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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá způsoby zpracování ocelářských strusek a jejím využitím jak 

v hutním průmyslu, tak i v jiných odvětvích. V úvodu práce jsou tyto strusky rozděleny podle 

vzniku, chemického složení, mineralogického hlediska a fyzikálních vlastností. Dále jsou, na 

základě studia dostupné literatury, popsány metody zpracování a recyklace ocelářských 

strusek v České republice a v zahraničí. 

 

Klíčová slova: struska, ocelářská struska, výroba oceli, recyklace, zpracování 

 

ABSTRACT 

This paper deals with the ways of processing steel slag and its use in the metallurgical 

industry and in other sectors. At the beginning, they are divided by slag formation, chemical 

composition, mineralogical point of view and physical properties. Furthermore, based on the 

study of available literature, methods of processing and recycling of steel slag in the Czech 

Republic and abroad are described. 
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ÚVOD 

Metalurgické strusky vznikají jako nutný vedlejší produkt, při výrobě železa a oceli. 

Pomoci jejich složení, můžeme ovlivňovat kvalitu vyrobeného železa a oceli. Struska jako 

taková nám napomáhá dosáhnout požadované chemické složení, chrání před pecní a mimo 

pecní atmosférou, reguluje přenos tepla a snižuje jeho únik do okolí, zachycuje nekovové 

vměstky a jiné nežádoucí prvky. Na druhé straně nám negativně ovlivňuje energetickou 

bilanci (nutná energie na natavení struskotvorných přísad), způsobuje značné opotřebení 

vyzdívek tavicích agregátů. 

V minulosti byla struska považovaná za odpad a podle toho s ní bylo nakládáno. 

Převážně končila uskladněna na skládkách. Tento postoj se v dnešní době značně změnil a 

snahou všech hutních podniků je využití strusek jako druhotných surovin, buď zpětně při 

výrobě železa a oceli, nebo její zpracování a prodej. 

Vysokopecní struska ve světě, tak i u nás, se postupem času se stala cennou surovinou. 

Své uplatnění nachází hlavně ve stavebním průmyslu, jako umělé hutné kamenivo a surovina 

pro výrobu portlandského cementu. Její zpracování a prodej jsou pro hutní podniky finančně 

zajímavé. V dnešní době se zpracovává celý objem těchto strusek, a proto se tato práce tímto 

nebude dále zabývat. 

Tato práce je zaměřená na ocelářské strusky. I když je snaha tyto strusky zpětně 

využívat a recyklovat, přes to ještě určitá část končí bez využití na skládkách anebo je 

prodávaná za nízkou cenu jako méně hodnotné kamenivo. Pozornost bude věnovaná některým 

stávajícím technologiím a také výzkumům v oblastech zpracování těchto materiálů. 
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1 ROZDĚLENÍ OCELÁŘSKÝCH STRUSEK A JEJICH 

CHARAKTERISTIKA 

Většina oceli je dnes vyráběna v kyslíkových konvertorech a elektrických 

obloukových pecích (EOP). V naší republice jsou navíc jako jediné na světě ještě v provozu 

tandemové pece, jejichž princip je podobný jako u kyslíkových konvertorů. Další úprava oceli 

na požadovanou kvalitu probíhá na úseku sekundární metalurgie, kde vznikají další pevné a 

plynné produkty. Z důvodu ochrany ovzduší a přírody, je snaha všechny vedlejší odpady a 

produkty zachytávat a zpracovávat tak, aby nebyly znečišťujícími látkami. Mezi tyto, tak 

zvané druhotné suroviny, můžeme zahrnout i ocelářské strusky. 

1.1 Rozdělení ocelářských strusek 

Strusky může dělit podle různých kriterií. Jedním ze základních rozdělení je podle 

jejich vzniku. Jsou to pecní strusky a tak zvané pánvové, neboli strusky sekundární 

metalurgie. 

Pecní strusky v České republice vznikají v kyslíkových konvertorech, tandemových 

pecích a EOP pecích. Vznikají převážně oxidačním procesem, jen v EOP vzniká struska i 

redukčním procesem. 

Pánvové strusky jsou výsledkem mimo pecní, sekundární metalurgie. Její úkolem je 

úprava oceli na konečnou, požadovanou kvalitu. Patří sem procesy, jako je vakuové 

odplynění, rafinace inertními plyny, předehřev oceli na požadovanou teplotu a injektáž 

prachových přísad. 

Množství těchto strusek je značné. Podle údajů, které uvádí společnost EUROSLAG, 

bylo v roce 2012 v Evropě vyprodukováno při výrobě a úpravě 168 756 kt oceli přibližně 

21 400 kt strusek. To znamená měrnou produkci strusky 127 kg strusky/t oceli. Pokud 

použijeme tento údaj pro zjištění produkce strusky v České republice, dostaneme se k číslu 

644 kt strusky při výrobě 5 072 kt oceli v roce 2012. Samozřejmě tento údaj není zcela 

přesný, poněvadž množství strusky z jednotlivých agregátů není stejný. Musíme brát v úvahu, 

že v České republice se vyrábí jen něco málo přes 8 % oceli v EOP pecích, kdežto v celé 

Evropě tato výroba představuje celkem 38 % z celkové produkce oceli [1] [2]. 

Rozdíly mezi jednotlivými struskami, na základě chemického a mineralogického 

složení budou popsány v dalších kapitolách.  
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1.2 Chemické složení ocelářských strusek 

Jelikož strusky vznikají v různých zařízeních a požadavek na ně jsou někdy hodně 

rozdílné, je i jejich chemické složení značně variabilní. 

V zásadě lze říct, že pecní strusky jsou tvořeny struskotvornými materiály vsázky 

(vápno, okuje, magnezit, aglomerát), produkty oxidace prvků ze surového železa ( FeO , 

MnO, 2SiO , 52OP ) a oxidy vzniklými reakcí s vyzdívkou pánví (MgO , 32OAl  atd.), která 

se v průběhu zkujňovacího procesu opotřebovává. U strusek z EOP se navíc mohou 

vyskytovat sloučeniny vápna a síry (CaS ), jelikož v redukčním období, lze ocel, v tomto 

zařízení, jednak legovat a také odsiřovat. 

Pánvové strusky jsou tvořeny produkty dezoxidace (MnO, 2SiO , 32OAl ), 

struskotvornými materiály sazenými do pánve (vápno, šamot, syntetické strusky, magnezit 

atd.), pak také oxidy z opotřebení vyzdívky pánve (MgO , 32OAl ) a podílem pecní strusky, 

která do pánve přeteče při odpichu oceli. Množství této pecní strusky by měl být co nejmenší, 

protože je zdrojem 52OP . Při redukci tohoto oxidu se zvyšuje obsah fosforu v oceli, což je 

nežádoucí [3]. Obvyklé chemické složení ocelářských strusek je uvedeno v Tab. 1. 

