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 Naravni kameni agregati, iz virov 

mineralnih surovin 

 Reciklirani kameni agregati, proizvedeni iz 

predelanega odpadnega materiala, ki je bil 

uporabljen  v gradbeništvu 

 Sekundarni kameni agregati, nastali v 

industrijskem procesu 

KAMENI AGREGATI 
študija iz praktičnega primera 

 Naravni kameni agregati 

 Reciklirani kameni agregati 

 Umetni kameni agregati 

Klasifikacija kamenih agregatov 

TEHNIČNI pristop na podlagi vira kamenih 

agregatov, značilnostih, vrsti predelave 

Direktiva 89/106/EEC o Gradbenih materialih 

SARMa SLOVAR 

 
Naravni kameni agregati, iz virov 

mineralnih surovin 

Reciklirani kameni agregati, nastali z 

recikliranjem gradbenih odpadkov in ruševin 

Industrijsko izdelani kameni agregati, 

proizvedeni v industrijskem procesu 

KLASIFIKACIJA 
 

R1: Recikliranje stranskih produktov, odpadkov in ostankov 

od rudarjenja 

R2: Recikliranje gradbenih odpadkov in ruševin (C&DW) 

R3: Recikliranje izkopanin pri gradbenih delih 

R4: Recikliranje industrijskih odpadkov 
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Viri kamenih agregatov in recikliranje v EU 

 

 Podatki UEPG 2010: 
 90% naravni 
 6% reciklirani 
 2% morski 
 2% industrijsko izdelani 

 UK, B, NL reciklirajo 90% gradbenih 
odpadkov, to je le 20% od celotnega 
povpraševanja 

 V EU se reciklira približno 40% gradbenih 
odpadkov 

 Če bi reciklirali 100% gradbenih 
odpadkov bi to pokrilo le 15% celotnega 
povpraševanja v EU 
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Država 
količina gradbenih 

odpadkov 

količina gradbenih 

odpadkov 

% ponovno 

uporabljenih ali 

recikliranih 

  (Mt) (ton na prebivalca)   

Avstrija 6.60 0.81 60% 

Belgija 11.02 1.06 68% 

Bolgarija 7.80 0.39 n.a. 

Ciper 0.73 0.58 1% 

Češka 14.70 1.44 23% 

Danska 5.27 3.99 94% 

Estonija 1.51 1.12 92% 

Finska 5.21 3.99 26% 

Francija 85.65* 5.50 45% 

Nemčija 72.40 2.33 86% 

Grčija 11.04 0.37 5% 

Madžarska 10.12 0.43 16% 

Irska 2.54 2.74 80% 

Italija 46.31 0.80 n.a. 

Latvija 2.32 0.04 46% 

Litva 3.45 0.10 60% 

Luksemburg 0.67 5.90 46% 

Malta 0.8 1.95 n.a. 

Nizozemska 23.9 1.47 98% 

Poljska 38.19 0.11 28% 

Portugal 11.42 1.09 5% 

Romunija 21.71 n.a. n.a. 

Slovaška 5.38 0.26 n.a. 

Slovenija 2.00 n.a. 53% 

Španija 31.34 0.74 14% 

Švedska 10.23 1.14 n.a. 

Združeno Kraljestvo 99.10* 1.66 75% 

EU 27 531.38 1.74 46% 

Količine gradbenih odpadkov in stopnje recikliranja v EU27 (vir: BIOIS, 2011) 
* Izkopanine niso vključene 



R1: Stranski produkti, odpadki in ostanki od rudarjenja 
 

Odpadki od rudarjenja (v skladu z Direktivo 2006/21/EC o odpadkih iz pridobivalne industrije) 

Stranski produkt (v skladu s COM(2007) 59 o odpadkih in stranskih produktih) 

Carrara 
Carrarski marmor, 

Toskana, Italija 

 

1.4 Mt/leto marmornih blokov 

2.1 Mt/leto odpadkov od rudarjenja 

 

Odlagališča odpadkov:  

• 516 ha 

• 136 Mt (od leta 1838-2005) 
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R2: Gradbeni odpadki in ruševine (C&DW) 
 

Gradbeni odpadki in ruševine (C&DW) so INERTNI ODPADKI 

“... niso fizikalno, kemijsko ali biološko predelani, se ne razpršijo, ne gorijo, niso biorazgradljivi ter v stiku z drugimi 

materiali ne povzročajo onesnaževanja ali škodljivih učinkov za zdravje ljudi.” 

   Gradbeni odpadki in ruševine so klasificirani v evropskem katalogu  

(European Waste Catalogue (2000/532/EC)) 
(17 01 cement, opeke, ploščice  – 17 02 organski materiali  – 17 03 bitumenski materiali  – 17 04 kovine 

17 05 izkopanine  – 17 07 mešani gradbeni odpadki in ruševine) 

 

 

Potencialna proizvodnja recikliranih kamenih agregatov pokriva približno 10% celotnega 

povpraševanja. 

Dir. 2008/98/EC o odpadkih  do leta 2020 delež recikliranih gradbenih 

odpadkov mora znašati 70% 

SSM 

Potreba po kamenih agregatih na 

prebivalca: 6 -11 t/leto 
količina gradbenih odpadkov v Italiji 

na prebivalca : 0.8-1.5 t/leto 
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Manj obsežna rušenja =  

70-90% vseh rušenj 

Povprečna sestava neobdelanega C&DW v Italiji (ANPAR, 2007) 
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R3: soil and stones from civil works 

Velik problem predstavljajo gosto naseljena mesta (npr. Torino: lahko pokrije trikratno 

količino povpraševanja po kamenih agregatih za nekaj let… velik izziv za načrtovanje 

pridobivanja) 

 

Kameni agregati  z oznako R3 so lahko podobni naravnim kamenim agregatom... 

