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Abstrakt – Cílem diplomové práce je nalezení vhodného použití dále již nezpracovatelného 

písku vzniklého metalurgickými procesy. Na začátku práce je popsán životní cyklus písku 

vstupující do výroby slévárny. Jsou zde detailně popsány bilanční rovnice a energetická 

náročnost na jednotlivé kroky zpracování.  

Poněvadž metalurgické procesy představují velikou zátěž na životní prostředí a následně 

nutné odstranění dopadů na životní prostředí, je v práci věnována relativně rozsáhlá část této 

oblasti. Ekonomickou stránkou se zabývá kapitola Rozhodovací matice.  

Druhá polovina práce je věnována návrhu využití dále již nezpracovatelného slévárenského 

písku, a kromě obvyklé likvidace písku odvozem na skládky nebo návozy, jsou zde nastíněny 

možnosti využití pro vysokonapěťové kabely jako izolace, a také při budování šachet pro 

uložení kabelů, což je zcela můj návrh a v literatuře se o takovém využití nepíše. 

Klíčová slova – rozhodovací matice; vysokonapěťové kabely; slévárenský písek; životní 

cyklus; znečištění životního prostředí; váhové koeficienty; ztráty na vodiči; materiálová 

analýza; zelený písek. 

 

Abstract – The goal of diploma work is to find a suitable usage for already further not treated 

foundry sand from metallurgical processes. The beginning of the work is dedicated to life 

cycle of sand entering the production of foundry. There are in detail described bilance 

equations and energy cost for each step of process. 

Since the metallurgical processes represent environment pollution and negative consequences, 

the work highlights viewpoint to this part. Economic aspects investigate the Decision matrix. 

The second part of the work is dedicated to utilization of further not processed foundry sand, 

and besides usual sand disposal by transporting to rubbish dump or building a landscape 

walls, hollow ways, there are shown possibilities for high voltage cables as insulation and for 

shaft construction for cables embedding that is my proposal and in no literature has been 

found such kind of utilisation. 

Key words – decision matrix; high-voltage cables; foundry Sand; life cycle; environmental 

pollution; weight coefficients; conducting losses; material analýsis; green sand. 

 



 

OBSAH 

ÚVOD ................................................................................................................................... 1 

1 VÝROBNÍ CYKLY PÍSKU ...................................................................................... 3 

1.1 VYUŽITÍ VE SLÉVÁRNĚ ....................................................................................... 3 

2 ANALÝZA SYSTÉMU .............................................................................................. 4 

2.1 MATERIÁLOVÁ ANALÝZA .................................................................................. 9 

2.1.1 ŽIVOTNÍ CYKLUS MATERIÁLU .............................................................................. 11 

2.1.2 LIKVIDACE ........................................................................................................... 12 

PRO TAVBU JE NUTNÉ SPOČÍTAT HMOTNOST PÍSKU, KTERÁ JE 

POUŽITÁ NA KAŽDOU TAVBU, A JE TVOŘENA CELKOVOU 

HMOTNOSTÍ FORMOVACÍHO PÍSKU NA LITÍ (SMW) ODEČTENÁ O 

ZTRÁTY VZNIKLÉ PŘI SYPÁNÍ FORMY, KONEČNÝMI ÚPRAVAMI, 

ČIŠTĚNÍM  A ŠROTEM. ....................................................................................... 12 

2.2 ENERGETICKÁ ANALÝZA ................................................................................. 12 

2.3 ODPADNÍ EMISE ................................................................................................... 14 

2.4 NÁKLADY ............................................................................................................... 15 

2.4.1 EKONOMICKÉ  NÁKLADY RECYKLOVANÉHO PÍSKU .............................................. 15 

2.4.2 ENVIRONMENTÁLNÍ NÁKLADY RECYKLOVANÉHO PÍSKU ...................................... 17 

2.5 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIVEM ODPADŮ ZE SLÉVÁREN 19 

2.5.1 POZEMNÍ ODPADY ................................................................................................ 19 

2.5.2 LÁTKY UVOLNĚNÉ DO OVZDUŠÍ ........................................................................... 19 

2.5.3 LÁTKY UVOLNĚNÉ DO VODY ................................................................................ 19 

2.6 ROZHODOVACÍ  MATICE .................................................................................. 19 

2.6.1 KRITERIÁLNÍ FUNKCE .......................................................................................... 20 

2.6.2 KRITERIÁLNÍ HODNOTY ....................................................................................... 20 

2.6.3 VÁHOVÉ KOEFICIENTY ......................................................................................... 20 

2.6.4 POSTUP VYTVOŘENÍ ROZHODOVACÍ MATICE ........................................................ 21 

2.6.5 VÁŽENÍ HODNOT ZA POMOCÍ ANALYTICKÉHO HIERARCHICKÉHO PROCESU 

(AHP) .................................................................................................................. 22 

2.6.6 PÁROVÉ SROVNÁNÍ V MATICI ............................................................................... 23 

2.6.7 SYNTÉZA .............................................................................................................. 23 

2.6.8 ODHAD BEZESPORNÝCH FAKTORŮ ....................................................................... 25 

3 VYUŽITÍ ODPADNÍHO PÍSKU............................................................................ 28 

3.1 PÍSEK PRO POUŽITÍ JAKO IZOLAČNÍ MATERIÁL PRO 

VYSOKONAPĚŤOVÉ  PODZEMNÍ KABELY .................................................. 28 

3.2 IZOLACE PODZEMNÍCH KABELŮ .................................................................. 28 

3.2.1 HLAVNÍ NÁKLADY NA INSTALACI PODZEMNÍ KABELÁŽE ...................................... 30 

3.2.2 TECHNOLOGIE PODZEMNÍ KABELÁŽE ................................................................... 31 

3.3 PLÁNOVÁNÍ, MONTÁŽ PODZEMNÍCH KABELŮ A 

ENVIRONMENTÁLNÍ VLIVY ............................................................................. 32 

3.3.1 TECHNOLOGIE ULOŽENÍ KABELŮ .......................................................................... 32 

4 VLIVY NA PODZEMNÍ KABELY ....................................................................... 35 



 

4.1 ENVIRONMENTÁLNÍ VLIVY ............................................................................. 35 

4.2 INSTALACE ............................................................................................................ 35 

4.3 INSTALACE DVOU KABELOVÉHO VEDENÍ V JEDNOM NEBO 

PARALELNĚ  VEDENÝCH ŽLABŮ. .................................................................. 37 

4.3.1 ZTRÁTY NA VODIČI .............................................................................................. 37 

4.3.2 ZTRÁTY NA POUZDŘE ........................................................................................... 39 

5 VYUŽITÍ SLÉVÁRENSKÉHO PÍSKU PŘI VÝROBĚ BETONU VEDENÍ .... 41 

5.1 CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PÍSKU ......................................... 42 

5.2 VÝSLEDKY POKUSŮ ............................................................................................ 47 

6 ZÁVĚR ...................................................................................................................... 53 

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A  LITERATURY ............................................. 55 

 



1 

ÚVOD 

Metalurgický odpad z formovacího jádra je tvořen z 60 až 70 % písku. Vzhledem 

k omezování podílu terénních úprav pomocí odpadního písku, musejí slévárny najít náhradní 

řešení. Většina sléváren v dřívějších dobách ani nepočítala s uvažováním nákladů na recyklaci 

použitého písku, ale počítala jen se vstupními náklady na jeho pořízení; ekonomické a 

ekologické aspekty dále již nevyužitelného písku v metalurgii zanedbávala. Dnes již existují 

normy a regulace, kterých se slévárny musí držet a tudíž jsou vítány technologie, které 

minimalizují ekonomické a environmentální dopady. Za úspěšné strategie tak lze pouze 

uvažovat ty, které zohledňují kompletní životní cyklus produktu, náklady, a jsou schopny 

pojmenovat dopady na životní prostředí. Stoprocentní recyklace není vždy nejlepším 

východiskem, neboť sice může uchránit před prvotním znečištěním životního prostředí, ale 

může vést k dalšímu znečištění. 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější skládka, kde již použití písek by se dále 

nerecykloval, ale pokud chceme zohledňovat také environmentální dopady, navíc vzhledem 

k zaplňování skládek, se odkládání na skládku stává také ekonomicky náročnějším, a 

možnosti terénních úprav jsou bezmála také vyčerpána. 

Cílem diplomové práce je studie materiálu, který poprvé vstoupí do produkce a končí 

když opouští továrnu, vyčíslit náklady spojené s výrobními a vedlejšími procesy a navrhnout 

další alternativy zhodnocení, jak ekonomické, tak environmentální. 

Vypočítaná cena zohledňuje všechny náklady a informace o produktu, ta je 

samozřejmě ovlivněna, pokud se změní pod ní ležící technologie. Některé environmentální 

vlivy je těžké modelovat a ty je lépe normalizovat škálami, která mohou reflektovat vliv 

dalších parametrů, i v případě, že tyto parametry jsou nejisté a nedeterministické. 

Pro studii jsme zvolila velice používanou hliníkovou slitinu DIN319 pro svou 

rozšířenou a širokou škálu použitelnosti. Tato slitina se používá např. v automobilovém a 

leteckém průmyslu. Hliník je pro své fyzikální vlastnosti lehký, kujný, dobře elektrovodivý, 

nemagnetický a má dobré tepelné vlastnosti. Pro výrobce je výhodný zejména pro svou 

nízkou teplotu tavu, ohybatelnost a dostupnost. Z hlediska konzumenta je výhodný pro 

snadnou manipulovatelnost, jednoduchou udržovatelnost, ekonomickou návratnost, odpad. 
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Recyklaci lze definovat jako fyzikální, chemickou a tepelnou úpravu materiálu se 

zachováním významného množství původních vlastností.  Výhody recyklace spočívají 

především v těchto důvodech: 

 EKONOMICKÝCH – Nákup nového písku, náklady na dopravu a jeho uskladnění  

během posledních let rostly. Recyklace písku tyto náklady omezuje.  

 ENVIRONMENTÁLNÍCH – Recyklovaný písek místy ukládán na skládkách nebo 

sloužící jako navážka neuvolňuje do životního prostředí toxický odpad, který by 

narušoval půdu. 

 TECHNICKÝCH – Praxí se ukázalo, že pokud je písek očištěn správně, jsou výsledky 

slévání ještě lepší než je tomu o surového písku. To lze vysvětlit samotným procesem, 

neboť v každém cyklu výrobního procesu, jsou zrnka písku vystavena teplotním 

šokům vlivem kovu, jsou namáhány mechanicky, třepáním, čištěním – kartáčováním. 

