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ANOTACE 

V průběhu výroby železa a oceli vzniká významné množství ocelárenských a 

vysokopecních strusek. Využití vysokopecních strusek je v dnešní době na velmi vyspělé 

úrovni, zatím co efektivní využití řady typů ocelárenských strusek se doposud hledá. 

Využívání ocelárenských pánvových strusek ve stavebnictví je v důsledku jejich objemové 

nestability obtížné, ukládání na haldy je neefektivní a nákladné. Na základě těchto důvodů se 

producenti oceli neustále snaží využívat tyto odpady v další výrobě, například jako recyklát 

ve vlastním výrobním agregátu. Důvodem snahy o využití je poměrně vysoký obsah železa a 

ostatních oxidů využívaných v průběhu rafinace oceli.  

Tato práce se zaměřuje na hledání strusek s pojivovými vlastnostmi. Ty jsou zejména 

ovlivněny chemickým složením strusek, režimem chlazení a jejich stářím. Práce se snaží 

zdokumentovat hydraulické vlastnosti ocelárenských strusek se zaměřením na jejich 

následnou aplikaci jako pojivo vhodné ke zpracování jemnozrnných kovonosných odpadů. 

V první části práce jsou shrnuty dosavadní dostupné informace týkající se 

problematiky vzniku, rozdělení a využívání strusek. Jsou zde popsány postupy alkalické 

aktivace strusek a hydratace strusek vodou. Teoretická část se dále zabývá specifikací 

jemnozrnných odpadů vznikajících v metalurgickém a energetickém průmyslu. 

Experimentální část je zaměřena na specifikaci metod využívaných především ke 

stanovení mechanických vlastností připravovaných vzorků. V této části jsou dále 

specifikovány metody, které byly využity pro získání uceleného přehledu chemického a 

fázového složení vybraných materiálů.  Hlavním cílem experimentu bylo získání uceleného 

přehledu strusek hydratovatelných vodou, které dosahují dobrých mechanických pevností. Na 

základě provedených experimentů byly vybrány vhodné strusky, které se v další části práce 

použily jako pojivo při vytváření kompaktních briket s obsahem  jemnozrnných kovonosných 

materiálů. Kromě strusek byly posuzovány vybrané popílky vykazující, podobně jako strusky, 

pojivové schopnosti.  

Výsledky této práce přinášejí přehled o mechanických vlastnostech více než tří desítek 

strusek a popílků, které byly alkalicky aktivovány, ale zejména hydratovány vodou. Dále je 

v práci přehled chemického a fázového složení těchto strusek a záznamy kalorimetrického 

měření strusek mísených s vodou. Na základě provedených experimentů jsou strusky využity 

jako pojivo pro přípravu briket. Vodou hydratované strusky představují alternativní náhradu 

pojiva na bázi portlandského cementu. Připravené brikety nesou významnou část odpadních 

surovin vhodných k recyklaci v tavících agregátech a dosahují dostatečných pevností v tlaku, 

aby byla zajištěna jejich manipulační pevnost. 

 

Klíčová slova: Ocelárenské strusky, pojivové vlastnosti, jemnozrnné odpady, energetické 

odpady, metalurgické odpady 



 

 

ANOTATION 

Steel slag and blast furnace slag are created during the production of iron and steel. 

The blast furnace slag has very advanced level for use, nowadays. While the effective use for 

many types of steel slag are still looking. The use of steelmaking ladle slag in the construction 

industry is very difficult, because they are volume unstable and their deposition on the heap is 

inefficient and costly. Based on these reason, the steel producers are trying to use these wastes 

in another manufactures, for example such as recyclate material in own production. The 

reason for such utilization is relatively high content of iron and other metal oxides that are 

using the during refining steel. 

This work is focused for the search slags with binding properties. The binding 

properties of slags are effected by chemical composition, cooling mode and their age. This 

work tries to document the hydraulic properties of steel slags and find their subsequent 

application as a binder, which is suitable for processing fine grained metallic wastes. 

The first section is summarized available information concerning the problems of the 

creation, distribution and use of slags. It includes procedures about alkali activation of slags 

and hydration slags with water. The theoretical part is discussed further in specification of 

fine grained waste produced in the metallurgical and energy industry. 

The experimental part is focused on the specification of the methods that are used by 

for determining mechanical properties for the prepared samples. In this section are specified 

methods that were used for obtaining chemical and phase composition of selected materials. 

The main aim of the experiment was to obtain comprehensive overview of slags which are 

hydratable water which have good mechanical properties. Based on the conducted 

experiments were selected suitable slags. These slags are in another part used as a binder for 

the creation of compact briquettes from the fine grained metallic waste materials. For testing 

were selected ash, which have good binding properties like slags. 

The results of this study provide an overview of the mechanical properties of more 

than thirty slags and ashes which has been alkali activated and hydrated with water. 

Furthermore, there is an overview of chemical and phase composition of slags. And there is a 

record of measuring calorimeter slags blended with water.  Based on the conducted 

experiments are slags used as a binder for preparing briquettes. Water hydrated slags are 

alternate substitutes binders based on the Portland cement. Prepared briquettes have a 

significant portion of waste materials that are suitable for recycling in the melting units. These 

briquettes have sufficient compressive strength that ensure their handling strength. 

 

Klíčová slova: Steel slags, binding properties, fine granular wastes, energetic wastes, 

metallurgical wastes 
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ÚVOD 

Česká republika má ve výrobě železa a oceli bohatou tradici. Výroba kovů je velmi 

energeticky náročná a velkou měrou ovlivňuje životní prostřední tvorbou odpadních produktů, 

které vznikají v různých formách (pevné, plynné, kapalné). V průběhu výroby železa a oceli 

vzniká řada odpadů, přičemž z objemového hlediska jsou nejvýznamnějším problémem tuhé 

odpady. Během čištění odpadních plynů a vod vznikají odprašky a kaly. Při tváření a obrábění 

výrobků dochází ke vzniku mnoha dalších odpadních materiálů, jako jsou například okuje, 

nebo třísky. V průběhu produkce železa a oceli vzniká, jako vedlejší produkt také struska, 

která je nedílnou součástí výrobního procesu. V dnešní době je kladen důraz na ekonomickou, 

energeticky a surovinově šetrnou a v neposlední řadě i ekologickou výrobu. 

Aktuálním problémem doby je zpracování tuhých kovonosných odpadů vznikajících 

v technologickém cyklu hutní výroby. Využíváním těchto odpadů, zejména zpětným 

navrácením surovin s vyšším obsahem železa do výroby, je docíleno ekonomického 

zhodnocení a šetření životního prostředí, protože jsou-li tyto odpady dále zpracovány, 

nedochází k jejich skládkování. Odstraňování odpadů je nákladné, proto se jejich producenti 

neustále snaží využívat tyto odpady v další výrobě. 

Zpracování strusek lze dnes považovat za samostatné průmyslové odvětví. Některé 

druhy strusek jsou v hutních závodech považovány za významný obchodní artikl. Strusky 

s vyšším obsahem kovu se vracejí zpět do výroby. Ostatní strusky jsou využívány ve 

stavebnictví, kde se z velké části struska používá jako kamenivo, nebo jako surovinový zdroj 

při výrobě cementů. Mechanické vlastnosti vzniklých odpadních surovin bývají v některých 

ohledech srovnatelné se surovinami přírodními a mnohdy jsou v některých ohledech i lepší. 

Každým rokem se ve stavebním průmyslu využije desítky tisíc metrů krychlových druhotných 

surovin, jako je například struska a popílek. I přesto je míra využití těchto materiálů stále 

nízká. V posledním období je při výrobě pojiv kladen velký význam na latentní hydraulicitu 

strusek. Pozornost se věnuje využití pojivových schopností strusek metodou alkalické 

aktivace. 

Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je výzkum pojivových vlastností ocelárenských strusek a 

vybraných technogenních pucolánů z metalurgie a zároveň využití získaných poznatků při 

zpracování jemnozrnných kovonosných odpadů do kompaktních celků, které zajistí jejich 

manipulační pevnost a tím bude umožněno jejich materiálové využití. 

Pro dosažení tohoto cíle jsou použity následující postupy: 

o aktivace ocelárenských strusek a dalších vybraných technogenních pucolánů 

vodou, 

o alkalická aktivace výše uvedených látek, 

o sledování průběhu vývoje hydratačního tepla aktivovaných systémů, 

o využití zjištěných pojivových schopností ocelárenských strusek a ostatních 

technogenních pucolánů pro vytvoření kompaktního celku (briket) s obsahem 

jemnozrnných kovonosných odpadních materiálů. 
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1 CHARAKTERISTIKA STRUSKY 

Struska vzniká jako odpadní produkt z hutního průmyslu, během výroby železa, oceli 

a neželezných kovů [1]. Struska také vzniká jako vedlejší produkt spalovacích a jiných 

termických procesů. Struska z metalurgických technologií má nenahraditelnou funkci během 

zpracování kovonosných rud v tepelných agregátech [2], [3]. Slouží jako ochrana roztaveného 

kovu před oxidací, snižuje ztráty tepla a umožňuje rafinaci kovu. Tento odpadní materiál tvoří 

oxidy, které nebyly zredukovány na kov, hlušina z kovonosných rud, struskotvorné přísady, 

popel z koksu, části vyzdívky a mnoho dalších nečistot. Struska je tvořena zejména 

základními oxidy CaO, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, BaO a oxidy železa a dalších kovů. Struska 

musí především splňovat požadavky výrobců železa a oceli, požadavky na její následné 

využití jsou až druhořadé. Strusky se dělí podle několika kritérií. Základní rozdělení strusek 

dle [2] je: 

1. Podle druhu výroby: 

o vysokopecní (granulovaná, kamenivo, další produkty), 

o ocelárenská (pecní, pánvová), 

o slévárenská, 

o strusky z výroby neželezných kovů. 

 

2. Podle chemického složení: 

o zásadité, 

o kyselé, 

o neutrální. 

 

3. Podle hydraulické aktivity: 

o aktivní, 

o neaktivní, 

o latentně hydraulické. 

 

4. Podle rychlosti chlazení: 

o pomalu chlazené (k chlazení dochází přirozeně-volně na vzduchu), 

rychle chlazené (chlazení je vyvoláno uměle, rozstřikováním vody, nebo 

proudem vzduchu). 

 

5. Podle stupně stálosti: 

o nerozpadavé, 

o rozpadavé, 

o se sklonem k rozpadu. 

Intenzita využití strusek z výroby železa a oceli je v dnešní době na velmi rozdílném 

stupni. Velmi dobrá je úroveň využití vysokopecní strusky. Dnes je vysokopecní struska v ČR 

využívána v plné míře. Vysokopecní granulovaná struska se přidává ke  slínku pro výrobu 

portlandského cementu a v závislosti na jejím množství se připravuje několik jakostních 

druhů cementů, dále se zpracovává na kamenivo a v minoritním množství má alternativní 

využití, například jako surovina pro výrobu skla (CALUMITE). Ocelárenská struska se již v 

tak velkém množství nevyužívá, což je dáno velkou variabilitou chemického složení této 

strusky. Tyto strusky se v ČR negranulují, protože jejich podchlazení je složitější. Získané 
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fázové složení ocelárenských strusek po rychlém chlazení, obvykle vykazuje poměrně vysoký 

podíl krystalických fází a zároveň struska často projevuje hydraulické, nebo latentně 

hydraulické vlastnosti [1], této tématice je věnována kapitola 3. Hutní podniky se snaží 

strusky likvidovat v rámci vlastních podniků.  

V České republice se při výrobě oceli ročně vyprodukuje 700 kilotun ocelářských 

strusek.  Z toho je asi 65 % dále průmyslově zpracováván a zbytek je bez užitku uložen na 

skládkách [6]. Množství vyprodukované vysokopecní strusky, se pohybuje okolo 400 až 

600 kg na tunu vyrobeného železa. Přesné množství vznikajících strusek nelze určit. Struska 

vzniklá v tavícím agregátu je přesně vážená, ale v průběhu zpracování, dochází k odstranění 

zbytku taveniny kovů a kovových slitků, díky čemuž dojde ke snížení hmotnosti 

vyprodukované strusky. Naopak během dalšího zpracování dochází opět k váhovému nárůstu, 

který je dán zvýšením vlhkosti strusky. Uváděné hodnoty jsou proto jen přibližné [7].  

Velká část strusek je spotřebována pro aplikace, které plně nedokáží využít potenciál 

tohoto materiálu. Jedná se hlavně o využití strusek do podkladových vrstev silničních 

komunikací a aplikace do různých zásypů. Ocelárenské strusky se částečně recyklují 

v tavících agregátech pro výrobu surového železa a oceli a dále se zpracovávají na kamenivo. 

Pánvové ocelárenské strusky nemají vysoký podíl železa, proto nejsou vhodné k návratu do 

tavících agregátů. Objemová nestabilita těchto strusek také neumožňuje použití ve 

stavebnictví, proto jsou tyto strusky převážně využity k rekultivaci, nebo ukládány na skládky 

[5].  

Předpokladem pro využívání vysokopecních a ocelářských strusek, je znalost 

chemického a mineralogického složení, ale také technologické vlastnosti a posouzení jejich 

vlivu na životní prostředí [6].   

1.1 Chemické složení strusek 

Strusky patří mezí vícesložkové soustavy. Fyzikální vlastnosti a struktura strusky je 

předurčená chemickým složením, které je závislé na struskotvorných surovinách a na typu 

agregátu, ve kterém struska vzniká. U ocelárenské i vysokopecní strusky je chemické složení 

z převážné části (70 – 90 %) zastoupeno oxidy CaO, SiO2 a Al2O3. V tabulce 1 je uvedeno 

typické chemické složení ocelárenské a vysokopecní strusky [6], [7]. 

Tabulka 1.  Chemické složení strusek 

Struska 
Chemické složení (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MnO MgO FeO+Fe2O3 

Vysokopecní 35-38 34-38 6-9 0,5-2 10-14 0,5-1 

Ocelárenská 35-60 9-32 2-9 0,4-8 5-15 1-30 

Literatura [3] strusky dělí podle chemického složení na:  

1. kyselé strusky – mají vysoký obsah SiO2, Al2O3, P2O5, 

2. zásadité strusky – převládá CaO, MgO, FeO,  

3. strusky neutrální – přítomné oxidy jsou v rovnováze. 
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Na základě chemického složení a díky vysokému zastoupení tří hlavních oxidů (CaO, 

SiO2, Al2O3) lze strusky zakreslit do příslušného rovnovážného fázového ternárního 

diagramu. V diagramu CaO-Al2O3-SiO2 na obrázku 1 jsou zaznačeny oblasti výskytu 

vysokopecní strusky (GVS) a strusky ocelárenské. Z obrázku je patrné, že v případě 

ocelárenských strusek je oblast výskytu mnohem rozsáhlejší oproti vysokopecní strusce, a to 

z důvodu vzniku užití různých technologií výroby oceli a díky produkci různých značek oceli 

[6], [7]. 

Vysokopecní strusky označené červenou oblastí obsahují přibližné stejné množství 

CaO a SiO2 v rozmezí asi 34 - 45 hm% pro každou složku, zatímco obsah Al2O3 je nižší (do 

10 %). Vzhledem k vysokému zastoupení základního sklotvorného oxidu SiO2, jsou tyto 

strusky náchylné, při rychlému chlazení, ke vzniku skelné struktury. Struska vznikající 

rychlým chlazením se označuje jako granulovaná vysokopecní struska (GVS). Vysoké 

množství skelné struktury je výhodné z hlediska dosažení latentně hydraulických vlastnosti 

materiálu [9].   

Ocelárenské strusky vyskytující se v zelené oblasti obsahují 20-30 hm% Al2O3 a mají 

vyšší obsah CaO a zpravidla i MgO. V důsledku vysokého zastoupení uvedených oxidů jsou 

tyto strusky často objemově nestabilní a nevhodné k alkalické aktivaci [9]. 

Ocelárenské strusky vyskytující se v modrém poli mají vhodné chemické složení pro 

vznik hydraulických fází. Ochlazováním takovéto struskové taveniny vznikají hydraulické 

fáze β - C2S, C3A a C3S (označení C=CaO, S=SiO2, A=Al2O3), které po reakci s vodou 

přispívají k tuhnutí a tvrdnutí systému [9]. 



5 

 

 

Obrázek 1.  Ternární diagram CaO-SiO2-Al2O3 [10] 

1.2 Fázové složení strusek 

Zatuhlé strusky jsou z mineralogického hlediska heterogenní soustavy skládající 

se z hlinitokřemičitanů, křemičitanů, hlinitanů, železitanů a jiných sloučenin v krystalické, 

nebo sklovité (amorfní) fázi. Fázové složení je závislé na chemickém složení strusky, ale také 

na rychlosti jejího chlazení. V průběhu chlazení dochází ke krystalizaci minerálů z taveniny a 

zatuhnutí skelné fáze. Tuhnutí strusky probíhá nerovnoměrně. Strusky obsahují mnoho 

minerálů (až 40 druhů), které jsou přítomny v závislosti na chemickém složení a charakteru 

chlazení strusky [9]. 