Tab. 1: Chemické složení ocelářských strusek [4]. 

Struska z 
Chemické složení (hm.%) 

CaO SiO2 AL2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

EOP 

uhlíkaté oceli 
35-60 9-20 2-9 5-15 3-8 15-30 

EOP 

legované oceli 

39-45 24-32 3-8 8-15 0,4-2 1-6 

Kyslíkový 

konvertor 
30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-35 

Tandemová 

pec 
23 15 3 6 5 35 

Sekundární 

metalurgie 
30-60 2-35 5-35 1-10 0-5 0,1-15 

Tato chemická různorodost je však patrná hlavně u pánvových strusek, které vznikají 

při procesech sekundární metalurgie. Zde se dociluje požadovaného chemického složení oceli  
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před odléváním. Jak je vidět z průměrných hodnot, uvedených v následující Tab. 2, jsou  

rozdíly obsahů některých sloučenin, u různých skupin oceli, někdy dosti značné. Patrný je 

hlavně rozdíl v obsahu CaO , 2SiO  a 32OAl . 

Tab. 2: Průměrné chemické složení pánvových strusek pro určité druhy oceli [5]. 

Skupina oceli 

podle DIN 

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO 

(hm. %) 

H mimo H51UK,H58A 55,74 8,18 19,51 11,89 0,66 1,17 

K 55,86 7,94 17,71 15,48 0,34 0,98 

H58A 57,09 8,17 15,08 15,21 0,44 1,18 

Trafo 58,81 4,70 5,77 29,09 - 0,71 

B bez Si 60,62 8,05 3,94 30,21 0,08 1,04 

B s Si 54,48 5,62 11,33 22,19 0,33 1,53 

T 53,89 7,29 14,89 19,10 0,57 1,17 

C s Si 47,59 8,41 21,88 10,82 0,99 2,87 

C bez Si 43,57 8,27 13,51 11,96 3,30 9,35 

H51UK 48,19 8,29 19,18 17,26 0,46 1,72 

 

Skupina oceli 

podle DIN 

P2O5 Cr2O3 MnO Fe S Bazicita 

(hm. %) 

H mimo H51UK,H58A 0,06 0,04 0,97 0,96 0,32 2,97 

K 0,04 0,03 0,58 0,76 0,31 3,23 

H58A 0,06 0,04 0,78 1,01 0,33 3,90 

Trafo 0,13 0,03 0,12 - 0,39 10,44 

B bez Si 0,02 0,02 0,54 0,85 0,59 15,93 

B s Si 0,03 0,05 0,57 - 0,21 4,85 

T 0,01 0,07 0,69 1,01 0,27 3,73 

C s Si 0,14 0,12 4,50 - 0,13 2,21 

C bez Si 0,32 0,32 5,03 - 0,43 3,41 

H51UK 0,07 0,09 1,04 - 0,27 2,57 

Z chemického složení struky můžeme podle molekulární teorie (předpokládá výskyt 

oxidů v roztavené strusce) vypočíst zásaditost, neboli bazicitu. Podle těchto výpočtu se  
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strusky dělí na kyselé, středně zásadité a silně zásadité. Strusky kyselé, jejichž bazicita se  

pohybuje v rozmezí 1,3-1,5, středně zásadité 1,8-2,2 a silně zásadité více jak 2,5. Většina 

ocelářských strusek, a pak zvláště pánvové strusky, je silně zásaditého charakteru. Pro tyto 

výpočty se užívá několika různých vzorců, především: 

 
 2

1
SiO%

CaO%
B                                                                                                                (1) 

 
   522

2
OP%SiO%

CaO%
B


                                                                                            (2) 

   
   322

3
OAl%SiO%

MgO%CaO%
B




                                                                                          (3) 

kde:  YXOMe%  je hmotnostní obsah daného oxidu 

Dalším vyjádřením zásaditosti strusek je pomocí obsahu volného CaO . V zásadité 

strusce, která rovněž obsahuje kyselé oxidy, je obsah volného CaO  dán rozdílem mezi 

analyticky stanoveným obsahem CaO  a podílem CaO , který je vázaný na kyselé oxidy. 
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Cao
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SiO

CaO
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M
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SiO%

M
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CaO%CaO%
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                            (4) 

kde: CaoM je molární hmotnost oxidu vápenatého (kg.mol
-1

) 

2SiOM je molární hmotnost oxidu křemičitého (kg.mol
-1

) 

52OP
M je molární hmotnost oxidu fosforečného (kg.mol

-1
) 

Bazicitu můžeme rovněž vyjádřit jako přebytek zásaditých oxidů v molech. 

   
3232522 OFeOAlOPSiOMnOMgOCaO4 nn2n4n2nnnB                                   (5) 

kde:
YXOMen  je počet molů jednotlivých oxidů 

Na základě bazicity jsou vysvětlovány některé chemické reakce, které probíhají mezi 

struskou a roztaveným kovem. Je však třeba říci, že ne zcela přesně a úplně. 

Podle iontové teorie (předpokládá disociaci oxidů ve strusce až na anionty a kationty) 

je vyjádření zásaditosti strusky odvozeno z Lewisovy elektronové teorie kyselin a zásad. 

Podle ní je zásaditost definovaná, jako aktivita volných kyslíkových iontů. V struskách tyto 

ionty vznikající tepelným rozkladem zásaditých oxidů, jako jsou CaO , MgO , MnO, FeO  a 

jiné, které mají iontovou vazbu. Na straně druhé kyselé oxidy jsou schopny na sebe vázat tyto  
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ionty, vytvářet tak komplexní anionty ( .atdPO,SiO,SiO 3

4

2

3

4

4

 ) a tím snižovat aktivitu  

volných kyslíkových iontů. 

Dalším důležitým pojmem je oxidační schopnost strusky. To znamená schopnost 

strusky rozpouštět kyslík v tavenině kovu. Tuto schopnost lze vyjádřit, jak z molekulární 

(Rovnice 6) tak iontové teorie (Rovnice 7), pomocí rovnovážné konstanty (Nernstův 

rozdělovací koeficient). 