Narušená struktura písku se láme a kousky jsou odváděny lapačem prachu. 
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1 VÝROBNÍ CYKLY PÍSKU 

Surový písek je těžen z jezer, řek, břehů atd. Písek se zpracovává drcením, klasifikací 

a čištěním. Poté je písek transportován do slévárny pro prvotní použití. Použitý písek je buď 

recyklován v továrně, nebo odvezen na skládku, a nebo slouží pro další použití. Další použití 

je většinou v cementárnách nebo ve výrobě asfaltu. Pokud již písek není dále možné 

recyklovat, je většinou použit na úpravu terénu. Tato studie nastiňuje další možnosti jeho 

využití 

1.1 Využití ve slévárně 

Písek na vstupu je rozdělen do dvou procesů, příprava formy a příprava jádra. Vstupní 

písek obsahuje jak nový surový písek, tak také recyklovaný podíl. Písek je připravován směsí 

písku, pojiv, aditiv a vody. Proces výroby jádra konvertuje písek na jádra. Formovací písky po 

odlití, které sloužily jako formy, se po použití opět posbírají a využijí se pro další proces. Licí 

kov (slitina) se nalije do formy, která pak chladne. Teplo je absorbováno pískem, a ten se 

vlivem tepla zbarví do černa. Pojiva, která v písku jsou se také spalují a do ovzduší se 

uvolňují toxické látky. Po zchladnutí, se forma s odlitkem pomocí vibrací oddělí. V tomto 

kroku se do ovzduší uvolňují prach a kouř. Zbylý písek je recyklován, nebo dále pro slévání 

nevyužíván a odvezen pryč. Recyklace formovacího písku je mokrá, suchá, mechanická, 

pneumatická, tepelná nebo kombinace vyjmenovaných.  
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2 ANALÝZA SYSTÉMU 

Následující analýza se zabývá spotřebou energie, produkcí odpadů, materiálovými 

požadavky a modeluje celý systém výrobního procesu. Náklady písku je spočítán v každém 

výrobním kroku, kde vstupuje a na konci jsou vyhodnoceny celkové náklady. 

Životní cyklus energií, pojiv a aditiv nebyly uvažovány, stejně jako náklady mimo 

modelovaný systém, tj. náklady na produkci, transport materiálu mimo systém. 

 

Procesy označené jako i: 

(1) CSP – Příprava jádra písku 

(2) MSP – příprava formy písku 

(3) CM – výroba jádra 

(4) MM – výroba formy 

(5) P – lití 

(6) CS – vytřepání odlitku 

(7) R – recyklace 

(8) C – čištění 

MOS_RATIO  podíl množství formovacího písku k celkovému písku použitého pro lití 

RSC_RATIO  procentuální podíl recyklovaného písku k celkovému písku použitého pro 

výrobu jádra 

RSM_RATIO  procentuální podíl recyklovaného písku k celkovému písku použitého pro 

výrobu formy 

MS_RATIO  podíl celkového množství kovu k písku použitého pro odlévání 

SRF(i)  koeficient zachování písku v procesu i 

SUF(i) koeficient ztráty písku v procesu i 

ASRU(i) celkové množství písku volné pro znovupoužití v procesu i 

RUS(i) znovupoužitelný písek v procesu i 

SLO(i) ztráta písku v procesu i 
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TCW celkové množství písku na vstupu do jádra, tj. celková hmotnost před ztrátami 

na jádře 

TMW celkové množství písku na vstupu do formy, tj. celková hmotnost před ztrátami 

na formě 

Snc množství nového písku na vstupu při přípravě jádra 

Src množství recyklovaného písku na vstupu při přípravě jádra 

Sc čisté množství písku na výstupu z přípravvy jádra, tj. samé množství vzniklé 

při přípravě jádra 

Snm množství nového písku na vstupu při přípravě formy 

Srm množství recyklovaného písku na vstupu při přípravě formy 

Sm čisté množství písku na výstupu z přípravy formy 

Smm písek podílející se na výrobě formy (vysypaný písek je sesbírán a použit) 

MUL životní cyklus materiálu 

TOU čas užitnost bez recyklace 

RCY podíl recyklovaného písku, poté co je výrobek již vyroben 

SNRi množství písku nutného pro životní cyklus v procesu i 

Ecsp nutná energie pro přípravu jádra 

Emsp nutná energie pro přípravu formy 

Ecm nutná energie pro výrobu jádra 

Emm nutná energie pro výrobu formy 

Ep přenesená energie z ohřátého taveného kovu do písku,  tavení a lití 

Ecs energie pro vytřepání formy 

Er nutná energie k recyklaci 

Cp měrná tepelná kapacita hliníku Cp
Al

 = 963 J.kg
-1

.K
-1 

Ef měrné skupenské teplo tání Ef
Al

 = 389 kJ.kg
-1

 

TPE celková spotřeba energie celého procesu 

TRE celková spotřeba energie recyklace systému 



6 

SNRnrec množství nového písku u nerecyklovatelného systému 

SNRrec množství nového písku u recyklovatelného systému 

MUL životní cyklus materiálu 

TOU užitný čas bez recyklace 

RCY podíl recyklovaného písku po použití 

Index Use Rate  váhové množství pojiva užitého na jeden odlitek 

Emission Factor množství emisí konkrétního typu pryskyřice na gram 

HAP množství emisí konkrétního typu na lití během lití, chlazení a vytřepání 

RAP množství emisí konkrétního typu na lití během recyklace 

TCNS celkové náklady na nový písek 

CNS nákupní cena včetně uvažování dopravy nového písu na tunu 

casts_yr množství taveb za rok 

NCC počet jaden užitých na jedno lití 

CCW hmotnost jádra na lití 

SMW hmotnost formovacího písku na lití 

BINDER procentuální podíl pojiva v písku 

MET množství kovu ve formě 

FSLO5 podíl ztráty písku vlivem emisí prachu během vytřepání formy 

FSLO6 podíl ztráty písku vlivem recyklace danou vlastnostmi písku 

CKWH cena energie na kWh 

CSR podíl šrotu na zbytku jádra 

SML ztráta formovacího písku 

SR podíl šrotu na tavbu 

FSR konečná úprava a čištění 

CLF náklady vzniklé pro zásyp terénu pískem na tunu 

PCSPi faktor energie zařízení i při procesu CSP 
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TPCSPi výkonnost zařízení i při procesu CSP 

PMSPi faktor energie zařízení i při procesu MSP 

TPMSPi výkonnost zařízení i při procesu MSP 

PCMij faktor energie zařízení i jádra j při procesu CM 

TCMij čas zařízení i na jádro j při procesu CM 

PMMi koeficient energie zařízení i při procesu MM 

TMMi čas na tavbu v zařízení i při procesu MM 

PCSi koeficient energie zařízení i při procesu CS 

MPDi množství taveb za den na zařízení i při procesu CS 

PRi koeficient energie zařízení při procesu R 

TPRi výkonnost na zařízení při procesu R 

PCi koeficient energie na zařízení při procesu C 

TPCi výkonnost zařízení i při procesu C 

TCPE celkové náklady na energie v daném procesu na tavbu 

TRE celková energie v Joulech spotřebovaná na recyklaci na jednu tavbu 

PE náklady na nákup recyklačního zařízení 

i úrok 

nr životnost recyklačního zařízení 

Ar kapitálová návratnost 

CAPR kapitálová návratnost na tunu písku 

MCR náklady na údržbu recyklačního zařízení za rok 

MR náklady na údržbu recyklačního zařízení na tunu písku 

CCR chemické náklady na recyklaci 

RLC laboratorní náklady recyklace na minutu 

TPR čistá výkonnost recyklačního systému, tj. výkonnost pouze posledního zařízení 

recyklačního systému 
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RMH počet hodin pracovníka nutných pro udržování chodu recyklačního systému 

LR laboratorní náklady recyklačního zařízení na tunu písku 

AVS monitorování kvality ovzduší 

AIR_CONC naměřená průměrná koncentraci vzduchu na kubický metr krychlový (mg.m
-3

) 

PCAIR investiční náklady na nákup čistícího zařízení vzduchu 

PCLND investiční náklady na nákup čistícího zařízení půdy 

PCWTR investiční náklady na nákup čistícího zařízení vody 

NCAIR doba životnost čistícího zařízení vzduchu 

NCLND doba životnosti čistícího zařízení půdy 

NCWTR doba životnosti čistícího zařízení vody 

Ac kapitálová návratnost 

CAPCAIR kapitálová návratnost na tunu písku pro čištění vzduchu 

CAPCLND kapitálová návratnost na tunu písku pro čištění půdy 

CAPCWTR kapitálová návratnost na tunu písku pro čištění vody 

MCCAIR náklady na údržbu čistícího zařízení vzduchu za rok 

MCCLND náklady na údržbu čistícího zařízení půdy za rok 

MCCWTR náklady na údržbu čistícího zařízení vody za rok 

MC náklady na údržbi čistícího zařízení na tunu písku 

CCCAIR chemické náklady na čištění vzduchu 

CCCLND chemické náklady na čištění půdy 

CCCWTR chemické náklady na čištění vody 

CLCAIR náklady na práci za minutu při čištění vzduchu 

CLCLND náklady na práci za minutu při čištění půdy 

CLCWTR náklady na práci za minutu při čištění vody 

TPCAIR čistá výkonnost zařízení na čištění vzduchu (uvažováno pouze poslední 

zařízení v systému) 
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TPCLND čistá výkonnost zařízení na čištění půdy (uvažováno pouze poslední zařízení v 

systému) 

TPCWTR čistá výkonnost zařízení na čištění vody (uvažováno pouze poslední zařízení v 

systému) 

CMHAIR náklady na práci nutné pro udržování chodu čistícího zařízení vzduchu na 

den 

CMHLND náklady na práci nutné pro udržování chodu čistícího zařízení půdy na den 

CMHWTR náklady na práci nutné pro udržování chodu čistícího zařízení vody na den 

LC pracovní náklady na čištění zařízení na tunu písku 

TCRS celkové náklady recyklovaného písku na tavbu 

CRS náklady recyklovaného písku na tunu 

CD náklady na livkidaci na tavbu 

ASD množství likvidovaného písku na tavbu 

TCE celkové množství užité energie v Joulech na čištění na gram emisí 

TCCE celkové náklady na energie při čištění na uvažovanou jednotku 

EAIR energie na čištění vzduchu 

ELAND energie na čištění půdy 

EWTR energie na čištění vody 

TCC_AIR celkové náklady na čištění vzduchu na tavbu 

TCC_LND celkové náklady na čištění půdy na tavbu 

TCC_WTR celkové náklady na čištění vody na tavbu  

CC náklady na čištění na gram emisí 

2.1 Materiálová analýza 

Materiálová analýza je velice důležitá pro identifikování životního cyklu pro měření 

množství spotřeby materiálu při odlévání. Materiálová analýza se používá pro vytvoření 

bilančních rovnic v každém výrobním kroku. Jako vstupy a výstupy do každého sub-systému 

lze vždy popsat následujícím diagramem. 
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Obr. 1 Obecný popis materiálové analýzy systému 