Mineralogické složení předurčuje technologické vlastnosti strusky. Hlavními minerály 

v kyselých struskách, jsou zejména anortit (CAS2) a diopsid (CMS2). V zásaditých a 

neutrálních struskách se jako hlavní minerály vyskytují gehlenit (C2AS), akermanit (C2MS), 

merwinit (C3MS2), belit (β-C2S) a wollastonit (β-CS). Rychlým ochlazením vysokopecní 

strusky, nedochází k jejímu vykrystalizování a struska může obsahovat až 90 % skelné fáze. 
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Takto vzniklá struska se nazývá granulovaná vysokopecní struska. GVS nachází velké 

uplatnění v cementářském, sklářském a keramickém průmyslu. Ocelárenské strusky mají 

mineralogické složení variabilní, což je dáno způsoby zpracování oceli v různých tavících 

agregátech. Množství krystalické a skelné fáze je stejně, jako v případě vysokopecní strusky, 

závislé na rychlosti chlazení ocelárenské strusky [10]. Fázové složení vysokopecní a 

ocelárenské strusky uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2.  Mineralogické složení vysokopecní a ocelárenské strusky [6] 

Vysokopecní struska Ocelárenská struska 

Merwinit (C3MS)* 

Dikalciumsilikát (C2S) 

Wollastonit (CS) 

Rankinit (C3S2) 

Diopsid (CMS2) 

Monticellit (CMS) 

Sulfidy (CaS, MnS, FeS) 

Skelná fáze 

Melilit (C2AS+C2MS2) Trikalciumsilikát (C3S) 

Spinel (MA) Kalciumaluminát (CA) 

Akermanit (C2MS2) Vápno (CaO) 

Anorthit (CaS2) Kalciumferit (CF) 

Forsterit ( M2S) Periklas (MgO) 

 

Gehlenit 

Cristobalit 

Tuhé roztoky fáze 

(CaO-FeO-MnO-MgO) 

Olivín (2MS+2FS) 

a další 

*označení: C=CaO, S=SiO2, A=Al2O3 

V případě pomalého chlazení strusky, nedochází k tvorbě skelné struktury a struska 

získává strukturu krystalickou. V ternárním diagramu C-A-S na obrázku 1 jsou zakresleny 

body A, B a C, ve kterých lze popsat průběh krystalizace za rovnovážných podmínek.  

V bodě A, při teplotě 1400 °C, jsou přítomny krystaly CS, poklesem na teplotu 

1300 °C ke krystalům CS přibývají krystaly anortitu (CAS2), celý proces tuhnutí je ukončen 

při teplotě 1265°C, kdy v systému se vyskytují krystaly CS, anortitu a gehlenitu (C2AS). 

V bodě B se při teplotě cca 1550 °C vyskytuje C2S, postupně přibývají krystaly 

gehlenitu (C2AS), při teplotě 1380 °C se vyskytují C2S, gehlenit a CA a krystalizace je 

ukončena. 

V bodě C jsou při teplotě 1450 °C přítomny krystaly C2S, s poklesem na teplotu cca 

1350 °C ke krystalům C2S přibývají krystaly C12A7, krystalizace končí při teplotě 1335 °C za 

přítomnosti C2S, C12A7 a CA.  

Z tohoto průběhu vybraných bodů lze vidět, že krystalizace probíhající v různých 

místech soustavy jsou velmi odlišné. V praktických podmínkách je průběh krystalizace 
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ovlivněn dalšími chemickými prvky a je nutno poznamenat, že krystalizace často probíhá za 

nerovnovážných podmínek. 

1.3 Objemová stabilita strusek 

Pro využívání strusek v různých odvětvích je důležitá jejich objemová stálost. 

Zejména strusky ocelárenské často vykazují objemovou nestálost a dochází k jejich rozpadu. 

V případě, že strusky obsahují oxidy CaO a MgO, které hydratují s vodou, dochází k jejich 

rozpadu. Jsou tři druhy rozpadavosti [11], [12]: 

1. rozpad způsobený modifikační změnou dikalciumsilikátu – pomalým chlazením 

strusky dochází ke změně modifikace  dikalciumsilikátu β - C2S na nízkoteplotní 

formu γ - C2S a nastávají velké objemové změny (až 10 %), 

2. hořečnatý a vápenatý rozpad – dochází k němu v důsledku hydratace volného MgO 

a CaO, 

3. rozpad termickým pnutím – k němuž dochází během výroby zpěněné, nebo 

granulované strusky a je vyvolán rychlým ochlazováním. 

Rozpadavost strusek je důležitá vlastnost pro posouzení trvanlivosti strusek a je 

závislá na jejich chemickém a fázovém složení [12]. 

Mezi další důležité atributy strusek patří jejich technologické vlastnosti. 

Technologické vlastnosti jsou vlastnosti týkající se zpracovatelnosti. Do této supiny se řadí 

teplotní a vlhkostní parametry, mrazuvzdornost, pevnostní parametry a různé kombinace 

těchto vlastností. Technologické zkoušky se nezabývají zjišťování vlastností materiálů, které 

jsou vyjádřené fyzikálními veličinami, ale napodobují procesy výroby daného produktu a 

určují podmínky vhodnosti použité technologie výroby. Mechanickými zkouškami (pevnost 

v tlaku, houževnatost) jsou technologické vlastnosti doplňovány zřídka. Tyto vlastnosti jsou 

důležité pro posouzení možnosti využití stavebního materiálu vytvořeného přídavkem strusky 

v prostředí, kterému bude materiál vystaven. Součástí těchto zkoušek jsou urychlené testy 

trvanlivosti výrobku, které prokazují délku životnosti stavebních hmot, nebo již zhotovených 

výrobků. Proces prověřování materiálů v uvedeném smyslu je považován za zkoušku 

technologické vhodnosti [13]. 

1.4 Možnosti využití vysokopecních a ocelárenských strusek 

Recyklací a následným využíváním vzniklých průmyslových odpadů dochází k šetření 

přírodních surovin, kterých neustále ubývá a tím k ochraně životního prostředí. Strusky jako 

odpady z výroby železa, oceli a neželezných kovů obsahují značné množství surovin 

vhodných k dalšímu zpracování [14]. V minulém století se strusky skládkovaly jako odpad 

bez další možnosti využití. V dnešní době je snaha využívat strusky jak nově vzniklé, tak i 

využít strusky již uskladněné na haldách [15]. Obsah strusek se separuje a strusky jsou 

využívány pro různé potřeby, které jsou zde specifikovány. 

V hutním průmyslu – strusky jsou recyklovány do vysoké pece, ocelárenské pece, 

nebo pánvové metalurgie. Ze strusky se magneticky oddělí železo. Recyklace strusky sebou 

nese riziko například zvýšeného množství fosforu, které přechází do surového železa. 

Z tohoto důvodu může docházet k překračování přípustných hodnot [16]. 
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Pro opravy vyzdívek pecí – všechny vyzdívky pecí podléhají korozi z důvodu 

vysokých teplot a agresivnímu prostředí, kterému jsou vystaveny. Pro potřeby oprav se 

strusce upraví chemické složení. Důležitým parametrem pro využití je dobrá přilnavost 

strusky k vyzdívce. Pro opravy existuje několik typů nanášení daného materiálu (coating, 

splashing a další). 

Ve stavebnictví – strusky se nejčastěji využívají jako náhrada přírodního kameniva do 

malt, betonů nebo jako přísada do cementu, ovšem nelze jimi nahradit přírodní kamenivo 

úplně. Pro všechna použití jsou ve stavebnictví stanoveny normy. Ve stavebnictví se struska 

využívá pro [17]: 

o odvodňování rozlehlých ploch, násypový materiál pro zpevnění břehů vodních koryt, 

o stavbu silnic – strusky nepodléhající rozpadu, 

o k výrobě struskoalkalických betonů, malt a cementů, 

o horké opravy vozovek – strusky s vysokou tepelnou kapacitou, které dlouhou dobu 

udrží teplo, 

o kamenivo do asfaltových směsí a další možné povrchové úpravy. 

V železničním stavitelství – je struska využívána zejména pro kolejové lože. Od 

strusky se očekává vysoká propustnost vody, ale zároveň nenarušení geometrické polohy 

kolejiště. 

V zemědělství – dnes je již využití strusek jako hnojivo dávnou minulostí.  V 

zemědělské půdě se hlídají parametry jednotlivých prvků, které byly využíváním strusek 

v zemědělském průmyslu značně překračovány. 

V oblasti pojiv – dnes je tomuto využití věnována velká pozornost. Pojiva mají 

významné využití v keramickém a sklářském průmyslu. Této oblasti je věnována kapitola 

pojednávající o pojivových vlastnostech strusky [4]. 

V případě využití strusek ve stavebnictví jsou na strusky kladeny vysoké požadavky 

týkající se zrnitosti, tvaru a jemnosti částic, odolnosti proti povětrnostním vlivům, drcení a 

odolnosti proti tepelným šokům a v neposlední řadě vhodné chemické složení nezatěžující 

životní prostředí. 

 

1.5 Způsoby zpracování strusek 

Nejvyužívanějšími procesy při zpracování vysokopecní strusky je drcení, třídění a 

magnetická separace, zpevňování a granulace. Základem je rozdrcení strusky v kladivových, 

nebo čelisťových drtičích. Poté dochází k separaci železitých podílů magnetickou separací. 

Železité podíly jsou navráceny zpět do výroby. Jednotlivé drcené frakce pomalu chlazené 

strusky jsou poté využity ve stavebnictví k přípravě vysokopecního kameniva, jako silniční 

štěrk, nebo kamenivo do betonu. Roztříděné produkty mohou být dále zahřívány a míseny 

s asfaltem, nebo dehtem a vzniká tak makadamová směs [3]. 

Granulace strusky je dalším nejběžnějším zpracováním vysokopecních strusek. 

Metoda zahrnuje odlévání roztavené strusky za pomocí vysokotlakých vodních trysek, které 
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jsou umístěné v blízkosti vysoké pece [17]. Vysoká rychlost chlazení je docílená rozstřikem 

strusky do vody. Po ochlazení se struska s vodou dopravuje do odvodňovacího systému, kde 

se odstraní přebytečná voda. Takto připravená struska se nazývá granulovaná vysokopecní 

struska a vyznačuje se velkým množstvím skelné fáze. Struska určená ke granulaci je 

připravena ve struskových pánvích a v celém svém objemu nemá rovnoměrnou teplotu. Proto 

v některých částech strusky dochází k vykrystalizování struktury a tímto pomalým chlazením 

vznikají ve strusce hydraulicky neaktivní minerály, které zhoršují kvalitu granulovaného 

produktu. Technologický tok zpracování vysokopecní strusky je zobrazeno na schématu 

v obrázku 2.  

 

Obrázek 2.  Možnosti zpracování vysokopecní strusky [3] 

Struska, která není určena pro granulaci, je zpracována ve struskových jámách. 

Struska je odlévána ve vrstvách do připravené jámy a dochází k jejímu samovolnému chlazení 

na vzduchu a tedy krystalizaci její struktury. Po vychladnutí a odležení se tato struska těží a 

magnetickou separací zbavuje zbytků kovových částí. Z této strusky se drcením na různé 

frakce připravuje umělé kamenivo používané ve stavebnictví [7]. 

Další možností zpracování granulované vysokopecní strusky je příprava směsi pro 

sklářskou technologii. Vznikající produkt je znám pod obchodním označením CALUMITE 

a využívá se při výrobě obalového a plaveného skla a pro výrobu skleněných vláken [18]. 

Možným způsobem zpracování vysokopecní strusky je také jejich zpěňování. Ke 

zpěňování dochází za pomocí vody, a vzniká strusková pemza. Vodní pára vytváří v tuhnoucí 

strusce pórovitou strukturu. Zpevňování probíhá na zpevňovacích kolech, nebo překlopných 

pánvích. Takto připravená struska se využívá jako kamenivo k přípravě lehčených betonů.  

Zpracování ocelárenských strusek je komplikovanější, než v případě strusek 

vysokopecních. Schéma jejich zpracování je uvedeno na obrázku 3. Častým způsobem je 

navrácení strusky do vsázky vysoké pece. Ze strusky se tímto způsobem vytěží zbývající 

železo a částečně se nahradí přírodní struskotvorné přísady (vápno, dolomit). 
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V případě tohoto využití se u ocelárenských strusek zvyšuje obsah železa a omezuje 

obsah fosforu [4]. 

Dále se z ocelárenské strusky (pecní) připravuje těžké hutné kamenivo, které vykazuje 

vysokou objemovou hmotnost (až 3000 kg.m-3). Toto kamenivo je vhodné pro stavební účely 

jako podklad pro silniční komunikace, součást asfaltových povrchů, nebo zpevnění vodních 

ploch [6], [7].  

Ocelárenské strusky pánvové mají komplikovanější možnosti využití. Tyto strusky 

obsahují poměrně malé množství železa a nejsou tedy vhodné k navrácení do recyklačního 

tavícího agregátu. Tyto strusky jsou z důvodu velkého obsahu volného CaO a MgO objemově 

nestabilní a nelze je využívat ani ve stavebním průmyslu [19]. Většina těchto strusek končí na 

skládkách, nebo se částečně využívají k rekultivaci. 

 

Obrázek 3.  Možnosti zpracování ocelárenské strusky [4]. 
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2 STRUSKY Z VÝROBY OCELI 

Výroba oceli patří mezi energeticky i materiálově náročné technologie, kdy procesem 

zkujňování dochází ke snížení množství uhlíku a některých dalších prvků v tavenině kovu. 

Ocelárenské strusky představují balastní složku vznikající při výrobě oceli [20]. Tyto strusky 

začínají vznikat na počátku dmýchání kyslíku a jejich vznik závisí na oxidaci složek v kovové 

vsázce a na množství struskotvorných a oxidačních přísad. Struska má při výrobě oceli 

nezastupitelnou úlohu. Vzniklá struska působí jako rafinační činitel – ovlivňuje oxidaci 

nežádoucích příměsí v lázni, odsíření a odfosfoření. Struska reguluje přestup tepla mezi 

plynnou atmosférou a roztaveným kovem a tím vytváří ochrannou vrstvu. Při výrobě jedné 

tuny oceli současně může vnikat až 570 kg vedlejších produktů [1], obvykle je však toto 

množství nižší (více dále). Vzniklé strusky se rozlišují podle typu tavícího agregátu, ve 

kterém vznikly. Rozlišují se dva druhy ocelárenských strusek. Strusky pecní, které vznikají 

v pecním agregátu při rafinaci oceli a strusky pánvové vznikající v licí pánvi v průběhu 

zpracování oceli. V primární metalurgii vznikají strusky pecní a patří zde strusky z 

elektrických obloukových pecí (EOP), tandemových pecí (TP) a kyslíkových konvertorů 

(KK). V některých zemích (Rusko, Ukrajina) jsou stále využívány Siemens-Martinské pece. 

Sekundární metalurgie produkuje strusky pánvové vznikající v licích pánvích. Chemické 

složení ocelárenských strusek je velmi proměnlivé v závislosti na typu agregátu, ve kterém 

struska vzniká (KK, EOP, TP a další) a pestré skladby značek vyráběné oceli. 

Strusky z primární metalurgie 

Primární metalurgie je proces, během kterého dochází ke zkujňování oceli ve výše 

uvedených agregátech primární metalurgie.  Strusky z primární metalurgie jsou pecní strusky 

vznikající při oxidačním procesu výroby. Množství vznikající strusky je závislé na použité 

technologii, složení vsázky, množství přidaných struskotvorných přísad a dalších 

parametrech. V závislosti na těchto parametrech se množství vzniklé strusky pohybuje 

v rozmezí od 60 do 250 kg na tunu oceli [20]. 

V kyslíkovém konvertoru dochází k dmýchání velmi čistého kyslíku (min. 99,5 %) do 

roztaveného železa a následně k oxidaci přítomných prvků. V elektrické obloukové peci 

dochází k tavení vsázky pomocí elektrického oblouku vznikajícího mezi grafitovými 

elektrodami, který prochází vsázkou a rozehřívá ji. Tandemové pece jsou dvouníštějové pece, 

které k ohřevu vsázky využívají teplo spalin z jedné nístěje pro ohřev vsázky v nístěji druhé. 

V dnešní době jsou v Evropě využívány k výrobě oceli KK a EOP. Asi 60 % výroby zajišťují 

kyslíkové konvertory a zbývajících 40% zajišťují elektrické obloukové pece [3]. Tandemové 

pece v České republice využívá firma Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

Pro ocelárenské pochody je důležitá struska v tekutém stavu a její chemické složení. 

Pro následné možnosti využití strusky je důležité fázové složení a vlastnosti zchladlé strusky 

a její tepelná minulost [22]. 
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Strusky ze sekundární metalurgie 

Strusky vznikající v sekundárním procesu výroby se nazývají pánvové. Stále rostoucí 

požadavky na kvalitu oceli, vedly k rozvoji sekundární metalurgie. Výroba oceli byla 

přesunuta z pecí do pánve. Pochody sekundární metalurgie probíhají ve vakuu v pánvi, 

v pánvové peci, nebo v rafinačních zařízeních. Nejdůležitější je použití vakua, kdy dochází 

k odstranění nežádoucích plynů (vodík, dusík). Účelem procesu je zbavit ocel rozpuštěných 

plynů. Cílem sekundární metalurgie je tekutou ocel chemicky a teplotně homogenizovat, 

odsířit, legovat na požadovanou hodnotu a ohřát podle potřeby odlévání. Proto během výroby 

oceli dochází k míchání a homogenizaci, úpravě chemického složení, úpravě teplot pro 

následné odlévání, dezoxidaci a odstranění nežádoucích plynů [3]. 

