na vlhkosti laboratorními zkouškami. Pojivo lze dávkovat i 
v místě těžby, nebo na dočasné deponii, kde při těžbě a rozprostírání zeminy dochází 
k prvnímu předběžnému promísení zeminy a pojiva.

Stanovení množství pojiva v kg na jednotku plochy (obvykle 1 m2) se počítá 
ze vztahu

p
Ah

m .
100

.. max
 , kde

m je hmotnost pojiva na jednotku plochy [kg]

h je mocnost upravované vrstvy, resp. hloubka záběru zemní frézy [m]

A je plocha, pro kterou určujeme dávkování, obvykle 1 m2 [m2]

max je maximální objemová hmotnost neupravené zeminy dle zkoušky Proctor 

Standard [kg.m-3]

p je dávkování pojiva [%]

Zeminy v podloží násypu se upravují podle uvedeného postupu.

Násypové těleso z upravené zeminy může být budováno jako homogenní, kde 
celý násyp nebo jeho část je z upravené zeminy, nebo jako vrstevnaté v kombinaci se 
zeminami neupravovanými. Násypové těleso se buduje po vrstvách. Úprava zemin 
probíhá buď mimo vlastní násyp, kdy se dováží již upravená zemina s pojivem a 
v tělese násypu se pouze rozprostírá a hutní, nebo je do násypu dovážena zemina 
neupravená, která se rozprostřena urovná, poté se nadávkuje pojivo nebo směs pojiv, 
zemina se s pojivem promísí a zhutní. Budování další vrstvy upravované na místě lze 
zahájit teprve poté, co je prokázána kvalita podložní vrstvy (zejména stanovením míry 
zhutnění a hloubky promísení).

Postup úpravy zemin v aktivní zóně je stejný, pro dosáhnutí vyšších 
požadavků na zhutnění se doporučuje mísit pojiva zemní frézou ve dvou vrstvách o 
tloušťce 0,3 m před zhutněním a přesněji dodržet požadované rozmezí vlhkosti.

Účinky popílku při úpravě zemin jsou hlavně ve zvýšení pevnosti směsi zemin 
a popílku a nárůst hodnoty CBR. Pevnost v prostém tlaku roste s rostoucím časem ve 
směsi jemnozrnných zemin a popílků, růst pevnosti závisí na plasticitě zemin. Při 
použití směsi vápna, popílku a zeminy vzrůstá pevnost v tlaku v závislosti na čase 
zrání. Čím více je stejné směsi vápna a popílku ku zemině, tím rychleji pevnost 
vzrůstá. Na Obr. č. 10 je závislost pevnosti v tlaku na čase dozrávání pouze popílku a 
vápna a směsí různých zemin s popílkem a vápnem. Je vidět, že pevnost směsi popílku 
a vápna vzrůstá mnohem rychleji než pevnost směsi se zeminami. 

Růst hodnoty CBR směsi popílků a zemin je pomalejší než v případě vápna 
nebo cementu, je to dáno nižším podílem volných kationtů Ca2+ v popílcích. Při použití 
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vápenatých popílků je nutné posoudit objemové změny upravené zeminy. Zeminy 
upravené popílkovým stabilizátem nelze skladovat.

Obr. č. 10 Závislost pevnosti v tlaku [lbs] na čase dozrávání [dny] pro směs vápna a 
popílku a pro směsi zemin s vápnem a popílkem, zeminy č. 1 a 2 jsou jíly, 
zeminy č. 3 a 4 prachovité jíly (Davidson et al., 1961).

Vysokopecní granulovaná struska získá jemným semletím značné hydraulické 
vlastnosti. Používá se granulovaná struska, která vzniká rychlým ochlazením taveniny 
zásadité strusky. Při rychlém schlazení se zabrání její krystalizaci, címž se stabilizuje 
její sklovitý charakter. Taková struska má při vhodném složení latentně hydraulické 
vlastnosti. Bezprostředně po granulaci má 30% vody, je tedy nutné počítat s určitou 
vlhkostí. U kyselých tavenin narůstá rychle jejich viskozita, takže nemají tak vhodné 
podmínky pro vznik krystalické struktury.

