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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zkusověním odpadního materiálu z hutních závodů ve 

formě briket z důvodu možnosti druhotného využití. V úvodu jsou popsány pecní agregáty 

produkující tyto odpadní materiály, jejich výhody a nevýhody. Dále jsou popsány samotné 

odpadní materiály, jedná se vysokopecní granulovanou strusku a strusku ocelárenskou. 

Následující část popisuje pojivové vlastnosti strusek a porovnává je s pojivovými vlastnostmi 

cementu. 

V experimentální části je popsán průběh experimentu, čili příprava navážky, briketace, 

určení objemové hmotnosti a zkouška pevnosti briket v tlaku. 

V závěru je zhodnocení proběhlého experimentu a následné doporučení pro navýšení 

pevností vzorků v tlaku. 

Klíčová slova: pecní agregáty, granulovaná vysokopecní struska, ocelářská pánvová 

struska, cement, hydraulicita, hydratace, pevnost v tlaku. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is dealing with pelletization of metallurgical waste because of the 

possibility of secondary usage. In preface, the furnace aggregates are described as waste 

producers, with both advantages and disadvantages of each aggregate. In the next section, 

both type of slags are described. Afther that, comparison of binding abilities of slags and 

cement is made. 

In the experimental part, the whole proces of pelletization is described, which means 

preparation of samples, bulk density specification and execution of test of compressive 

strength. 

Finally, the evaluation of experiment is made, followed by recommendation how to 

increase the compression strength of the samples. 

Key words: furnace aggregates, blast furnace slag, ladle slag, cement, hydraulicity, 

hydration, compressive strength. 
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1 ÚVOD 

Měřítkem vyspělosti každého moderního státu je všeobecně míra technického rozvoje 

a vyspělost průmyslu. Měla by jím však spíše být schopnost jednotlivých zemí redukovat 

odpady vznikající v daném průmyslovém odvětví, konkrétně hlavně v hutním průmyslu, 

jelikož poptávka po železe a oceli v posledních letech neustále roste. Dopady průmyslové 

činnosti na přírodu a člověka totiž začínají být tak významné, že přerůstají v dopady globální. 

Dokonce se nyní stanovuje měřítko mezi kvalitou životního prostředí a zdravím člověka [1]. 

 Zajištění možnosti recyklace hutního odpadu a jeho opětovného využití, ať už 

v daném závodě, nebo v kterýchkoliv jiných průmyslových odvětvích, a následná snaha již 

dále nezatěžovat životní prostředí tedy nabývá velmi významných globálních problémů. 

K pochopení daného problému je však třeba obecně se seznámit s danými pecními agregáty, 

jež produkují enormní objemy těchto odpadů, s fyzikálními a chemickými ději probíhající 

v těchto agregátech. Neméně důležitého významu však nabývá pochopení a porozumění 

chemických a fyzikálních vlastností produkovaných odpadů, a také doprovodný materiálů, 

které mohou napomoci k jejich snadnější recyklaci, a dalším možnostem jejich využití. 
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2 TAVICÍ PECE 

Tavicí pece užíváme buď k tavení materiálů a rud, případně koncentrátů, nebo 

k přetavování vsázky a úpravě jejího chemického složení pro další výrobu. V dalším textu se 

zaměříme pouze na pece vyrábějící nebo zpracovávající surové železo a ocel. 

K nejdůležitějším tavicím agregátům v hutích patří vysoké pece, konvertory, SM pece a 

tandemové pece, elektrické obloukové pece [2].    

2.1 Vysoké pece 

Vysoká pec je největší tavicí agregát, ve kterém se získává surové železo. Surové 

železo se získává redukčními pochody z oxidů železa [2]. Lze je také vyrábět  

v nízkošachetních a elektrických pecích, dále metodou přímé redukce ve fluidních, rourových 

a tunelových pecích. Přesto je předpoklad takový, že vysoká pec nadále zůstane i v nejbližších 

letech hlavním zařízením pro výrobu surového železa. 

Do vysoké pece se sází kovonosná vsázka (železná ruda), struskotvorné přísady 

a koks. Koks lze nahradit doplňkovými palivy jako je olej, zemní plyn atd. Ke spalování 

paliva je do pece foukán předehřátý vzduch. Vzduch, který se nazývá vysokopecní vítr, bývá 

někdy obohacován kyslíkem. 

Hlavním produktem výroby je surové železo, což je tuhý roztok železa s uhlíkem, 

obsahující více než 1 hm. % uhlíku. Vedlejšími produkty jsou vysokopecní struska (300-

600kg na tunu surového železa) a vysokopecní plyn (1600-1900 m
3
 na tunu surového železa) 

[2]. 

Samotná pec stojí na betonovém základě, který zasahuje cca 5 metrů pod zemi. 

Nadzemní část základů je sestavena ze žárobetonu. Profil a tvar vysoké pece je přizpůsoben 

technologii procesu viz obr. 1. 
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Obr. 1  Schéma vysoké pece [24] 

Pracovní prostor pece je tvořen vysokou šachtou kruhového průřezu, vyzděnou 

žárovzdorným materiálem. Spodní válcovitá část profilu se nazývá nístěj, která je zdola 

uzavřena dnem. V ní se hromadí struska a surové železo, které se vypouští odpichovými 

otvory umístěnými 0,5 až 2 metrů nad úrovní dna nístěje. Vrstva taveniny pod odpichovým 

otvorem má za úkol ochránit vyzdívku dna před dynamickými účinky proudícího železa. 

V horní části nístěje se nacházejí výfučny, jimiž se dmýchá horký vítr a paliva. Na ní 

navazuje sedlo, mající tvar komolého kužele s horní širší základnou. Specifický tvar sedla 

zajišťuje potřebný odklon žhavých plynových proudů z oxidačních prostorů od pecní 

vyzdívky, která by se jinak předčasně ničila. Horní část pece se nazývá sazebna a slouží 

k plnění pece vsázkou a k odvádění sazebního plynu ven z pece. Dříve se používalo sázecí 

zařízení tvořené dvojzvonovým uzávěrem zajišťujícím přesné vsypání vsázky a také 

dokonalou plynotěsnost pracovního prostoru pece. Avšak vlivem teplotní roztažnosti zvonu a 

mísy nebylo možno dosáhnout dokonalého dosedání těsnících ploch a tím pádem dokonalé 

plynotěsnosti. Díky tomu se do mezizvonového prostoru dostává nežádoucí abrazivní prach, 

který životnost uzávěru notně snižuje [2].  

Uvedené nedostatky eliminuje sazebna bezzvonová [2]. Její výhody jsou, kromě 

dokonalé plynotěsnosti a zvýšené životnosti také menší hmotnost a možnost automatizace 

výrobního procesu vysoké pece.  

Z ekonomických důvodů a kvůli zvýšení účinnosti se pro vysoké pece využívá tzv. 

Cowperů [3]. Je to regenerativní ohřívač větru skládající se ze šamotové mřížové vyzdívky, 
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která se vyhřívá spalováním přiváděného plynu a po ohřátí odevzdává teplo proudícímu 

vzduchu, který se vyzdívkou vhání do vysoké pece za účelem zvýšení reakčního tepla. 

2.2 Kyslíkové Konvertory 

U kyslíkových konvertorů je jako okysličovadlo využíván technicky čistý kyslík 

s obsahem O2 99,5% [4]. Díky tomu se výrazně se snižuje potřebný objem plynů dmýchaných 

do konvertoru, a tím klesá množství tepla, potřebné na jejich ohřev. Přebytečné teplo se 

využívá k ohřátí a roztavení šrotu a pevných oxidačních přísad, jako je železná ruda, 

aglomerát a okuje. Pro tvorbu strusky se přidává vápno, k jejímu ředění fluorit a bauxit. 

Tepelná účinnost kyslíkových konvertorů je relativně vysoká, okolo 75 %, kdežto 

například správně pracující SM pece nemají účinnost vyšší než 30 %. Krom toho navíc 

mohou být konvertorové plyny využity přímo ve vlastním spalinovém kotli, ale lze je po 

řádném vyčištění použít také jako palivo pro jiné agregáty [2]. 

V současnosti se v kyslíkových konvertorech vyrábí kolem 60% evropské produkce 

oceli, přičemž třeba v České republice je podíl výroby oceli v kyslíkových konvertorech vyšší 

než 90 % [6]. 

Kyslíkové konvertory dělíme podle způsobu dmýchání kyslíku, který může být foukán 

shora – proces LD (Linz-Donawitz) nebo spodem – proces OBM (Oxygen – Boden – 

Maxhütte). Existuje sice řada dalších typů kyslíkových pochodů, ty jsou však rozšířeny pouze 

v omezené míře. 

 LD konvertory 

V roce 1952 byl zahájen v Linci a Donavicích první provoz kyslíkového konvertoru 

s dmýcháním shora, podle místa vzniku byl proces nazván zkratkou LD. První konvertory 

měly kapacitu 30 t, hmotnost tavby největších současných agregátů je mezi 100 – 150 t, 

největší až 400 t [5]. 

Samotný kyslíkový konvertor se skládá z několika částí. Z nádoby konvertoru, ve 

kterém probíhá samotný proces a z nosných prvků: nosného prstence, čepů, ložisek, 

sklápěcího zařízení s pohonem a stojanu. Opláštění konvertoru je z oceli o tloušťce 30 až 90 

mm. Z důvodu snadnějších opravy je u konvertorů do obsahu 150 t odnímatelné dno. U 

konvertorů o větším obsahu než 150 t je dno pevné kvůli dostatečné pevnosti. V hrdle 

konvertoru se nachází vylévací otvor [2]. 