 

Podle zákona zachování hmoty, musí platit: 

VSTUPNÍ MATERIÁL DO PROCESU     =     VÝSTUPNÍ MATERIÁL Z PROCESU 

Materiálové bilanční rovnice v každém kroku výrobního procesu, kde vstupuje písek je 

definována následovně: 

(1) Příprava Jádra Písku (CSP) 

ASRU(1) + Snc = Sc (1) 

ASRU(1) = Src = (Smm-SLO(5)-SLO(6))(1-MOS_RATIO) (2) 

  

(2) Příprava Formy Písku (MSP) 

ASRU(2) + Snm = Sm (3) 

ASRU(2) = RUS(3) + Snm (4) 

Snm = (Smm – SLO(5)-SLO(6))(MOS_RATIO) (5) 

  

(3) Výroba Jádra (CM) 

 

Sc = Sc (6) 

(4) Výroba Formy (MM) 

Sc + Sm = Sn + RUS(3) (7) 

RUS(3) = (Sc + Sm) SUF(3) (8) 
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Snm = (Sc + Sm) SRF(3) (9) 

SRF(3) + SUF(3) = 1 (10) 

(5) Lití (P) 

Smm = Smm (11) 

(6) Vytřepání odlitku (CS) 

Smm = SmmSRF(5) + Smm SLF (12) 

Snm = Scs + SLO(5) (13) 

Scs = SmmSRF(5) (14) 

SLO(5) = SmmSLF(5) (15) 

SRF(5) + SLF(5) = 1 (16) 

(7) Recyklace (R) 

Scs = SLF(6)Scs + SRF(6)Scs (17) 

Sr = SRF(6) Scs (18) 

SLO(6) = SLF(6)Scs (19) 

SLF(6) + SRF(6) = 1 (20) 

2.1.1 Životní cyklus materiálu 

Bilanční rovnice se používá jak pro výpočty v recyklačním i nerecyklačím systému. 

Životnost materiálu lze vyjádřit odhadem 

    
   

     
 

(21) 

 

kde  TOU  je užitkový čas písku bez recyklace, 

 RCY - podíl písku recyklovaného po použití a je vyjádřen vztahem 

    
(              )     

       
 

(22) 

 

kde SNR je množství písku na úplném vstupu, vstupuje do životního cyklu v první etapě, 



12 

                   

    [(         )(           )

 (         )(         )] 

(23) 

 

Životní cyklus písku je čas uplynulý od pořízení až po jeho likvidaci. Bilanční rovnice 

představuje životní cyklus na úplném vstupu pro tzv. zelený písek pro výrobu jádra a formy. 

2.1.2 Likvidace 

Podíl šrotu v tavbě (SR), dokončování, faktor čištění šrotu (FSR), faktor šrotu v jádře 

(CSR) a ztráty písku ve formě (SML) – ztráty během míchání písku vlivem rozsypání a dalších 

technologických procesů, to vše je zohledněno pro výpočet vstupního  množství písku do 

systému. Je velice důležité tyto faktory zohlednit, i když se přímo nepodílejí na životním 

cyklu písku, ale mají vliv na podíl písku v celkových nákladech při výrobě. 

TCW – celková hmotnost jádra na tavbu 

    (          )      
 

     
 

 

    
 

 

     
 

(24) 

 

TMW – celková hmotnost formy na tavbu 

    (          )      
 

     
 

 

    
 

 

     
 (25) 

Pro tavbu je nutné spočítat hmotnost písku, která je použitá na každou tavbu, a je tvořena 

celkovou hmotností formovacího písku na lití (SMW) odečtená o ztráty vzniklé při sypání 

formy, konečnými úpravami, čištěním  a šrotem. 

2.2 Energetická analýza 

Proces tavby je kombinací další sub-procesů, přípravy písku jádra, písku formy, 

výroba jádra, výroba formy, lití, vytřepání z formy a recyklace. Celkové množství energie 

použité pro výrobu je součet všech spotřebovaných energií v každém sub-procesu. 

TPE – celkové množství energie během celé tavby (Jouly/tavba) 
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     ∑                              (           )

 

   

 (26) 

 

n  je počet procesů, 

TRE  – celková energie spotřebovaná na recyklaci    (Jouly/tavba) 

    ∑                          (           )

 

   

 (27) 

Energie spotřebovaná na každý proces se počítá kromě lití následovně. Každý porces 

lze spustit za pomocí jednoho nebo více strojů. Energetická potřeba na proces je tedy celková 

energie strojů. 

                          (
     

     
)

 ∑∑                                

 

   

 

   

 

(28) 

s  je počet strojů v procesu. 

Každý stroj je v provozu určitý čas, a tedy energetické nároky na stroj lze spočítat 

následovně: 

 pokud je čas na každou formu/tavba diskrétní (např. Proces pro výrobu jádra a výrobu 

formy), pak lze spotřebu energie vypočítat jako: 

                                   (      ⁄ )

      (  ⁄ )               (      ⁄ )  
(29) 

 pokud čas nutný pro každou formu/tavba není diskrétní a zpracování probíhá spíš u 

písku než u formy (např. Proces přípravy jádra písku, přípravy formy písku a 

recyklace), potom energie spotřebovaná lze vypočítat jako: 

    ∑                            (
     

     
)  

 

   

 (30) 

                                   (      ⁄ )  [
             (  ⁄ )

        (    ⁄ )
]  

                                               ⁄⁄ , 

(31) 
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 pokud čas nutný pro každou formu/tavba není diskrétní a zpracování probíhá na formě 

(např. vytřepání z formy), pak spotřebovaná energie: 

                                   (  ⁄ )

 [
             (  ⁄ )

             (          ⁄ )  
 

     
 

     

]  

(32) 

Výjimkou je proces lití, kde tepelná energie, která se uvolňuje z kovu do formy během 

lití. Energie uvolněná do píska během lití = energetická ztráta na kovu během lití. Tento vztah 

lze vyjádřit: 

                              

 (        ⁄ )(        )  

            (  )⁄  

(33) 

 

Teplo na roztopení hmoty Ef = 389 kJ/kg(Al) 

                                     (  )⁄ , (34) 

kde  počáteční teplota kovu (teplota lití) = 1033 K (Proces lití P), 

 koncová teplota kovu (okolní teplota) = 288 K. 

Na počáteční a koncové teplotě kovu je viditelná značná teplotní změna, kterým je 

vystaven nejen litý materiál, ale také písek. Materiál je při procesu lití vystaven teplotě kolem 

760
o
C, a poté ochlazen na teplotu 15

o
C. 

2.3 Odpadní emise 

Zdroj odpadních emisí jsou pojiva v písku. Nebezpečné plynné emise jsou 

uvolňovány, když je písek horký. Hlavními složkami jsou amoniak H3,  sirovodík H2S, oxid 

dusný N2O, oxid siřičitý SO2, uhlovodík CH4, akrolein C3H4O, benzen C6H6, formaldehyd 

CH2O, kyselina kyanovodíková HCN, Metaxylen C8H10, Naftalen C10H8, Ortoxylen C8H10, 

fenol C6H5OH, toluen C6H5CH3, aminy (–N
-III

H
I
2), aldehydy (–CHO) jsou hlavní chemickou 

složkou uvolňovanou během slévání. Během procesu lití a vytřepávání z formy je většina 

těchto látek uvolňována do ovzduší. Při recyklace písku jsou pojiva spálena tak, aby se písek 

navrátil do původních podmínek.  Pokud je písek dále recyklován, celkové uvolněné emise do 

systému je součet všech emisí uvolněných v každém procesu při jeho recyklaci. 
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                                        (35) 

Proces recyklace HAP je celková suma všech druhů uvolněných emisí. 

                      ∑    

 

   

 (36) 

 

kde  i je amoniak, benzen atd. 

    (           )

               (            )

              (                         ⁄ ) 

(37) 

              

 
        (    ⁄ )     (  )

            (  )                       
 

(38) 

 

Emisní faktor je průměrné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší, typické 

pro danou skupinu emisních zdrojů ku intenzitě provozu emisního zdroje, hmotnosti 

v gramech. 

2.4 Náklady 

Jsou zohledňovány ekonomické a environmentální náklady, porovnání rozdílného 

podílu recyklovaného písku a nerecyklovaného. Rozhodnutí, zda recyklovat písek nebo ne 

stojí na celkové efektivitě. Nerecyklovaný písek je považován jako speciální typ recyklace, 

kde je procentuální podíl recyklovaného písku na vstupu roven nula. 

2.4.1 Ekonomické  náklady recyklovaného písku 

                            

                      

                             

                           

                                 

                      

(39) 



16 

 Náklady na nový písek 

                                   

    (               )

 [    (          )     

 (           )] 

(40) 

 Náklady na recyklovaný písek 

                                     

     (               )

 
[    (        )      (         )]

       
 

(41) 

                                    (   )

    (      ⁄ )

                                    

                                    

(42) 

Kapitálové náklady 

                            (         ⁄ )

    
 (   )  

(   )    
 

(43) 

    (      ⁄ )   
   (     ⁄ )

   (      ⁄ )     
 

(44) 

Provozní náklady 

  (      ⁄ )   

   (                  ⁄ )        (     ⁄ )

   (       ⁄ )
 

 

       
 

(45) 

 Náklady na energie procesů 

    (       ⁄ )   

   (         ⁄ )      (     ⁄ )

         
 

(46) 



17 

 Náklady na energie recyklace 

    (       ⁄ )   

   (         ⁄ )      (     ⁄ )

         
 

(47) 

 Náklady na likvidaci 

  (       ⁄ )     (         ⁄ )     (       ⁄ ) (48) 

 

2.4.2 Environmentální náklady recyklovaného písku 

                      

                   

                         

                            

(49) 

 Náklady na čištění půdy 

To jsou náklady, které tvoří vyčištění písku tak, aby mohl být rozsypán kolem 

slévárny místo využití písku na terénní úpravy. 

