Školení STEPS 11
Recyklace vozovek
V roce 2010 bylo realizováno školení STEPS 2 – Recyklace vozovek zaměřené
především na technologické pokyny týkající se recyklačních technologií. V roce 2009
se podařilo sjednotit předpisy především v oblasti recyklačních technologií na místě.
V rámci školení STEPS 11 bychom se chtěli věnovat naopak převážně problematice
znovupoužití materiálů ze stavby vozovek zpět do nových směsí. Několik let je
připravována vyhláška, která by měla stanovit kritéria, při jejichž splnění přestává být
asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.
Do konce roku 2018 by také měla být připravena revize normy ČSN 73 6121 Stavba
vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy, která by měla umožnit přidávání vyššího procenta
asfaltového R-materiálu do nových směsí a měla by být také dokončena národní
ČSN, ve které by měly být stanoveny technické požadavky na R-materiál.
Stranou by neměli zůstat problematika znovupoužití betonového R-materiálu zpět do
cementobetonového krytu vozovek a navazující předpisy Systému jakosti pozemních
komunikací týkající se problematiky znovupoužití materiálů a recyklace.
Spolupráce na přípravě přednášek bude podobně jako u předchozích projektů
sjednána přímo se zpracovateli předmětných norem a dalších navazujících
dokumentů, školení jsme se rovněž rozhodli rozšířit o výstupy z realizace
výzkumných projektů a zkušebních úseků zaměřených především na asfaltové směsi
a směsi s vysokým obsahem R-materiálu.
Proto chceme znovu uspořádat mezi členskými organizacemi anketu ke zjištění
skutečného zájmu o školení v jednotlivých krajích s cílem co nejvíce školení
přizpůsobit jeho účastníkům. Po vyhodnocení ankety budou připraveny konkrétní
pozvánky s přihláškami, které budou počátkem příštího roku distribuovány
přihlášeným účastníkům. V rámci komunikace bude znovu využívána osvědčená
spolupráce s kontaktními pracovníky organizací.
Školení bude zaměřeno především na následující předpisy nebo jejich části týkající
se recyklace:
• ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
• Vyhláška MŽP týkající se znovupoužití asfaltového R materiálu
• Norma ČSN 73 61xx Požadavky na R-materiál určený do asfaltových směsí
• ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
• Navazující předpisy Systému jakosti pozemních komunikací
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V rámci programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je školení ohodnoceno
1 akreditačním bodem.
V přiloženém anketním lístku vás žádáme o stanovení závazného počtu účastníků
na jednotlivá místa, na kterých bude školení probíhat.