Těleso konvertoru je napevno spojeno s nosným prstencem, na kterém jsou navařeny 

otočné čepy. U konvertorů do 200 t může být sklápěcí zařízení jednostranné, u větších 

jednotek se pohánějí oba čepy. Čepy umožňují otáčení konvertoru kolem horizontální osy. 

K otáčení konvertoru se využívají výhradně elektromotory [2]. 

Podle jakosti surového železa a typu vyráběné oceli se na tunu oceli musí do 

konvertoru přivést 50 až 55 m
3
 kyslíku dmýchaného vodou chlazenou tryskou pod tlakem až 

1,6 MPa. Výstupní rychlosti kyslíku jsou nadkritické, tzn., že otvory mají tvar Lavalovy 

trysky [2]. Dříve se používaly trysky pouze s jedním otvorem, dnes se využívají víceotvorové 

trysky, díky nim lze zvýšit výrobnost. 



 

 

13 

 

V místě styku kyslíkového proudu s tekutou lázní se v důsledku vysoké teploty 2200 – 

2500 
○
C tvoří páry železa a jiných kovů. Tyto oxidují a jsou vynášeny konvertorovými plyny 

jako prach, v množství 20 až 120 g.m
-3

. Prachové částice obsahují více jak 65 % oxidů železa 

a jsou velmi jemné. Celkové ztráty železa úletem obnášejí 1 – 2 % hmotnosti kovonosné 

vsázky [2].  

Výhodou LD konvertoru je krátká doba tavby, která nezávisí na velikosti LD 

konvertoru a je vždy stejná, 30 až 50 minut [5]. 

Vyzdívka kyslíkového konvertoru je tvořena výlučně magnezito-uhlíkovými materiály 

různých typů. Ke zvýšení životnosti vyzdívky se používají hlavně chrom-magnezitové 

materiály. Vyzdívka se skládá z několika částí [4]. 

Trvalá vyzdívka přiléhající k ocelovému plášti je tvořena páleným magnezitem 

s nízkým obsahem Fe2O3, CaO, SiO2 a Al2O3. Pálený magnezit je použit ve formě tvárnic[4]. 

Vyzdívka válcovité stěny konvertoru je z důvodu různého namáhání, ať už tepelného 

namáhání nebo kvůli probíhajícím reakcím mezi struskou a vyzdívkou, tvořena několika 

druhy materiálu. V oblasti kde nedochází ke kontaktu strusky s povrchem, tedy u hrdla a 

čepů, se využívá chrom magnezit s obsahem uhlíku 10-14 %, v oblasti styku strusky a 

vyzdívky se používá chrom magnezit vázaný smolou a antioxidanty [4]. 

Dno konvertoru tvoří dvě vyzdívky. Trvalá, která má izolační funkci, a pracovní. 

Trvalá je tvořená vrstvou bazických materiálu, na něž jsou uloženy tvárnice z tvrdého šamotu 

nebo ze železitého MgO slínku. Na něj jsou ještě uloženy magnezitové tvárnice spolu 

s vrstvou taveného MgO. Pracovní vrstva je tvořena tvárnicemi MgO-C. Síla vyzdívky 

v konvertoru bývá okolo jednoho metru, u dna až 1,5 m [4]. 

Hmotnost vyzdívky u 100 t konvertoru je si 380 t, u 300 t konvertoru kolem 700 t [2]. 

Jedním z hlavních ukazatelů trvanlivosti vyzdívky konvertoru je její odolnost vůči 

působení strusky a tekutého kovu, odolnost proti vysokým teplotám a jejich náhlým změnám. 

Další důležitý faktor je bazicita strusky, intenzita dmýchání tryskou a způsob řízení 

samotného technologického procesu. 

Životnost vyzdívky se pohybuje okolo 500 až 800 taveb. Lze dosáhnout hodnot až 

10 000 taveb, k tomu je však třeba mezitavbových oprav, např: torkretování. Jde o nástřík 

žárovzdorného materiálu s pojivem na poškozená místa vyzdívky. Nevýhodou je obrovská 

spotřeba žárovzdorného materiálu a při kampani delší nežli 5000 taveb se torkretování musí 

provádět už po jedné až dvou tavbách [2]. 

Lepším posouzením životnosti vyzdívky je spotřeba žárovzdorného materiálu na tunu 

vyrobené oceli, v průměru pohybující se okolo 3 – 4 kg ∙ t
-1

 [2]. 

 OBM konvertory 

Principy a technologie, kromě jiné pozice trysek pro dmýchání kyslíku, u LD 

konvertoru dmychání kyslíku horem, u OBM (Oxygen Boden Maxhütte) konvertoru 

dmychání kyslíku spodem, velice podobné, budou zde proto uvedeny pouze výhody a 

nevýhody oproti LD konvertorům. 
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Mezi výhody patří vyšší homogenita lázně v průběhu celé tavby, díky nižšímu obsahu 

FeO ve strusce získáme vyšší výtěžek kovu, nižší obsah FeO má také příznivý dopad na 

životnost vyzdívky. Lepší odsíření při stejné zásaditosti strusky a z toho vyplývající snížená 

spotřeba vápna, nižší obsah kyslíku a dusíku před odpichem a potřeba menšího množství 

dezoxidačních přísad a v neposlední řadě nižší investiční náklady spojené s výstavbou nové 

ocelárny přibližně o 10 % oproti LD konvertorům [2]. 

Naopak mezi nevýhody patří vyšší spotřeba žáromateriálu na časté opravy dna 

konvertoru, vyšší obsah vodíku v oceli, složitější technika dmýchání a menší podíl ocelového 

odpadu ve vsázce. 

Přesto se ve světě nejvíce využívají LD konvertory, respektive LD konvertory 

s inertním plynem dmýchaným spodem, a to kvůli jednoduchosti zařízení spolu s vysokou 

výrobností. V poslední době se uplatňuji i konvertory s kombinovaným dmýcháním kyslíku a 

inertního plynu, jež mají za úkol spojit výhody obou typů konvertorů. Jejich cílem je hlavně 

zvýšení výtěžku kovu snížením obsahu FeO ve strusce a tím snížit i samotnou hmotnost 

strusky, snížit podíl ocelového odpadu ve vsázce zlepšením tepelné bilance procesu a výroba 

uhlíkových ocelí [4]. 

2.3 Siemens – Martinské pece 

Siemens – Martinská pec, také Martinská pec, se používá pro výrobu oceli přes 100 

let. Podle druhu vsázky existuje dva druhy pochodů probíhajících v peci. Rudný (SM-R) 

pochod a odpadový (SM-O) pochod.  

Při rudném pochodu je jako vsázka použito tekuté surové železo, které tvoří 50 až 

80 % vsázky, zbytek je ocelový odpad. U odpadového procesu je to naopak, zde ve vsázce 

převažuje ocelový odpad, surové železo tvoří okolo 25 až 35 % vsázky. Nejvíce rozšířen je 

rudný pochod [2]. 

Co se týče Martinské pece z hlediska technologie, je už dávno překonána. Z hlediska 

energetické náročnosti se nemůže rovnat kyslíkovým konvertorům. 

Pracovní prostor Martinské pece se skládá z nístěje, přední a zadní stěny a klenby. 

V přední stěně se nachází sázecí dveře, v zadní stěně je odpichový otvor. Pec může být 

postavena jako pevná nebo sklopná, u sklopné varianty je možno pracovní prostor naklánět o 

15
○
 na sázecí stranu a o 50

○
 na stranu odpichu. Nístěj je sklopená směrem k odpichovému 

otvoru. Kapacita SM pece se běžně  pohybuje okolo 200 až 600 t [2]. 

Hlavy pece, přiléhající k pracovnímu prostoru slouží střídavě k vytápění pracovního 

prostoru nebo k odtahu spalin. Konstrukčně se jedná o jediný kanál, v němž je umístěn hořák. 

Spalinám obsahující prachové částice zabraňují struskové komory v zanášení mřížoví 

regenerátorů. Ve struskovém potrubí mění spaliny svůj směr a snižuje se jejich rychlost, díky 

čemuž se v komoře zachytí až 60 % hrubších prachových částic [2]. V některých pecích se 

původní Siemensovo mřížoví nahradilo mřížovím typu Cowper, zachytávající prach v menší 

míře. 

Další konstrukční typ Martinské pece je takzvaný Maerz-Bolene (MB) [2]. Rozdíl 

oproti klasické Martinské peci je v opačném sklonu stěn. Výhodu nachází v intenzivnějším 
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přenosu tepla sáláním z vyzdívky na vsázku, větší trvanlivosti vyzdívky, menších tepelných 

ztrát, menší spotřebu žáromateriálu a také vyšší výrobností. 

Vyzdívka je téměř vždy celobazická. Nístěj a část zdiva vystavena kontaktu se 

struskou či tekutým kovem je zhotovena magnezit chromovým materiálem. Nístěj je navíc 

ještě izolována vrstvou šamotu a používal se i azbest, jeho použití je však, jako karcinogenní 

látky, dnes již zakázáno. Pracovní část vyzdívky nístěje je tvořena vrstvou zrnitých materiálů 

Rotafrit a Bazifrit přivařených na vysušené zdivo [2].   