Základní požadavky jsou:

 obsah oxidů CaO+MgO+SiO2 minimálně 66,67% hmotnosti

 hmotnostní poměr (CaO+MgO) / SiO2 > 1

 obsah sklovité fáze minimálně 66,67%

Použití vysokopecní strusky komplikuje proměnlivé chemické složení a 
nebezpečí silikátového rozpadu strusky při pomalém ochlazování, kde dochází 
k přeměně zásadité strusky do krystalického stavu. Přeměna je provázena zvětšením 
objemu konečného produktu cca o 10% a snížením objemové hmotnosti. Další 
komplikací je železnatý a manganatý rozpad.

Vysokopecní struska se v České republice k úpravě zemin nepoužívá.
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7. Použití druhotných surovin na stavby a rekultivace 
skládek TKO a PO

7.1. Skládky TKO

Skládka, která odpovídá zásadám ochrany životního prostředí, se nazývá 
řízená skládka. Řízená skládka je technické zařízení určené k ukládání určitých druhů 
odpadů za daných technických a provozních podmínek a při průběžné kontrole jejich 
vlivu na životní prostředí. Každá řízená skládka musí být vybavena (Kuraš, 1994):

 dokonalým těsnícím systémem nebo jinými bariérami oddělujícími skládku 
od okolního prostředí

 drenážním systémem a zařízením na zneškodňování odvedených splodin

 zařízením na jímání skládkového plynu, pokud na skládce vzniká

 zařízením na příjem, hutnění a ošetření odpadu

Skládky se dělí podle tvaru na podúrovňové, nadúrovňové, kombinované a 
podzemní (využívají přirozené nebo umělé dutiny). Příklad kombinované skládky 
s naznačeným optimálním hutněním je na Obr. č. 11.

Obr. č. 11 Schéma kombinované skládky (Juchelková, Fibinger a Míka, 1996)

Při ukládání odpadů na skládky musí být odpady uloženy podle druhů, 
kategorií a chemických vlastností tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci 
za vzniku škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, stability a konstrukce skládky.

Skládky se rozlišují podle způsobu technického zabezpečení a provozování do 
tří skupin (ČSN 83 8030):

Skupina S - inertní odpad (S-IO) je určena pro inertní odpady, jejichž vodný 
výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a 
limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině.

Skupina S – ostatní odpad (S-OO) je určena pro odpady katgorie ostatní 
odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy 
vyluhovatelnosti III, pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost 
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na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. 
komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad) a pro nebezpečné odpady 
upravené stabilizací, jejichž vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty třídy 
vyluhovatelnosti III, nebo umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách.

Skupina S – nebezpečný odpad (S-NO) je určena pro odpady kategorie 
nebezpečný odpad.

Výstavba skládek

Základová spára je vyrovnaná plocha podloží skládky (zemní pláň), na které je 
vybudováno těsnění skládky. Podloží se profiluje do tvaru střechovité plochy, což 
umožňuje odtokový spád průsakové vody. Podélný spád odvodňovacího vedení musí 
být ≥2%, příčný spád mezi odvodňovacími vedeními v sekcich musí být ≥ 3%.

Štěrkový plošný filtr je zhruba 30 cm silná vrstva ze štěrkopísku k odvodnění 
nadložních vrstev. Těsnění svahu skládky je postranní těsnění skládky navazující na 
podkladové těsnění.

Obvodový a dělící hrázový systém skládky ohraničuje úložný prostor skládky a 
snižuje riziko vzniku deformací skládkového tělesa. Koruna násypu je horní část 
násypu skládky, tvoří ji obvykle objízdná komunikace. Podkladové bazální těsnění je 
technický systém k utěsnění a odvodnění základů skládky.

Drenážní vrstva je vodu propouštějící vrstva ze štěrkopísku, která průsakovou 
vodu shromažďuje a odvádí. Geotextilie jsou z polypropylenu a slouží jako ochranná 
vrstva před poškozením polyetylénové těsnící fólie. Těsnící fólie jsou vysoce odolné, 
ohebné pásy z plastu, zpravidla polyetylénu (polyetylén vysoké hustoty - HDPE)
s vysokou životností (Jurnik, 1994).