Rozvojem sekundární metalurgie dochází k růstu množství pánvových strusek různého 

charakteru. Přesunutí rafinačních procesů z pecí do pánve umožnilo: 

1. snižovat výrobní náklady, 

2. zvyšovat kvalitu vyráběné oceli, které nelze dosáhnout v pecním agregátu, 

3. zajistit tekutou ocel pro zařízení plynulého odlévání s přesně definovanou teplotou 

a chemickým složením. 

Úkolem pánvové strusky je pohlcovat nekovové vměstky, chemicky vázat síru z tekuté 

oceli, chránit ocel před atmosférou (dusíkem, kyslíkem, vodíkem) a zabraňovat ztrátám tepla 

z roztaveného kovu. Pánvová struska vzniká z produktů dezoxidace oceli, struskotvorných 

přísad a korodující vyzdívky [21]. 

2.1 Chemické složení ocelárenských strusek 

Ocelárenské strusky z fyzikálně-chemického hlediska představují vícesložkovou 

soustavu. V závislosti na povaze a průběhu procesu, při kterém vznikají, se liší chemické 

složení strusek a tím i jejich vlastnosti. Ocelárenské strusky lze, díky výraznému podílu 

zásaditých oxidů CaO a MgO, zařadit mezi materiály bazické s rozdílným podílem dalších 

oxidů, a to zejména železa. Obsah složek CaO a MgO je přibližně 40-50 hm%. Obsah dalších 

složek je uveden v tabulce 3 [6], [23]. Tyto strusky nejsou směsí jen oxidů, ale jsou velmi 

složitou soustavou, v níž lze najít více než 100 složek, které nelze mechanicky oddělit. 

Oddělit lze pouze kovové částice, které struska obsahuje [4]. Struska je tvořena z velké části 

oxidy CaO, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, BaO, oxidy železa a menším množstvím další oxidů 

(titanu, alkalických kovů a dalších prvků). Do strusky během tvorby přecházejí také sírany 

CaS, MgS, BaS, MnS, Na2S, K2S a je-li ve vsázce přítomen chrom, může struska obsahovat 

jeho karbidy [8]. Základní strukturální složkou ocelárenské strusky jsou tuhé roztoky 

ortosilikátu a oxidy železa, manganu, hliníku a hořčíku, častokrát chemicky vázanými na oxid 

vápenatý nebo jiný oxid [2]. Chemické složení vstupních surovin a teplota zpracování zásadně 

ovlivňuje strukturu vznikajících strusek, na které potom závisí celá řada fyzikálních 

vlastností, jako je například viskozita, měrná hmotnost, mezifázové napětí, nebo povrchové 

napětí.  
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Tabulka 3.  Obvyklé chemické složení ocelárenských strusek [6] 

Struska 

Chemické složení 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

hmotnostní % 

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 10-30 

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

Pro materiálové využití strusky jsou důležité její parametry v tuhém stavu. Výsledné 

fázové složení nezávisí jen na chemickém složení, ale i na rychlosti chlazení. Rychle 

ochlazená struska vykazuje skelnou strukturu. Vznik skelné struktury je závislý na obsahu 

sklotvorného oxidu SiO2. Tavenina SiO2 má vysokou viskozitu a rychlým ochlazením lze 

dosáhnout zatuhnutí v amorfním (skelném) stavu. Pokud struska chladne pomalu, skelná fáze 

se tvoří pomalu a ve strusce začínají převládat krystalické fáze.  

Při řešení fyzikálně chemických reakcí probíhajících v roztavených struskách se 

využívají různé teorie. V dnešní době existují dvě základní teorie pojednávající o struktuře 

strusek. Zakladatelem molekulární teorie vnitřní stavby strusek je H. Schenck [3], [24]. Tato 

teorie pojednává o chemickém a mineralogickém složení strusek. Druhá teorie se nazývá 

iontová teorie vnitřní stavby strusek. 
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3 POJIVOVÉ VLASTNOSTI 

Pojiva jsou látky, nebo směsi látek, které mají schopnost zpevňování. Tato vlastnost je 

důležitá pro spojování zrnitých systémů v jeden celek. Pojivo musí být převedeno do dobře 

distribuovatelné formy, aby se mohlo rozmístit v prostoru mezi zrny, a musí smáčet jejich 

povrch. Další podmínkou je vytvoření adhezních spojů, které zůstanou pevné i po zatuhnutí 

systému. Po určité době, pojivo ztrácí tekutost a celek nabývá na pevnosti [25]. 

Existují tři základní druhy aktivity tuhnutí a tvrdnutí anorganického pojivového 

systému. Základní je hydraulicita, což je schopnost materiálu reagovat za normální nebo 

zvýšené teploty s vodou. Reakcí vznikají hydráty, které následně způsobují tuhnutí a tvrdnutí 

směsi [26]. Další, latentní hydraulicita se vyznačuje reakcí jemně mletého materiálu 

s vhodným alkalickým aktivátorem. Po reakci materiálu s alkalickým aktivátorem za 

normální, nebo zvýšené teploty vznikají hydráty způsobující tuhnutí a tvrdnutí. Posledním 

typem je pucolanita, což je schopnost materiálu reagovat s vodou a hydroxidem sodným a 

vytvářet produkty hydratace, které následně tuhnou a tvrdnou.  Z technologického hlediska je 

pucolanita a latentní hydraulicita totožná, rozdílné jsou pouze v obsahu některých minerálů a 

obsahem CaO. Na obrázku 4 je znázorněn ternární diagram CAS, ve kterém jsou zobrazeny 

aktivity různých látek [26], [27]. 

 

Vysvětlivky: 

1 – portlandský cement 

2 – vysokopecní struska 

3 – křemičité úlety 

4 – popílky  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.  Ternární diagram aktivity některých látek [25] 

3.1 Hydraulická pojiva 

Pojiva jsou definována jako látky, které je možno upravit do tekutého stavu, ze 

kterého poté postupně přecházejí do pevné formy. Anorganická pojiva po zatuhnutí vytvářejí 

gelový systém s množstvím pórů, který postupně směruje ke krystalizaci. Výsledná pórovitost 

má vliv na mechanické pevnosti vzniklého systému. Při reakci s vodou hydraulická pojiva 

vytvářejí málo rozpustné sloučeniny. Díky této vlastnosti pojiva spojují zrnité systémy 
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v jeden celek. Působením vody vznikají sloučeniny přímou adicí, dochází tím ke vstupu vody 

do struktury sloučeniny [26]. Hydraulická pojiva musejí splňovat několik vlastností: 

o musí být tekuté, aby mohlo dojít k rozmístění v zrnitém systému, s vodou nebo 

alkalickým aktivátorem musí vytvářet směs, 

o musí smáčet povrch systému, 

o po vhodné době musí dojít k samovolnému zpevňování, 

o po zatuhnutí musí vzniklé spoje zůstat pevné. 

Ke zpevňování hmoty dochází podle literatury [27] v důsledku dvou procesů. Prvním 

je tuhnutí – ztrácí se tekutá forma pojiva, klesá zpracovatelnost a postupně systém nabývá 

charakteru pevné látky. Druhým je tvrdnutí, kdy vzniklá látka nabývá na pevnosti. 

Anorganická pojiva jsou tvořena z práškovitých látek minerálního původu. Hlavní 

složka pojiv se získává tepelným zpracováním přírodních surovin (hornin, nebo minerálních 

směsí). Pro použití se tyto látky mísí s vodou [28]. Mezi hydraulická pojiva patří zejména 

cementy a hydraulické vápno. Anorganická pojiva se dělí do následujících skupin. 

1. Stavební pojiva tzv. maltoviny (např. cement, vápno). Tato pojiva lze dále rozdělit na 

hydraulické a vzdušné maltoviny. 

Hydraulické maltoviny - tato pojiva tuhnou a tvrdnou na vzduchu i pod vodou. Po 

zatuhnutí odolávají působení vody a jsou prakticky nerozpustné (cement), 

Vzdušné maltoviny - tuhnutí je způsobeno vlivem chemických procesů. Vzniklé produkty 

jsou ve vodě částečně rozpustné (sádra, vápno). 

2. Technická pojiva (např. fosfátová, vodní sklo) 

3. Latentně hydraulická pojiva 

Podle literatury [29] jsou důležitými pro projev hydraulických vlastností tyto 

skutečnosti:  

o sloučeniny mají hydraulické vlastnosti, pokud je iontový poloměr jejich kationtu větší 

než 0,97Å, 

o hydraulické vlastnosti mají křemičitany, hlinitany, železitany a chromitany, 

o hydraulické vlastnosti výše uvedených sloučenin mají pouze ty se stupněm zásaditosti 

vyšším než 1, například CS má stupeň zásaditosti 1 a není hydraulický, zatímco C2S 

má stupeň zásaditosti 2 a má hydraulické vlastnosti, 

o další podmínkou projevu hydraulických vlastností je skelný stav hmoty, což je 

energeticky bohatá hmota a vytváří tak podmínky pro vytvoření pevné struktury gelu, 

který je výsledkem hydratace. 

Trvalé, ve vodě dále nerozpustné sloučeniny vznikají za přítomnosti oxidu 

křemičitého (SiO2), oxidu hlinitého (Al2O3) a oxidu železitého (Fe2O3).  Pevná struktura 

výsledného produktu je tvořena krystalizací křemičitanů a hlinitanů vápenatých. Poměr 

základních složek: CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3 a způsob tepelného zpracování má zásadní 

význam na vlastnosti výsledného produktu. Ukazatelem hydraulických vlastností je 
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hydraulický modul MH (rovnice 1), který je poměrem hmotnostních procent oxidu vápenatého 

k celkovému hmotnostnímu procentu oxidu křemičitého, hlinitého a železitého [29], [30]. 

𝑀𝐻 =
𝐶𝑎𝑂

𝑆𝑖𝑂2+𝐴𝑙2𝑂3+𝐹𝑒2𝑂3
     (1)        (1) 

MH  > 6 Vzdušné vápno (obsah CaO min 85 %) 

MH < 6 Hydraulické vápno 

MH < 2,5 Portlandský cement 

MH < 1,5 Hlinitanový cement 

Během tepelného zpracování je cílem, aby co nejvíce CaO zreagovalo a vytvořily se 

minerály vhodné k hydraulickému tuhnutí. Základními hydraulickými minerály jsou  

trikalciumsilikát (C3S), dikalciumsilikát (C2S), trikalciumalumiát (C3A) 

a tetrakalciumaluminát (C4AF) – tyto minerály tvoří 90 % portlandského cementového slínku 

[28]. Mezi nejčastější hydraulická pojiva patří cementy a hydraulické vápno. 

3.1.1 Portlandský cement 

Nejpoužívanějším hydraulickým pojivem je cement. Jedná se o jemně mletou 

anorganickou látku, která po smísení s vodou na základě hydratace vápenatých silikátů 

(křemičitanů) a aluminátů (hlinitanů) tuhne a tvrdne. Základní hydraulické složky cementu 

jsou aktivní CaO a SiO2, kterých musí být obsaženo minimálně 50 hmotnostních %. Podle 

převažující aktivní složky (CaO, SiO2) se cementy dělí do tří skupin: 

1. cementy křemičitanové (silikátové), jejichž zástupcem je portlandský cement, 

2. cementy hlinitanové (aluminátové), 

3. ostatní cementy (například železitanové cementy a další). 

Křemičitanové cementy vznikají drcením, mletím a následnou homogenizací surovin 

(vápence, jíly, písky). Homogenizovaná směs prochází výpalem. Teplota výpalu je přibližně 

1450°C, což je nad teplotu slinutí připravených surovin. Výpalem vzniká produkt nazývaný 

slínek, který se následně ochladí a rozemele s dalšími přísadami (struska, sádrovec a další) 

tvořící cement [29]. Chlazení slínku musí být velmi rychlé, aby zůstalo zachováno fázové 

složení, které se vytvořilo za teploty výpalu. Tavenina, která vznikla v průběhu výpalu (20-

30 %) se rychlým ochlazením transformuje na sklo. V průběhu výpalu v rotační peci dochází 

ke spékání práškovitého vstupního materiálu a postupným nabalováním částic vzniká slínek 

v podobě několikacentimetrových tvrdých valounků [29]. 

Portlandský cement se rozděluje do 5 hlavních skupin, podle obsaženého množství 

čistého slínku. Cement s označením CEM I obsahuje minimálně 95 % slínku [27].  

o CEM I portlandský cement  

o CEM II portlandský cement směsný  

o CEM III vysokopecní cement 

o CEM IV pucolánový cement 

o CEM V směsný cement 
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Cementy s označením CEM II až CEM V jsou připraveny s příměsí doplňujících 

hydraulicky aktivních složek, zejména druhotných surovin. Jako přísada se do těchto cementů 

využívá vysokopecní struska, elektrárenský popílek, křemičitý úlet, nebo kalcinovaná břidlice 

[29]. 

3.1.2 Ostatní hydraulická pojiva 

Jak již bylo uvedeno výše, náhrada určitého poměru slínku jinou aktivní látkou je 

možná pro vytvoření velkého množství cementů (CEMII až CEM V). Náhradou 

portlandského slínku jinou aktivní látkou nedochází ke ztrátě pojivové schopnosti materiálu. 

Přísady, které nahradí část slínku, se přidávají na konci výrobního procesu. Mezi tyto 

hydraulicky aktivní přísady patří GVS, přírodní nebo umělý pucolán, křemičitý popílek, 

kalcinovaná břidlice a křemičitý úlet. Sádrovec (regulátor tuhnutí) a hydraulicky aktivní 

přísady se melou se slínkem na homogenní prášek. Takto vzniklý produkt se nazývá směsný 

cement. Nejčastější jsou dvousložkové cementy, které se připravují semletím slínku a 

granulované vysokopecní strusky [25]. 

Zvláštní skupinu tvoří hlinitanový cement, který obsahuje více než 35 hm% Al2O3 a 

vyrábí se pálením suroviny obsahující bauxit a vápenec. Tvrdnutí hlinitanového cementu je 

způsobeno hydratací hlinitanů vápenatých (kalciumaluminátů). Slínkové minerály obsažené 

v hlinitanovém cementu jsou: CA, C2A, C3A5, C3A2 C2AS, CS, C4AF, C12A7, C2S,CA2, 

C3AF2. Nárůst pevnosti hlinitanového cementu v běžných teplotách je velmi rychlý a po 24 

hodinách dosahuje až 70 % konečné pevnosti. 

Hydraulické vápno 

K výrobě hydraulického vápna se používají jílovité vápence, s obsahem oxidů 

vyskytujících se v p-slínku (CaO, SiO2, Al2O3). Hydraulické vápno se podle způsoby výroby 

dělí na [22]: 

o hydraulické vápno přírodní, které se získává pálením vápenců a ostatních 

hydraulických přísad, 

o hydraulické vápno umělé, získané společným mletím vzdušného nebo hydraulického 

vápna s vhodnou příměsí. 

V průběhu výpalu vznikají reakcí mezi CaO a hydraulickými složkami podobné 

produkty jako ve slínku u portlandského cementu. Výpal hydraulického vápna probíhá pod 

teplotou 1250 °C a na rozdíl od portlandského slínku zde nevzniká trikalsiumsilikát, který je 

pod uvedenou teplotou nestálý a stupeň slinutí je nízký [31]. V průběhu tuhnutí hydraulického 

vápna, vznikají podobné produkty jako u portlandského cementu, což jsou hydrosilikáty a 

hydroalumináty vápenaté. Tyto produkty vyvolávají strukturní přeměny, díky kterým se 

systém zpevňuje. Výhodou hydraulického vápna je jeho rychlé tuhnutí, které lze zpomalit 

přídavkem sádrovce. V porovnání s cementem má hydraulické vápno nižší pevnosti [22]. 

3.1.2 Slínkové minerály 

Smísením anorganických pojiv s vodou dochází k tuhnutí a postupnému nabývání 

pevnosti směsi. Tuhnutí a tvrdnutí cementu probíhá za aktivní účasti vody. Ke zpevňování 

dochází chemickou reakcí, kdy začínají reagovat slínkové minerály s vodou a dochází ke 
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vzniku hydrosilikátů a hydroaluminátů vápenatých (tzv. C-S-H a C-A-H fází). A následně 

fyzikální změnou struktury, která vytváří pevné vazby mezi nově vzniklými látkami.  

Ve slínku se vyskytuje až 20 druhů minerálů, ale hlavními minerály pro praktické 

využití mají již výše uvedené čtyři minerály C2S, C3S, C3A a C4AF. Každá složka svými 

charakteristickými rysy, ovlivňuje výsledné vlastnosti cementu. Hydratační reakce a jejich 

průběh je závislý na mineralogickém složení, zrnitosti, množství přidávané záměsové vody, 

teplotě a množství dalších přísad. 