Intenzifikace procesu se provádí dmýcháním kyslíku, většinou přímo do lázně pomocí 

kyslíkových trysek. Po obohacení vzduchu kyslíkem se zvýší teoretická spalná teplot a 

současně klesá množství spalin. Při dmychání vzrůstajícího množství kyslíku do lázně v čase 

tavení a dohotovení si nelze nevšimnout jisté analogie s pochody v kyslíkových konvertorech 

[2]. 

Pokud porovnáme Martinský pochod a pochod kyslíkového konvertoru, jedinou 

výhodu v SM procesu nacházíme v tom, že SM pec může teoreticky pracovat až se 100 % 

ocelového odpadu ve vsázce. Nevýhody však převažují nad výhodami. Patří zde nižší tepelná 

účinnost SM pecí, okolo 30 %, nižší výrobnost a kvůli nestejnoměrně dlouhé době tavby 

nevhodný agregát pro kontinuální lití [2]. 

2.4 Tandemové pece 

V podstatě se jedná o SM pece se dvěma nístějemi. Podstata fungování je založena na 

fyzikálním využití tepla spalin a chemického tepla při oxidaci CO na CO2 k předehřevu 

kovové i nekovové vsázky[4]. U klasické SM pece se při dmýchání kyslíku do lázně uvolňuje 

veliké množství oxidu uhelnatého. Ten pokud se všechen nad lázní podaří spálit, vznikne tolik 

tepla, které už nenajde v pracovním prostoru využití. Kvůli tomu se začaly konstruovat dvou 

nístějové pece. Dvě vzájemně propojené nístěje mají výhody ve vyšší účinnosti a v lepším 

zachycování prachu. 

V první nístěji probíhá samotná tavba a přebytečné teplo se odvádí do nístěje druhé, 

kde probíhá sázení materiálu, a slouží k ohřevu vsázky. Tavba musí probíhat za takových 

podmínek, aby tavba v jedné nístěji trvala stejně dlouho jako příprava vsázky, kontrola 

vyzdívky, prohřev a nalití surového železa ve druhé nístěji. Jakmile proběhne tavba v jedné 

nístěji, začíná tavba ve druhé nístěji a proces se cyklicky opakuje. Tandemové pece na rozdíl 

od SM pecí nevyužívají generátory, jejich funkci částečně supluje předehřívací nístěj. 

Životnost vyzdívky je velmi podobná životnosti vyzdívky SM pecí [2].  

Z konstrukčního hlediska existují dva typy tandemových pecí, s pevnou a se sklopnou 

nístějí [3]. Pevná pec je sice z ekonomického hlediska výhodnější, tato výhoda se však projeví 

pouze v případě, že není třeba stahovat strusku. V opačném případě je lepší volbou pec 

sklopná. 

Tandemové pece mohou zpracovávat až 35 % ocelového odpadu v kovonosné vsázce 

[2]. To platí pro pece pracující bez přísunu paliva. S použitím palivových hořáků může pec 

zpracovat až 50 % ocelového odpadu. 
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V porovnání se SM pecemi mají tandemové pece řadu výhod, mezi něž patří větší 

výrobnost, nižší provozní náklady a možnost provozu bez použití přídavného paliva. 

2.5 Elektrická oblouková pec 

Elektrická oblouková pec mění energii elektrickou na energii tepelnou pomocí 

elektrického oblouku. Od elektrického oblouku se teplo předává sáláním. Obecně rozlišujeme 

tři typy obloukových pecí [7]:  

 pece s přímým (závislým) obloukem – oblouk hoří mezi elektrodou a vsázkou. Přenos 

tepla mezi elektrodou a vsázkou je přímý, což urychluje tavení. Elektrický oblouk je 

dostatečně vzdálen od stěn a klenby pece, což zvyšuje její životnost. Používají se hlavně 

k výrobě oceli a litiny [7], 

 pece s nepřímým (nezávislým) obloukem – oblouk hoří mezi elektrodami a není vázán 

na vsázku, přenos tepla výhradně sáláním. Jelikož oblouk hoří volně, dochází k vyššímu 

opotřebování stěn. Výhody jsou jednodušší obsluha pecí a menší investiční náklady. 

Slouží k tavení neželezných kovů, šedé litiny a ocelolitiny [7], 

 pece se zakrytým obloukem – oblouk je zakrytý roztavenou vsázkou. Proud prochází 

mezi elektrodou, struskou a vsázkou a vzniká odporový ohřev mezi struskou a vsázkou, 

proto se tyto pece také nazývají jako oblouk-odporové [7]. 

Pro výrobu oceli se tedy nejvíce využívá třífázová oblouková pec s přímým obloukem 

a třemi elektrodami viz. obr. 2 

 

Obr. 2  Schéma elektrická obloukové pece s přímým obloukem [25] 
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Elektrický oblouk je výboj v plynu vznikající za zvýšeného tlaku [9]. Předpokladem 

pro výboj je ionizace plynu. Ionizace plynu je fyzikální proces, jehož důsledkem je vznik 

nových nábojů z atomů a molekul plynu. Může k ní dojít buď nárazem, nebo vlivem 

elektromagnetického záření. V oblouku k ní nejčastěji dochází srážkami elektronů 

s neutrálními atomy. 

Rozvoj pecí začal v sedmdesátých letech 20. století díky rozvoji výkonných 

transformátorů, chlazení vyzdívek a sofistikovanějších řídících počítačů. Zvýšení výrobnosti 

je možné pomocí předehřevu šrotu. Doba tavby se u nejmodernějších pecí pohybuje okolo 

hodiny a půl. Běžná hmotnost tavby se pohybuje okolo 100 t, výkon transformátoru se 

pohybuje okolo 80 MVA s vyšším sekundárním napětím [2]. Tepelné opotřebení vyzdívky je 

vysoké a s tím souvisí vysoká spotřeba žárovzdorného materiálu. Z toho důvodu se začalo 

využívat vodní chlazení stěn pecí [5]. 

V Evropě je využíván systém Korf – Fuchs. Jde o vyměnitelné chladící skříně 

s výstupky opatřené vrstvou žáruvzdorné hmoty. Během tavby se na nich usadí vrstva strusky 

a oceli, které vytváří tepelnou izolaci pro chladící skříně. Trvanlivost těchto skříní je více než 

3000 taveb. Bez chladícího agregátu by výdrž vyzdívky byla pouhých 100 až 200 taveb [2]. 

Víko elektrické obloukové pece je z vysocehlinitých materiálů [5], obsah Al2O3 více 

než 80 %. Otvory pro elektrody jsou větší než je jejich průměr a jsou utěsněny těsnícími 

kroužky z taveného magnezitu, u menších pecí kroužky chlazeny vodou. 

Víko pece může být vyzděno magnezit-chromitými kameny [5]. Klenba zásaditého 

charakteru je odolnější proti chemickým účinkům strusky, na rozdíl od vysocehlinitých 

materiálů je však těžší a až 4 krát dražší. Perspektivní jsou víka celá chlazená vodou, mají 

samé výhody: zvýšení trvanlivosti, menší spotřeba žárovzdorného materiálu, zkrácení 

prostojů mezi tavbami. 

Pec je naklápěcí, pohon naklápěcího zařízení obstarává hydraulika nebo elektřina. 

Pece o větším objemu než 60 t využívá elektrický pohon, stále více však je využíván pohon 

hydraulický, důvody použití jsou zřejmé: spolehlivost, účinnost a jednoduchá konstrukce [2]. 

Elektrody obloukových pecí jsou důležitým článkem elektrického obvodu, jelikož 

slouží k přívodu energie do pracovního prostoru pece [8]. Požadavky jsou následující: 

 vysoká elektrická vodivost 

 nízká tepelná vodivost 

 vysoká mechanická pevnost 

 odolnost proti vysokým teplotám 

 nízký obsah nečistot (do 0,3 %). 

Těmto parametrům nejlépe vyhovují elektrody grafitové. Spotřeba elektrod je udávána 

v kg na tunu vytavené oceli a závisí především na délce tavby. Při délce tavby do tří hodin je 

spotřeba elektrod 3 – 3,5 kg∙t
-1

. Snížení spotřeby elektrod je možno dosáhnout pomocí snížení 

oxidace bočních stěn, zvyšování jakosti a nanášení ochranných povlaků na povrch elektrod. 

Nejvíce rozšířený postup je tzv. alitování, což je nanesení ochranné vrstvy o tloušťce 0,5 – 

0,8 mm tvořené hliníkem a karbidy křemíku. Vrstva je stálá až do teploty 1800 
○
C. 
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Elektrická oblouková pec nepracuje se tekutým kovem, ale pouze se pevnými 

složkami, jako je ocelový odpad. Ten se do pece dostává horem pomocí sázecích košů. Šrot je 

třeba z košů do pece sypat velmi opatrně podle kusovosti a sypné hmotnosti tak, aby nedošlo 

k poškození vyzdívky nístěje a aby elektrody mohly během tavení bez problému proniknout 

vsázkou bez nebezpečí jejich zlomení [2]. 

Spotřeba se u elektrických pecí pohybuje v rozmezí 450 až 520 kWh na tunu oceli. Pro 

další zvýšení výkonnosti pece se uživí kyslíko-palivových hořáků. Ty mimo jiné také snižují 

spotřebu elektrické energie a opotřebování elektrod. Dalším způsobem jak snížit spotřebu 

elektrické energie obloukové pece je využití odpadního tepla horkých pecních plynů 

k předehřevu ocelového šrotu [2]. 