Druhotné suroviny je možné využít v těchto vrstvách skládek:

 těsnící systém vrstvev, což je soustava vrstev těsnících materiálů, 
přírodních nebo umělých, doplněná dalšími ochrannými vrstvami pro jejich 
mechanickou ochranu

 drenážní a plynojemné vrstvy

 vyrovnávací a rekultivační vrstvy

Těsnící systém

Na těsnění skládek jsou různé požadavky v závislosti na skupině budované 
skládky. Skládky skupiny S-IO nevyžadují technickou bariéru, musí mít geologickou 
bariéru. Skládky skupiny S-OO musí mít dvě bariéry, geologickou a technickou. 
Skládky skupiny S-NO musí mít nejméně dvě bariéry, geologickou a technickou. 
Horniny v podloží, ze kterých sestává geologická bariéra a použité materiály technické 
bariéry a na doplnění geologické bariéry musí odpovídat požadavkům ČSN 83 8030 na 
součinitel filtrace.

Jako těsnící materiál lze použít ve speciálních případech i produkty ze 
spalovacích a odsiřovacích procesů, pokud jejich výluhy odpovídají třídě 
vyluhovatelnosti I (vyhláška č. 383/2001, příloha č. 6). Jejich provádění však podle 
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ČSN 83 8032 podléhá speciálnímu kontrolnímu režimu, který respektuje jejich 
vlastnosti. Těsnost konstrukcí musí odpovídat těsnosti podle ČSN 83 8030.

Běžně používané materiály pro minerální těsnění lze nahradit alternativním 
těsněním – stabilizátem. Jeho úpravou a hutněním lze připravit vrstvu, která splňuje 
všechny požadavky na těsnicí materiál pro skládky. Stabilizát se vyrábí technologickou 
úpravou vstupních surovin, kterými jsou vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření 
spalin (popílek, struska, fluidní popel, případně energosádrovec nebo produkt 
polosuché metody odsíření). Vrstva stabilizátu upravená pro těsnicí účely dosahuje
koeficientu propustnosti řádu 10-8 až 10-9 m/s. Vytvořenými chemickými vazbami, 
zhutněním vrstvy a nízkou propustností téměř nedochází k uvolňování případných 
škodlivin z vrstvy do životního prostředí. Je však nutno vytvořit vrstvu dostatečně 
silnou a pevnou, aby po zatížení vrstvou odpadu nedošlo k jejímu popraskání. Jako 
příklad lze uvést certifikovaný stabilizát firmy ČEZ (http://www.cezep.cz/), který 
odpovídá uvedeným podmínkám. Předností stabilizátu je skutečnost, že po jeho 
případném porušení trhlinami dochází po čase k jejich “vyhojení” a tedy k opětovnému 
zatěsnění.

Před položením těsnění je v případě, že základová spára je tvořena zčásti 
nebo úplně skalními horninami nebo hrubým materiálem nutné opatřit povrch 
dostatečně mocnou ochrannou vrstvou zhutněné zeminy nebo jinak ochránit těsnění 
před možností poškození ostrými hranami nebo nerovnostmi. Zde lze použít vhodné 
druhotné suroviny.

Odvodňovací a plynojemné vrstvy

Odvodňovací vrstva slouží k odvedení skládkové vody prosáklé tělesem 
skládky a zamezuje tím nepříznivému působení skládkové vody na životní prostředí. 
Odvodňovací vrstva se navrhuje z propustného materiálu o mocnosti nejméně 0,3 m, 
s hodnotou součinitele filtrace k ≥ 1.10-5 m.s-1.

Odplyňovací systém slouží k jímání skládkového plynu z tělesa skládky.

Vyrovnávací a rekultivační vrstvy

Vyrovnávací vrstva sestává z propustného jemnozrnného materiálu v tloušťce 
nejméně 0,25 m, uloženého na zhutnělý povrch skládkovaného odpadu, nevylučuje se 
použití druhotných surovin.