Trikalciumsilikát (alit) zajišťuje pevnost v průběhu prvních dní. Jeho základem je 

minerál C3S, který vzniká v průběhu výpalu surovin potřebných pro přípravu portlandského 

cementu. Výpal nastává v rozmezí teplot 1350-1450°C. V průběhu výpalu dochází ke vzniku 

tohoto nejdůležitějšího slínkového minerálu a současně s touto reakcí pokračuje tvorba 

ostatních slínkových minerálů [26]. Minerál C3S je nositelem typických vlastností 

portlandského cementu, ale pod teplotou 1250°C je nestálý a rozkládá se na C2S a CaO. 

Zpětnému rozkladu minerálu C3S se zabraňuje rychlým chlazením slínku. Minerál C3S 

v pevném roztoku může obsahovat až 4 % C3A. Dále může obsahovat až 2,5 % MgO a malé 

množství oxidů železa. Hydratace samotného C3S probíhá velmi rychle, pro tyto případy je do 

cementu přimílán sádrovec, který zpomaluje tuhnutí.  

Dikalciumsilikát (belit) je tvořen zejména minerálem β-C2S, který obsahuje větší 

množství příměsí než alit. C2S je známý ve 4 formách α-C2S, ά-C2S a γ-C2S, tyto tři formy 

jsou stabilní a čtvrtou formou je β-C2S, který je metastabilní. V průběhu chladnutí α-C2S 

dochází k rychlé a vratné přeměně na formu ά-C2S. V průběhu dalšího chladnutí mohou nastat 

další strukturní přeměny různými způsoby [26]: 

o ά-C2S se přechladí na normální teplotu jako metastabilní fáze, 

o ά-C2S se přemění při teplotě 670°C na formu β-C2S, která je při normální teplotě 

metastabilní, 

o ά-C2S se přemění v modifikaci γ-C2S, přímo, nebo přes formu β-C2S. 

Konečná forma C2S je závislá na předchozím tepelném zpracování. Přeměna β-C2S na 

γ-C2S je spojena s velkou objemovou změnou, která činí až 10%. Tento přechod způsobuje 

rozpadání a tato modifikace není vhodná pro hydraulické tuhnutí, protože nevykazuje 

hydraulické schopnosti. Této přeměně lze zabránit rychlým ochlazením, kdy se forma β-C2S 

stabilizuje a vytvoří se navíc skelná fáze, která je pro hydraulické tuhnutí žádoucí. 

Celit je spojovací hmota dvojího druhu. Tmavě zbarvený obsahuje železitou sklovinu 

a nedokonale vyvinuté krystaly, které jsou svým složením podobné C4AF. Světlá hmota 

obsahuje sklo s nízkým obsahem oxidů železa a její další sloučeniny [26]. 

3.2 Latentní hydraulicita 

Hydraulicita je schopnost látek tuhnout a tvrdnout ve vodě. Látky, které svou 

hydraulicitu projeví přidáním alkalického aktivátoru, se nazývají látky latentně hydraulické 

(LHL). Latentně hydraulické látky nejsou schopny samostatně reagovat s vodou, jejich 

hydraulicita je vyvolána přídavkem aktivátoru. Jako alkalický aktivátor se nejčastěji využívá 

Ca(OH)2. Dalšími alkalickými aktivátory mohou být rozpustné sloučeniny alkalických kovů. 
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Tyto látky mají rozdílnou granulometrii, hustotu, měrný povrch, ale i chemické a fázové 

složení. Popisu hydratace těchto látek se věnuje mnoho autorů a nelze ho považovat za zcela 

objasněn. Mezi latentně hydraulické látky patří zejména granulovaná vysokopecní struska a 

elektrárenský popílek [6]. 

Pro LHL je důležitý obsah SiO2 a Al2O3 v aktivní (energeticky bohaté) formě, která je 

zaručena přítomností skelné, nebo amorfní fáze. Amorfní fáze vzniká z původní krystalické 

struktury, která je tepelně degradovaná [11]. 

Alkalická aktivace je chemický proces, při kterém dochází k narušení vazby mezi 

křemičitanovými a hlinitanovými mnohostěny (tetraedry) v původním materiálu. Narušení 

vazeb je způsobeno vysoce alkalickým prostředím. Vzniklé iontové zbytky následně vstupují 

do tekuté fáze. Poté dochází k vytváření nových produktů, které následně tuhnou a tvrdnou 

[3]. Takto vzniklé produkty jsou zeolitického typu. V případě, že materiál obsahuje vyšší 

množství CaO, vznikají jako hlavní produkty C-S-H fáze [10], [11].  

V přírodě se nachází velké množství latentně hydraulických minerálů, tzv. pucolánů 

(sopečný popel, opál, křemelina, vulkanické tufy). Mezi pucolány lze zařadit i látky vzniklé 

uměle. První skupinou jsou látky připravované za účelem nabuzení jejich latentní hydraulicity 

(kalcinované jíly, bauxity) a druhou skupinou jsou látky vznikající jako odpadní produkty 

z různých druhů výroby (popílky, strusky, mikrosilika). Aby se tyto látky staly hydraulické, je 

potřeba jim dodávat mimo alkalický aktivátor i vodu, která zajistí vhodné reologické 

vlastnosti (distribuci alkalického aktivátoru) a podílí se na tvorbě hydratačních produktů [29]. 

Latentně hydraulické látky samostatně s vodou nereagují nebo jen velmi málo, a dosažené 

pevnosti jsou velmi nízké. Alkalický aktivátor podpoří hydraulicitu látek, které za normálních 

podmínek nereagují, s přídavkem aktivátoru se látky chovají jako hydraulické [33], [34]. 

Důležitým faktorem latentní hydraulicity je složení, proto se zjišťuje obsah SiO2 a 

Al2O3 a jejich forma, ve které se v daném produktu vyskytují. Pro průběh hydratace se dále 

sleduje obsah CaO, protože podle množství obsaženého CaO se průběh hydratace odlišuje. 

Dále je nutné, aby látka obsahovala skelnou fázi. Čím vyšší obsah skelné fáze bude, tím lepší 

budou i hydratační schopnosti [31], [32]. 

V dnešní době je využívání latentně hydraulických látek zcela běžné. Obzvláště 

využívání průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot. Do portlandských 

cementů je přidávána granulovaná vysokopecní struska. Ve stavebnictví je využíván i popílek 

pro výrobu různých stavebních materiálů. Pro různé opravy (například památek) jsou 

využívány kalcinované jíly jako malta [35]. 

Zásadité strusky s vysokým podílem skelné fáze, zejména GVS, mají dobré 

hydraulické vlastnosti, které se projevují po přídavku aktivátoru, v tomto případě se jedná o 

latentní hydraulicitu látky. 

3.2.1 Pucolány 

Název pucolán pochází z Itálie z města Puzzuoli poblíž Vesuvu [35]. Schéma 

rozdělení pucolánů dle literatury [36] je uvedeno na obrázku 5. 
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Obrázek 5.  Schéma rozdělení pucolánů 

Přírodní pucolány – vznikly zahřátím na vysokou teplotu, která překročila teplotu 

likvidu, a následně byly materiály velmi rychle ochlazeny. Během tohoto rychlého ochlazení 

nedojde k vykrystalizování taveniny, proto tavenina zatuhne ve skelném stavu [28]. 

Mezi přírodní pucolány řadíme látky vulkanického původu s velkým podílem 

reaktivního oxidu křemičitého, který je ve formě křemičitého skla (sopečný popel, pemza), 

vulkanické tufy – minerály vzniklé účinkem alkálií, teploty, vody a tlaku. Přírodní pucolány 

jsou tzv. sopečná skla a vznikala jemným rozprášením magmatu, které bylo velmi rychle 

ochlazeno z vysokých teplot a nedošlo k jeho vykrystalizování. Do této skupiny se dále řadí 

obsidián, který je tvořen vysocekřemičitým sopečným sklem a perlit, což je hornina 

obsahující zrna obsidiánu. Dalšími zástupci jsou křemičité materiály (opál a křemelina). 

V přírodě se tyto produkty vyskytují hojně. Například popel se skládá ze skelné i krystalické 

fáze, ale pemza má jen sklovitou fázi [36]. 

Technogenní pucolány – jsou to látky, které vznikají jako odpadní produkty 

v průmyslu (popílek, strusky, mikrosilika), nebo jsou to látky připravované uměle, tedy látky, 

které nevznikají jako odpad (kalcinované jíly, kalcinované bauxity). Umělé pucolány mají 

podobné vlastnosti a složení jako pucolány přírodní, ale nevyskytují se volně v přírodě. 

Popílek - je odpadní produkt vznikající při spalování tuhých paliv (uhlí, biomasy) jeho 

parametry závisí na typu spalování. Jsou to částice křemičitanového skla a mullitu, zachycené 

v odprašovacích zařízeních. V České republice je ročně v odlučovačích zachyceno více než 

10 mil. tun popílku. Jedná se o velmi jemné a reaktivní látky obsahující až 90% SiO2 [37]. 

Nejčastěji využívanými popílky jsou popílky z hnědého, nebo černého uhlí. Složení a 

hydraulicita popílku závisí na způsobu spalování [15], [38], [45]. 

Metakaolin – vzniká kalcinací kaolinitu (při teplotách 560 – 580 °C). Metakaolin 

patří mezi velmi reaktivní pucolán, zejména díky svému vysokému měrnému povrchu [15]. 

Pokud je metakaolin zahříván na vyšší teplotu (600-900°C), vykazuje vyšší pucolánovou 
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aktivitu. Při zahřívání na teplotu vyšší než 900°C dochází ke krystalizování mullitu, spinelu a 

amorfního SiO2 a dochází k poklesu reaktivity materiálu. Metakaolin obsahuje velké množství 

Al2O3 a SiO2, je velmi reaktivní s alkalickými aktivátory a velmi často se využívá ke 

geopolymerizaci [35]. 

Mikrosilika - je křemičitý úlet, vznikající jako odpadní produkt některých hutních 

provozů při teplotách nad 2000° C při zpracování křemíku a jeho slitin. Mikrosilika může 

obsahovat až 98 % amorfního SiO2, který zajišťuje velmi dobrou pucolánovou aktivitu. 

Částice amorfního oxidu křemičitého mají rozměr menší než 1 μm. Díky velkému měrnému 

povrchu se jedná o velmi reaktivní materiál, proto se využívá jako přísada do betonů. Navíc 

zlepšuje pevnost betonu – díky své velmi jemné granulometrii, protože vyplňuje dutiny, které 

by zůstaly jako póry [36]. 

Struska - některé literatury pracují se struskou jako se samostatnou skupinou latentně 

hydraulických látek. Oproti jiným složkám mají strusky vysoký obsah CaO a jejich 

specifikace je zmíněna v kapitole pojednávající o hydrataci latentně hydraulických látek 

s vyšším obsahem CaO. 

3.3 Alkalické aktivátory 

Alkalická aktivace je přechod složek v hydratovatelnou formu. K aktivaci hydraulicity 

nestačí jen voda, je nutný tzv. aktivátor. Alkalický aktivátor je látka, která vzbudí hydraulicitu 

u látek, které s vodou za normálních podmínek nereagují. S přídavkem aktivátoru jsou látky 

schopny chovat se jako hydraulické. Alkalický roztok, který se vytvoří z alkalického 

aktivátoru, způsobí rozpouštění skelné, respektive v případě kalcinovaných jílu málo 

strukturované fáze a následně dochází k procesu hydratace a k projevu tuhnutí a tvrdnutí 

směsi. Pokud je látka aktivována alkalickým aktivátorem, pak je považována za pucolán. 

Mezi nejčastěji používaný alkalický aktivátor latentní hydraulicity patří hydroxid 

vápenatý (Ca(OH)2), ale existuje velké množství dalších aktivátorů, které mohou být účinnější 

než hydroxid vápenatý a vzbuzovat hydraulicitu u látek v jejichž případě je hydroxid vápenatý 

neúčinný. Jedná se zejména o látky, které obsahují SiO2 a Al2O3 ve stabilnějších formách. 

Mezi takovéto aktivátory patří rozpustné sloučeniny alkalických kovů, hlinitanů, uhličitanů, 

křemičitanů, nebo hydroxidů. Podle literatury [31] lze alkalické aktivátory rozdělit do šesti 

skupin: 

1. hydroxidy (zásady): NaOH, KOH, 

2. slabé bezkřemičité soli kyselin (nesilikáty): Na2CO3, K2CO3, Na2SO3, K2SO3, Na3PO4, 

K3PO4, NaF a KF, 

3. křemičitany (silikáty): Na2O.nSiO2, K2O.nSiO2, 

4. hlinitany (alumináty): Na2O.nAl2O3, K2O.nAl2O3, 

5. hlinitokřemičitany (alumosilikáty): Na2O.Al2O3.(2-6)SiO2,  K2O.Al2O3.(2-6)SiO2, 

6. silné bezkřemičité soli kyselin: Na2SO4, K2SO4. 

Cílem aktivátoru je vytvořit v systému prostředí o vysokém pH (až na hodnotu 13). Ve 

většině případů je alkalický aktivátor přidáván ve formě roztoku, který částečně nahrazuje 

vodu, ta je pro hydrataci nezbytná. V tomto prostředí dochází k rozrušení vazeb Si-O, Al-O a 
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Ca-O, které jsou díky skelné nebo tepelně degradované struktuře méně stabilní. Roztok 

rozpustí skelnou fázi a následně dojde ke vzniku nových hydratačních produktů [6]. 

Vhodné jsou aktivátory v kapalné formě, protože dochází ke snadnějšímu promísení 

s aktivovanou látkou a zároveň dochází k urychlení reakcí. Při použití tuhého aktivátoru je 

nutný přídavek vody. 

Vodní sklo 

Mezi nejčastěji využívané alkalické aktivátory patří vodní sklo. Vodní sklo může být 

ve formě koloidního roztoku alkalických křemičitanů (sodných, draselných), nebo ve formě 

pevného hydratovaného a nehydratovaného alkalického křemičitanu. Nejobvykleji využívané 

je vodní sklo jako koloidní roztok alkalických křemičitanů, vznikající rozpuštěním sodného 

skla ve vodě. Sodné sloučeniny jsou využívány zejména pro svou příznivější cenu a lepší 

dostupnost, oproti sloučeninám draselným [31], [39]. Použitím kapalného aktivátoru je 

aktivace mnohem rychlejší a zajišťuje dokonalejší promísení s látkou a tím i rychlejší průběh 

reakcí. Při použití pevného aktivátoru je nutné přidávat vodu a kontrolovat množství tepla, 

které vzniká při jeho rozpouštění, aby nedošlo k přehřátí produktu. Je nutné sledovat 

chemické složení, viskozitu a hustotu vodního skla, aby bylo možné posoudit aktivační 

účinky [41]. 

Vodní sklo lze charakterizovat tzv. silikátovým modulem Ms, který lze upravit na 

potřebnou hodnotu přídavkem NaOH (popř. KOH). Silikátový modul Ms je vyjádřením 

poměru látkového množství SiO2 k látkovému množství Na2O (K2O). 

3.3.1 Hydratace latentně hydraulických látek s nízkým obsahem CaO 

Hydratace latentně hydraulických látek je založena na jiném mechanizmu, než 

hydratace portlandského cementu. Vznikající produkty jsou zcela jiné, nebo jen málo 

podobné.  

V případě látek s nízkým, nebo žádným obsahem CaO, nemohou alkalickou aktivací 

vznikat fáze C-S-H. Z důvodu nízkého, nebo žádného obsahu CaO dochází k velmi omezené 

tvorbě Ca(OH)2. Vznikající produkty hydratace jsou svou strukturou podobné zeolitům. 

Zeolity jsou hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. 

Joseph Davidovits v publikaci [31] popsal hydrataci Si-O-Al systémů jako 

geopolymerizaci. Mechanismus geopolymerizace popsal jako chemickou reakci oxidů 

aluminosilikátů s alkalickými polysilikáty za vzniku polymerních vazeb Si-O-Al. Produkty 

této hydratace se nazývají geopolymery a svým chemickým složením, strukturou a 

vlastnostmi se podobají zeolitům.  

Geopolymery vznikají reakcí alumosilikátových prekurzorů s alkalickými polysilikáty 

(alkalický aktivátor). Prekurzor musí obsahovat Si a Al v reaktivní formě (tepelně 

degradovaná forma, nebo forma skla). Za přítomnosti vody a alkalického aktivátoru dochází 

k rozpouštění alumosilikátové suroviny. Alkalický aktivátor působí na prekurzor a tím 

dochází k rozrušení vazeb Si-O-Si a mezi vazby proniká Al. Takto vzniklý roztok obsahuje 

samostatné hlinitanové a křemičité útvary. Poté se zatím zcela neobjasněným způsobem 

(předpokladem je mechanizmus přes roztok) vytváření nové fáze. Ty spolu vytvářejí gelovou 
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strukturu. Takto vznikající gel následně polymerizuje do síťového uspořádání a následně 

tuhne a tvrdne. Voda se ve vzniklém geopolymeru nachází v pórech nebo ve formě 

hydroxylových skupin [8]. 