 
 

 O

CaO

O
a

a
K                                                                                                                  (6) 

kde:  OK  je rovnovážná konstanta 

 CaOa  je aktivita oxidu železnatého ve strusce 

 Oa  je aktivita atomárně rozpuštěného kyslíku v kovu 

 
   

 O

OFe

O
a

aa
K

22  
                                                                                                      (7) 

kde:  OK  je rovnovážná konstanta 

 2Fea  je aktivita kationtu železa ve strusce 

 2Oa  je aktivita aniontu kyslíku ve strusce 

 Oa  je aktivita atomárně rozpuštěného kyslíku v kovu 

Na základě těchto rovnic a jistých předpokladů, můžeme vypočítat maximální 

rozpustnost kyslíků v železe podle níže uvedené rovnice: 

  734,2
T

6320
O%log max                                                                                        (8) 

kde:  maxO%  je maximální rozpustnost kyslíku při dané teplotě  

T je teplota roztaveného železa (K) 

Obdobně jako oxid železitý  FeO  se chová i oxid manganatý  MnO , který je rovněž 

schopen zanášet kyslík do kovu. Jeho rozdělení můžeme popsat stejným způsobem Zbývající 

oxidy obsažené ve strusce (CaO , MgO , 32OAl  aj.) tuto schopnost postrádají, protože nejsou 

v tavenině železa rozpustné a to znamená, že do něj nemohou vnášet kyslík [3] [6]. 
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1.3 Mineralogické složení ocelářských strusek 

Mineralogické složení strusek je rovněž velmi pestré. Opět závisí na typu agregátu, 

kde struska vznikla, na kvalitě a jakosti vyráběné oceli, použitých struskotvorných přísadách a 

rovněž na tepelném režimu vzniku strusky. Podstatný vliv, na toto složení, má také průběh 

chlazení. Ve ztuhlých struskách bylo zjištěno přes sto mineralogických složek. Kromě oxidů 

jsou v nich obsaženy také karbidy, nitridy, fluoridy a jiné značně složité sloučeniny. Tab. 3 

obsahuje názvy a chemické označení některých minerálů, které se ve struskách vyskytují [7]. 

Tab. 3: Hlavní minerály v pomalu chladnoucích ocelářských struskách [7]. 

Název minerálu Vzorec 

Merwinit C3MS2 (3CaO.MgO.2SiO2) 

Dikalciumsilikát C2S (2CaO.SiO2) 

Rankinit C3S2 (3CaO.2SiO2) 

Wollastonit CS (CaO.SiO2) 

Diopsid CMS2 (CaO.MgO.2SiO2) 

Monticellit CMS (CaO.MgO.SiO2) 

Gehlenit C2AS (2CaO.Al2O3.SiO2) 

Forsterit M2S (2MgO.SiO2) 

Sulfidy CaS, MnS, FeS 

Trikalciumsilikát C3S (3Cao.SiO2) 

Kalciumaluminát CA (CaO.Al2O3) 

Kalciumferit CF (CaO. Fe2O3) 

Olivín 2MgO.SiO2+2FeO.SiO2 

RO fáze FeO+MnO+CaO+MgO 

Vápno CaO 

Periklas MgO 

Poznámka: v závorkách je uvedeno přesné chemické značení 
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1.4 Fyzikální vlastnosti strusek 

1.4.1 Hustota strusek 

Hustota je experimentálně velmi málo prozkoumaná. Byly zkoumány jen jednoduché 

soustavy, jako 2SiOFeO , 2SiOCaOFeO  , 32OAlCaO  , 322 OBOLi  , 32OBCaO  C  

a několik dalších. Vzorec, který lze použít pro orientační výpočet hodnoty hustoty,  

předpokládá, že se tavenina chová, jako ideální roztok. Tato podmínka, u roztavených strusek,  

bývá málo kdy splněná, a proto tento výpočet může být značně nepřesný: 











i

ii

i

ii

Vx

Mx

                                                                                                             (9) 

Kde: ix  je molární zlomek 

iM  je molární hmotnost [kg.mol
-1

] 

iV  je molární objem [m
3
.mol

-1
] 

Orientačně lze hustotu, křemičitanů ve strusce při teplotách kolem 1500-1750 °C, také 

odvodit z jejich hodnot hustoty při 25 °C a poté snížením o dané procento. Ty to hodnoty jsou 

uvedeny v Tab. 4, která byla sestavena na základě studia polykomponentních soustav skel, 

které se struskám částečně podobají [8] [9]. 

Tab. 4: Snížení hustot vlivem objemové dilatace materiálů při tepelné zátěží 

struskových systémů [9]. 

Typ sloučeniny 
Snížení hustoty o dané % při teplotách  

1550-1750 °C 

MexOy.2SiO2 8 

MexOy.SiO2 12 

2MexOy.SiO2 10 

1.4.2 Teplota tání strusek 

Jelikož strusky jsou složitými soustavami různých sloučenin, nelze přesně určit teplotu 

tání. Tento proces probíhá v určitém teplotním intervalu, což znamená, že ve strusce bude při 

tavení jak pevná tak kapalná fáze. Teploty tání strusek jsou převážně nižší než teploty tání 

čistých sloučenin, z nichž se strusky skládají. 
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Pro určení těchto teplot se v praxi využívají fázové diagramy, které byly sestaveny na 

základě rozsáhlých výzkumu. Tyto diagramy lze nalézt v Atlasu strusek (Slag atlas). Jelikož 

ocelářské strusky jsou z velké části (75-90 %) tvořeny oxidem vápenatým, oxidem 

křemičitým a oxidem hlinitým, využívají se ke stanovení intervalu teplot tání, fázové 

diagramy těchto oxidů. Příklad můžeme vidět na Obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Fázový diagram 322 OAlSiOCaO   [10]. 
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1.4.3 Viskozita strusek 

Viskozita je fyzikální vlastností strusek, která se projevuje při jejich toku. Opakem 

viskozity je tekutost. Viskozita vzniká vnitřním třením mezi vrstvami taveniny. Pohybuje-li se 

některá z vrstev taveniny rychleji než její přilehlá vrstva, snaží se rychlejší vrstva zrychlovat 

pomalejší a ta se naopak snaží rychlejší brzdit. Příčinou jsou přitažlivé síly, které působí mezi 

atomy a molekulami různých vrstev. 

Viskozita roztavených strusek závisí na teplotě, chemickém složení a velikosti a 

pohyblivosti aniontů ve strusce obsažených. S rostoucí teplotou, a tím i disociací aniontových 

komplexů, viskozita klesá. Naopak s rostoucí bazicitou, například s rostoucím obsahem CaO  

a MgO , viskozita stoupá, poněvadž při vysokých koncentracích, například MgO , dochází 

k vylučování krystalku periklasu, které způsobují zvýšení vnitřního tření [11]. 

V praxi se viskozita měří pomocí viskozimetrů, nebo se její teplotní závislost 

vypočítavá pomoci Frenkelova vztahu [9]: 










 T

B

eTA                                                                                                             (10) 

kde:  je dynamická viskozita ( sPa  ) 

B,A  jsou konstanty taveniny 

T  je teplota (K ) 

1.4.4 Povrchové a mezifázové napětí ocelářských strusek 

Tyto další dvě vlastnosti strusek jsou taktéž důležité. Neexistuje však jednoznačný 

matematický model, který by se dal použít a tak se studium těchto vlastností obrací hlavně 

k experimentálním metodám. Obě napětí nám ovlivňují vyplouvání nekovových vměstků a 

jejich následné zachytávání ve strusce, což je jeden z hlavních mechanizmů umožňující 

dosáhnout požadovanou čistotu oceli. Rovněž ovlivňují pronikání strusky do žáruvzdorných 

vyzdívek výrobních agregátů a tím možnost způsobit jejich korozi. A rovněž na nich závisí 

smáčení povrchů [11]. 