Výhody elektrické obloukové pece jsou nezávislost pece na výrobě surového železa, 

nízká surovinová náročnost, možnost výroby širokého sortimentu o různé jakosti a možnost 

plné automatizace provozu. Nevýhody jsou ve srovnání s kyslíkovými konvertory malá 

výrobnost a potřeba dovozu finančně velmi náročných elektrod. 
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3 VEDLEJŠÍ PRODUKTY V METALURGII 

Vedlejší produkty v metalurgii jsou produkty, které sice ve většině případů nejsou 

žádané z hlediska dopadu na životní prostředí, nicméně bez nich bychom si jen těžko mohli 

představit jakékoliv metalurgické pochody. Ať už se jedná o koks, jakožto vysoce ceněné a 

velice důležité palivo nejen pro vysoké pece, nebo o odpady hutní výroby jako jsou strusky, 

jejichž druhotná využitelnost je velice rozmanitá, či železité kaly a odprašky, jež mají jen 

pramálo využití. Bez těchto odpadů značně zatěžujících životní prostředí si bohužel zatím 

nedokážeme výrobu železa a oceli představit, jelikož jsou úzce spjaty s jednotlivými 

technologickými procesy. 

3.1 Strusky 

Ocel je jeden ze základních konstrukčních materiálů. Produkce oceli, ať už z hlediska 

kvality či kvantity, bývá významných ukazatelem technologické vyspělosti státu. Její výroba 

je však vysoce energeticky náročná a neobejde se bez velkého množství odpadů. 

Nejzásadnějším z těchto materiálů, a z hlediska vyprodukovaného objemu největším, je 

struska. 

Bez strusky nelze výrobu oceli, a také železa, realizovat. Struska jako taková vzniká 

z hlušiny v kovonosné vsázce, dále ze struskotvorných přísad jako jsou popeloviny a koks, a 

v neposlední řadě také z nečistot v tavícím agregátu. Produkce strusky při technologickém 

procesu má řadu výhod a nevýhod. Mezi výhody patří fakt, že struska umožňuje rafinaci 

kovů, snižuje tepelné ztráty, brání v naplynění taveniny nechtěnými příměsemi a je také 

využitelná jako druhotná surovina (výroba cementu, skla atd.) [10]. Mezi její nevýhody patří 

vysoké energetické náklady na její roztavení, nutnost většího objemu tavicích agregátů (např. 

u vysoké pece často tvoří více než polovinu jejího objemu), náklady na zpracování a pokud se 

nenajde její uplatnění jakožto druhotné suroviny, také náklady na její uložení. 

Kvůli vysokému obsahu fosforu, CaO a MgO se struska využívala různými způsoby. 

Byla využívána jako významné zemědělské hnojivo [11], vyráběly se z ní dlažební kostky. 

V současnosti je využívána hlavně ve stavebnictví např. jako podloží pro stavbu silnic a 

dálnic, k výrobě anorganických pojiv, nebo jako posypový materiál na pozemní komunikace 

v zimním období. I přesto však velké množství strusky zůstává nevyužito a je vyváženo na 

haldy a zbytečně zatěžuje životní prostředí. 

Zpracování strusek je různé. Obecně ale jde hlavně o odloučení kovového podílu a 

zvýšení hodnoty struskového podílu [10]. K tomu slouží drcení strusek, třídění podle frakcí, 

řízené chlazení a jiné. Jak již bylo uvedeno, strusku je možno zpracovat na kamenivo pro 

využití na stavbu cest, tak jako jemnější materiál jakožto přísady do cementů, skel, minerální 

vaty a dalších produktů. Strusku lze využít také v zemědělství, ovšem v omezené míře. 

Struska se dělí na dva hlavní druhy. Na vysokopecní strusku, sloužící k výrobě železa, 

a na strusku ocelářskou, sloužící k výrobě oceli. Strusky se dělí i podle další parametrů, 

viz. tabulka 1. 
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Tabulka 1 Druhy a dělení strusek [10] 

Pochod Agregát druh strusky produkty 

Výroba surového železa Vysoká pec 
Vysokopecní 

struska 

Umělé hutní 

kamenivo 

Granulovaná 

vysokopecní 

struska 

Výroba oceli 

Primární 

metalurgie 

Kyslíkový 

konvertor 
Ocelárenská 

struska - pecní 

Umělé těžké 

kamenivo 
EOP 

Tandemová pec 

SM pec 

Sekundární 

metalurgie 
Licí pánev 

Ocelárenská 

struska - pánvová 

Rekultivační směs/ 

skládkování 

 

V dalším výkladu bude důležitá pouze granulovaná vysokopecní struska a struska 

pánvová. S jinými druhy strusek se v experimentální části nesetkáme. 

Složení strusek musí být relativně přísně kontrolováno, aby byla zajištěna správná 

funkce vysokých pecí a aby bylo dosahováno požadovaných ekonomických cílů. To také 

záleží na železné rudě. Ta se může lišit mezi jednotlivými výrobními závody, v určitém 

hutním závodě by se však lišit neměla, jedině pokud by se změnil zdroj dodávané železné 

rudy [13].  

3.2 Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 

Úkolem vysokopecní strusky je zajištění odsíření kovonosné vsázky, stejně jako 

zabezpečit redukci oxidů železa a manganu v produktu přičemž platí, že čím kvalitnější ruda, 

tím méně produkce strusky, a naopak [10]. 

Granulovaná vysokopecní struska se skládá z oxidů vápenatého, křemičitého, 

hlinitého, manganatého, hořečnatého, železitého a železnatého, přecházejí do ní sulfidy 

stejných prvků a také nitridy a karbonitridy. Její složení a množství je závislé na kovonosné 

vsázce, na použití struskotvorných přísad a na množství a kvalitě probíhajících chemických 

reakcí. Složení se po celou dobu tavení ve vysoké peci mění. Struska také bývá popisována 

jako směs nepravidelné krystalické fáze složením připomínající minerály gehlenit 

(2CaO∙Al2O3∙SiO2) a akermanit (2CaO∙Al2O3∙SiO2) [12]. Z mineralogického hlediska dále 

obsahuje mervinit, dikalciumsilikát, rankinit, wollastonit, spinel a další. Přesné chemické 

složení vysokopecní strusky použité pro experiment bude uvedeno v experimentální části.  

Struska vzniká jako tavenina při 1350 – 1550 
○
C při výrobě železa. Vápenec reaguje 

s materiály bohatými na SiO2 a Al2O3 obsažených v železné rudě nebo v popílku z koksu. 

Způsob ochlazování strusky a vliv ochlazování na hydraulické vlastnosti budou rozebrány 

v další kapitole. 
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Struska se musí nacházet v tekutém stavu, nad kritickou teplotou, a pokud by tomu tak 

nebylo, nemohlo by dojít k tvorbě z hlediska hydraulicity tolik důležité amorfní struktury. 

Kritická hodnota je uváděna jako inflexní bod křivky závislosti viskozity strusky na teplotě 

[10]. Ve strusce se před chlazením vytváří zárodky krystalů, ty začnou růst a vytvářet 

krystalickou strukturu, díky čemuž je tvorba skla nemožná. Prakticky není možné získat 

granulovanou strusku s nulovým podílem krystalické fáze. Je to dáno prodlevou mezi 

odpichem a granulací. Struska je při odpichu většinou shromažďována ve struskové pánvi, 

kde chladne nerovnoměrně a část objemu strusky může mít nižší teplotu než je teplota kritická 

[14]. Výhodnější je provádět přímou granulaci. Ta probíhá okamžitě po odpichu strusky 

z pece. Zrnka granulované strusky dosahují velikosti okolo 5 mm. 

3.3 Ocelárenská pánvová struska 

Ocelárenská struska se produkuje v agregátech vyrábějících ocel. Buď jako produkt 

primární metalurgie – pecní ocelárenská struska, a nebo jako produkt sekundární metalurgie 

z licích pánvi – ocelárenská pánvová struska. 

Ocelárenská struska produkovaná v různých ocelářských agregátech vykazuje různé 

vlastnosti. Co se chemického složení týče, v porovnání se vysokopecními struskami obsahuje 

více oxidů železa, často také více CaO a v menší míře Al2O3. Stejně jako vysokopecní 

struska, obsahuje i ocelárenská struska minerály, krom minerálu společných s GVS, výše 

zmiňovaný mervinit, dikalciumsilikát, rankinit atd. obsahuje i další minerály nacházející se 

výlučně v ocelářské strusce, a to hlavně trikalciumsilikát, kalciumaliminát, kalciumferit, 

olivín a periklas[15,16].  Obsažené železo je ve struskách ve formě oxidů, jmenovitě ve formě 

FeO (až 30 hm. %), Fe2O3 (mezi 4 – 11 hm. %) a také ve formě elementárního železa Fe 

(okolo 10 hm. %) [17].  

Chemické složení ocelárenské strusky se však může lišit tavbu od tavby i v jednom a 

tom samém výrobním závodě, zaleží to na surových materiálech pro tavbu, typu vyráběné 

oceli, podmínkách pece atd. [15]. 