                               

         (       ⁄ )

   (                                 ⁄ )

    (         ⁄ ) 

(50) 

                         (                       ⁄ )

                                    

                                   

                     

(51) 

Kapitálové náklady (na stroj) 

                         

      (               ⁄ )

       
 (   )     

(   )       
 

(52) 
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     (      ⁄ )  
  (     ⁄ )

      (     ⁄ )          
 

(53) 

Náklady na údržbu 

  (      ⁄ )   

      (     ⁄ )

      (     ⁄ )          
 

(54) 

Provozní náklady 

  (      ⁄ )   

      (                  ⁄ )           (     ⁄ )

      (     ⁄ )      
 

(55) 

Energetické náklady 

                          (         ⁄ )   

             (            ⁄ )

      (     ⁄ )      
 

(56) 

                               (         ⁄ )

 ∑                             (          ⁄ )

 

   

 

(57) 

    (      ⁄ )   

     (        ⁄ )      (     ⁄ )

         
 

(58) 

Energetické náklady také vznikají při dekontaminaci znečištěné půdy vypočítané na 

jednu hodinu provozu. 

 Náklady na čištění vody 

Tyto náklady představují čištění vody, která byla použita na čištění ovzduší od emisí 

v prostorech slévárny. 

Náklady se spočítají stejným způsobem jako tomu bylo u nákladu na půdu. 

 Náklady na čištění vzduchu 

Náklady se spočítají stejným způsobem jako tomu bylo u nákladů na půdu. 
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2.5 Dopady na životní prostředí vlivem odpadů ze sléváren 

             

               

                          

                        

(59) 

2.5.1 Pozemní odpady 

Jsou odpadní látky uvolněné, ukládané povrchově. 

2.5.2 Látky uvolněné do ovzduší 

Recyklace čistí písek, aby jej bylo  možné znovu použít, přitom však vzniká množství 

nebezpečných škodlivých látek uvolňovaných do ovzduší. Také procesy lití, chlazení a 

vytřepání formy uvolňují emise. Tato složka zohledňuje látky rozprašované do ovzduší. 

2.5.3 Látky uvolněné do vody 

Během recyklace se běžně používá čištění vodou, proto, aby se koncentrace znečištění 

HAP pohybovaly v limitní normě, tím ale vzniká další znečištění vody. Tato složka  

zohledňuje celkové znečištění vody. 

2.6 Rozhodovací  matice 

V případě, kdy je nutné zvolit optimální rozhodnutí, které navíc musí vyhovovat více 

než jednomu kritériu, je vhodné použít rozhodovací matici. Kritéria mohou kvantitativní i 

kvalitativní charakter, mohou být maximalizační a minimalizační, mohou být navzájem 

konfliktní. Úlohy více kriteriálního rozhodování lze klasifikovat podle způsobu zadání 

množiny variant, které pro optimální rozhodnutí připadají v úvahu (tzv. přípustné varianty). 

Pokud množina je určena konečným seznamem variant, jedná se o více kriteriálním výběru 

optimální varianty, pokud  je množina určena podmínkami, jde o úlohy vektorovou 

optimalizaci. V úlohách varianty rozhodnutí  jsou reprezentovány jako n-tice nezáporných 

čísel, které vyhovují omezujícím podmínkám a kterých může být libovolné množství. Kritéria 

jsou stanovena jako účelové funkce a jsou tedy pouze kvantitativní. 
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2.6.1 Kriteriální funkce 

Systém lze vyjádřit jako kriteriální funkci, CF 

   ∑  
  

|  |   

 

   

 (60) 

kde Ci kriteriální proměnná, i je kritérium, wi je váhový koeficient indikující relativní 

důležitost kriteriální proměnné i, |  |    je maximální hodnota kriteriální hodnoty i 

s uvažováním všech možností. Kriteriální funkce je vyhodnocena pro každou alternativu a pak 

srovnána se všemi ostatními. 

2.6.2 Kriteriální hodnoty 

Mezi kriteriální hodnoty lze zařadit např. náklady nového písku, náklady 

recyklovaného písku, energetické náklady, náklady na čištění, množství znečištění  půdy, 

množství uvolněných emisí do ovzduší ad. Při detailním zhodnocením lze vyčíslit i dvěstě 

hodnot. 

2.6.3 Váhové koeficienty 

Každé hodnotě musí být přiřazena váha Wi. Váhy mohou být pozitivní i negativní 

čísla, které jsou závislé na povaze kritéria. 

∑|  |     

 

   

 (61) 

Váha pak reprezentuje důležitost v rozhodování. Vážení hodnoty je provedeno za 

pomocí rozhodovacího procesu. 
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Obr. 2 Zobrazení rozhodovací matice 

2.6.4 Postup vytvoření rozhodovací matice 

I. Určení kriteriálních hodnot 

Při posuzování každé alternativy je přihlíženo k určité kriteriální hodnotě Ci, která má 

numerickou hodnotu. Pokud se jedná o kvantitativně měřitelné veličiny, je jednoduché 

jim přiřadit numerickou hodnotu. Pro subjektivní hodnoty musí být přiřazena hodnota 

od 0 do 10 tak, že ji lze srovnávat s dalšími. Škála hodnot je potom přiřazena tak, aby 

reflektovala velice dobré nebo špatné vypovídací hodnoty. 

II. Určení maximální absolutní hodnoty pro každou kriteriální hodnotu 

Každá kriteriální hodnota Ci je normalizována maximální absolutní hodnotou |  |   . 

Rozdílné jednotky jsou normalizovány. 

III. Vážení kriteriálních hodnot 

Znaménko je určeno podle povahy kriteriální hodnot, tak aby bylo zároveň 

konzistentní maximalizovat nebo minimalizovat kriteriální funkci. Pokud je kriteriální 

funkci nutné minimalizovat, pak všechny náklady budou mít znaménko kladné. 

Součin váhových koeficientů wi s normalizovanou hodnotou kriteriální hodnoty tvoří 

váhovou kriteriální hodnotu. 

IV. Vyhodnocení „Nejlepší“ alternativy 

Pro každou alternativu jsou všechny váhové kriteriální hodnoty sečteny pro získání 

magnitudy kriteriální funkce. Alternativa s nejmenší kriteriální funkcí bude pak 

vyhodnocena jako „nejlepší“. 
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2.6.5 Vážení hodnot za pomocí analytického hierarchického procesu (AHP) 

Pro přiřazení vah kriteriálním hodnotám lze využít analytického hierarchického 

procesu, který pomůže určit hodnoty vah (priority) jednotlivým kriteriálním hodnotách 

v kriteriální funkci. Proto je nutné tento proces rozdělit do následujících částí, viz Obr. 3. 

Metodologie pro určení jednotlivých elementů je na Obr. 4. 

 

Obr. 3 Tří-úrovňový analytický hierarchický proces 

 

 

Obr. 4 Metodika analytického hierarchického procesu 

 

AHP musí mít zadáno důležitost jednotlivých kritériích nutných k dosažení uloženého 

cíle. Pro určení škály AHP používá hodnoty od 1 do 9 podle preferencí. 
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Tab. 1 AHP Škála 

Slovní 

hodnocení/preference 

Numerická 

hodnota 

Slovní 

hodnocení/preference 

Numerická 

hodnota 

Extrémně preferované 9 Středně nebo silně 4 

Velmi silně nebo 

extrémně 
8 Středně 3 

Velmi silně 7 Málo nebo středně 2 

Silně nebo velmi silně 6 Málo 1 

Silně 5 -- -- 

2.6.6 Párové srovnání v matici 

Prvním krokem ke konstrukci AHP je Párové srovnání v matici, která je n*n, kde n je 

množství uvažovaných kriteriálních hodnot. Nechť IMPa,b je převaha A nad B mezi 

alternativami. 

2.6.7 Syntéza 

Krok 1: Hodnoty v každém sloupci srovnávací matice jsou sečteny 

Tab. 2 Párové srovnání matice 

Kriteriální 

hodnota 
TCNS TCRS TCPE ... 

TCNS 1 IMPTCRS/TCNS IMPTCPE/TCNS ... 

TCRS 1/ IMPTCRS/TCNS 1 IMPTCPE/TCNS ... 

TCPE 1/ IMPTCPE/TCNS 1/ IMPTCPE/TCRS 1 ... 
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... ... ... ... 1 

TOTAL 
COLTOTALTCN

S 

COLTOTALTCR

S 

COLTOTALTCP

E 

COLTOTAL... 

 

Krok 2: Normalizovaná párová srovnávací matice je vytvořena tak, že každá hodnota v matici 

je podělena součtem ve sloupci. 

Tab. 3 Párové srovnání matice 

Kriteriální 

hodnota 
TCNS TCRS TCPE ... 

TCNS 
1/ 

COLTOTALTCNS 

IMPTCRS/TCNS/ 

COLTOTALTCRS 

IMPTCPE/TCNS/ 

COLTOTALTCPe 

... 

TCRS 
1/ (IMPTCRS/TCNS 

COLTOTALTCNS) 

1/ 

COLTOTALTCRS 

IMPTCPE/TCNS/ 

COLTOTALTCPe 

... 

TCPE 
1/ (IMPTCPE/TCNS 

COLTOTALTCNS) 

1/(IMPTCPE/TCRS 

COLTOTALTCRS) 

1/ 

COLTOTALTCPE 

... 

... ... ... ... ... 

 

Krok 3: Pro každý řádek v párové srovnávací matice je vypočítaný vážený průměr. 

Tab. 4 Normalizovaná párová srovnávací matice s váženým průměrem 

Kriteriální 

hodnota 
TCNS TCRS TCPE ... 

ROWAVG 

TCNS 

1/ 

COLTOTALTC

NS 

IMPTCRS/TCNS/ 

COLTOTALTCR

S 

IMPTCPE/TCNS/ 

COLTOTALTCP

e 

... 
ROWAVGTCNS 

TCRS 

1/ 

(IMPTCRS/TCNS 

COLTOTALTC

NS) 

1/ 

COLTOTALTCR

S 

IMPTCPE/TCNS/ 

COLTOTALTCP

e 

... 
ROWAVGTCRS 

TCPE 
1/ 

(IMPTCPE/TCNS 

1/(IMPTCPE/TCRS 

COLTOTALTCR

1/ 

COLTOTALTCP

... 
ROWAVGTCPE 
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COLTOTALTC

NS) 

S) E 

... ... ... ... 

1 
ROWAVG... 

Kriteriální 

hodnota 

TCNS TCRS TCPE 

... 
ROWAVG 

2.6.8 Odhad bezesporných faktorů 

Pro kvalitu rozhodovací matice je velice důležitý správný odhad jednotlivých činitelů 

během párových srovnání. Bezesporný faktor udává u AHP stupeň bezespornosti, spolehlivost 

pro párové srovnání. Faktor při hodnotách překračující 0,1 indikuje sporný  výrok, hodnoty 

menší než 0,1 indikuje bezesporný výrok. 