Strusky mají ještě mnoho dalších vlastností, které se dají zkoumat. Největší problém 

při výzkumu je široké pásmo tavitelnosti strusek, což je způsobeno značnou variabilitou jejich 

složení. 
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2 OBJEMOVÁ STÁLOST OCELÁŘSKÝCH STRUSEK 

Než se budeme zabývat samotným zpracováním strusek, naznačíme si nejdůležitější 

problém, který se při této činnosti vyskytuje. 

Při zpracování ocelářských strusek, které jsou čisté a nesmíchané s jiným hutním 

odpadem (například hutní keramikou) není hlavní problémem jejich ekologické kritérium, jak 

si někteří neinformovaní lidé myslí. I když byla ocelářská struska donedávna považovaná za 

odpad, chemické rozbory jejich výluhů, obsahy těžkých kovů a ekotoxicita jsou ve většině 

případů v rámci norem. Problémem je objemová stálost, přesněji řečeno nestabilita, neboli 

rozpadavost [7]. 

Ke změnám objemů dochází hned z několika důvodů: 

- reakce volných oxidů CaO  a MgO  s vodou a reakce s 2CO , kdy vznikají 

hydroxidy a karbonáty 

- polymorfní přeměny SC2  

- hydratace SC2  a SC3  na CSH  fáze a hydratace aluminátů 

2.1    Reakce CaO a MgO s vodou a s CO2 

Tyto reakce probíhají, pokud je ve strusce tak zvané volné CaO  nebo MgO . Při 

těchto reakcích, které jsou uvedené níže, dochází ke změnám objemů z důvodu fázových a 

krystalových struktur: 

22 )OH(CaOHCaO                                                                                               (11) 

OHCaHCOOH2CO)OH(Ca 2222                                                                (12) 

OHCaCO2COOHCaHCO2 23222                                                               (13) 

 22 OHMgOHMgO                                                                                             (14) 

  OHMgHCOOH2COOHMg 23222                                                            (15) 

OHMgCO2COOHMgHCO2 23223                                                             (16) 

Navíc sloučenina 3CaCO  se může vyskytovat jako kalcit (s trigonální soustavou), 

nebo aragonit (s ortogonální soustavou), což znamená různý objem krystalických mřížek. 

Totéž platí i pro sloučeniny s oxidem hořečnatým (MgO ), kdy za určitých podmínek může  
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vznikat 3MgCO  (magnezit, s trigonální soustavou) a v případě společného výskytu MgO  a 

CaO  vzniká sloučenina 23 )CO(CaMg  (dolomit, s ortogonální soustavou) [4]. Porovnání 

objemových změn je znázorněno na Obr. 2. 
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Obr. 2: Porovnání objemových změn vznikajících minerálu vůči oxidům [4]. 

Jak lze vidět, dochází při těchto reakcích nejprve ke značnému zmenšení objemu až 

téměř na polovinu původního objemu oxidu. Při dalších reakcích se naopak objem nových 

sloučenin může zvětšit i více jak čtyřikrát, což má za následek rozpadavost strusky při těchto 

strukturálních přechodech. 

2.2    Polymorfní přeměny C2S 

Další objemovou nestabilitu ocelářských strusek způsobuje minerál SC2 , tak zvaný 

dikalciumsilikát, jehož přesný vzorec je 2SiOCao2  . Tento minerál se může ve struskách 

vyskytovat ve třech polymorfních, krystalických strukturách. Vznik modifikace závisí na  
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rychlosti chlazení. U pomalu chladnoucích ocelářských strusek se vyskytuje modifikace  

SC2 , která je inertní vůči hydraulickým procesům. U rychle zchlazovaných strusek se 

vyskytují formy SC2  a SC2 , v teplotních intervalech   od 1420 °C až po 680 °C a  

  při teplotách 680-500 °C. Pod teplotou stability   modifikace (500 °C), přechází tato 

v modifikaci  , což je doprovázeno snížením hustoty a asi 10 % změnou objemu. To má za 

následek vznik trhlin a rozpad na menší částice. Tyto trhliny lze dobře vidět na Obr. 3, kde 

bílá síť představuje trhliny vzniklé při těchto změnách modifikací [7]. 

 

Obr. 3: Ocelářská struska pánvová, převážně sklovité fáze (hnědá zrna) s četnými trhlinami (síť 

bílých čar) a krystalickou fázi (žlutohnědé zrno) [4]. 

(foto J.Ščuka) 

Tuto   modifikaci ve struskách stabilizuje oxid fosforečný ( 52OP ), který s min 

vytváří tuhý roztok 522 OPCaO3SiOCaO2  . Podobný účinek mají i jiné oxidy, jako 

například oxid chromitý ( 32OCr ), nebo oxid boritý ( 32OB ). Někdy se rozpad strusek 

neuskuteční hned během chlazení, ale až následně v průběhu několika dní. Stabilizace  
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SC2  formy ve struskách je základním předpokladem, při jejich následném použití jako 

kameniva pro stavební účely [7]. 

Výskyt modifikačních změn SC2  je záležitosti hlavně pánvových strusek, ale nelze je 

vyloučit i u strusek konvertorových, z EOP, či tandemových pecí. 

2.3    Hydratace C2S a C3S na CSH fáze a hydratace aluminátů 

Stejně jako hydratace CaO , nebo MgO , je i hydratace dikalciumsilikátu, 

trikalciumsilikátu a aluminátu doprovázená změnou objemu (asi 10 %) a tudíž i rozpadavosti 

strusky. Jak bylo uvedeno v minulém odstavci je modifikace SC2  vůči hydrataci netečná. 

To však neplatí pro zbývající dvě formy. Hydratací především SC2  vzniká kalcium 

silikátový hydrát. Podobně jako SC2  může být hydratován i trikalciumsilikát 

( 2SiOCaO3  ), který se ovšem v ocelářských struskách vyskytuje sporadicky. 

Součástí strusek bývají rovněž Ca-alumináty ( 32OAlCaO3  ) a Ca-aluminátferrity  

( 3232 OFeOAlCaO4  ). Jejich výskyt je mnohem menší, z důvodu nižšího obsahu 32OAl . 

Přesto se i ony podílí na objemové nestabilitě. Jejich hydratace probíhá velmi rychle a za 

značného uvolňování tepla. Trikalciumaluminat může tvořit s jinými sloučeninami pevné 

roztoky. Vznikají hexagonální krystaly přibližného složení OH13OAlCaO4 232  , které 

ztrátou vody přecházejí na OH6OAlCaO3 232  ,jež má kubickou mřížku. V důsledku této 

rekrystalizace dochází ke změnám objemu, otevření zrn strusky a následnému průniku vody 

do těchto zrn. 