Analýzou bylo zjištěno, že pánvová struska odebraná z licí pánve neobsahuje ani 

oxidy železa, ani čisté elementární železo. Železo se do strusky dostává až v průběhu jeho 

zpracování. Po odlití oceli v licí pánvi vždycky zůstává zbytek tekuté oceli, kterou není 

v důsledku lití možné zcela odstranit. Lití totiž technologicky není možné provést se 100 % 

výtěžností, aniž by se do odlitku nedostal i struskový podíl. Lití oceli je tedy třeba ukončit 

dříve, než je odlit veškerý objem oceli. Zbytek oceli se spolu se struskou hromadí v tzv. 

struskové pánvi. Po naplnění je pánev přesunuta ke chlazení. Ochlazuje se obvykle postřikem 

vody. Poté se z ochlazené strusky magneticky odděluje kovový zbytek. Poté se struska drtí a 

třídí na jednotlivé frakce, nebo je odvážena na skládku. Oxidy železa a elementární železo se 

do strusky dostává tedy až v průběhu ochlazování strusky ve struskové pánvi pomocí oxidace. 

Uvedený pochod je nazýván jako ,,začištění‘‘ strusky železem [10]. 

Z hlediska použití ocelárenské strusky je nejjednodušší a nejčastější opětovné využití 

v závodu, ve kterém byla vyprodukována. Možností je recyklace ve vysoké peci nebo 

v agregátech, ve kterých struska vznikla. Důvod recyklace ve vlastním závodu je výtěžnost 

železa ze strusky a mimo jiné také možnost náhrady struskotvorných přísad jako vápno, 
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mangan atd. Limitem recyklace je obsah fosforu ve strusce přecházejícího do železa. S vyšším 

obsahem fosforu dochází ke zhrubnutí zrna. To má vliv na zvýšení křehkosti oceli [18]. 

Použití strusky jako recyklační přísady umožňuje snadnější rozpouštění vápna v počátku 

rafinačního procesu díky snížení jeho teploty tavení. 

Co se týče dalšího využití strusky, hlavní překážkou je její objemová stálost. 

K objemové nestálosti dochází, jakmile struska obsahuje větší množství CaO, popřípadě 

MgO. Uvedené oxidy velmi snadno hydratují, mění svůj objem, což má vliv na pevnost 

produktů z těchto strusek. Z pohledu rychlosti probíhajících objemových změn se strusky dělí 

na dvě skupiny: s menším obsahem MgO do 5  hm. %, a s vyšším obsahem MgO, nad 

5 hm. %. Strusky s menším obsahem MgO vlivem hydratace CaO ukončí své objemové 

změny do 24 hodin. Strusky s vyšším obsahem MgO však své objemové změny ukončí až po 

168 hodinách [19]. Dalším kritériem využitelnosti je přítomnost minerálu C2S a jeho 

transformační změny z modifikace β na γ. Během modifikace totiž mění C2S svůj objem o cca 

10 %. 

3.4 Ocelárenské úlety a kaly 

Jde o odpadní materiál s velmi jemným granulometrickým složením blížícím se 

prachovině, a různorodým chemickým složením. Chemické složení se odvíjí od způsobu 

výroby oceli a také od typu oceli. Tyto odpady obsahují až 60 % železa a zvýšený obsah 

těžkých neželezných kovů jako je měď, olovo, zinek atd. 

3.5 Odprašky 

Jedná se o odpad získaný při odprašování pecí z hutního průmyslu. Jsou objemově 

velice nestabilní z důvodu výrazného obsahu volného vápna. 
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4 POJIVOVÉ VLASTNOSTI 

Pojiva jsou látky nebo směsi látek, které mají schopnost samovolného zpevňování. 

Umožňují totiž spojení zrnitých anorganických systémů ve větší celek s dostatečnou pevností 

[23].  

Pojiva se dělí na vzdušná a hydraulická, hlavní zástupci vzdušných pojiv jsou sádra a 

vápno, hlavním zástupcem hydraulických pojiv je cement. Některá pojiva vykazují tzv. 

latentní hydraulicitu, což znamená, že tuhnou a tvrdnou teprve po přidání vhodného 

aktivátoru. 

4.1 Hydraulické vlastnosti 

Hydraulických vlastností nabývá hlavně cement, ale i pánvová struska. 

Cement podle EN 197-1, označovaný jako cement CEM, musí při odpovídajícím 

dávkování a smíchání s kamenivem a vodou umožnit výrobu betonu nebo malty zachovávající 

po dostatečnou dobu vhodnou zpracovatelnost. Po předepsané době musí mít předepsanou 

pevnost a dlouhodobou objemovou stálost [20]. 

Hlavní složky cementu jsou vybrané anorganické látky v množství, které převyšuje 

5 % hmotnosti všech použitých hlavních a doplňujících složek [20]. 

Portlandský slínek jakožto nejdůležitější složka cementu, se vyrábí pálením nejméně 

do slinutí připravené surovinové směsi obsahující hlavně oxidy CaO, SiO2, Al2O3. Fe2O3 a 

velmi malá množství dalších látek. Výsledná surovinová směs musí být homogenní. 

Homogenity lze dosáhnout mletím a mícháním. Jedná se o hydraulickou látku složenou 

převážně z vápenatých křemičitanů, jako jsou 3CaO∙SiO2 a 2CaO∙SiO2. Ty zabírají více než 

2/3 hmotnosti slínku. Zbytek tvoří slínkové fáze obsahující železo a hliník. Poměr obsahu 

CaO ku SiO2 nesmí být menší než 2. MgO nesmí být obsažen z více než 5 % celkové 

hmotnosti slínku [20]. 

Další složkou cementu je granulovaná vysokopecní struska. Její vznik už byl popsán 

v části věnované strusce. Pro připomenutí se sluší dodat, že musí být minimálně ze dvou třetin 

hmotnosti ve skelné fázi, musí vykazovat latentní hydraulické vlastnosti. Dále musí 

minimálně dvě třetiny její hmotnosti tvořit oxid vápenatý, hořečnatý a oxid křemičitý, 

přičemž hmotnostní podíl (CaO + MgO) / SiO2 musí být větší než 1 [20]. Zbytek strusky tvoří 

Al2O3 a zanedbatelné množství jiných sloučenin. 

Také pucolány tvoří jednu z hlavních složek cementu. Jedná se o přírodní křemičité či 

hlinito-křemičité látky, popřípadě jejich kombinace. Po přidání vody samy netvrdnou, jsou-li 

však jemně namlety, reagují za přítomnosti vody za normální teploty s rozpuštěným 

hydroxidem vápenatým a tvoří sloučeniny křemičitanů vápenatých a hlinitanů vápenatých. 

Tyto sloučeniny se podílejí hlavní měrou na narůstající pevnosti. Obsah aktivního oxidu 

křemičitého musí být nejméně 25 % hmotnosti [20]. 

Další složkou cementů mohou být popílky. Používat se však může výhradně popílek 

získaný elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním prachových částic z kouřových 

plynů topenišť otápěných práškovým uhlím podle ČSN EN 450-1 [20]. Popílek může být 



 

 

24 

 

křemičitý nebo vápenatý. Křemičitý má vlastnosti pucolánů, zatímco vápenatý může navíc 

mít i hydraulické vlastnosti. 

 Neméně důležitá složka je vápenec, který musí splňovat následující požadavky: 

 obsah CaCO3 vypočtený z obsahu oxidu vápenatého musí být nejméně 75 % hmotnosti 

 jílovitý podíl nesmí být větší než 1,2 g/100 g 

 celkový obsah organického uhlíku nesmí být větší než 0,20 % hmotnosti, eventuálně 

než 0,50 % hmotnosti, záleží na druhu vápence 

Poslední z hlavních složek je tzv. křemičitý úlet. Ten vzniká v obloukové peci při 

redukci křemene o vysoké čistotě uhlím při výrobě ferroslitin. Skládá se z velice jemných 

kulovitých částic. 

Mezi doplňující složky se řadí síran vápenatý a další přísady pro úpravu vlastností 

cementu. Síran vápenatý slouží k úpravě tuhnutí cementu. 

Po smísení s vodou začíná cement tuhnout a tvrdnout za aktivní účasti vody. Reakcí 

s vodou se totiž původně bezvodé minerální fáze začnou měnit na hydratační produkty, neboli 

na nové produkty s chemicky vázanou vodou. I přesto, že jde o hydratované fáze, ve vodě 

jsou nerozpustné a stálé. Hlavní minerální fáze jsou C3S neboli trikalciumsilikát (alit), β-C2S 

neboli beta-dikalciumsilikát a C3A neboli trikalciumaluminát (belit) [21]. Trikalcium silikát se 

velmi často označuje jako alit, trikalciumalimunát jako belit [23].  

Poté dochází k přesycení hydroxidem vápenatým. Následně začne Alit odštěpovat 

Ca(OH)2 a přechází ve vápeno-křemičitý, tzv. C-S-H gel, který začíná vytvářet slupku okolo 

původních zrn cementu. V průběhu reakce se vrstvy gelu začínají spojovat a tvoří jehlicovité 

útvary vyplňující mezicementový prostor. Zbývající minerály při hydratačních reakcích tvoří 

krystalickou strukturu z původního roztoku. Oba dva děje, vznik C-S-H gelu i tvorba 

krystalků probíhá zároveň. S dále probíhajícími reakcemi se chemicky váže voda, takže 

gelová hmota tuhne a nabývá na pevnosti [21]. 

