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Představení společnosti
Hlavní aktivitou společnosti CONTRADUCT je činnost v oblasti materiálového využití surovin pro
využití ve stavebnictví a výroba stavebních hmot. Společnost CONTRADUCT využívá technologická
řešení a know-how společnosti EKOSTAT a.s.

Hlavním cílem společnosti je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních
produktů a služeb a efektivní a ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů.

Vedlejší produkty – VEP – produkt spolupráce
Výroba stavebních směsí v Teplárně Žilina a.s. je rozvíjena se snahou o co nejširší nabídku výrobků
pro potřeby stavebních organizací. Ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi a specialisty
v oboru stavebnictví jsou u jednotlivých stavebních hmot i stavebních směsí prováděny průkazní
zkoušky za účelem získání co nejširšího spektra znalostí pro projektanty a stavební firmy.
Kromě využití popílku a škváry nabízí společnost zpracování systémem EKOSTAT do výhodných
produktů i ostatní vedlejší energetické produkty.
Mísící centrum EKOSTAT situované v areálu Teplárny Žilina, a.s. umožňuje z popílku s příměsemi,
škváry a dalších VEP výrobu stavebních směsí, stabilizátů a stabilizovaných popílků s různými
poměry mísení vstupních surovin.

Směsi KONTRA typu - Stabilizát
Výroba směsi typu stabilizát je realizována v míchacím centru EKOSTAT. Stabilizační směsi se
připravují dokonalým promísení systémových vstupních komponentů s optimálně dávkovaným
množstvím záměsové vody. Jedinečný systém na trhu s možností regulovatelnosti doby zpracování.
Charakteristika
Stavební směs KONTRA – typ Stabilizát, je vyráběná v míchacím centru Ekostat systémem mísením
vedlejších energetických produktů s příměsí osvědčených pojiv a záměsové vody. Naše míchací
centrum umožňuje regulovatelnost vstupů , výrobu stavebních směsí podle různých receptur
specifických pro daný způsob využití.
Příklady použití

Jedná se o výrobek splňující požadavky zákonů s možností variantního využití ve stavebnictví. Je
certifikován jako výrobek k použití pro tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích, pro
stavbu těsnění a obvodových hrází na skládkách odpadů, pro stavbu protipovodňových hrází,
stabilizát pro stavbu pozemních komunikací, stabilizovaný popílek pro stavbu pozemních
komunikací. Směs - KONTRA je dodáván ve vlhkém stavu z míchacího centra přímo do nákladních
automobilů.
Kapacitní možnosti
Míchací centrum EKOSTAT vyrobí za hodinu maximálně 50 tun naprogramované směsi. Pro potřebu
kontinuálního odběru je možno připravit 10 000 tun za 10 dnů.

Přednosti produktů CONTRA
•Výborné mechanicko-fyzikálních vlastnosti:
pevnost
řízená doba zpracovatelnosti (možnost nadstadartního prodlužení)
operativní nasazení (dostatečné množství suroviny k okamžité realizaci)
krátké dodací lhůty
výhodné ceny
vysoká kvalita díky stabilizovaným surovinám
Jako bezplatnou službu poskytujeme novým zákazníkům technický dozor při zpracování
vedlejších produktů na stavbě.

Základní faktory ovlivňující kvalitu
•Vlhkost stabilizátu při výrobě a s ní související dosažitelný stupeň zhutnění.

•Obsah pojiv ve směsi stabilizátu a jeho účinnost
•Klimatické podmínky v době stavby
•Tloušťka vrstvy při ukládání a volba typu uložení (válce)

•Doba zrání před zatížením

Spolupráce EKOSTAT a.s. a EP ENERGY,
a.s. v oblasti materiálového využití VEP

Zásady zpracování
Při zpracování stavebních směsí CONTRA dodávaných z
míchacího centra je nutno respektovat následující technické
podmínky:
•Stavební směsi z míchacího centra se na stavbu dodávají ve
vlhkém stavu. Vlhkost směsi CONTRA je optimální pro
okamžité zpracování.
•Stavební směsi nabývají požadovaných parametrů po
zpracování (hutnění) a vyzrání. Hutnění stavebních směsí
CONTRA se provádí v místě jeho použití. Na místo stavby se
stavební směs dopravuje z míchacího centra nákladními
automobily. Po navezení, rozhrnutí a urovnání se zahájí
ihned zhutňování vrstvy. Tloušťka zhutňované vrstvy
materiálu, účinnost a vhodnost zhutňovacího prostředku a
potřebný počet pojezdů se stanoví zhutňovací zkouškou
podle STN 72 1006.