Krok 1: Každá hodnota v prvním sloupci párového srovnání v matici je vynásobena první 

relativní prioritou, pak jsou také vynásobeny všechny ostatní sloupce. Celková suma hodnot 

přes řádky jsou výsledku ve vektoru, tzv. vážený součet vektoru. 

[

       
       
       

]

            [

 
             ⁄

             ⁄
]

            [

             ⁄

 
             ⁄

]

            [
             ⁄

             ⁄

 

] 

(62) 

 

Krok 2: Každý element v matici dělí stejný řádek průměru a dostávají se dlaší hodnoty. 

Krok 3: Průměrné hodnoty v kroku 2 jsou spočítány a označeny jako λmax. 

Krok 4: Výpočet bezesporného indeux CI. 

   
      

   
 (63) 

kde  n je počet kriteriálních hodnot. 

Krok 5: Výpočet bezesporného podílu CR. 
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 (64) 

 

kde  RI je náhodný index, je bezesporný index náhodně generovaných párových srovnání 

v matici. RI závisí na počtu elementů, které jsou srovnávány. Pokud CR <=0.1, pak jsou 

váhové koeficienty označeny jako spolehlivé, v opačném případě musí být provedeno znovu 

srovnání. 

 

Obr. 5 Životní cyklus slévárenského písku [22] 
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Obr. 6 Cyklus nákladů písku během výrobního procesu [22] 



28 

3 VYUŽITÍ ODPADNÍHO PÍSKU  

V současnosti je odpadní písek, tj. písek odvezený mimo slévárnu  využíván mnoha 

způsoby, nejčastěji je odvezen na skládku nebo použit pro terénní úpravy, a tím není nutná 

jeho další úprava. Úprava písku je drahá, např. vysoušení písku, a tudíž se nehodí pro všechna 

použití, kde je použit písek. 

3.1 Písek pro použití jako izolační materiál pro vysokonapěťové  

podzemní kabely 

Účelem této kapitoly je navrhnout možnosti využití již dále nerecyklovatelného 

formovacího písku jako izolační materiál pro vysokonapěťové podzemní kabely, srovnání 

metody podzemně vedených kabelů s nadzemně vedených vysokonapěťových kabelů. 

Všeobecně ale platí, že podzemní vedení je technicky náročnější a ekonomicky méně 

výhodné. Existují však důvody, pro které je mnohdy podzemní vedení upřednostňováno před 

levnějším nadzemním vedením. Tato pasáž je věnována popsáním nákladů a potenciálních 

dopadů na prostředí, ve kterém je provedena kabelová instalace, jsou zde také popsány 

metody, stejně jako jednotlivé stavební komponenty, ze kterých je podzemní kabelová 

instalace provedena. 

Distribuční soustava je soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV  na území České 

republiky, která zajišťuje rozvod elektrické energie z přenosové soustavy jednotlivým  

uživatelům. Vedení velmi vysokého napětí 110 kV, ale také větší napětí 275 kV (v zahraničí), 

220 kV, 400 kV je pokryto nadzemním ale také podzemním vedením. 

S ohledem na spolehlivost, náklady, konstrukční dopady a zátěž prostředí, nadzemní kabely 

mají výhodnější pozici před podzemním vedením. Nicméně, podzemní kabely  v první řadě 

mají vizuální efekt, a to v některých územích může být veliká výhoda, ale například v 

oblastech, kde jsou omezení na krajinnou úpravu s ohledem na dopad ekologický či 

archeologický, může znamenat nevýhodu. 

3.2 Izolace podzemních kabelů 

Vodiče, které vedou elektřinu musí být elektricky izolovány. Jedním z významných 

rozdílů mezi nadzemními a podzemními vedenými kabely je způsob jejich izolace. 
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Nadzemní kabely jsou izolovány vzduchem, zatímco podzemní kabely jsou obaleny vrstvami 

izolačního materiálu. Vzduch je nejlevnější izolant a teplo, které je vlivem tepelné ztráty v 

kabelech produkováno, je odvedeno okolním proudem vzduchu. 

Zatímco kabely vedené v zemi musí mít robustní izolační vrstvu, která dokáže 

odolávat velice vysokému napětí. Technické provedení izolace závisí na typu kabelu (viz. 

Podzemní kabelové technologie). Z tohoto důvodu se u podzemních kabelů ztrátové teplo 

kompenzuje jejich robustnější konstrukcí, které dokáže redukovat elektrický odpor, a tím také 

produkované teplo.  Jak je ztrátové teplo absorbováno závisí hlavně na provedení instalace 

kabeláže. Pro přímo podzemně uložené kabely je nutné zajistit správný odstup od 

jednotlivých kabelů a to z důvodu dobré absorpce tepla. Například pro 400 kV kabely 

dvojitého vedení, stejně tak jako například u 12 odděleně vedených kabelů budou potřebné 

čtyři vedené příkopy, které budou mít rozpětí 10 m šíře. Navíc, u těchto vysokonapěťových 

sítí se používá vodní chlazení. 

Kabely instalované v hluboko vrtaných tunelech mají chlazení kabelu buď jako 

vzduchová ventilace nebo vodní chlazení. 

Při návrhu kabelového systému musí být vedeno v úvahu mnoho faktorů, zejména 

materiálové vlastnosti prostředí, které mohou pomoci optimalizovat výkonovou kapacitu. 

Aspekty při stavbě: 

 adekvátní odvod tepla  pro zamezení přehřívání s následnou redukcí kapacity proudu 

(klasifikace kabelu), 

 adekvátní fyzická ochrana kabelu proti poškození a potenciálním nabezpečím pro 

obsluhu a servisní činnost, 

 adekvátní možnost přístupu provozních techniků pro inspekční, servisní činnost, 

výměnu a opravu kabeláže. 
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Obr. 7 Typické uložení kabelů 

3.2.1 Hlavní náklady na instalaci podzemní kabeláže 

Náklady na distribuční soustavu byly již předmětem mnoha studií a debat. Týká se to 

jak podzemní, nadzemní, tak také podmořské kabeláže, a to zejména pro velice 

vysokonapěťové kabely (400 kV). 

Tyto studie, kromě stavebních nákladů, se shodují ve všech bodech, tj. operační náklady, 

náklady na údržbu a energetické ztráty po celou dobu provozu, jsou stejně veliké jak pro 

podzemní, tak pro nadzemní vedení. Náklady se však liší u stavebních nákladů, které se různí, 

a jsou závislé na terénu, délce trati, elektrické kapacitě, napětí a územních podmínkách. Z 

těchto hledisek jsou náklady na podzemní kabeláž jednoznačně větší než nadzemní vedení. 

Velkou komponentou nákladu je již zakotvena ve fyzické rozdílnosti kabeláže. Podzemní 

vodič musí být větší, aby eliminoval elektrický odpor a tím také větší teplo. Navíc podzemní 

kabel musí být opatřen další izolací. Všeobecně instalace v tunelu je finančně náročnější než 

přímé zemní uložení. 
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3.2.2 Technologie podzemní kabeláže 

Na světě existuje mnoho výrobců vysokonapěťových kabelů. Následující stručný 

popis je uveden včetně starších a nově vznikajících technologií: 

 

Typ kabelu: 

 XLPE kabel (Cross Linked Polyethylene Extruded) od 33 kV do 400 kV 

 FFC (Fluid Filled Cables) od 33 kV do 400 kV 

 PPL-FFC (Paper Polyethylene Laminated) od 275 kV a 400 kV 

 MIND (Mass Impregnate Non Draining) do 33 kV 

 GIL (Gas Insulated Lines) 

XLPE nebo PEX 

Tento kabel je výhodnější než např. FFC. Jedná se o moderní typ kabelu, kde centrální 

vodič je izolován kříženým materiálem z polyethylenu, který je extrudován kolem vodiče. Pro 

chybějící kapalnou složku v kabelu, lze tuto kabeláž použít pro robustnější kabelové 

konstrukce, a  nevyžaduje takovou údržbu a není nutní ani další pomocná kapalina pro 

monitorování a údržbu. Pro svou jednoduchost, XLPE kabel je používán jak v tunelech, 

kanálech, nebo jej lze klást přímo do země. Tento typ kabelu je schopen odolat teplotě 120-

150
o
C. 

FFC 

Tento typ kabelu byl nejvíce používán v 1970. Tyto kabely mají papírovou izolaci, 

kterou je obalen vnitřní měděný vodič, vrchní papírová vrstva je dále impregnována kapalinou 

pod tlakem. Další kovové pásy jsou omotány na izolaci pro další stlačení papírové izolace a 

zachování tlaku. Celý tento kabel je vložen do hliníkového pouzdra, aby jej dále chránil proti 

narušení. Pro použití ve vlhkem prostředí je dále obalen vnějším plastikovým obalem, který 

jej chrání proti vlhkosti. Vnější vrstva je dále opatřena polovodivým materiálem, který 

umožňuje detekovat narušení této vrstvy. 

Paper Polythene Laminated Cable (PPL-FFC ) 

PPL je velice podobný FFC, ale izolační vrstva je z papíru a XLPE. 

 

Mass Impregnate Non Draining cable (MIND) 



32 

Typ MIND je papírově izolovaný kabel, který se používá v trafostanicích pro menší 

napětí, například Liquid neutral resistors (LNR). Papírová izolace je impregnována 

neprosakující izolační kapalinou.  

Tento typ není vhodný pro vysoké střídavé napětí nad 33 kV. Pro AC kabely s vyššími 

napětími se používá XLPE typ kabelu. MIND kabely se používají pouze pro DC s vyšším 

napětím. 

Plynově izolované vedení 

Jinou alternativou FFC nebo XLPE kabelů je použití Gas Insulated Lines (GIL). 

Systém se skládá z hliníkového/měděného vodiče , který je opatřen izolací zavařený v trubce. 

Takové vedení lze instalovat nad zemí, ve francouzských nebo tunelových instalacích. Trubky 

jsou naplněné Nitrogenem/Fluoridem Sírovým (SF6), který je zároveň hlavním izolantem. 

Tato technologie je celkem nová a ve světě začíná být více používaná. 