4.2 Alkalická aktivace 

Pokud probíhá pomalé ochlazování vysokopecní strusky, probíhá krystalizace, díky 

které nemá struska prakticky žádné pojivové vlastnosti. Naopak je-li struska ochlazována 

dostatečně rychle pod 800 
○
C, vytváří skelnou fázi díky relativně vysokému podílu oxidu 

křemičitého, která má hydraulické vlastnosti cementu, prozatím jsou však latentní. 

Ochlazování je nejčastěji realizováno rozstřikem kapiček roztavené strusky spolu 

s vysokotlakým tryskáním vody. Tímto postupem získáme vlhký, pískovitý materiál, který 

když se vysuší tak je nazýván jako granulovaná vysokopecní struska. Granulovaná 

vysokopecní struska obsahuje okolo 95 % skelné fáze [13]. 

Vysokopecní strusky však vykazuji tzv. latentní hydraulicitu, což znamená, že svou 

hydraulicitu projeví až po přidání vhodného aktivátoru. Bez aktivátoru, pouze vůči působení 

vody, se latentně hydraulické látky projevují jako látky inertní, nebo reagují velmi pozvolně. 

Pevnosti těchto látek jsou nedostatečné. K projevu hydraulicity u latentně hydraulických látek 

však je potřeba vodu k tomu, aby byla umožněna tvorba hydratačních produktů nebo 
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k umožnění distribuce alkalického aktivátoru [10]. Pokud je aktivátor ve formě vodního 

roztoku, není již třeba při alkalické aktivaci vodu přidávat. Jako alkalický aktivátor je 

používán roztok rozpustných sloučenin alkalického kovu, nejčastěji hydroxidů, uhličitanů 

nebo křemičitanů. Vůbec nejpoužívanějším je roztok vodního skla, což je vodný roztok síranu 

křemičitého [10]. 

Z těchto důvodů je GVS velmi ceněný produkt hutního průmyslu, neboť právě díky 

latentní hydraulicitě struska reaguje s hydroxidem vápenatým, nebo jinou rozpustnou 

sloučeninou alkalických kovů a dochází k tuhnutí a vytvrzení materiálu, obdobně jako např. u 

cementu. Díky latentní hydraulicitě je GVS hojně využívána v cementářství [10]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V dnešní době je recyklaci materiálů věnována čím dál větší pozornost. Druhotné 

využití odpadů, obzvlášť odpadů z průmyslu, kde se jedná o jejich enormní množství, je třeba 

mít neustále na paměti a usilovat o jeho recyklaci a jeho další využití. Využití strusky 

z hutních závodů, ať už vysokopecní nebo ocelárenské, je relativně uspokojivé. I přesto je 

však ještě velká část vyvážena na haldy a skládky, kde bezesporu velmi zatěžuje životní 

prostředí. To stejné platí pro další odpadní produkty hutního průmyslu, jako jsou železité kaly 

a odprašky z pecních agregátů. Navíc už jejich samotný převoz na skládky je nákladný a 

složitý, hlavně co se týče odprašku a železitých kalů, jelikož jsou to sypké materiály s velmi 

jemnou frakcí a velmi vysokou prašností. Cílem této bakalářské práce je pokusit se použít tyto 

odpadní suroviny spolu s dalšími látkami jako surovinovou směs pro vytvoření briket. To má 

jednak pozitivní vliv na schopnost převozu, pevné brikety jsou na převoz mnohem lepší než 

jemný sypký materiál, a dále na možnost dalšího využití těchto briket, ke zpětnému využití 

v tepelných agregátech. 

Vybrané odpadní materiály jsou míchány s vodou a dalšími pojivy. Jako pojivo ve 

směsi je využit cement. Jako pojivo ale mohou sloužit také samotné odpadní látky jako je 

vysokopecní granulovaná struska a ocelárenská pánvová struska. 

Jelikož některé látky nelze klasifikovat jako hutní odpad, který byl popsán v dřívější 

kapitole, je potřeba si je nejprve blíže představit a uvést jejich vlastnosti důležité pro účely 

experimentu.  

5.1 Specifikace surovin 

Jak je uvedeno na konci předchozí kapitoly, je třeba si ještě blíže specifikovat 

suroviny, které jednak v rámci této práce ještě nebyly popsány, a jednak je nelze v žádném 

případě považovat za odpadní materiál. Mezi tyto suroviny patří cement, koks a technický 

Al2O3. Zbylé odpadní suroviny, které byly popsány dříve, jsou již jen doplněny o lokace 

jejich získání. Všechny suroviny, odpadní i ostatní, které byly využity pro experiment, jsou 

dále ještě doplněny o přibližné chemické složení. 

5.1.1 Cement CEM 

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po smíchání 

s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních procesů a reakcí. Po 

zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě.  

Cement použitý v experimentu je typ CEM I 42,5 R. Podle normy ČSN EN 197-2 

znamená označení CEM I označení pro použitou surovinu, v tomto případě portlandský 

cement. Číselné označení, konkrétně tedy 42,5 uvádí jeho pevnostní třídu, v tomto případě 

tedy pevnost v tlaku po 28 dnech musí dosahovat hodnot 42,5 MPa. Písmeno na konci 

označení cementu určuje třídu počáteční pevnosti (R – vysoká). 

Mechanické a fyzikální vlastnosti spolu se srovnáním ostatních typů portlandského 

cementu uvádí tabulka 2. 
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Tabulka 2 Mechanické a fyzikální vlastnosti cementu [20] 

Pevnostní třída 

Pevnost v tlaku [MPa] 

Počátek tuhnutí 

[min] 

Objemová 

stálost 

(rozepnutí) 

[mm] 

Počáteční 

pevnost 

Normalizovaná 

pevnost 

2 dny 7 dní 28 dní 

32,5 N ─ ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 ─ 

42,5 N ≥ 10,0 ─ 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 ─ 

52,5 N ≥ 20,0 ─ 
≥ 52,5 ─ ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 ─ 

 

Neméně důležité jsou také vlastnosti chemické, jak uvádí tabulka 3.  

Tabulka 3 Chemické vlastnosti cementu [20] 

Vlastnost Druh cementu Pevnostní třída Požadavky 

ztráta žíháním 
CEM I 

CEM II 
všechny ≤ 5,0 % 

nerozpustný zbytek 
CEM I 

CEM III 
všechny ≤ 5,0 % 

obsah síranů (jako 

SO3) 

CEM I 

CEM II 

CEM IV 

CEM V 

32,5 N 

32,5 R 

42,5 N 

≤ 3,5 % 

42,5 R 

52,5 N 

52,5 R 
≤ 4,0 % 

CEM III všechny 

obsah chloridů všechny všechny ≤ 0,10 % 

pucolanita CEM IV všechny musí vyhovět 

 

Přesné chemické složení cementu je dle normy ČSN 197-1 95-100 hm % 

portlandského slínku a 0-5 hm %doplňujících složek. 

5.1.2 Granulovaná vysokopecní struska 

Byla použita granulovaná vysokopecní struska z produkce Třineckých železáren, a.s. 

Chemické složení je uvedeno v tabulce 4. 

Tabulka 4  Chemické složení granulované vysokopecní strusky. 

Chemické složení (hm. %) 

CaO SiO2 MgO Al2O3 S FeO C 

34,00 33,00 13,00 6,9 0,50 0,40 0,10 
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5.1.3 Pánvová struska 

Pánvová struska byla odebrána z licí jámy NSH v kusovém stavu. Pro naše účely byla 

struska jemně semleta, aby se zvětšil její měrný povrch a tím došlo k její lepší reaktivnosti. 

Chemické složení je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5 Chemické složení pánvové strusky 

Chemické složení (hm. %) 

CaO Al2O3 SiO2 MgO FeO S MnO 

54,80 17,80 11,90 5,80 1,20 0,85 0,17 

5.1.4 Koks 

Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z černého uhlí. Vyrábí se procesem zvaným 

karbonizace – pyrolýza uhlí v neoxidační atmosféře za vzniku kapalin, plynů a tuhých zbytků. 

Během tohoto procesu se teplota spalných plynů pohybuje od přibližně 1150 
○
C do 1350 

○
C, 

při nepřímém ohřevu uhlí okolo 1000-1100 
○
C. Doba trvání karbonizace se pohybuje od 14 až 

do 24 hodin. Tímto způsobem vzniká vysokopecní a slévárenský koks, který je hlavním 

palivem a redukčním činidlem ve vysoké peci. 

Chemické složení koksu sestává převážně z uhlíku (80 hm %), dále z kyslíku a vodíku 

(obojí po cca 2 hm %), zbytek tvoří dusík, síra, popel a voda. Výhřevnost koksu je 27,5 

MJ/kg. 

Koks je do směsi pro přípravu briket přidáván jako nezbytná přísada pro průběh 

metalurgických reakcí. 

5.1.5 Technický oxid hlinitý 

Technický Al2O3 představuje tzv. recyklát Al stěrů, producent KVS Ekodivize a.s. 

Přesné chemické složení technického Al2O3 je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6 Chemické složení technického oxidu hlinitého 

Chemické složení (hm. %) 

Al2O3 CaO SiO2 MgO Fe2O3 

49,78 5,75 4,26 2,95 1,98 

5.1.6 Železité kaly 

Byly použity železité kaly jakožto hrubý odpadní materiál z konvertorů. Chemické 

složení je uvedeno v tabulce 7. 

