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Souhrn
Technický list sumarizuje poznatky získané při
polních testech vyluhování rozdrcených asfaltových
povrchů vozovek určených k dalšímu využití jako
recyklovaných materiálů. Popisuje použité metody
odběru vzorků a stanovení škodlivých látek včetně
testů ekotoxicity.

Oblast použití
Získané poznatky budou sloužit jako podklad pro
návrhy postupů při provádění výluhů ze stavebních
materiálů, odpadů i recyklátů z hlediska látek
nebezpečných pro životní prostředí.

Metodika a postup řešení
Bylo provedeno vzorkování průsakové vody
z dočasného úložiště rozdrceného asfaltového
povrchu vozovek určeného k opětovnému využití.

Voda obsahovala řadu škodlivých látek [1, 5, 7].
Vzorkovač použitý k těmto odběrům představoval
vylepšené zařízení popsané v literatuře [6] založené
na odběru vzorků průsakové vody prostřednictvím
tlaku inertního plynu. Tento vzorkovač spojuje dva
různé přístupy ke vzorkování půdní porézní vody a
podzemních vod – plošný lyzimetr a tzv Gillhamův
princip pneumatického vzorkování [2, 3, 4].
Úložiště bylo vybráno jako reprezentativní prostředí
k charakterizaci vyplavování škodlivých látek
z odpadních materiálů v reálných podmínkách.
Po celou dobu měření byly sledovány
meteorologické podmínky (teplota, relativní vlhkost,
směr a rychlost větru, množství dešťových srážek).
K eliminaci pozadí tvořeného látkami obsaženými v
dešťových srážkách bylo stanoveno jejich chemické
složení.

1 = vývrt ve vzorkovaném
materiálu,
2 = cementové dno,
3 = vzorkovací láhev (sklo),
4 = zátka (plast),
5 = hadička pro plyn,
6 = hadička pro vzorkování vody,
7 =pískový filtr,
8 = čidlo konduktivity,
9 = rychlospojka (modrá pro
vodu),
10 = rychlospojka (černá pro
plyn),
11 = připojení čidla konduktivity
Obr. 1 Schéma vzorkovače průsakových vod a fotografie vzorkovací láhve, ventilu a „plošného lyzimetru” [6].
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Obr. 2 Schéma úložiště s lokalizací dvou vzorkovačů.

Koncentrace rozpuštěných látek byly stanoveny
metodami ICP-MS (kovy) a GC-MS (organické
látky), k charakterizaci jejich účinků ve vodách na
živé organismy byly využity ekotoxikologické testy.

Výsledky
Průsakové vody získané při prvním odběru vzorků
kampaně byly charakterizovány velmi vysokou
koncentrací zinku a vysokými koncentracemi Sb, Ni
a Ba. Průsakové vody obsahovaly také vysoké
koncentrace rozpuštěného organického uhlíku
(DOC) a celkového organického uhlíku (TOC), což
signalizuje vysoké znečištění vod organickými
látkami. Hodnota turbidity byla rovněž vysoká.
Průsakové vody z druhé kampaně se vyznačovaly
většinou odlišnými koncentracemi prvků v
porovnání s prvním vzorkem. Pouze koncentrace
Cu, Mo, Pb, V a Cd, a také DOC byly přibližně
podobné v obou vzorcích. Koncentrace Ba byla
dvakrát nižší, koncentrace Cr byla téměř čtyřikrát
nižší, koncentrace Zn byla o dva řády nižší a
koncentrace TOC byla rovněž nižší. Také hodnota
turbidity byla téměř dvakrát nižší.
Vzorek průsakových vod z první odběrové kampaně
obsahoval vyšší koncentrace téměř všech
polycyklických aromatických uhlovodíků. Celková
koncentrace PAH byla cca 5 krát vyšší v prvním
vzorku než ve vzorku z druhé odběrové kampaně.
Koncentrace PAH byly řádově vyšší v prvním
vzorku (acenaften, fluoranthen a pyren).
Při testech ekotoxicity byly zjištěny nízké účinky
vod na živé organismy - nebylo dosaženo mezních
hodnot pro měřené parametry.

Závěr
Testovaný materiál obsahoval vysoké koncentrace
Mn a Cr a PAH. Průsaková voda v prvním vzorků
obsahovala velmi vysoké koncentrace Zn a v obou
vzorcích byla vysoce znečištěna organickými
látkami. Koncentrace PAH v průsakové vodě byly

vyšší v prvním vzorku, protože na začátku odběru se
jich z „čerstvého“ materiálu uvolňovalo více. I když
byl první vzorek poměrně vysoce znečištěn, voda
neměla prakticky žádné negativní účinky na živé
organismy. V příštím období bude výzkum zaměřen
na stanovení příslušných standardů nebezpečných
látek.
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