Základem struktury geopolymerů jsou řetězce tetraedrů SiO4 a AlO4, které sdílí jeden 

společný atom kyslíku. Pro vyrovnání elektrického náboje Al3+ v tetraedrické koordinaci 

potřebuje kyslík kladné ionty (Na+, K+, Li+, Ca2+ a další). V literatuře [40] se uvádí označení 

geopolymerů podle Davidovitse jako „polysialates“. Jako základní typy jsou uvedeny tři 

geopolymerní struktury [40]: 

1. PS - „Poly(sialát)“  

2. PPS - „Poly(sialát-siloxo)“   

3. PSD - „Poly(sialát-disiloxo)“ 

 

Obrázek 6.  Uspořádání křemíkových a hliníkových tetraedrů [31] 

Tyto tři základní jednotky zobrazeny na obrázku 6 se propojují do prostorových sítí. 

Obecný vzorec geopolymerů je uveden v rovnici 2:  

Mn{-(SiO2)z-AlO2}n.wH2O         (2) 

kde  M  je  alkalický kation (Na+, K+, Li+, Ca2+, Ba2+) 

n  –  stupeň polykondenzace 

z  –  1,2,3 

Prekurzorem jsou latentně hydraulické látky zejména popílky, přírodní pucolány, 

tepelně zpracované jíly a mohou jím být i strusky s obsahem vápna. Dvojvrstvé minerály 

(nejčastěji kaolinit) jsou důležitou surovinou pro vznik geopolymerů. Tepelnou úpravou 

(kalcinací) při teplotě 550°C dochází k dehydroxilaci – uvolnění OH- skupin a rozpadu 

původní struktury kaolinitu. Tepelná úprava zajišťuje vnik dostatečného množství Si a Al 

skupin. Takto vzniklá forma je schopna hydratace [31], [40], [43] účinkem aktivátoru.  

Předností geopolymerů je jejich dlouhodobá stálost a ekologické zhodnocení 

odpadních surovin. Využíváním odpadních surovin pro výrobu hydraulických 
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geopolymerních pojiv dochází k šetření přírodních zdrojů a ve srovnání s výrobou 

portlandského slínku je omezen vznik CO2. Nedochází ke spalování paliv a zamezuje se 

tvorbě technologického CO2 (nedochází k disociaci uhličitanu vápenatého). V neposlední řadě 

je velmi zajímavou vlastností geopolymerů schopnost vázat toxické odpady do své struktury a 

dlouhodobě zabraňovat jejich vyluhování do okolního prostředí [38], [39]. 

3.3.2 Hydratace latentně hydraulických látek s vyšším obsahem CaO 

Pokud látka obsahuje dostatečné množství volného CaO nebo je k látce přidáno ve 

formě alkalické aktivátoru, dochází k tvorbě C-S-H fází. Po přídavku alkalického aktivátoru 

vzroste pH (až na hodnotu 13) a zároveň narůstá množství iontů OH- . Vznikající ionty OH- 

narušují a rozpouštějí strukturu Ca-O, Si-O a Al-O a dochází k tvorbě C-S-H fází. Dalším 

vznikajícím produktem může být Ca(OH)2, který ovšem nevzniká v případě alkalické aktivace 

skelných strusek s vyšším obsahem CaO a další produkty závislé na použitém alkalickém 

aktivátoru [6]. 

Nejlépe prozkoumaný je sled procesů probíhající po alkalické aktivaci granulované 

vysokopecní strusky. Autor v literatuře [31] popisuje proces alkalické aktivace GVS 

následovně: 

o nejprve dochází k přechodu kationtů alkalických kovů a zemin ze strusky do roztoku, 

o následuje vytvoření koloidní vrstvy sodných silikátů na povrchu částic strusky,  

o poté se v sodném silikátu rozpouštějí hlinité anionty, 

o následuje tvorba C-S-H fází v amorfním až semikrystalickém stavu, 

o vznikají kalciumaluminátosilikátové hydráty. 

Průběh hydratace latentně hydraulických látek je dále ovlivněn množstvím přidávané 

vody, která umožňuje tvorbu hydratačních produktů a podílí se na distribuci alkalického 

aktivátoru. Zejména v začátcích hydratace při použití většího množství vody, může docházet 

k naředění alkalického aktivátoru vodou a ke zpomalení hydratace. Proto je velmi dobrým 

řešením použití alkalického aktivátoru ve formě vodního roztoku, který může nahradit 

přídavek vody. Hydratace je dále ovlivněna typem použitého alkalického aktivátoru a 

měrným povrchem použité látky. Se zvyšujícím se měrným povrchem materiálu roste rychlost 

hydratační reakce [31], [38], [40].  

3.4 Využití strusek k přípravě pojiv  

Strusky mohou být latentně hydraulické (typická vlastnost GVS nebo některé 

ocelárenské strusky), nebo hydraulické (častý jev u ocelárenských strusek). Latentně 

hydraulické vlastnosti strusky jsou závislé na jejím chemickém a fázovém složení a 

v neposlední řadě také na granulometrii systému. S rostoucí velikostí měrného povrchu zrn 

narůstá i rychlost hydratace [36], [37]. Důležité je zastoupení amorfní (skelné) fáze. Množství 

a kvalita skelné fáze je závislá na rychlosti chlazení strusky, počáteční teplotě taveniny a na 

množství sklotvorných oxidů (zejména SiO2). Rychlým chlazením strusky dochází k tvorbě 

skelné (amorfní) fáze. V případě pomalu chlazené strusky dochází k vykrystalizování vnitřní 

struktury a struska je méně reaktivní [38].  
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Struska je převážně tvořena základními oxidy CaO, SiO2 a Al2O3. Pánvové strusky 

obsahují přibližně 80 % těchto složek. V případě pecních ocelárenských strusek je tento obsah 

nižší, díky zvýšenému podílu obsahu železa. Výsledné vlastnosti vyrobených pojiv 

připravených ze strusky jsou ovlivňovány i dalšími složkami. Struska projevuje svou 

hydraulicitu  po přidání aktivátoru a vody v různém množství. Latentně hydraulické strusky 

jen s vodou nereagují, nebo reagují jen velmi pomalu a dosažené pevnosti jsou velmi nízké.  

Mechanismus reakcí probíhajících v alkalicky aktivovaném pojivu je popsán podle 

literatury [44] následovně: jedná se o destrukční a kondenzační reakce, které probíhají 

v alkalicky aktivovaném systému. V prvním kroku dochází k rozbití kovalentní vazby Si-O-Si 

a Al-O-Al, které je důsledkem zvýšeného pH roztoku po přidání alkalického aktivátoru. Tyto 

skupiny jsou poté přeměněny v koloidní fázi [35].  

Základním aktivátorem latentní hydraulicity je Ca(OH)2. Aktivátor v systému musí 

vytvořit prostředí s vysokým pH (nejlépe až na hodnotu 13). V takto vzniklém prostředí 

dochází k rozrušení vazeb Si-O, Al-O a Ca-O. Tyto vazby jsou díky skelné struktuře strusky 

méně stabilní a ionty OH- precipitují do takto neuspořádané struktury. Poté oxidy SiO2 a 

Al2O3 reagují s Ca2+. Po rozrušení vazeb dochází k tvorbě nových hydratačních produktů. Ve 

struskách je vždy, v různém množství, obsažen CaO a produkty alkalické aktivace jsou 

označovány CxSyHz, a jsou to tzv. C-S-H fáze. Tyto fáze se také nacházejí v hydratovaném 

portlandském cementu. V případě, že systém neobsahuje žádné nebo jen velmi malé množství 

CaO vznikají amorfní produkty typu zeolitů [6]. 

Hydraulická aktivita strusek se posuzuje na základě zastoupení hlavních oxidů. 

Aktivita strusky se zvyšuje se stupněm zásaditosti (bazicitou). Zásadité strusky z tohoto 

důvodu vykazují mnohem lepší hydraulické vlastnosti, než strusky kyselé. Vysoká 

hydraulicita strusek se využívá v případě mísení strusky s cementem, kdy nedochází 

k alkalické aktivaci. Strusky s nízkou hydraulickou schopností (vyšším obsahem SiO2) 

prokazují lepší schopnost tuhnutí ve skelném stavu a z tohoto důvodu jsou vhodnější 

k alkalické aktivaci. V tabulce 4 je uvedena hydraulická aktivita strusek v závislosti na jejich 

bazicitě [6].  

Tabulka 4.  Hydraulicita strusek podle jejich bazicity [6] 

Hydraulicita 
Bazicita 

Hlavní minerální fáze 
CaO/SiO2 CaO/(SiO2+P2O5) 

Vysoká >2,7 >2,4 C2S, C3S, C4AF, C2F, RO fáze 

Střední 2,7 1,6-2,4 C2S, RO fáze 

Nízká 
0,9-1,5 0,9-1,4 Olivín, merwinit, RO fáze 

1,5-2,7 1,4-1,6 Merwinit, C2S, RO fáze 

Dále může být hydraulická aktivita ovlivňována obsahem příměsí, které ji snižují, 

nebo naopak zvyšují. Mezi látky snižující hydraulickou aktivitu patří například FeS a TiO2 

zatímco CaS aktivitu zvyšuje. Dále je rychlost hydratace ovlivněna měrným povrchem, 

vodním součinitelem a teplotou. Při kontaktu s vodou slínkové minerály, jejichž obsah ve 

struskách je možno zaznamenat, reagují rozdílnou rychlostí. Kinetika hydratace je znázorněna 

rovnicí 3. 

C3S > C4AF > C2S > C2AS > C3S2 > CS > CAS2     (3) 
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Podle této posloupnosti je patrné, že nejrychleji s vodou reaguje minerál C3S, zatímco 

CS je reaktivní pouze za zvýšených teplot [30], [36]. Právě velké množství uvolněného tepla 

na počátku hydratační reakce je důsledkem hydratace minerálu C3S. 

Využití ocelárenských strusek v oblasti pojiv je limitováno jejich objemovou stálostí a 

variabilních chemickým a fázovým složením. V případě velkého obsahu volného CaO nebo 

MgO dochází k hydrataci strusek a velkým objemovým změnám a tím ke snížení pevnosti 

vyrobených produktů. Z tohoto hlediska je nutné sledovat chemické a mineralogické složení 

ocelárenských strusek a jejich využití v oblasti pojiv se stává komplikovanější. 

Řízeným chlazením ocelárenské strusky lze docílit vhodných hydraulických vlastností 

těchto strusek. Cílem chlazení je získání maximálního množství minerálu β-C2S. Takto lze 

využívat zejména pecní ocelárenské strusky, u kterých lehce vznikají hydratovatelné fáze. 

V těchto struskách se často vyskytují stejné minerály jako v portlandském cementu (C2S, C3S, 

C4AF), množství minerálu C3S je ale v případě strusek velmi nízké. V případě pánvových 

strusek dochází v průběhu řízeného chlazení ke vzniku nežádoucího minerálu γ-C2S. 

Výhodnější pro pánvové strusky je podrobit je rychlému ochlazení, kdy dochází k tvorbě 

skelné fáze, které je poté alkalicky aktivovatelná. 

Strusky alkalicky aktivované 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, pro dosažení latentně hydraulické aktivity 

strusky je nutné, aby měla amorfní (skelnou) strukturu. Tohoto stavu je dosaženo na základě 

jejího rychlého ochlazení. Tato varianta je aktuální zejména pro využití vysokopecní strusky, 

kdy v průmyslových podmínkách dochází za tímto účelem ke granulaci strusky jejím rychlým 

ochlazováním v proudu vody. Čím je vyšší množství skelné fáze, tím lepší latentně 

hydraulické vlastnosti bude struska vykazovat.  

V případě, že struska obsahuje nižší podíl skelné fáze, může být alkalicky aktivovaná 

v případě, že její krystalický podíl je tvořen minerálem merwinit, který se vyskytuje ve formě 

jemně rozptýlených krystalů. 

Pro posuzování latentní hydraulicity je důležité chemické složení strusek a zejména 

obsah základních složek SiO2, Al2O3 a forma ve které se tyto složky vyskytují. Tyto složky 

mohou tvořit až 80 % strusky. Pokud jsou tyto složky obsaženy v amorfní formě, je hydratace 

možná za použití alkalického aktivátoru nejčastěji hydroxidu vápenatého [67].  

Dalším základním oxidem je CaO a na jeho základě se rozhoduje o typu a formě 

hydratačních produktů, zda se bude jednat o látku hydraulickou nebo latentně hydraulickou. 

Za alkalicky aktivovatelné látky lze považovat suroviny s nízkým, nebo žádným obsahem 

CaO. V tomto případě jsou produktem latentní hydraulicity produkty zvané geopolymery. 

Vyšší obsah CaO, v případě očekávaní latentní hydraulicity materiálu, musí být vyvážený 

dostatečným obsahem SiO2. Dobrým příkladem je vysokopecní struska, která, jak již bylo 

zmiňováno, účinkem rychlého chlazení, vytváří latentně hydraulický produkt. Ve 

vysokopecní strusce je obsah CaO značný, dosahuje cca 40 hm%, ale zároveň vykazuje i 

stejný obsah SiO2. 
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Strusky vodou hydratované 

 Pro využití vlastností strusek hydratovaných vodou je důležité zejména jejich 

mineralogické složení. V případě těchto strusek není cílem dosažení sklovité struktury, ale 

zisk maximálního obsahu vodou hydratovaných minerálů a to zejména minerálu β – C2S. 

Strusky hydratované vodou nejčastěji obsahují minerály, které jsou přítomny v portlandských 

cementech. Pro využití hydraulických vlastností strusek je důležitý obsah minerálů β – C2S, 

C3S, C3A, C4AF, A12A7, C2F, méně významný je obsah minerálu C3MS2. V případě pomalého 

chlazení strusek vzniká minerál γ – C2S, který není hydraulický, proto jsou vhodnější strusky 

rychle chlazené, ve kterých zůstává zachován hydraulicky aktivní minerál β – C2S. Tvorba 

tohoto hydraulicky aktivního minerálu probíhá za vysokých teplot a k jeho zachování je 

potřeba rychlého chlazení. Za rovnovážných podmínek dochází pod teplotou 1250°C 

k rozkladu hydraulicky aktivního β – C2S na hydraulicky neaktivní formu γ – C2S [67]. 

Pro hydrataci těchto strusek není potřebný aktivátor, postačující je přídavek vody, na 

základě kterého vznikají C-S-H fáze jako hydratační produkty. 
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4 KOVONOSNÉ ODPADY 

Základem pro výrobu kovů jsou kovonosné suroviny a energetické zdroje. Zpočátku 

byly kovonosné suroviny těženy s velkým množstvím kovových podílů, nyní množství kovu v 

surovině stále klesá a rudy se těží se stále se snižujícím podílem [42]. Průmyslová výroba 

železných a neželezných kovů a následný zpracovatelský průmysl sebou přináší značné 

množství vznikajících odpadů [43]. V oblasti průmyslové výroby je potřeba se zaměřit na 

maximální možnost recyklace vznikajících odpadů. Odpady se v důsledku recyklace stávají 

vhodnými druhotnými surovinami obsahujícími značné množství užitkových složek. Ideálem 

by bylo vyvinutí bezodpadových technologií, tedy výroba v uzavřeném cyklu, která 

nevyžaduje skládkování přebytečného odpadu a tím narušování životního prostředí [46]. 

Řadu odpadů lze považovat za kovové nebo kovonosné. Odpady obsahují kovy ve 

formě různých sloučenin. Složení jemnozrnných hutních odpadů je velmi proměnlivé a 

závislé na fázi technologického cyklu, typu zpracovávaných surovin a mnoha dalších 

faktorech [47]. Mnoho kovonosných odpadů lze zařadit mezi nebezpečné odpady. 

Z ekonomického hlediska jsou kovonosné odpady, včetně nebezpečných, hodnotnou 

druhotnou surovinou. Důležité pro využívání odpadů je množství kovonosných a 

struskotvorných složek [5]. Podle obsahu struskotvorných přísad se kovonosné odpady dělí do 

tří skupin: 

1. odpady s nízkým podílem struskotvorných látek (okuje, třísky z obrábění…), 

2. odpady se středním obsahem struskotvorných přísad (odprašky a některé kaly 

z konvertorů a EOP), 

3. odpady s vysokým obsahem struskotvorných přísad (kaly a strusky z konvertorových 

procesů nebo odprašky z pánvových pecí). 

Kovový odpad je druh odpadu, ve kterém je kov zastoupen ve své surové formě nebo 

ve formě slitin. Kovové odpady lze rozdělit na odpady ocelové a litinové, a na odpady 

neželezných kovů. Kovový odpad je v mnoha ohledech složitý aglomerát oceli, litin a dalších 

neželezných kovů se zastoupením dalších nekovových podílů. Proto nelze vždy striktně 

dodržet výše uvedené rozdělení [2], [5]. Další možností členění vznikajících odpadů je 

rozdělení podle původu: 

o vratný (výrobní) odpad – vzniká v průběhu výroby v hutním agregátu (v ocelárnách, 

kovohutích, slévárnách atd.). Do této skupiny lze zařadit i strusky s vysokým obsahem 

kovu. Tyto odpady lze využít jako náhrada primárních surovin, 

o zpracovatelský odpad – vzniká v průběhu výroby polotovarů, zařízení, nářadí a dalšího 

kovového zboží (v průběhu obrábění, lisování, kování atd.), tento odpad je tvořen 

zbytky materiálů, jako jsou okuje, železné piliny a třísky, tento odpad lze považovat za 

cennou hutnickou surovinu vzhledem k jeho vysokému obsahu kovu, 

o uživatelský odpad – je odpad vznikající v průběhu užívání výrobku nebo po ukončení 

jeho životnosti. 
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Kovonosné odpady zastupují zejména úlety a kaly z aglomerace a vysokých pecí, 

ocelárenské úlety a kaly, okuje a okujové kaly, kovonosné podíly z přepracování 

ocelárenských strusek a kaly z čištění vod. 