Tabulka 7 Chemické složení železitých kalů 

Chemické složení (hm. %) 

Fe2O3 CaO MgO SiO2 MnO Al2O3 

58,86 26,42 6,17 3,50 1,50 0,99 
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5.1.7 Odprašky 

Byly použity pánvové odprašky ze závodu ArcelorMittal Ostrava a.s. Chemické 

složení je uvedeno v tabulce 8. 

Tabulka 8 Chemické složení odprašků 

Chemické složení (hm. %) 

CaO SiO2 Fe2O3 MgO FeO Al2O3 Mn 

50,40 14,9 9,96 6,71 4,44 3,57 2,34 

 

Z chemického složení je patrný vysoký obsah CaO v blíže neurčené formě. V případě, 

že je vápno obsaženo ve volné formě, může docházet při kontaktu pánvových odprašků 

s vlhkostí ke změnám jejich objemu 

5.2 Hydratace odprašků 

Abychom byli schopni vůbec provést proces briketace, je potřeba si nejdříve navlhčit 

odprašky. Z důvodu vysokého obsahu vápna v odprašcích se předpokládá objemová 

nestabilita pánvových odprašků, což znamená, že odprašky začnou hydratovat a měnit svůj 

objem. Díky tomu může docházet k narušení struktury a tím pádem i k ovlivnění pevnostních 

parametrů. 

 Příprava odprašků 

Pro vlhčení odprašků byly použity skleněné misky, které byl na analytických vahách 

zváženy na dvě desetinná místa. Pro každou směs k přípravě briket byly připravený odprašky 

ve 4 miskách. Do tří misek bylo naváženo 100 gramů odprašku, do zbývající misky bylo 

naváženo 50 gramů tak, aby výsledná hmotnost odprašků odpovídala hmotnosti odprašků 

požadovaných v briketační směsi. Na každých 50 gramů odprašků bylo pro navlhčení použito 

20 gramů vody, což odpovídá 40 hm % odprašků. Bylo třeba dbát na dobré promísení 

odprašků s vodou. Mísení odprašků s vodou probíhalo ručně ve skleněné mističce za pomoci 

kovové tyčinky. Po navážení a navlhčení odprašků se odprašky uložily na tři dny do 

hydratačního boxu. Po třech dnech hydratace byly odprašky znovu zváženy a tím byl zjištěn 

procentuální přírůstek hmotnosti a dodatečně nabytá vlhkost. 

Průměrná zjištěná hmotnost hydratovaných odprašků a průměrný obsah vody 

v odprašcích po hydrataci pro jednotlivé brikety je uvedena v tabulce 9.  

Tabulka 9 Průměrné hodnoty vlhčených odprašku a obsahu vody v briketách A, B, C, D. 

Briketa 
Průměrná hmotnost 

odprašků (g) 

Průměrný obsah vody 

(g) 

A 123,50 35,97 

B 123,88 36,37 

C 123,87 36,41 

D 122,99 35,46 
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5.3 Briketace 

K vytvoření briket byly použity odpadní suroviny uvedené v kapitole 5.1 Specifikace 

použitých surovin. Surovinové složení a hlavně použití určitého pojiva pro výrobu 

jednotlivých briket je uvedeno v tabulce 10.  

Tabulka 10 Surovinové složení pro výrobu briket A, B, C, D. 

Surovinové složení 

Briketa A Briketa B Briketa C Briketa D 

Složení (%) 

Cement CEM I 42,5 R 10 ─ ─ ─ 

Pánvová struska ─ 10 ─ ─ 

GVS ─ ─ 10 ─ 

Technický Al2O3 20 20 20 25 

Fe kaly 20 25 25 30 

Koks 10 10 10 10 

Odprašky 35 35 35 35 

∑ 100 100 100 100 

Vlhkost 22 22 22 22 

 

Z tabulky 9 jsou vidět průměrné hodnoty hmotnosti vody po hydrataci pro brikety A, 

B, C, D. V tabulce 10 je uvedena požadovaná vlhkost surovinových směsí, která je u všech 

briket stejná a odpovídá hodnotě 22 %. Lze pozorovat, že průměrná hmotnost vody v tabulce 

9 u všech briket i po vynásobení počtem misek (x4) zdaleka nedosahuje hodnot požadovaných 

tabulkou 10. Dodatečné množství vody, jež se musí přidat, se vypočte podle rovnice (1). 

𝑚𝑤𝑑
= 𝑚𝑤𝑐

− 𝑚𝑤𝑏𝑟
  (g)                                                                                                         (1) 

kde  𝑚𝑤𝑑
je  voda, kterou je třeba dodat do celkové hmotnosti vody  (g), 

  𝑚𝑤𝑐
-  celková voda v navážce pro briketu  (g), 

 𝑚𝑤𝑏𝑟
-  průměrná hmotnost vody v navážce pro briketu  (g),  

ukázkový výpočet pro briketu A uvádí rovnice (2): 

𝑚𝑤𝑑𝐴 =   𝑚𝑤𝑐𝐴 − (𝑚𝑤𝑏𝑟𝑖𝑘𝐴 ∙ 4)  (g)                                                                                    (2)                          

𝑚𝑤𝑑𝐴 = 220 − (35,97 ∙ 4)  (g)                                                                                             (3) 

mwdA = 76,12  (g)                                                                                                                   (4) 

 

Musíme tedy dodat 76,12 g vody. 
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Stejný výpočet provedeme i pro navážku briket B, C a D. Vypočtené výsledky 

navážek dodatečného množství vody jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11 Dodatečné množství potřebné vody pro brikety A, B, C, D. 

Briketa Dodatečné množství vody (g) 

A 76,12 

B 74,56 

C 74,36 

D 78,16 

 

 Postup briketace 

Pro přípravu briket byly jako pojivo vyzkoušeny tři typy surovin. Jednou ze surovin 

byl portlandský cement CEM I 42,5 R, který má vhodné hydratační schopnosti. Dále byla 

jako pojivo využitá pánvová struska a granulovaná vysokopecní struska. 

Jednotlivé suroviny byly naváženy na analytických vahách podle výše uvedené 

tabulky. Po navážení se suroviny nasypaly do nádoby míchače. Nádoba míchače se připevnila 

k míchacímu zařízení a to se spustilo po dobu dvou minut. Po první minutě se postupně dolilo 

množství vody uvedené v tabulce 11 pro dorovnání hodnoty požadované vlhkosti 22 % pro 

všechny brikety.  

Po promíchání a dodání vody se ze směsi začala navažovat navážka pro jednotlivé 

brikety. Hmotnost navážky pro briketaci se pohybovala od 165 – 180 gramů v závislosti na 

surovinovém složení směsi. Připravená a navážená směs byla poté vsypána do olejem 

vymazané kovové formy o průměru 50 mm. Takto naplněná forma byla poté lisována silou 2 

až 3 kN, aby došlo k vytvoření brikety o průměru cca 50 mm. Nastavení lisu viz obr. 3. 

Průměr zkušebního tělesa 50 mm, rychlost lisu 500 N∙s
-1

, píst jede dolů. 
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Obr. 3  Nastavení lisu před briketací 

 

Každá série briket byla vyrobena v počtu 6 ks. Po zhotovení všech briket se vzorky 

uloží do hydratačního boxu, kde setrvají do měření pevnosti v tlaku a stanovení objemové 

hmotnosti po 2, 7, a 28 dnech hydratace. 

5.4 Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost byla zjišťována na každém vzorku po vytažení briket 

z hydratačního boxu a před provedením zkoušky pevnosti v tlaku po 2, 7 a 28 dnech 

hydratace. Připravené brikety byly zváženy s přesností na jedno desetinné místo a následně 

digitálním posuvným měřidlem byly změřeny jejich rozměry (výška a průměr) s přesností na 

dvě desetinná místa. Z takto naměřených hodnot byla vypočtena objemová hmotnost pomocí 

vzorce (5) a výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12. 

Stanovení objemové hmotnosti bylo provedeno na základě geometrických rozměrů 

těles. Sledování objemové hmotnosti mělo informační charakter, zda nedochází v průběhu 

hydratace těles k výraznému objemovému poklesu nebo nárůstu, který by mohl způsobit 

rozpadavost připravených vzorků. 
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𝑂𝐻 =
𝑚𝑏

𝑉𝑏
  (g ∙ cm−3)                                                                                                               (5) 

kde 𝑂𝐻  je objemová hmotnost  (g.cm
-3

), 

  𝑚𝑏  -  hmotnost brikety  (g), 

 𝑉𝑏  -  objem brikety  (cm
3
),  

po dosazení hodnot: 

𝑂𝐻 =
172,30

106,10
= 1,62  (g ∙ cm−3)                                                                                          (6) 

𝑂𝐻 = 1,62  (g ∙ cm−3)                                                                                                             (7) 

 

Objemová hmotnost je tedy 1,62 g ∙ cm−3. 

Výpočet objemové hmotnosti je pro všechny další brikety stejný. 

S přibývajícími dny hydratace dochází k mírnému nárůstu, nebo poklesu objemové 

hmotnosti. V žádném z případů nebyl objemový nárůst natolik výrazný, aby došlo k porušení 

vzorků. 

Tabulka 12 Objemové hmotnosti briket A, B, C, D a jejich průměrné hodnoty. 