Odpadki (EWC 170504) (v skladu z Direktivo 2008/98/EC o 

odpadkih) 

Zemlja/tla in kamenje: odpadki, nastali pri gradbenih delih, terenskih 

izravnavanjih ali/in drugih temeljenjih. 

Stranski produkt (v skladu s COM(2007) 59 o odpadkih in stranskih 

produktih) 

Italijanski okoljski zakon dovoljuje to klasifikacijo, vendar pod pogoji 

fizikalno-mehanskih in okoljskih predpisov. 
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Železniška povezava Lyon – Torino 
             2013-2023 

Mm3 % 

Uporabno pri gradbenih delih 8.7 47 

Uporabljeni izven območja 4.7 26 

Za zapolnitve/nasutja 5.0 27 

SKUPAJ 18.4 100 

Načrt pridobivanja v 

Provinciji Torino 

Oskrba s kamenimi agregati 

Provincije Torino 

 9 Mm3/leto (3 Mm3/leto 

cest– 6 Mm3/leto betona) 
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Primeri: žlindra iz proizvodnje železovih kovin, pepel od sežiganja trdih 

komunalnih odpadkov (TKO), pepel pri procesih izgorevanja premoga 

itd Direktiva 2008/98/EC o odpadkih 

R4: industrijski odpadki 
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  Količina nastalih 

odpadkov/materialov(2) 

(t/leto) 

Količina namenjena 

recikliranju(3) (t/leto) 

Količina proizvedenih 

nekonvencionalnih kamenih 

agregatov(4) (t/leto) 

R1 
      

R2 
      

R3 
      

R4 
      

(1) Avtorji vprašalnika se zavedamo, da je ponekod dejansko premalo podatkov in statistike, da bi izpolnili tabelo v vseh njenih 

delih. Vendar je tak sistem najbolj enostaven za prikaz celotne količine nastalih odpadkov/materialov, količine, ki je 

namenjena recikliranju in (končno) celotne količine kamenih agregatov. 

(2) Upoštevajte, da je le del odpadkov mogoče reciklirati v kamene agregate (na primer, samo iz mineralne frakcije v gradbenih   

odpadkih lahko pridobimo kamene agregate). 

(3) Bodite pozorni v primeru manjkajočih informacij o dejanski namembnosti odpadkov/materialov, ker na podlagi tega ne 

smemo sklepati, da je njihov cilj recikliranje! Pomanjkljivost podatkov je potrebno posebej navesti in komentirati. 

(4) Razlika med "količino namenjene recikliranju" in "količino proizvedenih nekonvencionalnih kamenih agregatov" lahko 

predstavlja grobo merilo učinkovitosti recikliranja. 

Glede na območje raziskave in 4 vrste recikliranja, predlaganih v 

projektu SARMa, je potrebno zbrati naslednje podatke(1) 
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  Količina nastalih 

odpadkov/materialov(2) 

(t/leto) 

Količina namenjena 

recikliranju(3) (t/leto) 

Količina proizvedenih 

nekonvencionalnih kamenih 

agregatov(4) (t/leto) 

R1 68,837,528 m3 glej spodnji tekst  772,715 m3 

R2 3.4 - 4.2 mio t/leto 0.34 – 0.42 mio t/leto glej spodnji tekst  

R3 ni podatka ni podatka ni podatka 

R4 ~194 mio t/leto ni podatka ni podatka 

 

 

Stopnja recikliranja je na Madžarskem še vedno precej nizka, le v primeru R1 (rudarski odpadki) sta recikliranje in ponovna 

uporaba odpadkov od rudarjenja še dokaj intenzivni. Po podatkih za leto 2008, ki jih je zbral madžarski urad za rudarstvo in 

geologijo, je 1006 rudarskih podjetij na 2940 rudarskih območij odkopalo 68 837 528 m3 jalovinskih materialov, od tega je bilo 

66 254 669 m3 porabljenih za nasutja, 772 715 m3 je bilo prodano in/ali uporabljeno za druge namene, 1 810 144 m3 so pa 

odvrgli na odlagališča za odpadke in jalovino. To pomeni, da je le 2,6% celotnega obsega jalovinskih kamnin postalo odpadek 

v smislu Direktive 2006/21/EC!  

86% tega končnega volumna odpadkov so inertni odpadki, neinertnih, vendar neškodljivih snovi je 12% in le manjši odstotek, 

je opredeljen kot nevarna snov. To so skupni podatki za celoten sektor rudarstva, pri čemer samo pridobivalna industrija 

kamenih agregatov proizvede 70-80% celotne količine teh odpadkov. 

Kar zadeva gradbene odpadke in ruševine so kumulativni podatki objavljeni v državnem načrtu ravnanja z odpadki 2009-2014. 

Letno nastane 3400-4200 kt gradbenih odpadkov, vendar je ta količina zelo odvisna od stanja v gospodarstvu, tj od razvoja 

infrastrukture.. 

Primer pridobljenih podatkov v projektu SARMa: MADŽARSKA 