Významnou část odpadů tvoří zejména jemnozrnné kovonosné odpady v prachové 

formě nebo ve formě kalu. Schéma recyklace vznikajících kovonosných odpadů je 

znázorněno na obrázku 7 [19].  

 

Obrázek 7.  Schéma vzniku a recyklace odpadu [4] 

Zpracování kovonosných odpadů je potřeba i nadále rozvíjet. Druhotné suroviny jsou 

významným surovinovým zdrojem a recyklace přispívá k ekonomickému a ekologickému 

zhodnocení těchto surovin [61]. 

4.1 Specifikace metalurgických odpadů 

Technologie výroby železa a oceli je z hlediska produkce odpadů doprovázena 

vznikem úletů jemných částic vstupních surovin nebo produktů, které jsou v různém stádiu 

výroby zachycovány v prachových filtrech a odlučovačích, vznikem strusek, oxidací 

povrchových vrstev oceli, tvorbou jemnozrnného kovového odpadu, který může být 

s obsahem olejů ze zpracování a usazováním kalu v čistírnách vod [4]. 

V souladu se zvyšováním kvality ochrany ovzduší jsou průmyslové podniky vybaveny 

účinnými odlučovači prachových částic. Tím dochází ke zvýšení množství zachycených 

tuhých podílů a nutnosti jejich dalšího zpracování nebo skládkování. 

Kovonosné hutní odpady jsou suroviny s různým chemickým a mineralogickým 

složením. Tyto odpady se dělí do dvou skupin. První jsou odpady z provozu aglomerace 
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vysokých pecí, které jsou středně bohaté na železo a řadí se zde úlety a kaly. Druhou 

skupinou jsou odpady z provozu oceláren, válcoven, případně ostatních výrob, které mají 

vysoký obsah železa. Do této skupiny se řadí válcovenské okuje, mořírenské kaly, úlety 

z výroby ferosilicia a další. Zvláštní skupinou jsou vysokopecní a ocelárenské strusky [1].  

Úlety a kaly z vysokopecní výroby 

Mají chemické složení podobné vsázce, ale obsahují mnohem vyšší koncentrace 

uhlíku a těkavých látek (Zn, Sb, Pb, As a alkálie). Jedná se o velmi jemně zrnitý materiál. 

Tyto odpady obsahují úlomky částic aglomerátu, koksu, hematitu, magnetitu a křemene. 

Ocelárenské úlety a kaly 

Jedná se o velmi jemné odpady s velmi rozdílným chemickým složením. Chemické 

složení je závislé na způsobu výroby a typu oceli. Obsahují až 60 % železa a zvýšený obsah 

těžkých neželezných kovů (Zn, Pb, Cd) 

Okuje 

Okuje vznikají povrchovou oxidací ohřívaného materiálu v pecní atmosféře a jsou 

jeho průvodním jevem. Mohou obsahovat 71-76 % železa. 

Zaolejované okuje 

Zaolejované okuje jsou směsi obsahující velké množství olejů, maziv, přísad k olejům 

a mazadlům, různé produkty rozkladů olejů a nečistot z atmosféry. Odstranění olejových 

zbytků ze suroviny je možné několika způsoby, které jsou ovšem málo účinné nebo velmi 

nákladné. 

Elektrárenský popílek  

Každoroční produkce popílků v České republice se pohybuje okolo 10 miliónů tun, 

proto je nutné hledat stále nová uplatnění těchto odpadů. Výzkumu, který se zabývá 

využíváním popílku ve stavebnictví je věnována celosvětová pozornost. Popílek je ve 

stavebním průmyslu využíván například jako součást betonů nebo příměs do cementu. Další 

možností je alkalická aktivace popílku, za vniku geopolymerního produktu, například ve 

formě tenkovrstvých překrytí a stěrek [45]. Využití popílku ve stavebním průmyslu je 

znázorněn na obrázku 8. 

  

Obrázek 8.  Využití popílku ve stavebním průmyslu [45] 

Přísada do betonu

Betonové bloky

Stavby cest a silnic

Výplň (základový materiál)

Směsné cementy

Cementová surovina

Ostatní suroviny
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Popílky jsou produkty vznikající spalováním tuhých paliv (uhlí) v tepelných 

elektrárnách a jsou zachycovány na filtračních zařízeních. Jedná se o heterogenní materiál 

s rozdílnými mineralogickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi různé velikosti a tvaru. 

Během spalování jsou složky vystaveny vysokým teplotám různě dlouhou dobu a mohou 

procházet oxidačním nebo redukčním prostředím. Z tohoto důvodu je mineralogické složení 

popílku velmi rozdílné. Spalované částice dosahují vysokých teplot jen na krátkou dobu, kdy 

dojde k natavení a reakci v kapalné fázi na povrchu materiálu. Mineralogické složení je dáno 

druhem minerálů vyskytujících se v použitém palivu a stupněm jejich tepelné přeměny [36]. 

Hlavní složkou popílků jsou SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 a MgO. Popílek je tvořen velmi 

jemnými kulatými částicemi v rozmezí 0,01 – 0,2 mm. Částice jsou duté, póry vznikají 

vyhoříváním organických částic a tavením nespalitelných částí. 

Fluidní popílek 

Fluidní spalování je proces spalování práškového paliva (uhlí) se sorbentem 

(vápenec), který se přidává do prostoru spalovací pece podle obsahu síry v uhlí. Spalování 

probíhá při teplotách okolo 900 °C. Popílky z fluidního spalování se dělí na lóžový a úletový 

(filtrový). Tyto popílky obsahují nespálené zbytky uhlí a zvýšený obsah CaO (15 – 35 %), 

který se vyskytuje ve formě měkce páleného vápna a je reaktivní. Přibližné srovnání 

chemického složení elektrárenského a fluidního popílku je uvedeno v tabulce 5 [45], [60]. 

Tabulka 5.  Charakteristické chemické složení elektrárenského a fluidního popílku 

Popílek 
SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 SO3 Na2O K2O 

Chemické složení (%) 

Elektrárenský 52 28 3 1 2 10 1 <1 <1 

Fluidní 43 19 18 3 2 6 5 <1 <1 

Struska 

Podrobné rozdělení a možností využití strusky je uvedeno v samostatné kapitole. 

4.2 Možnosti zpracování jemnozrnných odpadních materiálů 

Většina jemnozrnných odpadů vznikající v průběhu výroby se vyskytuje ve formě 

odprašků a kalů. Tyto odpady není možné zpracovat přímo v metalurgickém výrobním 

agregátu a činí velké problémy i pro přepravu. Z těchto důvodů je nutné jemnozrnné materiály 

téměř vždy přepracovat do kompaktních celků, tzv. zkusovět. Zkusověný upravený materiál 

musí splňovat požadavky pro jeho další zpracování. Zkusovění jemnozrnných materiálů se 

provádí aglomerací (spékáním) peletizací nebo briketací [21]. 

Briketace 

Jedná se o lisování prachových jemnozrnných materiálů do formy. Podle lisovacího 

tlaku se briketování dělí na nízkotlaké (do 15 MPa), středotlaké (15 - 75 MPa) a vysokotlaké 

(nad 75 MPa). Briketace může probíhat s přídavkem pojiva nebo bez přídavku pojiva pokud 

vsázka obsahuje látky, které jsou přírodními pojivy. Účelem přídavku pojiv do směsi je 

zlepšit briketovací schopnost základních surovin a zvýšit pevnost vyrobených briket [4], [21]. 
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Peletizace 

Jemnozrnný materiál se sbaluje do tvaru kuliček. V průběhu sbalování dochází ke 

změně vlastností daného materiálu. Výroba pelet probíhá ve dvou krocích: výroba surových 

sbalků v peletizačních bubnech a poté jejich zpevňování. Zpevňování sbalků může být 

vysokoteplotní (vypalování), jako palivo se využívá zemní plyn, nebo nízkoteplotní 

(chemicko-katalytické) za pomocí pojiv [4].  

Aglomerace 

Aglomerace je spékání železných rud. Prachové částice se mísí s palivem a přísadami 

a vzniká aglomerační směs. Připravená aglomerační směs se zahřívá na teplotu, při které 

dochází k natavení povrchu jednotlivých zrn aglomerační vsázky a vznikající tavenina vytvoří 

po zatuhnutí pevný pórovitý materiál – aglomerát. Spékání rud je pyrometalurgický proces, 

který je založen na vyhořívání prachového koksu obsaženého ve vsázce. 
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5 POSTUPY A METODY ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Stále se rozvíjející průmysl sebou nese riziko neustálého zvyšování množství tuhých 

odpadů s velmi variabilním chemickým, fázovým a granulometrickým složením. Nastává 

situace, kdy na straně jedné je produkováno významné množství odpadních produktů, a na 

straně druhé dochází k poklesu zásob primárních surovinových zdrojů. Uvedený stav vede 

k nutnosti efektivního materiálového využívání vznikajících odpadů. Právě výše uvedené 

okolnosti jsou jedním z motivů pro vypracování této práce. Prioritou prezentovaných 

experimentů je najít řešení pro zpracování vznikajících tuhých odpadů a využití jejich 

surovinového potenciálu. 

Práce se zabývá vyhledáním odpadních materiálů z metalurgického průmyslu 

s vhodnými hydratačními nebo pucolánovými vlastnostmi. K tomuto účelu je využita metoda 

hydratace vodou a metoda alkalické aktivace. Kromě ocelárenských strusek jsou ověřeny 

pojivové schopnosti odprašků z pánvové pece a fluidní popílky. Průběh hydratačních reakcí 

vybraných materiálů je sledován kalorimetrickým měřením. Poznatky z této části jsou 

následně využity pro přípravu briket, ve kterých tyto materiály slouží jako pojivo. Plnivem 

připravených briket jsou jemnozrnné kovonosné odpady, u kterých je recyklace 

v neupraveném stavu, z důvodu malého rozměru zrn, obtížná.  

Pro práci jsou využívány různé metody měření. K určení mechanických vlastností 

vyrobených těles, hydratovaných vodou, nebo s přídavkem vodního skla, je využita metoda 

stanovení pevnosti v tlaku. Stejná metoda je následně využita pro zjištění mechanických 

vlastností vytvořených briket s obsahem odpadních materiálů. Pro tato tělesa byla dále ještě 

kontrolována objemová hmotnost. Dále jsou v práci použité materiály podrobeny 

kalorimetrickému měření, kdy je sledována jejich tepelná aktivita po smísení vzorku s vodou. 

Ověření pojivových schopností materiálů, kalorimetrická měření, jako i příprava briket a 

hodnocení jejich parametrů bylo zajištěno na pracovišti autora.  

Pro stanovení chemické analýzy použitých surovin je využívána rentgenová 

fluorescenční analýza. Tuto analýzu zajistily externí firmy, které byly dodavateli vzorků 

(ocelárenské provozy). Další sledovanou metodou je rentgenová difrakční analýza, pomocí 

které lze hodnotit fázové složení materiálů. Tuto metodu zajistilo pracoviště Centrum 

nanotechnologií VŠB-TUO a Institut environmentálních technologií. Na pracovišti řešitele 

byla na použitých vzorcích stanovena ztráta žíháním. 

Pro odpadní materiály, které na základě chemického složení prokázaly zvýšený obsah 

CaO, byla na autorčině pracovišti provedena analýza na stanovení volného vápna. Jedná se o 

chemickou analýzu používanou pro stanovení volného vápna v cementu (ČSN EN 459-2). 

Na základě provedených experimentů je cílem práce zdokumentovat chemické 

a fázové složení konkrétních ocelárenských strusek a dalších odpadních produktů. Ověřit 

jejich latentní hydraulicitu a hydraulicitu a na základě získaných poznatků vyhodnotit jejich 

pojivové schopnosti. Následně předložit nové možnosti zpracování předmětných odpadních 

materiálů, a to návrhem receptur pro přípravu briket s obsahem jemnozrnných odpadů, kde 

jako pojivo budou využity strusky nebo popílky s osvědčenou pojivovou schopnosti.  
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Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost je dána poměrem hmotnosti suchého vzorku k jeho celkovému 

objemu, a zahrnuje tedy všechny otevřené póry i dutiny, které jsou v tělese obsaženy. Objem 

zkušebního tělesa byl zjištěn pomocí posuvného měřidla a následným výpočtem ze 

skutečných rozměrů tělesa. Stanovení objemové hmotnosti bylo provedeno na základě měření 

geometrických rozměrů tělesa. Hmotnost tělesa byla stanovena vážením. Objemová hmotnost 

byla stanovena dle vzorce 4. 

𝑂𝐻 =
𝑚

𝑉
     (kg ∙ m−3)           (4) 

kde  OH  je   objemová hmotnost  (kg ∙ m−3), 

m  –   hmotnost zkušebního tělesa  (kg), 

V  –   objem zkušebního tělesa  (m3). 

Pevnost v tlaku 

Ke zjištění mechanických vlastností vytvořených vzorků bylo využito měření pevnosti 

v tlaku. Pevnost v tlaku (PTL) je definována jako síla, která působí na jednotku průřezu 

zkušebního tělesa v okamžiku, kdy dojde k jeho porušení vlivem tlakového pnutí. Rovnice 5 

vyjadřuje výpočet pro pevnost v tlaku. Stanovení pevnosti v tlaku udává norma ČSN EN 

12350 - 3.  

𝑃𝑇𝐿 =
𝐹

𝑆
     (𝑀𝑃𝑎)         (5) 

kde  F   je  zatěžující síla  (N), 

S   –   plocha vystavená tlaku  (mm2), 

PTL –  pevnost v tlaku  (MPa). 

Pro stanovení pevnosti v tlaku byl využit jednosměrně lisující lis značky BRIO 20/160 

compact LLB1. 

Titrační kalorimetrie 

Titrační kalorimetrie sleduje tepelnou aktivitu vybraného materiálu. Používá se pro 

měření změny teploty v závislosti na čase, ke kterým dochází v důsledku probíhajících 

chemických reakcí vyvolaných spuštěním hydratačních procesů. Stanovení hydratačního tepla 

je důležité pro popis chování různých surovin. Proces hydratace je sledován v závislosti na 

čase, což umožňuje detekovat rozdíly například mezi cementem a finální směsí malty, nebo 

betonu. Součástí titračního kalorimetru je injekční systém, který se využívá pro zahájení 

reakce uvnitř skleněné ampule, zejména tedy k měření reakce vyvolané po přidání reaktantu 

do materiálu. Součástí injektace je míchadlo, které se využívá k mechanickému míchání 

směsi, zejména jedná-li se o směs sypkých materiálů s vodou. 

Pro tuto práci byl využit kalorimetr „TAM Air isothermal kalorimetry“ od společnosti 

TA Instruments. Kalorimetr TAM Air je vhodný pro rozsáhlé kalorimetrické experimenty, 

které jsou schopny měřit několik vzorků současně za izotermických podmínek. Zařízení 

umožňuje sledovat změny různých reakčních směsí. Proces hydratace je zaznamenán křivkou, 



35 

 

po přidání přísady lze sledovat tvar křivky tepelného toku. Kalorimetr TAM Air zaznamenává 

teplo, které v průběhu sledovaného děje vzniká nebo se spotřebovává. Kalorimetr obsahuje 8 

kanálů pro měření stejného počtu vzorků současně. Každý kanál je udržován regulačním 

systémem (termostatem) na konstantní teplotě. Díky tomuto systému je zaručená vysoká 

přesnost a teplotní stabilita měřeného vzorku a lze jej využívat pro dlouhodobá i krátkodobá 

měření. Kalorimetr TAM Air realizuje každé jednotlivé měření pomocí standartu. Použití 

standartu napomáhá vyloučit působení vnějších činitelů na přesnost měření. Systém použitého 

kalorimetru je vhodný pro procesy, které vyvíjejí, nebo naopak spotřebovávají teplo 

v průběhu několika dnů nebo týdnů, což je například vhodné pro měření hydratace betonu a 

cementu. Na obrázku 9 je zobrazen použitý titrační kalorimetr, detail 8 měřících kanálů a 

skleněná ampule s míchadlem.  

 

Obrázek 9.  Isotermický titrační kalorimetr 

Kalorimetrické měření pomocí popsaného zařízení má několik výhod. Na rozdíl od 

starších způsobů je zaručeno bezpečné a trvalé měření dat v reálném čase a zařízení vyžaduje 

jednoduchou obsluhu. Výbornou vlastností zvoleného kalorimetru je injektor, který umožňuje 

provádět měření tepelného toku od samého počátku reakce. Rozlišení reakčních teplot 

pomáhá k rozlišení probíhajících hydratačních reakcí a umožňuje přesné modelování reakční 

kinetiky. 

Hydratační teplo je tepelným projevem hydratace a je specifické pro každý typ 

cementu, nebo jiného sledovaného materiálu a obsahu jeho slínkových minerálů [62]. 