Všechny reakce spojené s hydratací a následným rozpadem, jsou ovlivněny podílem 

sklovitých a krystalických části ocelářských strusek. Sklovité fáze se snadno hydratují a tím i 

mění, většinou zvětšují svůj objem. Jak je vidno na objemovou stálost působí velké množství 

faktorů, které navíc působí souběžně, a proto je doba rozpadu velmi rozlišná a špatně 

stanovitelná [4]. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ OCELÁŘSKÝCH STRUSEK 

V této části práce se budeme zabývat různými technologiemi zpracování strusek. Na 

základě studia dostupné literatura, bude uvedeno několik možností zpracování strusek, které 

se používají, nebo byly experimentálně odzkoušeny, ale i některé zajímavé studie naznačující 

další možné využití strusek. 

Ocelářská struska představuje objemově největší vedlejší produkt při výrobě oceli. 

Procentuální využívání těchto strusek v roce 2010 v rámci Evropy je patrné z Obr. 4. Jak si 

můžeme povšimnout, není zpracováván celý objem výskytu a část, asi 13 %, jí stále končí 

trvale na úložištích. Hmotnostně toto množství představuje 2 899 kt dopadů. Proto je nutný 

další výzkum v oblastech zpracování, aby ekologické zatížení přírody hutní výrobou bylo co 

nejmenší. 

 

Obr. 4: Použití ocelářských strusek v Evropě v 2010: 22,3 milionů tun [1]. 
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3.1    Zpracování ocelářských strusek ve struskových jamách 

Jedním ze základních způsobů zpracování představuje jejich vylití a zchlazení ve 

struskových jamách. Toto chlazení probíhá většinou vzduchem a částečným skrápěním 

vodou. Snahou hutních podniků, je získat objemově stálý materiál. Z těchto důvodů se 

v některých podnicích upravuje chemické složení ocelářských strusek a reguluje rychlost 

chlazení. 

Po zchlazení dochází 

k těžbě a zpracování 

tohoto materiálů. Pro 

tento účel jsou 

využívány linky, které 

jsou schopny drtit 

zchlazenou strusku a 

třídit struskové frakce 

různých průměrů. Při 

tomto zpracování se 

magnetickou separací 

získávají železné 

podíly obsažené ve 

strusce. Tato linka se 

většinou skládá 

z několika drtičů, 

třídiček a několika 

separátorů kovů. 

Pásové dopravníky 

zabezpečují pohyb 

materiálu mezi těmito 

zařízeními. Schéma 

takovéto linky je možno vidět na Obr. 5. 

Je nutno podotknout, že tento způsob zpracování má za následek značné zvýšení 

prašnosti v místě zpracování. U nás se značná část ocelářské strusky, hlavně frakce většího 

 

Obr. 5: Schéma drticí linky, pro zpracování ocelářských 

strusek v závodě Nippon Steel Corporation [12]. 
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 průměru, využívá jako součást vysokopecní vsázky. Tímto způsobem, je možno větší část 

oxidů železa vrátit zpět do koloběhu, kde ho lze opět redukovat. Jediným limitujícím faktorem 

je obsah fosforu ve zpracované strusce. Jeho přebytek negativně ovlivňuje kvalitu surového 

železa, protože ve vysoké peci přechází do taveniny [13]. Využití ocelářských strusek, 

zpracovaných ve struskových jamách, v naší republice je popsáno v Tab. 5. 

Tab. 5: Materiálové využití ocelářských strusek [4]. 

Struska 
Oblast 

využití 

Požadavky na 

zpracování 
Označení Využití Výhody 

ocelárenská 

pecní 

hutnictví 

demetalizovaná 

s vysokým obsahem 

FeO, bez požadavku 

na chladnutí 

recyklát 

Součást 

vsázky do 

aglomerace a 

vysoké pece 

úspora přírodních 

zdrojů 

demetalizovaná 

s vysokým obsahem 

Cao, MgO, Al2O3, bez 

požadavku na 

chladnutí 

recyklát 

dávkuje se do 

pecního 

agregátu, ve 

kterém vznikla 

úspora přírodních 

zdrojů, snížení 

energetické 

náročnosti při 

vytváření 

primární strusky 

stavebnictví 

pomalu chlazená, 

demetalizovaná 

s upravenou zrnitosti, 

musí vykazovat nízký 

obsah volného Cao a 

Mgo 

umělé 

těžké 

kamenivo 

zpevňující 

podklad do 

asfaltových 

směsí, vodní 

stavitelství 

úspora přírodních 

zdrojů 

Vyžaduje rychle 

zchlazení, nutno 

stabilizovat β-C2S 

- 

do cementů a 

betonů, způsob 

využití není 

zahrnut 

v ČSN EN 

úspora přírodních 

zdrojů 

ocelárenská 

pánvová 
hutnictví 

demetalizovaná s 

vysokým obsahem 

Cao, MgO, Al2O3, 

bez požadavku na 

chladnutí 

recyklát 

dávkuje se do 

pecního 

agregátu, ve 

kterém vznikla 

úspora přírodních 

zdrojů, snížení 

energetické 

náročnosti při 

vytváření 

primární strusky 

ocelárenská  

Pánvová a 

pecní 

stavebnictví rychle zchlazená - 

alkalicky 

aktivovaná 

pojiva 

úspora přírodních 

zdrojů 

 

3.2    Atomizace strusek firmy Ecomaister Co., Ltd. Korea 

Tato technologie umožňuje přímé zpracování tekuté strusky, jak z konvertorů, tak 

z EOP pecí, za pomocí jejího rozptýlení tlakovým vzduchem s příměsí vody a katalyzátoru. 

Tekutá struska je nalévaná z pánve do usměrňovacího žlabu. Pod tímto žlabem se  
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nachází tryska pod úhlem 45° nebo 30°. Touto tryskou je pod tlakem 7 atmosfér vháněn 

 vzduch s příměsemi a do něj vtéká struska, jak je vidět na Obr. 6. 

 

Obr. 6: Systém atomizace strusky SAT [14]. 

Ta je následně rozfoukaná a rychle zchlazená do podoby kulatých broků, tak zvaných 

PS Ball (Precious Slag Ball), které jsou vidět na Obr. 7. Tyto PS Ball jsou kuličky, 

se spinelovou strukturou, o průměru 0,1 až 4,5 milimetrů, které neobsahují volné oxidy CaO  

a 32OFe . Ty se rychlým zchlazením slučují do stabilních sloučenin jako je 32OFeCaO  , 

322 OFeSiO   a 32OFeMgO  . 

 

Obr. 7:  Precious Slag Ball [14]. 
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Tímto způsobem lze zpracovat 75 až 80 % tekuté strusky. Zbývající struska, která 

obsahuje i Fe  kov, se zpracovává obvyklým chlazením ve struskových jamách s následným 

drcením a separací kovového podílu.  