3.3 Plánování, montáž podzemních kabelů a environmentální vlivy 

Oproti nadzemní kabeláže používání podzemní instalace má dlouhodobě pozitivní 

vizuální dopad, a v mnoha případech je také z tohoto důvodu upřednostňován. Na druhé 

straně podzemní instalace mají také další vlivy, které nelze zanedbat,  jsou to zejména 

environmentální a socio-ekonomické faktory. Ve venkovských oblastech, narušení flory, 

fauny a archeologické ohledy jsou zohledňovány při rozhodování o podzemní stavbě.       

V urbanistických i venkovských krajinách je narušení terénu mnohem větší u 

podzemních staveb, než je tomu při budování nadzemních věží a sloupů. 

Objem kabeláže u podzemních staveb je v některých případech i čtrnáctkrát krát větší 

než je tomu u nadzemních vedení. Ukládání kabeláže do země je také náročnější než je tomu 

o plynových či vodovodních vedení.  Navíc podzemní spojovací koryta, která jsou budována z 

betonu, musí být širší než vodící kanály a musejí být stavěny každých 500-1000 m. 

3.3.1 Technologie uložení kabelů 

Existuje mnoho způsobů instalace kabelů. Metody závisí na faktorech zohledňující 

terén a každá má jiný vliv na okolní prostředí. 



33 

 

Obr. 8 Příklad uložení kabelů do země, vedení dvou paralelních kabelů 

Výplň je tepelně stabilní skládající se z cementu obohacený pískem  pro zajištění 

tepelné vodivosti kolem kabelů (kapacita pro vedení proudu). Spojovací kanály jsou od sebe 

vzdálené 500-1000m.  Přímé ukládání kabelů do země je technologie,  při které se vykopou 

žlaby, které se zaplní pískem nebo cementem vázaným pískem. Na bednění ze strany kanálů 

pro zpevnění je použito pilířů nebo dřevěného bednění. Plnící materiál je pak zaplňován do 

kanálů, kde jsou kabely uloženy a kabely jsou tak chráněny proti poškození. Materiál, který se 

k zaplnění používá je cementem vázaný písek a ten musí pokrývat neprodyšně kabely tak, aby 

ve žlabu nevznikaly vzduchové kapsy. Pokud se takové kapsy vyskytnou, pak mohou vznikat 

ztráty na vedení. Z tohoto důvodu jsou při samotné montáži prováděny pravidelné testy, zda 

je dosažena požadovaná kompaktnost. 

Pro přímé ukládání kabeláže do země musí být zohledněny další faktory, např. 

narušení dopravou, vibrace, prašné prostředí atd.  Přímá kabeláž je nejlevnější metodou 

uložení kabelů, kde není potřeba brát v potaz vliv okolních podmínek. Naproti tomu u 

prostředí, kde je těžká nebo frekventovaná doprava a velký pozemní provoz, je toto hledisko 

nezanedbatelné. 

 

Potrubní vedení 

Jedná se o velice podobnou metodu položení kabelu jako je tomu u přímého uložení 

do země. Výhodou této technologie je nezávislost na rušném prostředí, je možné budovat 

potrubní vedení bez toho, aniž by byla kabeláž ještě k dispozici. 

Hluboko vrtané tunely 

Tunelové instalace jsou používány především v urbanistických oblastech, kde by 

přímé položení do země způsobilo poškození kabeláže. Metoda provedení závisí  na velikosti 
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tunelu, pro který je specifikována. Tunely jsou spojeny šroubením a opatřeny těsněním. Před 

samotným návrhem je nutná studie terénu a detailní zadání na konstrukci a funkci. Typická 

hloubka tunelu je 25-30 m se spádem 1:1000, aby bylo zajištěno přirozené odvádění vody. 

Tunel vyžaduje velké množství země, kolem 3000 m
2
 jako primární stavební stanoviště, a 

12m hlubokou vertikální šachtu. Budování tunelů vyžaduje minimálně dvě hlavní věže, z 

každého konce vedení kabelů jednu, která provede samotnou instalaci kabeláže. Věže jsou 

16m x 16m x 7m vysoké. Navíc tyto tunely musí být opatřeny po celé délce únikovými 

východy, tak aby byl možný únik v okamžiku nebezpečí ve velice krátkém čase. Tunel o 

průměru 4 m může poskytnout vedení až pro 12 kabelů. Kabeláž je chlazena vzduchovým 

chlazením za pomocí elektrických větráků, pokud je to nutné, může být použito vodního 

chladícího systému. Velkou výhodou vrtaných tunelů je, že řeky, železniční tratě, protékající 

voda a dosavadní kanalizace nejsou tunely zasaženy a může tunely křížit. Náklady na 

vybudování tunelů je vysoký a samostatná instalace ovlivňuje prostředím hlukem, vibracemi a 

prašností. 

 Povrchová koryta 

Pro povrchové vedení jsou budovány výkopy, kde dno je opatřeno betonem. Kabely 

jsou ukládány přímo do koryta, která jsou pak přikryta betonovými deskami. Betonové desky 

poskytují větší ochranu kabelů proti fyzickému poškození a zlepšují tepelnou konduktivitu. 

Povrchová koryta nejsou vhodná pro cyklistické stezky a opuštěné místa, kde je riziko 

vandalizmu a krádeže. Proto se nejvíce používá v střežených areálech a oplocených oblastech, 

jako jsou trafostanice. Z historických důvodů je lze nalézt také u kanalizačních systémů. 

Environmentální dopady jsou minimální a instalace prostředí také nezatěžuje hlukem, 

prachem a přístupem. 

 

Obr. 9 Povrchová kabelová instalace vedení 
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4 VLIVY NA PODZEMNÍ KABELY 

Vysokonapěťové kabely jsou ovlivněny environmentální faktory a ztrátami na kabelu. 

Tyto faktory jsou důležité zejména při samotné konstrukci a zvážení typu použití kabelů, ceny 

materiálů a instalace a ceny během celého životního cyklu. 

4.1 Environmentální vlivy 

Tyto faktory mají největší vliv na instalace: 

 Teplota okolního ovzduší a půdy. 

 Tepelná rezistivita půdy v závislosti na vlhkosti. 

4.2 Instalace 

Velmi vysokonapěťové kabely (včetně 220 kV) jsou vyráběny jako jedno jádrové 

svazkové kabely. Pro dosažení nosné kapacity na kabelu jsou brány v úvahu možnosti 

samotné instalace, typ a velikost vodiče a environmentální vlivy. 

 

Obr. 10 Typické uspořádání jednosvazkového kabelu tří pásového vedení 
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Na Obr. 10 je typické uspořádání  tří pásového vedení, které úspěšně eliminuje 

indukované napětí na kabelu spojením kabelu do kovového pouzdra. Tato konstrukce se 

používá zejména pro nižší napětí (33 až 132 kV) a pro menší velikosti vedení. 

Pro velmi vysokonapěťové kabely však není příliš vhodné pro tepelnou ztrátu 

uvolněnou všemi třemi vodiči, teplo se následně v pouzdře kumuluje, snižuje jeho kapacitu a 

způsobuje kratší životní cyklus. 

Z těchto důvodů se pro velmi vysokonapěťové kabely používá podélného uložení, kde 

se teplo lépe uvolňuje do okolí, Obr. 11. 

 

Obr. 11 typická instalace jednosvazkového jádra v podélném uložení 

Na obrázku 2 jsou přítomny CMS (condition monitoring system) a komunikační 

kabely instalované mezi 220 kV jedno jadrovými nosnými kabely. 

Navíc je ke středovému kabelu je instalován DTS (distributed temperature sensing) 

optický kabel. Oba DTS a CMS jsou v konstrukci instalovány pro kontinuální monitorování 

nosného kabelu a okolních teplot. 

Nicméně kabely mohou být uloženy v zemině, která nemá dobré termální 

charakteristiky a může tak zapříčinit pokles proudu, zde se nabízí řešení v podobě: 

 Nahradit určité množství zeminy agregáty, které mají vhodnou tepelnou rezistivitu. 

 Použít speciální výplňový materiál jako je: 

o Písek/cement v poměru 14:1, 20:1. 
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o Míchaný písek nebo štěrk různých velikostí. 

 Všechny kanály a menší tunely zaplnit bentonitem respektive lehkým betonem. 

 Zavést umělé chlazení. 

 Speciální spojovací konstrukce pro kabely a pouzdra pro redukci elektrických ztrát. 

4.3 Instalace dvou kabelového vedení v jednom nebo paralelně  vedených 

žlabů. 

Každý kabel bez ohledu na instalaci má vždy ztráty a ty se projevují uvolněným 

teplem do izolace kovových součástí. Podle toho, kde vznikají jsou elektrické ztráty 

kvalifikovány jako proudově nebo napěťově závislé ztráty. Proudové ztráty jsou generovány 

v kabelovém vodiči, kovovém pouzdře, a/nebo kovovými vodiči pro odvedení zkratových 

proudů. 

4.3.1 Ztráty na vodiči 

Vodičové ztráty jsou ohmické ztráty, tj. teplo (Watt/metr) generované proudem 

v kabelovém vodiči lze spočítat: 

    
      (65) 

I  je proud proudícím vedením  (A) 

Ra.c = A.C je elektrický odpor (ohm) při dané teplotě  (
o
C) 

Elektrický odpor A.C je závislý na dalším D.C odporu (Rd.c) na skin (ys) a proximitě 

(yp), které se podílí na nesouměrné distribuci proudových ztrát v kabelu v příčném řezu. 

Rac lze definovat jako: 

         (       ) (66) 

       [     (    )] (67) 

Ro  = D.C elektrický odpor při teplotě 20 
o
C 

     = konstantní teplotní koeficient při 20 
o
C na Kelvin 

   = maximální operativní teplota (
o
C) 

Skin efekt (ys) je fyzikální jev, kde dochází k vytlačování elektrického proudu k povrchu 

vodiče. Elektrický střídavý proud procházející vodičem uzavírá kolem sebe siločáry 
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magnetického (indukčního) toku, nebo-li magnetické indukce. Část tohoto toku prochází i tím 

samým vodičem a indukuje uzavřené vířivé proudy. Vířivé proudu mají u středu vodiče 

opačný směr než původní elektrický proud a tím pádem se od něj odečítají, směrem blíž ke 

povrchu jsou směry souhlasné a proudy se sčítají. K tomuto povrchovému jevu nedochází při 

průchodu stejnosměrného proudu vodičem, a při obvyklé frekvenci 50 Hz je v síťových 

rozvodech zanedbatelný. Skin efekt se projevuje u vysokofrekvenčních rozvodech, pro jeho 

minimalizaci se používají vlnovody, tj. o trubku, tkerá maximalizuje povrch, povrch se také 

zušlechťuje pokovením. Stejný princip využívá i koaxiální kabel. 