Briketa 
Objemová hmotnost (g∙cm

-3
) 

2 dny Průměr 7 dní Průměr 28 dní Průměr 

Briketa A 
1,62 

1,63 
1,83 

1,77 
1,68 

1,65 
1,64 1,72 1,61 

Briketa B 
1,61 

1,62 
1,64 

1,64 
1,71 

1,70 
1,62 1,63 1,69 

Briketa C 
1,84 

1,84 
1,85 

1,85 
1,84 

1,83 
1,84 1,85 1,82 

Briketa D 
1,73 

1,71 
2,06 

1,90 
1,68 

1,70 
1,69 1,75 1,72 

 

5.5 Pevnost v tlaku 

Zkoušky pevnosti v tlaku probíhají po 2, 7 a 28 dnech. Pro každou pevnost se použijí 

vždy dva vzorky od každé série briket. Poté se vloží do lisu, kde na něj bude vyvíjen tlak. 

Parametry lisu jsou stejné jako u samotné briketace: nastavení lisované plochy d = 50 mm, 

rychlost lisu je 500 N/s, píst jede dolů (viz. obr. 3). Po vložení vzorku do lisu je lis spuštěn, 

poté je lisem vyvíjen na vzorek tlak tak dlouho, dokud nelze pozorovat viditelné narušení 

struktury vzorku. Výsledný tlak vyvinutý na vzorek je zapsán a pomocí vzorce je přepočtena 

pevnost v tlaku každé brikety. Výsledky každých dvou briket jednotlivých směsí jsou 

zprůměrovány a jsou uvedeny v tabulce 13. 
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Pevnost v tlaku je podle normy udávána takto: 

𝑃 =
𝐹

𝑆
  (Pa)                                                                                                                                (8) 

kde 𝑃 je pevnost v tlaku  (Pa) 

 𝐹 - síla působící kolmo na rovinnou plochu  (N) 

 𝑆 - obsah plochy na kterou síla působí  (m
2
) 

 

Ukázkový přepočet pro vzorek 1 brikety A podle rovnice (9) bude vypadat takto: 

𝑃𝑏𝑟 =
𝑃𝑙𝑖

𝜋 ∙ 𝐷2

4

  (MPa)                                                                                                                (9) 

kde  𝑃𝑏𝑟  je  pevnost brikety v tlaku  (MPa), 

 𝑃𝑙𝑖  -  tlak lisu  (kN), 

  𝐷  -  průměr brikety  (mm), 

po dosazení hodnot: 

𝑃𝑏𝑟𝑖𝑘 =
1280

𝜋 ∙ 50,082

4

  (MPa)                                                                                                   (10) 

𝑃𝑏𝑟𝑖𝑘 = 0,65  (MPa)                                                                                                               (11) 

Pevnost vzorku 1 brikety A je tedy 0,65 MPa. Pro všechny následující vzorky je 

výpočet stejný.  

Tabulka 13 Hodnoty pevnosti briket A, B, C, D po 2, 7 a 28 denní pevnosti a jejich průměry. 

Briketa 
Pevnost v tlaku (MPa) 

2 dny Průměr 7 dní Průměr 28 dní Průměr 

Briketa A 
0,53 

0,59 
0,72 

0,65 
1,34 

1,14 
0,66 0,58 0,94 

Briketa B 
0,83 

0,77 
0,96 

0,95 
1,76 

1,66 
0,71 0,93 1,56 

Briketa C 
0,45 

0,47 
0,56 

0,58 
1,28 

1,23 
0,49 0,59 1,18 

Briketa D 
0,55 

0,54 
0,59 

0,55 
0,56 

0,60 
0,54 0,50 0,64 

 

Pro představu, stavy brikety C před zkouškou pevnosti v tlaku po 28 dnech hydratace 

a po zkoušce pevnosti v tlaku po 28 dnech hydratace jsou znázorněny na obr. 4 a 5. 
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Obr. 4  Briketa C před zkouškou pevnosti po 

28 denní hydrataci 
Obr. 5  Briketa C po zkoušce pevnosti po 28 

denní hydrataci 



 

 

36 

 

6 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vysledovat průběh vzniku metalurgických odpadních 

materiálů a následně se pokusit najít materiálové využití několika z nich. Předmětem 

experimentální části práce bylo především zpracování odprašků z pánvové pece, železitých 

kalů a hliníkových stěrů. Jako pojivová fáze byl použit cement, pánvová struska a 

granulovaná vysokopecní struska. Z důvodů možnosti využití takto připravených těles 

v ocelárenském průmyslu, byl do směsi přidáván koks, který je nezbytný k průběhu 

metalurgických pochodů. 

Zkusovění odpadních materiálů bylo provedeno podle zadané receptury v následujícím 

poměru:  

 Pojivová fáze      0-10 % 

 Technický oxid hlinitý    20-25 % 

 Železité kaly      25-30 % 

 Odprašky z pánvové pece   35 % 

 Koks       5 % 

Pro zkusovění výše uvedených jemně zrnitých odpadních materiálů byla zvolena 

briketace surovin výše uvedených v kovové formě za použití lisovací síly 2-3 kN. Suroviny 

byly použity v dodaném stavu, vyjma pánvové strusky, která byla dodána ve stavu kusovém a 

pro účely vytvoření briket z jemnozrnných odpadních materiálů byla semleta, aby se zvýšil 

její měrný povrch a tím i její reaktivita. Pro zajištění hydratačních vlastností použitých fází 

byla do briket přidána voda v množství 22 %. 

Byly použity suroviny v daném poměru s různými pojivy. Briketa A obsahovala jako 

pojivo cement, briketa B obsahovala pánovou strusku, briketa C granulovanou vysokopecní 

strusku a briketa D byla vytvořena bez přídavku pojiva.  

Cílem experimentální práce bylo ověřit, zda lze pomocí zadané receptury vytvořit 

brikety, které by dosahovaly manipulační pevnosti, což by zaručovalo možnost jejich 

bezproblémového transportu, ať už ručně nebo mechanicky. Z obr. 6 je patrné, že 

uspokojivých pevností dosáhly brikety A, B a C, briketa D však nikoliv. Je to dáno právě 

absencí pojiva u brikety D. 

Z grafu na obr. 6 jde dále vyčíst, že v rámci experimentu dosahuje nejvyšších pevností 

briketa B s pánvovou struskou jakožto pojivem. O něco nižších hodnot dosahuje briketa C 

s GVS, hodnoty brikety C s cementem jsou srovnatelné s briketou B. Nejmenších pevností 

logicky dosahovala briketa D, jež neobsahovala žádné pojivo 
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Důvody těchto výsledků mohou být různé. Relativně vysoké hodnoty pevnosti v tlaku 

směsí s obsahem pánvové strusky jsou zapříčiněny jejím dodatečným semletím před použitím. 

Díky semletí se zvětšil její měrný povrch, což má za následek zvýšení reaktivnosti a 

v konečném výsledku navýšení pevnosti. Granulovaná vysokopecní struska má tím lepší 

hydraulické vlastnosti a větší pevnost, čím vyšší je obsah skelné fáze. Nelze však opomenout, 

že tvrzení v předchozí větě platí při použití alkalického aktivátoru, ten však v tomto 

experimentu nebyl použit. Cement mohl být již staršího data výroby a je možné se domnívat, 

že nebyl vhodně uskladněn, a proto není vyloučeno, že mohl přijít do kontaktu s vlhkostí 

okolního prostředí. Obě tyto skutečnosti se mohly podepsat na nižší reaktivnosti. Jak již bylo 

řečeno, briketa D neobsahovala žádné pojivo, čili nemá smysl se zabývat jejími pojivovými 

vlastnostmi, natožpak pevností.  

Další příčiny konečných výsledků experimentu by mohly být odhaleny pomocí 

rentgenové difrakční analýzy, ta však během experimentu nebyla k dispozici. 

Možnosti a doporučení jak docílit dalšího navýšení hodnot pevností v tlaku obecně u 

všech briket jsou zvýšení lisovacích tlaků při briketaci, čímž dojde k lepšímu zhutnění 

materiálu, a dále také zvýšení procentuálního obsahu vody, jelikož je možné, že zadaný obsah 

vody nestačil k obalení všech zrn směsi vodními obaly, a tím pádem nemuselo dojít 

k dokonalé hydrataci pojiva a směs nemohla dokonale zreagovat. Dále pak konkrétně u GVS 

by bylo možné navýšit pevnost pomocí alkalického aktivátoru, ověření jeho účinků na strusku 

však nebylo předmětem této práce. 

 Nelze tedy jednoznačně doporučit jednoho a nejlepšího kandidáta z těchto tří pojiv, 

jelikož je zde několik dalších faktorů ovlivňující volbu pojiva. Velmi důležitý faktor je pro 

jednotlivé výrobní závody to, který typ strusky produkují, které strusky mají k dispozici, aby 

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 5 10 15 20 25 30

P
ev

n
o

st
 v

 t
la

k
u

 (
M

P
a

) 

Doba hydratace (dny) 

Závislost pevnosti v tlaku na době hydratace 

Brik. A - cement

Brik. B - pánv. str.

Brik. C - GVS

Brik. D - bez pojiva

Obr. 6  Závislost pevnosti v tlaku na době hydratace 
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to bylo ekonomicky a hlavně ekologicky výhodné. Neméně důležitý parametr je samotné 

chemické složení strusek, hlavně strusek pánvových, jejichž chemické složení je často velmi 

rozdílné. Použití cementu je podle výsledků experimentu přinejmenším sporné, navíc by jej 

závody k výrobě briket musely kupovat, což je nevítané finanční zatížení, a dnešní době kdy 

se počítá každý haléř tudíž nereálné. 
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