Rekultivační vrstva skládky musí mít dostatečnou mocnost, aby zabezpečila 
ochranu vrchního těsnění skládky před poškozením zejména klimatickými změnami, 
ale i před negativním působením kořenových systémů dřevin nebo činností hlodavců
(v případě použití HDPE fólie). Mocnost této vrstvy se doporučuje nejméně 1,0 m. 
Materiál pro zřízení rekultivační vrstvy má vyhovovat svými vlastnostmi následnému 
užívání vrchní části skládky a musí mít vyhovující hygienické vlastnosti. Pokud je 
rekultivační vrstva podkladem pro ozelenění skládky, má být vrstva aspoň ve své horní 
části tvořena úrodnou zeminou, nejlépe ornicí, tloušťka této části by neměla být menší 
než 0,3 m. Při pěstování zemědělských plodin je třeba v půdě pravidelně sledovat 
obsah škodlivých látek a ornice má mít mocnost nejméně 0,5 m. Použití druhotných 
surovin je v rekultivační vrstvě možné, ale s ohledem na další využití lokality, hlavně 
při zemědělském využití je třeba zajistit minimální obsah škodlivin (TNO 83 8035). 

http://www.cezep.cz/
http://www.cezep.cz/
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Výstavba skládek z upravené strusky vzniklé spalováním odpadů

V Německu v Bádensku-Würtenbersku na výstavbu skládek v okolí Breisgau
používají upravenou strusku ze spalovny TKO, která má široké použití na různé vrstvy
skládek. Produkují se zde různé varianty konečného výrobku, které jsou uzpůsobeny
podle dalšího využití:

 Struska TREAlit® se používá jako ochranná vrstva proti promrzání na 
stavbu pozemních komunikací v okolí skládek pod krycí asfaltvou vrstvu. 
Např. v průmyslovém parku Breisgau byla struska TREAlit® použita jako 
ochranná vrstva proti zamrzání pro železniční překladiště (Příloha č. 4).

 Strusku TREAmin® je možné využít jako minerální těsnící vrstvu skládek 
pro kombinované těsnění. TREAdur® se využívá na stavbu hrází, jako 
plynojemná a únosná vrstva pro vrchní těsnící vrstvu skládky a jako 
drenážní mezivrstva (kontrolní vrstva pod bazálním minerálním těsněním).

 TREAdrain® se používá na výstavbu plynojemných a ochranných vrstev. V 
Příloze č. 5 je vyobrazena skládka Hüfingen, kde je z hrubé frakce strusky 
TREAdrain® vytvořena plynojemná vrstva a z jemné frakce ochranná 
vrstva pod fólie z HDPE.

 Struska TREAfin® se využívá jako ochranná vrstva a mezivrstva pro těsnící 
HDPE fólie skládek (www.schlacke-breisgau.de).

7.2. Odkaliště

Odkaliště je přírodní nebo uměle vytvořený prostor na zemském povrchu 
sloužící pro trvalé nebo dočasné uskladnění hydraulicky ukládaného kalu, převážně 
elektrárenských popílků. Součástí odkaliště je i hrázový systém. Jako u skládek i zde je 
možné použití stabilizátu, pro stavbu hrází odkališť lze také použít např. certifikovaný 
stabilizát firmy ČEZ.

Konstrukční materiály hráze a objektů odkaliště musí splnit tyto požadavky
(ČSN 75 3310):

 odolnosti proti fyzikálním i chemickým vlivům odpadů a vody po dobu 
životnosti odkaliště, a to až do jeho uvedení do neškodného stavu

 ke stavbě základních hrází je možno použít zemin a pevných hornin, 
hlušiny a netradičních materiálů, pokud bude prokázáno, že jejich 
pevnostní a filtrační charakteristiky vyhovují a budou zachovány po celou 
dobu životnosti odkaliště

 konstrukční materiál hráze musí být odolný vůči všem nežádoucím 
objemovým změnám

 konstrukční materiál hráze musí mít potřebnou smykovou pevnost

Spolehlivost svahů hrázového systému a celého odkaliště včetně podloží se 
prokazuje výpočtem:

 určením stupně bezpečnosti

 metodou mezních stavů 
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Pro odkaliště je nutný opatrný výběr lokality, např. Novotná (1990) ve své 
diplomové práci popisuje vliv průsakových vod z odkaliště Vysočany pro elektrárnu 
Tušimice na přírodní poměry lokality. Po výstavbě odkaliště zde začalo docházet 
k svahovým deformacím (docházelo k nim i před výstavbou odkaliště, ale v menší 
míře), výsledky měření ukazují, že vývoj sesuvů v údolí říčky Hutné byl ovlivněn 
průsakem vod z odkaliště. Tyto sesuvné pohyby byly dopředu předpokládány a byla 
provedena sanace horizontálními odvodňovacími vrty, která byla částečně úspěšná. 
Chemické analýzy vod ze sesuvů neprokázaly jednoznačně přítomnost vod ze složiště, 
důvodem je pravděpodobně výměna iontů, která probíhá v píscích a jílech při 
prosakování vody z odkaliště a která způsobuje přeměnu chemismu vody používané 
k plavení popílku až na vodu relativně podzemní. Odkaliště Vysočany je v současné 
době rekultivováno, jeho letecký snímek je v Příloze č. 6.
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8. Negativní vlivy druhotných surovin na životní 
prostředí

Zhoršování životního prostředí způsobené civilizačním procesem patří mezi 
nejzávažnější problémy. Ideálním řešením je zavedení tzv. bezodpadové výroby, která 
je založená na komplexním využívání primárních surovin, na úplné recirkulaci vody, na 
dokonalém čištění znečištěné vody a ovzduší a na zhodnocování vznikajících odpadů.

Z hlediska ochrany životního prostředí je tedy prvořadým úkolem navrhnout 
po detailním prověření všech chemických, fyzikálně mechanických, fyzikálních i
ekologických parametrů a vlastností odpadu takový způsob využití, aby jím byl 
zpracován co největší díl vzniklých odpadních produktů.

Pro každý způsob užití odpadu musí být dodržována pravidla a postupy 
zpracování daného materiálu, které zabezpečí dobré technické parametry výsledného 
výrobku (musí vykazovat očekávané či požadované hodnoty u zásadních ověřovaných 
fyzikálně-mechanických vlastností). Zároveň nesmí tento způsob zpracování negativně 
ovlivnit a zatížit životní prostředí.

V současné době se však objevuje riziko, které pochází ze zamlčování 
informací ze strany producentů druhotných surovin. Například v rámci dokumentů 
souvisejících s vydáváním integrovaného povolení elektráren nejsou obsaženy 
informace o materiálových tocích škodllivin (těžkých kovech) vstupujících v surovinách
(uhlí) do elektrárny a vystupujících do jednotlivých složek životního prostředí. Největší 
podíl druhotných surovin vystupujících z elektrárny je využíván na terénní úpravy 
(rekultivace), z čehož vyplývá, že tyto výrobky mají přímý kontakt s životním 
prostředím (Veverka, 2010).

8.1. Ekologická kritéria

Základním předpokladem při volbě odpadního materiálu pro výrobu 
stavebních hmot a výrobků je, že tyto materiály nebudou ohrožovat ani zhoršovat 
jednotlivé složky životního prostředí, tzn. podzemí i povrchové vody, horninové 
prostředí, faunu, flóru, půdu i ovzduší, a veřejné zdraví. K ověření těchto faktorů slouží 
ekologická kritéria - zkoušky ekologické vhodnosti, tj. testy, jejichž účelem je vyloučit 
možné negativní vlivy na životní prostředí. Zkoušky ekologické vhodnosti se řídí 
platnou legislativou a provádějí se jak z pohledu samotného odpadu, tak z pohledu 
konečného produktu na bázi odpadních materiálů. Výsledky ekologické vhodnosti se 
posuzují i z časového hlediska pomocí testů vyluhovatelnosti a ekotoxicity na 
zkušebních tělesech (např. po zkouškách urychlené trvanlivosti).
Zkoušky ekologické vhodnosti zahrnují stanovení (Ledererová a kol., 2008):

 ekotoxicity;

 hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů;

 nebezpečných látek ve výluhu;

 nebezpečných látek v sušině.