Proximity efekt (elektromagnetizmus) (yp) je generován magnetickým polem vznikající 

paralelními proudy v nosném vodiči. Magnetické pole obklopuje vodič a zároveň cirkuluje 

kolem paralelních vodičů. A.C odpor vodiče je definován jako D.C odpor sečten s skin 

efektem a proximitním efektem. 

         (       ) (68) 

Hodnoty skin efektu  a proximity jsou stanoveny empirickými formulemy, které lze 

nalézt ve normě IEC 60287. 

Proximity efekt (yp) je určen rezistencí kabelu D.C, frekvencí, mezerou v kabelu, 

průměrem kabelu. Skin efekt (ys) je ovlivněn pouze odporem D.C a frekvencí: 

    (    ) (69) 

    (         ) (70) 

Tyto efekty však můžeme zanedbat u malých vedení nosících malý proud. U velkých 

napěťových kabelů, kterými se zabýváme je však nutné tyto parametry zohlednit a 

kompenzovat je vhodnou instalací. 

Jedním z řešení se nabízí „Segmenční konduktory“ nebo také „ Milliken kabely“, které 

se sestávají z několik izolovaných částí (pásů). 
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Obr. 12 Milliken kabel (kapalinově plněný systém) 

Moderní technologie využívají vrstvu smaltu nebo oxidu měďného naneseného na 

jednotlivé pásy. To se vyplatí při vodičích s průřezem minimálně 800 mm
2
. 

4.3.2 Ztráty na pouzdře 

Ztráty na pouzdře jsou proudově závislé ztráty generovány indukčními proudy. 

Proudové ztráty na pouzdře u jedno jádrového vedení jsou indukovány magnetickým polem 

vznikajícím při protékání střídavého proudu, které indukuje napětí na pouzdře nebo dalšími 

paralelními vodiči. 

Ztráty na pouzdře generují dva druhy ztrát: 

Cirkulující proudové ztráty     a vírové proudové ztráty     , tedy celková ztráty vlivem 

pouzdra je: 

            (71) 

 

 

 

Obr. 13 Magnetické pole 3-fázového jedno jádrového kabelu [5] 

To ovlivňuje uvolňování tepla do okolí a tudíž je nutné zohlednit materiál, který 

pouzdro s uloženým kabelem obklopuje. 

Množství uvolněného tepla do okolí z povrchu pouzdra je vypočten jako: 

      [     (    )]    (       ) (72) 

kde     = teplota okolí 
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 I  = proud vedení 

 R  = A.C odpor vodiče 

 Wd = dielektrické ztráty 

      = tepelný odpor na izolaci kabelu a antikorozním pouzdře kabelu 

Pro dlouhé kabely, kde vedení se skládá z více sériově vedených samostatných kabelů se 

používají sekvenční spojení, kde pouzdra kabelů jsou spojeny napříč, Obr. 14. 

 

Obr. 14 Napříč spojení kabely ve vedení [5] 
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5 VYUŽITÍ SLÉVÁRENSKÉHO PÍSKU PŘI VÝROBĚ 

BETONU VEDENÍ 

Slévárenský písek dále již nepoužitelný pro slévání obsahuje bohaté množství 

křemíku, stopy fériového materiálu po procesu slévání a další pojiva, kterých může být velké 

množství. Křemičitý písek se používá pro slévárenství, pro fériové materiály (železo a ocel) a 

nefériové (měď, hliník a mosaz), a to pro své vodivostní vlastnosti. Jak již bylo zmíněno 

dříve, i když se daří tento písek znovu recyklovat a použít pro metalurgické procesy, po 

určitém množství recyklace je již dále nepoužitelný a stává se odpadním materiálem. 

Největším producentem odpadního písku je automobilový průmysl (odhaduje se téměř 95%). 

Na jednu tunu železa nebo vyprodukované oceli vzniká 1 tuna odpadního písku. Tento již dále 

nerecyklovatelný písek je ze 2/3 použit na zpevňovací břehy terénu.  

To nese sebou i nevýhody: 

 Příliš brzké uzavření životního cyklu písku vede k další zbytečné spotřebě syrového 

přírodního písku. 

 Saturace stávajícího prostředí a půdní znečištění špatně ošetřeného písku. 

 Únik a uvolnění kontaminátů absorbované pískem během slévárenských procesů, 

nasycení těžkými kovy (kadmium, olovo, měď, nikl a zinek) a fenoly. 

 Ekonomické následky, zejména vzrůstající náklady na transport (ne vždy se slévárna 

nachází blízko územním úpravám). 

 Environmentální důsledky, změna klimatických podmínek zapříčiněnými CO2 

emisemi. 

Ze všech těchto nevýhod vyplývá téměř vždy výhodné použití ve stavebnictví a 

dalších konstrukcí (uložení vysokonapěťových kabelů), kde se využívá jak volné uložení 

písku, tak při výrobě betonových směsí a portlandského cementu, při výrobě asfaltu. Rozsah 

použití je široký a používá se také jako konečný aditiv pro úpravu speciálních průmyslových 

plastikových materiálů pro dosažení specifických textur a barev. 

Klasifikace (fyzikální a chemická) a chování slévárenského písku záleží vždy na 
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slévárenských procesech a postupech a průmyslovém sektoru, pro který byl použit. Velice 

důležitým faktorem hrají pojiva a aditiva. Jako pojiva se používají zejména dva druhy, jíl a 

nebo chemická pojiva. Na základě pojiva pak se tyto slévárenské písky dělí na jílem pojité 

systémy (zelený písek) a chemicky vázané systémy. Zelený písek je nejvíce používán a tvoří 

téměř 90 %  celého objemu ve slévárenství. 

5.1 Chemické a fyzikální vlastnosti písku 

Zelený písek je složen: 

 Vysoce kvalitní křemičitý písek (85-95 %), a je rezistentní vůči vysoké teplotě. 

 Bentonitový jíl (4-10 %) – použitý jako pojivo. 

 Uhličitany (2-10 %) – přidávany pro zlepšení povrchové úpravy. 

 Voda (2-5 %) – pro úpravu plasticity. 

Zelený písek obsahuje jíly a má velikost zrna 75 µm a spoji se v hmotu pomocí jílu a 

vody. Pro obsah uhlíkových složek má charakteristickou černou barvu, někdy šedou. 

Obsahuje také stopy MgO, K2O a TiO2. 

Chemicky vázané písky obsahují křemičitý písek s chemickými pojivy aktivovanými 

katalyzátory (urychlovači). Všeobecně se udává pro tyto písky 93-99 % křemíku a 1-3 % 

chemických pojiv. Existuje mnoho druhů chemických pojiv a liší se od slévárny k slévárně. 

Většina se skládá z organických, jako jsou fenolicurethanes, epoxydy, furfyl alkohol, a 

inorganické pojiva (např. Sodium silicate). Měrná hmotnost písku se pohybují v rozmezí 2200 

a 2600 kg/m
3
. 

Následující obrázky znázorňují použitý písek. 
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Obr. 15 V normální velikosti 

 

Obr. 16 Zvětšeno pod mikroskopem 

Na základě rozhodnutí Evropské Unie písek ze sléváren byl označen jako ne 

nebezpečný odpad. Fyzikální vlastnosti písku ukazují na hustotu 2260 kg/m
3
. Analýza sítem 

prokazuje vysoký podíl materiálu menších částí než 75 µm vlivem vysokého obsahu pojiv, viz 

Obr. 17 Graf analýzy sítemObr. 17. 



44 

 

Obr. 17 Graf analýzy sítem [4] 

Analýza sítem slévárenského, přírodního a smíšeného písku (s 30 % slévárenského 

písku).  Na obrázku lze pozorovat efekt změny materiálu na smíšeném písku s 70 % 

přírodního a 30 % slévárenského písku.  

Pojící prvky jsou dobře vidět na Obr. 18, Obr. 19. Konkrétně Obr. 18 je RTG analýza 

zaměřená na materiály s velikostí menšími než 75 µm, a prokazuje obsah křemene a 

uhličitanů (vápníku a dolomitu) a montmorillonitu.  Obr. 4 odkazuje na diferenciální 

termickou analýzu DTA s výsledkem prokazující, že slévárenský písek obsahuje 2,8 % 

uhlíkových pojiv na celkovém hmotnostním podílu. 

Pro srovnání je pro výrobu malty a betonových směsí, použito písku bez slévárenského písku 

(tj. Pouze přírodní písek). Jak pro maltu, tak betonové směsi přírodními agregáty obsahují: 

 Zdrsňující složky s 22 mm maximální velikosti a specifické hmotnosti 2660 kg/m
3
. 

 Jemné složky (přírodní písek) s 4mm maximální velikosti, specifické hmotnosti    

2620 kg/m
3
. 

 

 

Tab. 5 Chemický obsah cement [4] 



45 

Kyslík SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O 

Ztráta 

hořla-

vosti 

(%) 29,67 3,74 1,80 0,09 59,25 1,15 3,25 0,79 0,26 11,62 

Tab. 6 UFS Působení kyselosti a rozpustnost organického uhlíku (DOC) [4] 

Iont Na K Mg Ca Al Zn DOC 

(mg.l
-1

) 340,0 10,8 2,5 9,1 36,0 0,16 <80,0 

 

Obr. 18 RTG test s zrny menšími než 75 µm [4] 

Experimentální metody se snaží použít slévárenský písek jako jemně zrnitý 

komponent. Pro maltovací směsi se používá náhrada 10 %, 20 %, 30 % přírodního písku 

slévárenským. U betonových směsí se používá náhrada 7-10 % celkové hmotnosti, což 

odpovídá 20-30 % přírodního písku slévárenským. Malty (M1, M2 a M3) jsou vyráběny 

s vodou-cementem (v/c) s podílem 0,450, 0,500, 0,550; betony (C1, C2) s podílem voda-

cement 0,460 a 0,500.  
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Obr. 19 Diferenciální termální analýza [4] 

Metalurgický písek se ošetřuje pouze pro redukci pojiv pro zlepšení vlastností adheze. 

Písek se čistí pouze vodou a přesívá se sítem, např. o velikosti 75 µm. V následující tabulce 

jsou výsledky srovnání výsledků. 