•Nejvhodnějšími hutnícími prostředky jsou
hladké vibrační válce a válce pneumatikové,
případně jejich kombinace. Obvykle postačí
4-6 pojezdů pro dosažení 95 % zhutnění dle
PS (zkouška Proctor standard). Hutnění se
provádí dle zpracovaného technologického
postupu stavby vyhotoveného na základě
hutnící zkoušky. Míra zhutnění se v průběhu
výstavby kontroluje v rozsahu a intervalech
dle dokumentace stavby.

Celý proces
navážení → rozhrnování → urovnání →
zhutňování
musí být dokončen nejpozději do 24 hodin
od namísení stavební směsi v míchacím
centru. Při použití stabilizátu do aktivní
zóny se doporučuje ukončit hutnění vrstvy
max. do 12 hodin od namísení směsi. Po
této
době
dochází
k
vytváření
hydraulických vazeb v materiálu a stavební
směs již nelze dobře zhutnit ⇒ výsledná
kvalita rychle klesá. Navážení je proto
nutné provádět po takových úsecích, které
lze během uvedené doby zpracovat.

Staveniště je nutno odvodnit a zabezpečit před
zatékáním povrchové vody při výstavbě. Každá
zhutněná vrstva musí být příčně vyspádována,
aby nedošlo k jejímu poškození při náhlém
dešti. Pokud dojde po dešťové přeháňce ke
zvýšení vlhkosti stavební směsi CONTRA
v horní zhutněné vrstvě, je možné stavební
směs
na
následující
vrstvu
namíchat
v míchacím centru o něco sušší, aby došlo
k odčerpání přebytečné vlhkosti z předchozí
vrstvy. Při dlouhotrvajícím dešti
je nutno
práce přerušit.

Stavební směsi CONTRA je možno
zpracovávat i za nižších teplot než
+5° C, kdy se zemní práce již běžně
neprovádějí. Pokud je zaručen
souvislý přísun stavební směsi a
její zpracování, lze stavět násypové
konstrukce i při teplotách pod
bodem mrazu.
Je však nutné
před zahájením stavebních prací
ověřit výslednou kvalitu zpracování
zkouškami.

•Při dlouhotrvajícím přerušení prací (v zimním období
apod.) je nutné chránit povrch poslední vrstvy ochranným
přísypem, nebo před zahájením dalšího navážení odstranit
povrchovou vrstvu znehodnocenou povětrnostními vlivy.
•Povrch svahů násypu je třeba chránit ochranným
přísypem ze zeminy proti erozi při odtoku srážkové vody a
účinkům povětrnosti.
•Doporučujeme stavební směsi ukládat do lokalit mimo
dosah hladiny podzemní vody a chránit proti vzlínavosti
vody z podloží. Ochranu proti vzlínavosti vody lze vyřešit
navezením a zhutněním min. 0,15 m mocné oddělovací
vrstvy ze štěrkopísku nebo jiného propustného materiálu,
která zabrání přístupu vody z povrchu původního terénu
do navezené vrstvy.

Ředěné stabilizáty
•Odstranění nebezpečí propadnutí
vozovky.

•Podzemní nevyplněné prostory,
vzniklé důlní činností nebo i jiné
dutiny pod povrchem terénu např.
v místech po demolicích stavebních
objektů (sklepy, kanalizační stoky)

parovodní kanály a jiné dutiny.
•Výplně zvodnělých dutin - vhodné
směsi s cementem.

Doprava
Dopravu je možno realizovat třemi způsoby:
•Námi zajištěnými dopravní prostředky

•Dopravní prostředky zákazníka
V tomto případě doporučujeme vhodný typ dopravního
prostředku předem konzultovat.
•Rádi Vám zajistíme další pomoc při dopravě
•Za příznivé ceny zprostředkujeme dopravu, dodávky na
určený den a hodinu, dispečerské řízení dlouhodobějších
dodávek.

Reference s využitím směsí s VEP
•Stavba na složišti Bukovina
•Protipovodňové hráze Vrdy
•Protipovodňové hráze Pardubice
•Hypernova Pardubice
•GIGA Sport Hradec Králové
•Silnice I/37 Hradec Králové - Březhrad

•Silnice R37 u Siko Opatovice nad Labem
•Výstavba silnice R37

•Jižní spojka Praha
•Zalévání parních štol

Děkujeme za pozornost

CONTRADUCT s.r.o.
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Oto Šiška : + 421 903 66 17 03
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