Idealizovaný vývoj hydratačního tepla portlandského cementu uvádí obrázek 10. V průběhu 

hydratace dochází k vývoji tepla s různou intenzitou. Podle literatury [47] je vývoj 

hydratačního tepla cementu CEM I 42,5R při 20°C rychlý a po 24 hodinách se hodnota 

pohybuje v rozmezí 200 - 275 kJ·kg-1 (měřeno při 20°C). Kontrolní měření stejného typu 

cementu na použitém kalorimetru, při referenční teplotě 25 °C, prokázalo dobrou shodu 

s literárním zjištěním, kdy naměřená hodnota po 24 hodinách byla 225,7 kJ·kg-1. 
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Obrázek 10.  Idealizovaný vývoj hydratačního tepla portlandského cementu CEM I 42,5R 

Stanovení volného vápna 

Množství volného vápna bylo stanoveno postupem podle normy ČSN EN 459-2 (72 

2201) [57]. Do odměrné baňky byl navážen přibližně přesně 1 g suroviny, ten se poté 

rozpustil v 50 ml bezvodého ethylenglykolu. Pro dokonalé rozplavení suroviny, bylo do 

baňky přidáno několik zrnek křemenného písku. Uzavřená baňka se zahřívala ve vodní lázni 

přibližně při teplotě 65-70 °C za občasného míchání. Zahřívání baňky probíhalo 6 hodin, poté 

se obsah baňky nechal volně vychladnout. Po vychlazení bylo do baňky přidáno několik 

kapek indikátorového roztoku a vzniklý roztok se titroval odměrným roztokem kyseliny 

benzoové. Po ukončení titrace byl roztok opětovně zahříván na teplotu přibližně 65 - 70 °C, 

v případě zmodrání roztoku bylo nutné opětovné titrování roztokem kyseliny benzoové. 

Obsah volného vápna byl vypočten ze vztahu 6: 

𝐶𝑎𝑂 =
𝑉𝑘∙0,0028

𝑚𝑐
∙ 100     (%)        (6) 

kde  CaO  je obsah volného vápna  (%), 

Vk  -  objem kyseliny benzoové  (cm3), 

mc   -   hmotnost suroviny  (g). 

Tato metoda byla využita pro vzorky, u kterých byl na základě chemického složení 

patrný velmi vysoký obsah vápna (jedná se zejména o pánvové odprašky, lóžový a úletový 

fluid). Aplikovaná metoda chemické analýzy (XRFS) neumožňuje rozlišit formu, ve které se 

vápno vyskytuje, a proto bylo v některých případech přistoupeno k této metodě stanovení 

volného vápna. Právě vysoký obsah volného vápna je předpokladem pro objemovou 

nestabilitu suroviny, ke které dochází na základě kontaktu volného CaO s vlhkostí. 
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Chemické a fázové složení 

Chemické složení bylo stanoveno rentgenovou fluorescenční analýzou, která byla 

provedena externí firmou. Rentgenová difrakční analýza byla provedena na rentgenovém 

difraktometru Bruker D8 Advance a Rigaku SmartLab (oba typ theta/2theta). Jako zdroj 

rentgenového záření byla použita kobaltová lampa. K určení poloh difrakcí na registrovaných 

difrakčních záznamech byl použit počítačový software Diffrac.eva, resp PDXL 2 a COD, 

resp. PDF-2 krystalografická databáze. 
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6 OVĚŘENÍ POJIVOVÝCH VLASTNOSTÍ ODPADNÍCH 

MATERIÁLŮ 

Pro účely disertační práce bylo nezbytné prozkoumat pojivové schopnosti 

metalurgických strusek, případně dalších odpadních produktů metodou alkalické aktivace, 

nebo prostým účinkem přídavku vody. K alkalické aktivaci strusek a ostatních průmyslových 

odpadů bylo použito vodní sklo (vodný roztok křemičitanu sodného). Pro hydrataci surovin 

vodou, byla využita pitná voda o laboratorní teplotě. 

Specifikace surovin 

Pro práci byly využity odpadní produkty z několika metalurgických podniků. Z velké 

části jsou v této práci zastoupeny pánvové strusky různých typů. Strusky byly odebrány 

z různých závodů, typů výrobních agregátů, z procesu zpracování strusky a ze struskových 

úložišť. Použité pánvové strusky se liší zejména svým chemickým a fázovým složením a 

granulometrii. Chemické složení použitých materiálů uvádí tabulka 6. Fázové složení strusek 

závisí na chemickém složení a tepelné historii strusek. Jako hlavní složky strusek jsou tři 

základní oxidy CaO, SiO2 a Al2O3. V případě strusek pánvových může obsah základních 

oxidů dosahovat až 80 %, tento obsah ale může klesat vlivem zvýšeného množství železa 

vyskytujícího se ve struskách. Vysoký obsah uvedených oxidů umožňuje chemické složení 

systému zjednodušit a přepočítat složení strusek tak, aby tyto složky (C, S a A) tvořily 100%, 

v tomto případě, lze strusky zakreslit do třísložkového fázového diagramu C-A-S viz obrázek 

11. Zakreslení strusek v diagramu zohledňuje pouze teoretické složení. V reálných 

podmínkách do strusky vstupují další složky, jako je například železo, hořčík, mangan a další. 

Tyto složky poté vytvářejí krystalické fáze, které lze nalézt pomocí RTG difrakční analýzy. 

Významným faktem je, že některé z vytvořených minerálů vykazují hydraulické vlastnosti. 

Strusky, které byly podrobeny po odběru rychlému chlazení, by měly obsahovat skelnou fázi. 

Některé strusky byly odebrány v tekutém stavu z licí pánve a byly řízeně ochlazovány. 

Ostatní strusky se odebíraly bezprostředně po vylití z licí pánve. Výjimku tvoří strusky 

z haldy a strusky separované, které jsou strusky vyzrálé (stáří až několik týdnů) a v průběhu 

uložení mohly přicházet do kontaktu s vodou, nebo vzdušnou vlhkostí. V menší míře jsou zde 

zastoupeny odpadní materiály vznikající v energetickém průmyslu. Charakteristickým 

odpadem jsou zejména popílky. Pro tuto práci byl vybrán jeden zástupce popílku 

z vysokoteplotního spalování, který by v důsledku vysokých spalovacích teplot měl 

vykazovat amorfní charakter a měl by se chovat jako latentně hydraulická látka. Dalšími 

zástupci energetických odpadů jsou popílky z fluidního lože a úletový fluidní popílek. Tyto 

popílky vznikají při nižších teplotách a obsahují vyšší množství CaO. Vznik za nižších teplot 

ovlivňuje natavování částic a jejich krystalizaci. Pro srovnání vlastností alkalicky 

aktivovaných materiálů byla zvolena granulovaná vysokopecní struska, která vyniká 

vhodnými pojivovými vlastnosti.  

 



39 

 

Tabulka 6  Chemické složení použitých surovin 

O
zn

a
če

n
í 

Struska 

Chemické složení (%) 

CaO Al2O3 SiO2 MgO Fe2O3 Na2O SO3 K2O MnO TiO2 FeO Mn ZnO Cl P2O5 ∑ 
C/S 

00409 Struska pánvová 55,62 21,83 12,55 4,99 1,72 * * 0,18 0,40 0,29 * * * * 0,02 97,60 4,43 

01209 Struska pánvová pomalu chlazená 41,15 2,55 26,96 8,85 10,46 1,10 0,35 <0,01 6,50 0,40 * * <0,01 0,01 0,15 98,48 1,53 

01509 Struska pánvová 56,28 14,89 13,25 10,09 1,32 1,70 1,80 <0,01 0,19 0,23 * * <0,01 <0,01 0,02 99,77 4,25 

02309 Struska pánvová - halda 39,40 3,99 14,20 10,50 12,2 0,05 * 0,02 * 0,20 15,50 2,23 * 0,05 * 98,34 2,77 

02709 Granulovaná vysokopecní struska 40,08 7,11 38,84 9,41 0,48 0,97 1,37 0,40 0,63 0,30 * * 0,01 0,03 0,02 99,65 1,03 

02909 Struska pánvová rychle chlazená 39,27 17,61 25,57 12,31 0,18 1,54 * * 2,31 0,57 * * * * 0,02 99,38 1,54 

04209 Struska pánvová pomalu chlazená 37,95 7,12 38,34 12,84 * * * 0,37 0,71 1,18 * 0,71 * * <0,01 99,22 0,99 

04609 Struska pánvová pomalu chlazená 29,81 15,55 17,34 21,56 1,64 1,72 * * 5,99 0,37 3,89 * * * 0,13 98,00 1,72 

04709 Struska pánvová rychle chlazená 
50,59 17,69 19,39 7,52 0,30 1,62 * * 1,58 0,17 0,56 * * * <0,01 99,42 2,61 

04809 Struska pánvová pomalu chlazená 

07109 Struska pánvová rychle chlazená 48,36 17,64 21,47 9,52 * 2,30 * * 0,34 0,17 * * * * <0,01 99,80 2,25 

07509 Struska pánvová rychle chlazená 45,27 5,72 31,73 13,35 0,46 1,01 * 0,02 1,61 0,45 * * * * <0,01 99,62 1,43 

00110 Struska pánvová před separací 44,70 5,89 15,50 4,73 7,77 0,05 * 0,01 * 0,28 15,30 3,71 * * * 97,94 2,88 

01110 Struska pánvová po separaci 45,08 8,36 17,86 7,16 15,13 1,32 0,98 0,01 2,63 0,41 * * <0,01 0,01 0,36 99,31 2,52 

01310 Struskové odprašky z mlýnice 51,52 3,74 15,34 6,46 14,73 2,57 1,57 0,06 2,52 0,31 * * 0,04 0,08 0,58 99,52 3,36 

02711 Struska pánvová 47,01 8,31 17,49 6,15 14,53 1,62 1,14 0,02 2,40 0,39 * * <0,01 0,02 0,34 99,42 2,69 

03511 Úletový Fluid K12 23,29 18,61 32,81 1,40 5,61 4,87 10,08 1,32 <0,01 1,08 * * <0,01 0,04 0,51 99,62 0,71 

04111 Lóžový fluid K12 34,28 8,08 18,91 2,01 4,26 10,39 19,88 1,00 <0,01 0,62 * * <0,01 0,01 0,20 99,64 1,81 

18412 Struska pozvolna chladnoucí 49,30 18,37 11,57 9,79 2,27 * * 0,02 5,47 0,33 2,6 * * * 0,09 99,81 4,26 

18512 Struska pozvolna chladnoucí 43,33 17,23 15,64 12,96 2,62 * * 0,05 3,32 0,32 3,59 * * * 0,41 99,47 2,77 

18612 Struska rychle chlazená 54,63 19,43 11,52 5,50 1,95 * * 0,03 4,00 0,36 1,89 * * * 0,09 99,40 4,74 

19912 Struska pánvová 53,58 9,74 18,97 5,04 6,16 2,22 1,73 <0,01 1,55 0,41 * * 0,01 0,05 0,19 99,65 2,82 

20012 Struska pánvová 42,36 5,68 14,48 8,07 22,09 1,73 1,05 <0,01 2,88 0,35 * * 0,01 0,01 0,54 99,25 2,93 

00613 Vyseparovaná pánvová struska 45,30 9,93 19,93 7,92 10,47 2,01 1,46 <0,01 1,81 0,36 * * 0,01 0,03 0,31 99,54 2,27 

01113 VS – haldový koncentrát 10,59 5,05 25,10 9,99 43,32 1,06 0,39 0,24 1,96 0,34 * * 0,22 0,01 0,49 98,76 0,42 

01213 Litá konvertorová struska 40,68 2,81 13,10 6,35 28,79 1,38 0,43 <0,01 4,15 0,34 * * 0,01 0,01 0,91 98,96 3,11 

03513 Struska pánvová 61,76 16,28 11,66 5,02 0,45 1,98 2,36 <0,01 0,10 0,12 * * <0,01 <0,01 0,02 99,75 5,30 

03613 Struska pánvová 55,70 12,75 20,32 5,39 0,59 1,67 2,63 <0,01 0,40 0,30 * * <0,01 <0,01 0,02 99,77 2,74 

03713 Struska pánvová 50,29 5,88 20,03 4,86 13,05 1,59 1,38 <0,01 1,74 0,34 * * <0,01 0,02 0,29 99,47 2,51 

03813 Struska pánvová 40,20 5,10 17,98 7,3 10,5 * * * 9,4 0,30 8,4 * * * 0,8 99,98 2,24 

03913 Výhoz konvertor 36,19 1,58 14,17 6,19 32,04 1,83 0,20 <0,01 5,36 0,48 * * 0,06 0,02 1,04 99,16 2,55 

04013 Struska konvertorová 37,77 1,36 12,35 5,32 34,49 1,53 0,25 <0,01 4,40 0,40 * * <0,01 0,02 0,97 98,86 3,06 
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Obrázek 11.  Ternární diagram C-A-S s vyznačením výskytu použitých surovin 

Na základě vysokého obsahu CaO zjištěného chemickým složením, bylo přistoupeno u 

popílků 03511 a 04111 ke stanovení obsahu volného vápna pomocí metody uvedené 

v kapitole 5 a jeho množství bylo vypočteno pomocí vzorce 6. Uvedená metoda prokázala, že 

obsah volného vápna v popílku 03511 se pohybuje okolo 10 % a v popílku 04111 je to 12 %. 

Příprava směsí 

Vybrané suroviny pro přípravu směsí k alkalické aktivaci a hydrataci vodou jsou 

uvedeny v tabulce 6. Tyto suroviny byly jemně pomlety (měrný povrch 300 (+/-15 %) m2kg-1 

podle Blaina), aby došlo ke zvýšení jejich měrného povrchu a tím bylo dosaženo jejich vyšší 

reaktivnosti. Poté bylo do takto připravené suché směsi dávkováno vodní sklo, nebo voda. 

K alkalické aktivaci bylo využito vodní sklo s upraveným silikátovým modulem Ms=2. 

Dávkovalo se v množství, které zajistilo vnášení 4,5 hm% Na2O do suché směsi. Připravená 

směs se plnila do olejem vymazaných kovových forem o velikosti komor pro přípravu vzorků 

20×20×20 mm. Po naplnění se forma vibrovala 2 minuty, aby se zajistilo dokonalé zatečení a 

odplynění hmoty. Takto připravené formy byly uloženy do hydratačního boxu (relativní 

vlhkost 99 %, laboratorní teplota). Po 24 hodinách se vzorky odformovaly a nechaly na 

podložkách v hydratačním boxu hydratovat. Pro každý vzorek byly vybrány po 2, 7 a 28 
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dnech vždy 3 kusy krychlí, na kterých byla stanovena objemová hmotnost (OH) a pevnost 

v tlaku (PTL). 

K přípravě směsí bylo na 200 g suchých složek dávkováno vodní sklo v množství 

55 cm3. Přídavkem vodního skla v systému dojde k rozrušení málo uspořádaných složek SiO2, 

Al2O3 a CaO a dochází k aktivaci latentně hydraulického systému. Tím dojde k tuhnutí 

a tvrdnutí směsi. Ke směsi byla dále přidávaná voda v množství zaručujícím vizuálně stejnou 

konzistenci. Směsi hydratované pouze vodou byly připraveny obdobným způsobem, 

s rozdílem, že směs nebyla obohacena vodním sklem. Na základě přidaného množství vody 

byl poté stanoven vodní součinitel, který je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7  Vodní součinitel vodou aktivovaných odpadních materiálů 

Surovina 00409 01209 01509 02309 02709 02909 04209 04609 04709 04809 07109 

Vodní 

součinitel 

(1) 

0,37 0,30 0,50 0,22 0,43 0,18 0,20 0,17 0,24 0,24 0,22 

Struska 07509 00110 01110 01310 02711 03511 04111 18412 18512 18612 19912 

Vodní 

součinitel 
0,19 0,35 0,33 0,55 0,23 0,33 0,53 0,29 0,19 0,28 0,25 

Surovina 20012 00613 01113 01213 03513 03613 03713 03813 03913 04013 CEM 

Vodní 

součinitel 

(1) 

0,18 0,21 0,13 0,13 0,34 0,38 0,21 0,20 0,15 0,14 0,35 

Objemová hmotnost byla stanovena vždy, na každém vzorku před provedením 

zkoušky pevnosti v tlaku po 2, 7 a 28 dnech. Pro každé měření byla vybrána série 3 vzorků. 

Vzorky vytažené z hydratačního boxu se zvážily s přesností na jedno desetinné místo gramu. 

Rozměry těchto vzorků byly měřeny pomocí posuvného digitálního měřidla ve třech směrech 

(výška, šířka, délka) s přesností na dvě desetinná místa (mm). Ze zjištěných hodnot byla podle 

vzorce 4 vypočtena objemová hmotnost, která je zaznamenána v tabulce 8. 

Sledování objemové hmotnosti, mělo jen informační charakter, zda nedochází ve 

vzorcích k výraznému objemovému nárůstu či poklesu, který by mohl způsobit rozpadavost 

vzorku. Zjištěná objemová hmotnost na připravených tělesech s přibývajícími dny hydratace 

mírně roste, nebo již nedochází k její změně. Její nárůst může být způsoben tvorbou 

hydratovaných fází. V některých případech je zaznamenám i mírný pokles objemové 

hmotnosti. V obou případech nárůst ani pokles objemové hmotnosti nebyl natolik výrazný, 

aby došlo k porušení vzorků. 