Dalším zpracováním tohoto produktu probíhá na třídící lince, kde se tyto spinelové 

kuličky, třídí podle velikosti a následně balí. Tento výrobek má zásluhou objemové stálosti 

(neobsahuje volné CaO  ani MgO ), poměrně velké sypné hmotnosti (2,3 kg.dm
-3

) a vysoké 

tvrdosti (739,8 podle Vickerse) značné využití. Používá se jako abrazivní materiál pro 

tryskání a broušení, využívá se pro povrchovou úpravu střešních krytin, pro asfaltové a 

betonové směsi, výrobu závaží a také například jako filtrační materiál.  

Navíc se tímto postupem snižuje prašnost při zpracování ocelářských strusek a 

zásluhou stabilizace objemu a tím možnosti nebezpečných výluhů, tento produkt ekologicky 

minimálně zatěžuje životní prostředí [15]. 

3.3    Technologie zpracování strusky pro OAO OMK Steel ve Vyksa 

(Rusko- Nižnij Novgorod) 

Tento projekt na zpracování pánvové a ocelárenské strusky vypracovali vědci 

z IP Bardin výzkumného ústavu hutnictví z Moskvy. Skládá se ze dvou fází zpracování 

ocelářské strusky. 

Prvním stádiem je chemická úprava strusky. Jelikož výrobní závod ve Vyksa 

disponuje jen EOP pecemi, všechno železo obsažené v ocelářské strusce ve formě oxidů, které 

se v jiných závodech zpracovává ve vysokých pecích, by bylo prakticky nevyužito. Toto 

množství není nezadatelné, jelikož jak je v článku uvedeno, tyto oxidy tvoří 15 až 40 % 

z celkového objemu těchto strusek. Navíc tato technologie počítá s okamžitou chemickou 

úpravou, hned po stažení strusky, a tím vlastně ušetřením energie pro znovu natavení. 

Experimentálně bylo zpracováno 50 kg strusky, která vzniká při výrobě oceli v EOP. Tato 

struska byla obohacená 2 kg živce, kvůli snížení viskozity a tím zvýšení tekutosti. Tento krok 

je důležitý z důvodu následného zpracování. Do této strusky je pak vháněn uhlík ve formě 

mletého černého uhlí nebo lignitu, čímž dochází k redukci oxidů železa a jeho formování do 

kapiček čistého železa Chemická složení na počátku a během redukce po 10, respektive 

20 minutách procesu, jsou porovnána v Tab. 6. Celková hmotnost takto vyredukovaného 

železa je 4 kg, což znamená 8 až 9 % z celkové váhy strusky [16]. 
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Tab. 6: Změna chemického složení během redukce ocelářské strusky [16]. 

 
CaO MgO SiO2 Al2O3 FeXOY 

[hm. %] 

Počáteční struska 34,6 5,2 15,8 3,9 37,6 

Struska po 10 min. redukce 35,9 25,7 18,34 6,1 10,8 

Struska po 20 min. redukce 36,7 8,17 19,62 6,4 5,8 

 

Další etapou je zpracování této strusky na Barabanny bubnovém krystalizátoru. Jedná 

se o vylepšení Ruského patentu č. 2018494, na jehož základě byla postavena granulace 

strusky v Bao Steel plant v Číně [17]. Principem tohoto patentu je ochlazování strusky 

v bubnu naplněném železnými koulemi. Na těchto koulích se struska zchladí, odloupává se a 

propadává dolů do jímky s vodou, kde se dochlazuje. Schéma je uvedené na Obr. 8. 

 

Obr. 8:   Schéma Ruského patentu č. 2018494 [17]. 

Rozdíl u navrhovaného krystalizátoru je ten, že ocelářská struska není přiváděná do 

bubnu, ale na povrch bubnu, kde přes otvory propadává dovnitř na kovové koule. Na nich 

dochází ke zchlazení z teplot 1500 až 1600 °C na teplotu 800 až 300 °C. Materiál propadává 

dolů na pásový přepravník. Nad tímto pásem jsou umístěny ochlazovací vodní trysky a 

odsávání páry a plynů. Na konci dopravníku je magnetický separátor, kterým jsou ze 

struskové drtě vyseparovány kovové podíly. Ovšem hlavní rozdíl je v určení množství strusky 

zpracovávané v krystalizátoru, množství chladící vody a poměru hmotnosti zpracovávané  
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strusky a kovových koulí, tak aby bylo zabezpečeno intenzivní chlazení. Bylo stanoveno, že  

ideální poměr mezi hmotností strusky a hmotností kovových koulí je 0,11 až 0,13. Výkon 

tohoto systému byl vypočten na 3 tuny, maximálně 5 tun za minutu. Spotřeba chladící vody se 

pohybuje od 0,3 do 0,5 m
3
 na tunu zpracované strusky. Schéma navrhované linky s jejími 

jednotlivými částmi je vyobrazeno na Obr. 9 [16]. 

 

Obr. 9: Schéma zpracování ocelářské strusky na bubnovém krystalizátoru [16]: (1) 

bubnový krystalizátor; (2) pásový dopravník; (3) vodní chladicí systém; (4) 

odsávaní páry a plynů; (5) magnetický separátor 

 

Výhodou této nové technologie je značné snížení podílů jemných částic a také vlhkosti 

výsledného produktu. Jak vyplývá z porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých frakcí 

s výrobky z Bao Steel plant v Číně, došlo ke značnému navýšení objemu frakce o rozměru 

10-40 mm. Tento nárůst z 9,2 % na 67,7 % je velice výhodný, protože rozměr této frakce je 

dobře použitelný jako kamenivo ve stavebním průmyslu [16]. 

3.4    Využití pánvových strusek v ArceloMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi hlavní výrobce oceli u nás. Roční výskyt 

ocelářských strusek ze sekundární metalurgie se pohybuje kolem 70 kt. Většina končí na 

uložišti bez dalšího využití, i když obsahují materiál s vysokým obsahem CaO  a 32OAl . U 

těchto strusek dojde po zchlazení a ve většině případů i rozpadu na prášek, jen k vyseparování  
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kovových slitků.  

Autoři článku [18] se ve své práci zabývali možnostmi znovu využití těchto 

pánvových strusek při rafinaci oceli na sekundární metalurgii. Tento výzkum probíhal 

v několika oblastech a následné provozní zkoušky měly prokázat uplatnění v praxi. 

Nejprve bylo provedeno srovnání jednotlivých druhů rafinačních strusek podle 

fyzikálně-chemických parametrů. Z hlediska dalšího využití těchto strusek je důležitý obsah 

síry v těchto struskách a rovněž obsah lehce redukovatelných oxidů, mezi něž patří 

325232 OCr,OP,MnO,OFe,FeO .Na základě těchto porovnání, pak byly pro zpětnou recyklaci 

vybrány strusky vznikající při výrobě bezkřemíkatých oceli s interním označením B30S a 

B37S. Chemické složení těchto strusek je uvedeno v Tab. 7 [18]. 