Pokud je podezření, že by se v odpadu mohly nacházet organické látky, 
provádí se též jejich stanovení, např. PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky).
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Těmito ekologickými kritériemi se prokazatelně určuje, že výrobek 
z průmyslového odpadu, byť odpad vykazuje zvýšené hodnoty nebezpečných látek, po 
zapracování do daného výrobku (záleží na technologii, kterou se sníží dané množství 
nebezpečné látky), je ekologicky nezávadný a obsah škodlivin je minimální nebo 
nejlépe žádný. Ekologická kritéria jsou nutnou podmínkou pro možnosti zapracování 
průmyslových odpadů do stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.

8.2. Ekotoxicita

Ekotoxicita je vlastnost látky, která představuje okamžité nebo pozdní 
nebezpečí v důsledku zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo 
toxickými účinky na biotické systémy. Akutní toxicita se stanoví jako procentuální úhyn 
přítomných organismů za podmínek pokusu. K určení nebezpečnosti odpadu slouží 
zkoušky účinné koncentrace, při které dochází ke změnám v chování organismů, a 
inhibiční koncentrace, při které dochází k zamezení růstu organismů. Ekotoxicita je 
definována vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
se změnou ve vyhlášce 502/2004 Sb.

8.3. Hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů

Stanovení aktivity přírodních radionuklidů 40K, 226Ra, 228Th v materiálech je 
prováděno měřením spektrometrií gama. Z hodnot získaných měřením je vypočten dle 
vyhl. 499/2005 Sb index hmotnostní aktivity, v přílohách této vyhlášky jsou také 
uvedeny směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity a mezní hodnoty hmotnostní 
aktivity 226Ra pro jednotlivé materiály (Schwarzerová a kol., 2006).

8.4. Stanovení nebezpečných složek v sušině

Stanovení škodlivých složek v sušině odpadů se opírá o vyhlášku č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech pro nakládání s odpady, vyhlášku 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., a vyhlášku č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. V případě využívání ve stavebnictví se řídí nařízením vlády 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky se změnou 
v nařízení vlády č. 312/2005 Sb., popř. Metodickým doporučením SZÚ pro hodnocení 
škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby 
do vody a půdy.

V sušině se stanovuje As, Cd, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V, EOX (extrahovatelné 
organicky vázané halogeny), BTEX (suma čtyř typů monocyklických aromatických 
uhlovodíků), PAU (suma dvanácti polycyklických aromatických uhlovodíků), suma 
uhlovodíků C10 až C40 a PCB (suma sedmi kongenerů polychlorovaných bifenylů). Ke 
stanovení organických látek se opět přistupuje při podezření na jejich výskyt. Nejvyšší 
přípustné koncentrace těchto škodlivin jsou uvedeny v příloze č. 10 vyhlášky 294/2005 
Sb. Zkouškami ekologické vhodnosti výrobků z POM nebo zkušebních těles, která 
výrobek simulují, se zjišťuje ekologická vhodnost stavebního materiálu. Stanovují se 
stejné ukazatele jako v případě testování odpadů (Ledererová a kol., 2008).
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8.5. Stanovení nebezpečných složek ve výluhu

Pro stanovení škodlivých složek ve výluhu odpadů platí stejná legislativa jako 
u stanovení v sušině. Ve vodném výluhu se stanovují chloridy, sírany, fluoridy, As, Ba, 
Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky a pH. Pokud je 
podezření na přítomnost organických látek, stanovuje se též obsah rozpuštěného 
organického uhlíku a fenolový index. Postup a hodnocení vyluhovatelnosti je 
v přílohách 2 a 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb (Ledererová a kol., 2008).

8.6. Škodlivý vliv popílku

Popílek způsobuje chemické a mechanické nepříznivé vlivy. Chemickým vlivem 
popílku je hlavně jeho sklon k cementování, u vod vzrůstá působením popílku jejich 
tvrdost a alkalita. Mezi mechanické vlivy popílku patří např. vysoká brusnost zrníček 
popela, které vyvolávají oční záněty. Částice o velikosti 0,2-5 μm pronikají do plic a při 
vyšším obsahu SiO2 způsobují zaprášení plic (silikózu).

Zrníčka popílku větší než 5 μm znečišťují okolí daleko od zdrojů, jsou proto 
ovlivněny i rostliny, které trpí zanášením nadměrným množstvím popílku. Některé 
rostliny stačí zpracovat ročně vrstvu popílku 2-5 mm vysokou, většina rostlin však pod 
vrstvou popílku hyne, ovocné stromy mají nižší výnosy, zelenina a píce posypané 
popílkem jsou nepoživatelné.