Tab. 7 Vyřazený metalurgický písek a působení kyselosti a rozpustnost organického uhlíku 

(DOC) [4] 

Směs M1 M1-10 M1-20 M1-30 M2 M2-20 M2-20C M2-30 M3-30 

cement (kg) 500 500 500 500 480 480 480 480 510 

přírodní písek (kg) 1500 1350 1200 1050 1445 1155 1155 1010 1065 

slévárenský písek 

(kg) 
- 150 300 450 - 290 290 435 455 

voda (kg) 250 250 250 250 265 265 265 265 230 

Voda/cement (1) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,45 

Superplastifikátor 

(%) 
0,5 0,5 1,5 1,8 - 0,9 - 1,2 2,0 

zkouška rozlití 

kužele 
142 130 115 110 145 123 130 118 116 
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Tab. 8 Maltovací kompozit [4] 

Směs C1 C1-7 C1-10 C2 C2-10 

cement (kg) 350 350 350 355 355 

přírodní písek (kg) 645 515 460 655 456 

drsný agregát (kg) 1210 1210 1210 1230 1230 

slévárenský písek (kg) - 130 185 - 187 

voda (kg) 175 175 175 165 165 

voda/cement (1) 0,50 0,5 0,50 0,46 0,46 

superplastifikátor (%) 0,75 0,95 1,4 0,95 1,7 

zkouška rozlití kužele 

(mm) 
160 130 150 130 120 

hustota (kg/m
3
) 2378 2367 2356 2404 2389 

osbsah vyduchu (%) 1,8 1,9 1,8 1,5 2,3 

5.2 Výsledky pokusů 

Výsledky pokusů maltovacích a cementových kompozitů jsou vedeny v tabulce 3 a 4, 

a ukazují, že slevárenský písek snižuje možnost plastičnosti (efekt rychlého zpracování), aby 

se dosáhlo stejných vlastností jako u přírodního písku, je nutné dodat větší množství 

superplastifikátorů.  Při maltovacím kompozitu obsahující pouze voda/cement 0,5 je potřeba 

dodat 0,5 % cementu navíc, zatímco s použitím slévárenského písku navíc 1,8 %.  

Podobně je tomu u cementových kompozitů, rozmezí se pohybuje od 1,4 % do 1,7 % 

váhy cementu závislé na podílu použití voda/cement. 

Srování váhového úbytku čerstvé pracovní hmoty a úniku do ovzduší neukazují 

význačné rozdíly a jsou tedy zanedbatelné, srovnání je v Tab. 8. 

Mechanické vlastnosti maltovacích směsí s různým podílem voda/cement jsou 

uvedeny v Tab. 8. Mechanické vlastnosti klesají s použitím metalurgického písku a tyto 

rozdíly jsou velmi znatelné. Nehledě na sílu v tlaku, negativní vliv metalurgického písku se 

zdá být větší  při menším užití podílu voda/cement. 

Pro jednoznačnou klasifikaci vlivu použití metalurgického písku v směsích je 

provedeno srování při různých podílech voda/cement (0,450, 0,500 a 0,550) na Obr. 20 

Pevnost v tlaku maltovacích směsí s poměrem voda/cement=0,50, Obr. 20 a Obr. 21. 

Ačkoliv je absolutní hodnota síly v tlaku vysoká při nízkém podílu voda/cement, při 

nižším podílu voda/cement než 0,500 je to zanedbatelné zlepšení. Tudíž snižováním tohoto 

podílu nedosáhneme původních vlastností. Toto řešení se tedy neukazuje jako aplikovatelné.  
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Dalším aspektem při srovnání síly v tlaku představuje metalurgický písek čištěný. Na 

Obr. 23 lze pozorovat negativní vliv pojiv. 

 

Obr. 20 Pevnost v tlaku maltovacích směsí s poměrem voda/cement=0,50 [4] 

 

Obr. 21 Pevnost v tlaku maltovacích směsí s poměrem voda/cement=0,55 [4] 
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Obr. 22 Pevnost v tlaku maltovacích směsí při 30% dávky odpadového metalurgického písku 

s různým poměrem voda/cement (M1=0,50, M2=0,55 a M3=0,45) [4] 

 

Obr. 23 Pevnost v tlaku maltovacích směsí s  poměrem voda/cement v/c = 0,55 a různým 

množstvím odpadového metalurgického písku (M1, M2-20 a M2-20c) [4] 

 

Na základě srovnání směsí s rozdílnými podíly voda/cement (0,46, 0,50), uvedeny na 

Obr. 24, Obr. 25, Tab. 9 Síla v tlaku (MPa) maltovacích směsí v závislosti na čase (dny). Síla 

v tlaku je ovlivněna zejména podílem použití metalurgického písku a jednoznačně snižuje tuto 

vlastnost.  
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Tab. 9 Síla v tlaku (MPa) maltovacích směsí v závislosti na čase (dny) [4] 

Směs M1 M1-10 M1-20 M1-30 M2 M2-20 M2-30 M3-30 

1 den 17 17 14 12 13 11 9 16 

3 dny 32 33 27 23 28 23 20 27 

7 dnů 41 41 34 30 33 28 23 32 

14 dnů 46 44 37 32 36 31 25 35 

28 dnů 48 47 38 34 40 33 27 36 

 

Pojiva, která metalurgický písek obsahuje jako je uhlík, jíl mají za efekt volnější 

kontakt mezi cementovou pastou a agregátem. Zejména pro uhlíková pojiva je pozorováno 

zpoždění v cementové hydrataci. Také je znatelné pro první tři dny u maltovacích směsí efekt 

nízkého podílu voda/cement. Síla v tlaku pro cementy s podílem voda/cement = 0,46 ji 

snižuje o 30 % naproti u směsí s podílem voda/cement = 0,5 s 20 %, Obr. 24, Obr. 25. 

To již dále nehraje roli při podílu menším než 0,5, Obr. 24, Obr. 25. 

 

Obr. 24 Výsledky pevnosti v tlaku betonu s  poměrem voda/cement v/c = 0,50 [4] 
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Obr. 25 Výsledky pevnosti v tlaku betonu s  poměrem voda/cement v/c = 0,46 [4] 

Pro sílu v tlaku se dosahuje u směsí rozmezí 35 Mpa – 40 Mpa, ačkoliv to není příliš 

dobré číslo, je akceptovatelné u mnoha aplikací. Tab. 10 Síla v tlaku (MPa) maltovacích 

směsí v závislosti na čase (dny) [4]Tab. 10 ukazuje dynamickou elasticitu betonu během 

prvních 28 dnech. Tato mechanická vlastnost stejně jako tomu bylo u síly v tlaku ukazuje, že 

u metalurgického písku jsou tyto hodnoty znatelně horší než u přírodního písku. Tato 

mechanická vlastnost při 28. dnu není již tak dominantní a nepřesahuje 6 %.  

Vliv smrštění při sušení směsí jsou ukázány na Obr. 26  a ukazuje pro metalurgické písky 

větší hodnoty než je tomu u přírodního písku. 
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Obr. 26 Výsledky smršťévání betonu při vysoušení v závislosti na čase při poměru 

voda/cement= 0,50 (C1) a při poměru voda/cement = 0,46 (C2) [4] 

Tab. 10 Síla v tlaku (MPa) maltovacích směsí v závislosti na čase (dny) [4] 

Směs C1 C1-7 C1-10 C2 C2-10 

Dynamická elasticita 40 167 40 052 37 632 41 920 39 046 

 

Vysvětlení se nabízí v obsahu uhlíku (grafitových) částí a nižší pojivosti mezi 

jednotlivými složkami. 

 

 



53 

6 ZÁVĚR 

Na základě všech těchto výsledků se ukazuje, že použití metalurgického písku je 

dobrou alternativou zejména pro betonové konstrukce nenáročné na tlakové napětí. Zároveň 

se také ukazuje, že takto vyrobené směsi maltovací a betonové potřebují přídavek 

superplastifikátorů, aby byly vůbec zpracovatelné. Pro obsah pojiv také roste viskozita hmoty.  

Ve světě bylo provedeno mnoho studií,  zabývající se využitím dále již 

neregenerovatelného písku vzniklého během metalurgických procesů. Tzv. zelený písek se 

stává drahou surovinou na vstupu do procesu metalurgického průmyslu, který tvoří primární 

zdroj při výrobě slévárenských výrobků, a proto je již použitý metalurgický písek, částečně již 

znehodnocený působením metalurgických procesů, jako jsou extrémní výkyvy teplot během 

tavby a při chlazení, působením chemických aditiv, znovu navracen do výrobního cyklu 

sléváren, ale musí být upravován a míchán se zeleným pískem, neboť jeho původní fyzikální 

vlastnosti jsou nenávratně změněny. Tento proces rekuperace písku může být opakován 

několikrát a závisí na charakteru slévárny a jednotlivých procesech a výrobě konkrétních 

slitin. Na konci svého životního cyklu ve slévárnách, kde je další rekuperace písku nemožná, 

je obvykle svážen na skládky nebo použit jako navážka na úpravu terénu, např. okolí 

vozovek. To samozřejmě je možné, neboť písek je i přes obsah kovových částí a dalších aditiv 

přidaných pro slévárenské účely označován jako neškodný. Skládky a navážky představují 

ovšem také náklady, zejména náklady na transport, pokud je vzdálený od slévárny, a 

v případě svážky na skládku je navyšován v poslední době také o daň za znečištění životního 

prostředí. Z těchto důvodů jsou stále hledány možnosti, jak tento odpadní písek dále využít 

s ekonomickým profitem a nezatěžovat životní prostředí. 

V literatuře jsou také popsány možnosti výrobě portlandského cementu a různých 

maltovacích směsí, ovšem to řeší jen zlomkový podíl objemu neregenerovatelného písku, ale 

nikde není zmíněna možnost použití na konstrukci staveb pro vysokonapěťové kabely, které 

jsou uloženy v zemi. 

Vysokonapěťové kabely musí být uloženy v izolaci, která negeneruje magnetické 

indukce, jak je popsáno v práci, a proto musí být písek před použitím zbaven kovových částí 

vzniklých po metalurgických procesech, stejně jako je tomu u výroby portlandského cementu. 

Písek musí být také očištěn od aditiv, jílu, pryskyřic atd. V těchto případech je navržen proces 

čištěním sítem a čistou vodou.  



54 

Nicméně i v případě tohoto navrhovaného využití písku zde vznikají tady náklady na 

transport a náklady na čištění, ale ekonomická návratnost je plně zajištěna v případě náhrady 

za zelený písek a štěrk, který je ještě ekonomicky náročnější, rovněž jsou zde odbourány 

druhotné náklady na zajištění čistoty životního prostředí. 

Slévárenský písek je pro chemické, fyzikální vlastnosti možné použít jak při výrobě 

vodících šachet pro kabely, tak také jako výplňový izolační materiál pro uložení kabelů, a 

také jako návoz a konečné silniční úpravy. 
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