Tab. 7: Chemické složení strusek vznikají při výrobě oceli B30S a B37S [18]. 

Jakost 

oceli 
 

(hm%) 
Bazicita 

FeO P2O5 MgO SiO2 Al2O3 

B30S 

min. 0,72 0,01 3,75 3,50 29,95 13,63 

max. 1,50 0,03 6,23 4,10 41,60 17,56 

průměr 0,99 0,02 5,04 3,54 34,20 16,27 

B37S 

min. 0,66 0,01 4,14 3,50 25,18 10,35 

max. 2,56 0,27 9,79 4,99 43,00 17,73 

průměr 1,17 0,03 5,70 3,63 32,72 15,46 

 CaO Cr2O3 MnO Fe2O3 S  

B30S 

min. 52,53 0,02 0,12 0,03 0,146  

max. 61,55 0,05 0,37 4,37 0,365  

průměr 57,58 0,03 0,26 1,69 0,255  

B37S 

min. 50,16 0,02 0,15 0,00 0,350  

max. 62,15 0,29 1,92 5,05 0,720  

průměr 56,21 0,05 0,70 1,53 0,590  

Jelikož strusky s pánvové metalurgie mají značnou objemovou nestabilitu, čímž 

dochází k rozpadů až na prach, další oblastí, kterou je nutno se zabývat, je granulometrie. 

Z provedených bilancí bylo zjištěno, že 55,8 % těchto strusek je tvořeno částicemi do 1 mm a 

jen asi 18 % jsou kusové podíly velikosti 32 až 150 mm. Z tohoto důvodu je pro další využití 

nutno tyto materiály zkusovět. Byla navržená technologie peletizace a briketace. Schéma je 

zachyceno na Obr. 10. Po nezbytném roztřízení, vyseparování kovových  
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slitku a drobných kovových podílů, dochází k homogenizaci a samostatnému zkusovění  

prachových podílů s materiálem na bázi 32OAl  a vápenného hydrátu. Po následném sušení, 

k docílení maximální 3 % vlhkosti, dochází ke zrání těchto briket, po dobu jednoho týdne [5]. 

 

Obr. 10: Schéma paletizační a briketizační linky [5]. 

Samotné provozní zkoušky proběhly na 200 tunové pánvové peci v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Bylo sledováno hlavně odsíření oceli a spotřeba struskotvorných přísad. Na 

počátku experimentu byly při vytváření rafinační strusky, kromě briket z odpadní pánvové 

strusky, používány vápenné brikety a ředicí přísada 32OAl  pod názvem Alcaten. Postupně 

byl zvyšován podíl odpadních strusek na maximální možnou míru a operativně byly 

dodávány zbývající přísady dle potřeby. Cílem bylo ověřit volnou sulfidickou kapacitu. 

Zkoušky začaly u těch jakostí ocelí, u kterých není zvýšený požadavek na odsíření [18]. 

Byly porovnávaný výsledky při výrobě sedmi typů ocelí. U většiny taveb byl 

stupeň odsíření s využitím briket z odpadní strusky větší. Tento rozdíl se pohyboval od 

4,59 % až po 21,90 %. Jen u jedné tavby bylo odsíření prakticky stejné a u nejnáročnější 

oceli T52X, kde požadavek na obsah síry je do 0,010 hm.%, bylo nižší o necelých 13 %. 

K dobrému odsíření přispívala zvýšená tekutost vytvořené rafinační strusky, i když  
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převážně bylo použito méně ředicí přísady ve formě Alcatenu. U některých typů oceli  

bylo toto množství minimální a u jednoho dokonce nulové. Průměrná spotřeba klesla 

o 206,6 kg na tavbu a činila průměrně 90,4 kg. Podobně to bylo u spotřeby vápna, která klesla 

o 2,26 až 3,98 kg.t
-1

 vyrobené oceli, což znamená průměrné snížení spotřeby o 841,4 kg na 

200 t tavby. Z hlediska recyklované odpadní pánvové strusky, její podíl se pohyboval mezi 

50 až 75 % na tavbu. Nutno podotknout, že konečné množství rafinační strusky bylo vyšší než 

u běžné technologie [18]. 

Z výsledku je patrné, že lze zpětně využívat odpadních pánvových strusek. Pro tyto 

účely jsou vhodné strusky s obsahem 2SiO  do 5 hm.%. Nezbytným předpokladem pro tuto 

technologií jsou nutné úpravy, co se týče kusovosti a demetalizace. Tekutost strusek 

s přídavkem recyklované strusky byla vyšší a tím bylo možno použít méně ředicích přísad. 

V průměru bylo docíleno lepšího odsíření ocelí [18]. 

3.5    ZEWA systém zpracování odpadních materiálů z ocelářství 

Jedním z velice zajímavých projektů v posledních letech, který se zaměřoval mimo 

jiné i na využití konvertorových strusek, byl ZEWA system, neboli Zero-Waste process, tak 

zvaný bezodpadový systém. Tohoto mezinárodního projektu se zúčastnilo několik institucí a 

firem z několika státu. Byly to CRM, VAI, ARCELOR, ProfilARBED, Ugine&ALZ, 

LAFERGE, ICPC, SME Cometsambre a hlavně Vítkovice a.s., na jejichž území se tento 

projekt realizoval [19]. 

Za tímto účelem byla upravena jedna z elektrických pánvových pecí s vrchním 

plněním. Hlavní úprava proběhla na vodou chlazeném víku, které bylo upraveno pro možnost 

sazení tekuté strusky nebo hrubého materiálů, jako je šrot. Součástí jsou taktéž injektážní 

tryska pro pneumatické vhánění drobných podílů, ať už paliva nebo odpadů přímo do 

tekutého kovu, a dospalovací tryska pro spalování oxidu uhelnatého nad taveninou a tím 

využití chemického tepla této reakce. Taktéž byly provedené potřebné úpravy pro možnost 

odběrů vzorků během tavby a například i zavedení kamery pro natáčení samotného procesu. 

Ve dně samotné pánve jsou umístěny dmyšné elementy pro kvalitní promísení taveniny 

inertním plynem. Schéma této pece je znázorněno na Obr. 11. Vnitřní rozměry této pánve 

jsou průměr 22,5 m a výška 2,8 m. Kapacita je sice 55 tun, ale pro účely tohoto systému se 

využívá 15 tun oceli a 3 až 5 tun strusky. K tomuto systém navíc patří pneumatické injektážní  
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zařízení, určené pro mísení až osmi druhů sypkých materiálů, a suchá granulace strusky. Celý  

tento komplex byl postaven v těsné blízkosti stávající elektrické obloukové pece, z důvodu 

využití již existujícího napájení a také odsávacího systému. Tímto se ušetřila část nákladů na 

pořízení těchto nezbytných periférií [20]. 