Popel a popílek v betonových konstrukcích není většinou nebezpečný. Díky 
minimální propustnosti zhutnělé popílkové vrstvě jsou koncentrace škodlivých látek ve 
vodním výluhu hluboko pod normovanou mezí. Popel může působit korozivně na kovy 
v přímém styku popela s nespálenými zbytky uhlíku, ale také může působit jako 
inhibitor koroze (Kuraš, 1994).
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9. Závěr

Využití odpadů jako druhotných surovin je v této době velice přínosné. 
Představuje přes uvedená rizika (kap. č. 8.) při správném provedení bezpečnou, 
ekologickou a ekonomicky výhodnou cestu ke snížení vzniku odpadů. Příznivě působí 
hlavně na ekonomiku: šetří spotřebu přírodních surovin, které nejsou nevyčerpatelné, 
snižuje množství použité energie při zpracovaní surovin, umožňuje prodej materiálů 
vyrobených z druhotných surovin levněji, etc. Použití druhotných surovin pomáhá řešit 
otázku narůstajících odpadů, šetří také životní prostředí tím, že napomáhá 
odstraňování odpadů jinou cestou. Zabraňuje tedy nadměrnému ukládání na skládky, 
a jiných nešetrných procesů úpravy odpadů.

Tato práce se zabývá hlavně odpady vznikající v průmyslovém odvětví, 
protože jejich využití je nejsnadnější díky velkoobjemové produkci a relativní 
unifikovanosti odpadů. Existují však další možnosti využití ostatních odpadů které 
nebyly zmíněny, např. z menších průmyslových odvětví, kde lze např. jako přísady do 
betonu využít textilní vlákna, polyethylenové výrobky, opotřebené pneumatiky a další.

U odpadů je třeba zvážit jejich vliv na životní prostředí, všechny typy odpadů 
představují potencionální ohrožení prostředí i lidského zdraví. Některé látky 
v odpadech jsou samy o sobě toxické, jako např. těžké kovy a organické sloučeniny. 
Odpady, které nejsou toxické mohou být také nebezpečné svým množstvím a 
způsobem, kterým vstupují do prostředí, např. kyselé emise, oxid uhličitý, etc. 
Z těchto důvodů je třeba přechod k čistým technologiím, jejichž cílem je minimalizace 
škodlivých vlivů výrobních procesů, tedy minimalizace emisí.

Ideální stav při snižování množství odpadů, a tím i emisí, je samozřejmě ten, 
kdy odpady nevznikají vůbec, tomu se však můžeme většinou jen přiblížit využitím 
vhodné bezodpadové či máloodpadové technologie už u producenta, snaha je také o 
co největší vrácení odpadů zpět do výroby, přímo či po vytřídění. Dalším krokem je 
teprve výroba a prodej druhotných surovin. K dosažení tohoto cíle je třeba zavedení 
nových technologií výroby u všech producentů odpadů, tedy nejen u průmyslových 
výrobců, ale i u veřejnosti.

Česká republika v porovnání s Evropou v otázce odpadů stále zaostává. Je 
ukládáno velké množství odpadů na skládky, ale je snaha podpořit využívání 
druhotných zdojů pomocí předpisů podobných předpisům EU. Příklad bychom si měli 
brát např. z Německa, kde je v oblasti Bádenska-Würtenberska téměř všechen odpad 
spalován a využíván dále jako druhotná stavební surovina, nebo z Nizozemska, kde je 
obrovská podpora energetického využívání odpadů. V Nizozemsku se soustředí na 
zapojení jednotlivých měst a obcí a na přesvědčení veřejnosti, že spalovna je 
nejvýhodnější alternativa. Pozitivním příkladem v ČR ve využívání odpadů jsou velké 
firmy, jako ČEZ, Pražská Teplárenská, Unipetrol, atd., které prodávají vedlejší 
energetické produkty jako stavební suroviny a tyto výrobky mají testovány a 
certifikovány.

Praha, červenec 2010 ………………………………
Leona Suchomelová
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