 

Obr. 11: Úprava pánvové pece pro účely ZEWA [20]: 1. Tekutá struska, 2. Sazení hrubého 

materiálu, 3. Dospalovací tryska 4. Injektážní tryska, 5. Dmyšné elementy 

Samotný proces zpracování je vlastně vysokoteplotní tavná redukce, s vhodným 

mícháním různých přísad, za účelem získání produktů určitého složení a vlastností. 

Základními vstupními materiály byly ocelárenská struska, odprašky, konvertorové kaly a jiné 

odpady z metalurgických procesů. Pro zpracování bylo rovněž využito dalších odpadních 

materiálů z jiných odvětví, jako jsou elektrárenský popílek, drcený automobilový šrot, popel 

ze spaloven a jiné. Proces redukce byl podporován injektáži redukční činidel. Odzkoušeny  
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byly dvě varianty. První pomocí drceného koksu, uhelného prachu a taktéž drceného 

antracitu. Druhá varianta využívala alternativního činidla, vyrobeného z vysokopecního  

prachu a kalu, které obsahovalo 35 hm.% uhlíku a 25 hm.% železa. Ovlivnění požadovaného 

složení výsledných produktů bylo dále prováděno prosazování vápna, bauxitu, ilmenitu a 

ferosilicia. Celkem bylo během tří let provedeno jedenáct zkušebních kampaní s celkovým 

počtem sedmdesáti taveb s různým zaměřením. Během tohoto testovacího provozu, této 

technologie bylo zpracováno celkem 147 tun odpadního materiálů a dalších 29 tun 

představovaly redukční činidla a další přísady. Přehled těchto kampaní s uvedením vstupních 

materiálů, požadovaného výsledného produktů a hmotností použitého odpadu je uvedeno 

v Tab. 8 [19]. 

Tab. 8: Přehled testovacích kampaní [19]. 

Počet 

kampaní 
Cíl kampaně 

Vstupní suroviny 

(odpad) 

Hmotnost 

(t) 

Struskový 

produkt 

2 Optimalizace procesů LD struska, popílek 43 Hydraulické pojivo 

1 
Měření emisí, sázení 

odpadů  

LD struska, popílek, 

odpad 
32 Hydraulické pojivo 

2 
Výroba metalurgických 

prášků 
LD struska, bauxit 20 Metalurgický prášek 

3 

Vyredukováni Cr a Ni 

z odpadů výroby 

nerezových ocelí 

Struska a prach 

z výroby nerezových 

ocelí, popílek 

39 Hydraulické pojivo 

1 

Recyklace 

vysokopecních kalů a 

automobilového šrotu 

LD struska, popílek, 

vysokopecní struska, 

automobilový šrot 

13 Hydraulické pojivo 

1 

Zpracování EOP 

odprašků, LD kalů, 

možnost mokré 

granulace 

LD struska, popílek, 

odprašky s EOP, LD 

kaly 

12 
Hydraulické pojivo 

(mokrá granulace) 

1 

Snížení P a Mn v oceli, 

enviromentálně 

přípustný proces 

Roztavený kov 

s vysokým obsahem P a 

Mn, Vápno, okuje, 

prachová ruda, bauxit, 

limenit 

17 
Fosforečné hnojivo, 

struska bohatá na MnO 
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Všechny výsledky byly značně uspokojivé. Podařilo se produkovat strusku o 

požadovaném chemickém složení vhodnou pro granulování. Velmi dobrých výsledku bylo 

docíleno při zpracování odpadů z výroby nerezové ocelí, kdy obsah těchto prvků v oceli byl 

30 hm.% Cr  a 6 hm.% Ni . Jediný problém byl přechod fosforu do oceli, což je značně 

nevyhovující. I vyrobené metalurgické prášky s nízkým obsahem síry se blížily požadovaným 

hodnotám [19]. 
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4 ZÁVĚR. 

Jak lze vidět, je v posledních letech pohled na strusky značně jiný. V minulosti to byl 

jen odpad, který většinou končil na skládkách bez dalšího využití. V dnešní době se hledají 

různé způsoby, jak ji zpětně využít, anebo z ní udělat produkt, který lze prodávat. 

Technologie uvedené v této práci mají jak své výhody, tak nevýhody. Mezi hlavní klady lze 

vyzvednout: 

1.   Možnost zpětného využití kovonosných surovin pro metalurgický proces, a tím 

ušetření nákladů. Hlavním pozornost je kladena na volné železo a oxidy železa. 

2.   Zpětné využití struskotvorných surovin a tím ušetření jak finančních nákladů, tak 

snížení těžby přírodních surovin. 

3.   Stabilizace objemů a výroba frakcí větších rozměrů, použitelných jak v hutním, tak 

jiném průmyslovém odvětví. 

4.   Snaha o environmentálně přívětivý způsob zpracování. 

5.   Zpracování i jiných odpadů společně se struskou a výroba produktů 

s požadovanými vlastnostmi. 

Je pravda, že tyto technologie mají i svá negativa: 

1.   Při chlazení dochází k značnému vývinu vodní páry, ale také prachu, což má 

negativní ekologický dopad. 

2.   Vznikají také drobné a prachové podíly, které jsou málo upotřebitelné. 

3.   Nutnost drobné podíly pro další zpracování zkusovět, což vede ke zvýšení nákladů 

na zpracování. 

4.   Velmi negativním prvkem ve struskách je fosfor, který při dalším využití 

v metalurgických procesech přechází zpět do taveniny železa. 

Jak bylo možno vidět, hlavním problémem při zpracování je tak zvané volné vápno, 

které způsobuje objemovou nestabilitu a pak také průběh chlazení a přechod jednotlivých 

krystalických fází. Závěrem lze říct, že ani jedna technologie neřeší zcela problém zpracování, 

jak pecních, tak pánvových strusek. Ideálním řešením, by byla kombinace několika 

technologií. 

Samozřejmě, že existují ještě další možnosti zpracování, které zde nebyly uvedeny. Ať 

už zavedené v praxi, jako využití strusek jako opravářského materiálů [11] a napařování vodní 

parou [21], nebo výzkumné projekty, jako urychlení huminifikace bioodpadů [22] [23], anebo  
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karbonizace strusek [24] [25], což znamená jejich stabilizaci navázáním oxidu uhličitého a do 

budoucna možná řešení skleníkových plynů. 

Je velmi potěšující, že je snaha dále zkoumat a hledat nové technologie, které by 

pomohl zlepšit tuto situaci. Každý pokrok v této oblastí může napomoci jak ochraně životního 

prostředí, tak například k snížení těžby přírodních materiálů, které lze recyklaci ocelářských 

strusek nahradit. Nezanedbatelný je také samozřejmě možný pozitivní dopad na ekonomiku 

hutní výroby. 
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