Měření pevnosti v tlaku bylo provedeno na připravených hydratovaných vzorcích po 

stanovení objemové hmotnosti, na lisu značky BRIO 20/160 compact LLB1. Vzorek byl 

zatěžován silou narůstající rychlostí 500 N·s-1. Výpočet pevnosti v tlaku probíhal podle 

vzorce 5. Naměřené hodnoty pevnosti v tlaku jsou uvedené v tabulce 9. 
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Tabulka 8  Naměřené hodnoty objemové hmotnosti připravených vzorků 

Objemová hmotnost vzorků  

po alkalické aktivaci 
Surovina 

Objemová hmotnost vzorků 

 po hydrataci vodou 

2 dny 7 dní 28 dní 2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (g.cm-3) Průměrná hodnota (g.cm-3) 

2,1 2,1 2,1 00409 Struska pánvová 1,7 1,9 1,9 

2,2 2,2 2,2 01209 Struska pánvová pomalu chlazená 1,9 1,9 1,7 

2,2 2,1 2,1 01509 Struska pánvová 1,7 1,7 1,7 

2,1 2,2 2,1 02309 Struska pánvová - halda 2,3 2,0 1,9 

2,1 1,9 1,9 02709 Granulovaná vysokopecní struska 1,8 1,7 1,7 

2,3 2,2 2,3 02909 Struska pánvová rychle chlazená 1,9 2,2 2,5 

2,2 2,2 2,2 04209 Struska pánvová pomalu chlazená 1,9 2,0 2,2 

2,4 2,4 2,4 04609 Struska pánvová pomalu chlazená 2,3 2,1 2,2 

2,3 2,2 2,3 04709 Struska pánvová rychle chlazená 2,1 2,1 2,1 

2,2 2,1 2,1 04809 Struska pánvová pomalu chlazená 2,1 2,1 2,0 

2,3 2,2 2,2 07109 Struska pánvová rychle chlazená 2,2 2,1 1,9 

2,4 2,3 2,3 07509 Struska pánvová rychle chlazená 2,3 2,2 2,0 

2,4 2,4 2,5 00110 Struska pánvová před separací 1,9 1,8 1,7 

2,3 2,3 2,4 01110 Struska Pánvová po separaci 1,9 1,8 1,7 

1,9 1,9 1,9 01310 Struskové odprašky z mlýnice * 1,7 1,7 

2,2 2,2 2,3 02711 Struska pánvová 2,3 2,3 2,3 

1,6 1,6 1,8 03511 Úletový Fluid K12 2,0 1,8 1,8 

1,6 1,6 1,6 04111 Lóžový fluid K12 1,6 1,5 1,4 

2,2 2,3 2,2 18412 Struska pozvolna chladnoucí 2,1 2,1 2,1 

2,1 2,4 2,4 18512 Struska pozvolna chladnoucí 2,0 2,0 2,0 

2,3 2,3 2,3 18612 Struska rychle chlazená 1,9 1,9 2,1 

2,2 2,2 2,2 19912 Struska pánvová 2,1 2,0 2,1 

2,3 2,4 2,4 20012 Struska pánvová 2,5 2,4 2,3 

2,2 2,2 2,2 00613 Vyseparovaná pánvová struska 2,1 2,0 1,9 

2,3 2,3 2,3 01113 VS – haldový koncentrát 2,7 2,6 2,6 

2,4 2,4 2,4 01213 Litá konvertorová struska 2,7 2,6 2,5 

2,2 2,2 2,2 03513 Struska pánvová 1,5 1,6 1,8 

2,0 2,0 2,0 03613 Struska pánvová 1,8 1,8 1,7 

2,3 2,3 2,3 03713 Struska pánvová 2,2 2,2 2,1 

2,3 2,2 2,2 03813 Struska pánvová 2,3 2,3 2,3 

2,7 2,7 2,6 03913 Výhoz konvertor 2,2 2,4 2,4 

2,7 2,4 2,5 04013 Struska konvertorová 2,6 2,4 2,6 

*nebylo stanoveno 

Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že některé z těchto odpadních surovin 

dosahují po alkalické aktivaci velmi vysokých hodnot pevnostních parametrů. Použité 

pánvové strusky většinou nedosahují tak vysokých hodnot pevnosti v tlaku jako má 

granulovaná vysokopecní struska (88 MPa po 28 dech hydratace). Výjimku tvoří pánvová 

struska 01209, u které je dosaženo velmi vysoké hodnoty pevnosti v tlaku (125 MPa po 28 

dnech hydratace). Ostatní hodnoty pohybující se v rozmezí 10 až 50 MPa po 28 dnech 

hydratace jsou dosti uspokojivé. Z tohoto zjištění vyplývá, že některé použité odpadní 

materiály obsahují dostatečné množství skelné fáze, kterou lze alkalicky aktivovat a tím 

dosáhnout velmi dobrých pojivových schopností daného materiálu. 
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Tabulka 9  Naměřené hodnoty pevnosti v tlaku připravených vzorků 

Pevnost v tlaku alkalicky  

aktivovaných vzorků 
Surovina 

Pevnost v tlaku vzorků 

Hydratovaných vodou 

2 dny 7 dní 28 dní 2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (g.cm-3) Průměrná hodnota (g.cm-3) 

49,5 50,0 50,5 00409 Struska pánvová 3,1 3,5 4,8 

66,0 76,0 125,0 01209 Struska pánvová pomalu chlazená 2,4 2,7 2,7 

64,8 68,8 66,4 01509 Struska pánvová 3,5 9,8 12,6 

6,0 8,0 20,0 02309 Struska pánvová - halda 2,9 3,1 3,3 

5,8 42,6 88,2 02709 Granulovaná vysokopecní struska 2,4 2,5 2,5 

10,6 13,1 25,0 02909 Struska pánvová rychle chlazená 2,2 2,2 2,4 

16,0 29,8 64,4 04209 Struska pánvová pomalu chlazená 2,4 2,4 3,8 

5,7 6,1 16,2 04609 Struska pánvová pomalu chlazená 2,1 2,3 5,7 

51,2 64,6 81,3 04709 Struska pánvová rychle chlazená 16,8 41,8 46,6 

64,2 95,6 87,5 04809 Struska pánvová pomalu chlazená 26,0 29,2 29,9 

73,7 48,1 93,7 07109 Struska pánvová rychle chlazená 2,6 3,3 7,5 

9,6 17,5 28,7 07509 Struska pánvová rychle chlazená 2,5 2,5 2,7 

25,0 27,0 35,0 00110 Struska pánvová před separací 3,4 4,1 4,8 

22,0 28,0 37,0 01110 Struska pánvová po separaci 3,5 3,5 3,7 

4,0 4,0 7,0 01310 Struskové odprašky z mlýnice * 2,5 2,6 

10,0 20,0 36,7 02711 Struska pánvová 4,3 5,9 15,8 

2,8 2,9 2,2 03511 Úletový fluid K12 2,4 2,7 8,2 

2,4 2,4 2,6 04111 Lóžový fluid K12 2,7 5,7 13,9 

47,6 47,7 48,2 18412 Struska pozvolna chladnoucí 5,7 9,6 12,4 

35,9 67,5 86,1 18512 Struska pozvolna chladnoucí 5,9 7,9 8,4 

53,6 66,8 66,6 18612 Struska rychle chlazená 2,7 5,5 10,9 

7,9 11,7 29,5 19912 Struska pánvová 2,9 3,3 4,5 

5,2 8,9 24,2 20012 Struska pánvová 2,3 3,3 3,9 

8,4 10,6 20,7 00613 Vyseparovaná pánvová struska 2,9 3,1 3,2 

2,9 3,1 3,4 01113 VS – haldový koncentrát 2,6 2,8 3,0 

7,3 9,4 29,8 01213 Litá konvertorová struska 2,4 2,7 2,7 

39,2 42,5 46,7 03513 Struska pánvová 3,7 6,7 11,9 

17,2 18,7 16,6 03613 Struska pánvová 8,4 9,0 12,4 

7,4 9,0 21,1 03713 Struska pánvová 2,8 3,3 3,1 

7,0 8,7 17,1 03813 Struska pánvová 2,6 3,0 3,1 

4,5 4,3 9,3 03913 Výhoz konvertor 2,3 2,4 2,5 

8,8 10,9 17,9 04013 Struska konvertorová 2,4 2,4 2,3 

* nebylo měřeno 

Strusky mísené s vodou obecně dosahují mnohem nižších pevností v tlaku, což je dáno 

jejich fázovým složením. Většina zkoumaných látek neobsahuje dostatečné množství vodou 

hydratovatelných minerálů. Zajímavé pevnostní parametry dosahují vzorky lóžový a úletový 

fluid a pánvové strusky 01509, 02711, 18412, 18612, 03513 a 03613, jejichž hodnoty 

pevnosti v tlaku po aktivaci vodou přesahují 10 MPa po 28 dnech hydratace. Ještě lepší 

parametry dosahují hydratované strusky 04709 a 04809, u kterých je pevnost v tlaku 47 resp. 

30 MPa. Hydratační proces těchto odpadních materiálů je způsoben přítomnosti 

hydraulických minerálů podobných těm vyskytujících se v portlandském cementu (fázovému 

složení bude věnovaná pozornost v další části práce). V případě ostatních vzorků 

hydratovaných vodou se pevnost v tlaku po 28 dnech hydratace pohybuje v rozmezí 2 až 

8 MPa. Lze však konstatovat, že i nižší pevnostní parametry zaručují hydratovaným 

produktům dostatečnou manipulační pevnost. V případě lóžového a úletového fluidu (popílky 
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z fluidního kotle) byla pevnost po aktivaci vodou vyšší, než pro variantu aktivace vodním 

sklem.  

Na základě naměřených hodnot byly vybrány odpadní materiály (pro aplikace 

materiálu jako pojivové složky pro potřeby zkusovění jemnozrnných odpadních surovin), 

které dosahovaly uspokojivých hodnot pevností v tlaku po hydrataci vodou. S ohledem na 

dosažené pevnosti a výskyt v provozních podmínkách, byly jako pojivové materiály vybrány 

pánvové strusky (00409, 03513, 03613, 02711) a dále úletový a lóžový fluid (03511, 04111). 

Tyto odpadní materiály jsou zástupci běžné velkotonážní produkce, a jsou v závodech 

dostupné bez dalších potřebných úprav. Některé strusky dosahovaly mnohem vyšších nebo 

obdobných pevnostních parametrů (04709, 04809, 01509, 18412, 18512 a 18612), 

předpokladem jejich praktického využití by byl specifický přístup v průběhu jejich získávání. 

V tomto případě se jednalo o strusky „uměle vytvořené“ pro otestování jejich vlastností. Pro 

účely výzkumu byly tyto strusky odebrány v závodě ve dvou variantách. Část strusky se 

chladila ve vodní lázni (rychle chlazené strusky 04709 a 18612), druhá část odběru se nechala 

pozvolna vychladnout (pomalu, nebo pozvolna chlazené strusky 04809, 18412 a 18512) 

v termoizolačním uložení z hlinitokřemičitého vláknitého materiálu. Z tohoto důvodu, nebyly 

tyto strusky vybrány jako pojivové materiály pro výrobu briket a to zejména z hlediska jejich 

nedostatkového množství a složitosti přípravy. A také z důvodu hledání uplatnění zejména 

materiálů vznikajících za běžných podmínek provozu. 

Velkou výhodou používání alkalicky aktivovaných strusek a strusek hydratovatelných 

vodou jsou jejich ekologické a ekonomické přednosti. Strusky vznikající jako druhotné 

suroviny, které vykazují latentní nebo běžnou hydraulicitu lze významně zhodnotit [60], [61]. 

Příprava těchto alternativních pojiv probíhá za běžných (laboratorních) teplot a nevyžaduje 

předchozí výpal a další náročné úpravy, které doprovázejí výrobu portlandského slínku. Díky 

uspokojivým pojivovým vlastnostem (zejména pevnosti v tlaku, příznivému chemickému 

složení), lze některé strusky využívat jako alternativní náhradu cementu pro méně náročné 

aplikace.  

6.1 Kalorimetrické měření hydratačního tepla 

Pro kalorimetrické měření byly použity jemně mleté vzorky (měrný povrch 300 (+/-

15 %) m2kg-1 podle Blaina). Vzorky byly vysušeny v sušárně při teplotě 40-45 °C do 

konstantní hmotnosti. Pro přípravu měření, bylo nutné nejprve do injekčního aplikátoru 

načerpat destilovanou vodu. Na základě odebrané vody, jejíž množství bylo pomocí 

injekčního aplikátoru zváženo na analytických vahách s přesností na 4 desetinná místa gramu, 

byl posléze navážen suchý vzorek, taktéž s přesností na 4 desetinná místa. Pro měření nebyl 

stanoven jednotný vodní součinitel. Množství suchého vzorku a vody, bylo míseno v poměru, 

který byl vyzkoušen v průběhu přípravy hydratovaných těles vodou. Poměr vody pro 

hydratovaná tělesa byl určen na základě vizuálního posouzení, aby došlo k dokonalému 

zatečení směsi do formy. Na základě takto experimentálně zjištěných hodnot byl vodní 

součinitel stanovený pomocí vzorce (7), který uvádí norma ČSN EN 206-1. Hodnoty vodního 

součinitele pro jednotlivé strusky jsou uvedeny v tabulce 10. Na základě hodnot stanovených 

vážením suchého vzorku a vody se dopočetlo potřebné množství referenčního vzorku, kterým 

byl v tomto případě křemičitý písek, pro tento výpočet byl použit vzorec (8) a (9). Měřený 
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vzorek a referenční vzorek byl vnesen do měřících ampulí, které byly vloženy do kalorimetru 

a ponechány několik hodin k temperování pro dosažení teploty 25 °C. Jakmile došlo 

k ustálení žádané teploty, bylo zahájeno měření. Do ampule s měřeným vzorkem byla 

aplikována voda pomocí injektačního systému. Po aplikaci došlo ve vzorku k reakci a byly 

zaznamenány hodnoty elektrického napětí, které jsou kvantitativním vyjádřením celkové míry 

změny tepla ve vzorku. Pomocí těchto hodnot byly následně sestaveny hydratační křivky a 

vypočtena velikost hydratačního tepla. Hodnoty hydratačního tepla jsou uvedeny v tabulce 7. 

𝑤 =
𝑣

𝑐
     (1)          (7) 

kde w je vodní součinitel  (1), 

 v  – hmotnost účinné vody  (g), 

 c – hmotnost cementu (strusky)  (g). 

Pomocí vzorce (8) a navážených hodnot byla vypočtena tepelná kapacita vzorku, který 

je umístěn v ampuli kalorimetru. Následně je pomocí vzorce (9) vypočtena hmotnost 

referenčního vzorku (písku), která odpovídá hodnotě tepelné kapacity vzorku. Tepelná 

kapacita vody, cementu, písku a uváděné vzorce (8) a (9) byly zjištěny z návodu dodávaného 

ke kalorimetru TAM Air. Hodnoty tepelných kapacit použitých materiálů uvádí tabulka 10. 

Pro výpočet navážky vzorky strusky se použila hodnota měrné tepelné kapacity cementu.  

Tabulka 10  Tepelné kapacity 

Tepelná kapacita (J·K-1·kg-1) 

Cement Písek Voda 

0,75 0,76 4,18 

 

𝐶𝑣 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑐𝑒𝑚. + 𝑚𝑣𝑜𝑑𝑎 ∙ 𝑐𝑣𝑜𝑑𝑎      (J ∙ K−1)     (8) 

kde  Cv  je  tepelná kapacita vzorku  (J·K-1) 

 mv  –  navážka vzorku  (g) 

 cp,cem. –  měrná tepelná kapacita cementu  (J·K-1·kg-1) 

 mvoda –  hmotnost vody  (g) 

 cvoda. –  tepelná kapacita vody  (J·K-1 kg-1) 

 

𝑚𝑝 =
𝐶𝑣

𝑐𝑝
      (𝑔)         (9) 

kde  mp  je hmotnost písku  (g) 

 Cv – tepelná kapacita vzorku  (J·K-1) 

 cp  –  měrná tepelná kapacita písku  (J·K-1·g-1 ) 
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Pro první měření hydratačního tepla byl použit cement CEM I 42,5R, jehož z literatury 

zjištěný průběh vývoje hydratačního tepla je uveden na obrázku 10. V práci měřená směs 

cementu s vodou odpovídá vodnímu součiniteli 0,35. Podle literatury [47] je vývoj 

hydratačního tepla cementu CEM I 42,5R při 20°C rychlý a po 24 hodinách se hodnota 

pohybuje v rozmezí 200 – 275 kJ·K-1. V této práci je naměřená hodnota hydratačního tepla 

tohoto cementu po 24 hodinách 225,7 kJ·K-1. Vývoj hydratačního tepla cementu CEM I 

42,5R, který byl zaznamenán kalorimetrem TAM Air je na obrázku 12. Na obrázku je uveden 

záznam měření po dobu 48 hodin. Celková délka měření byla 72 hodin, v takto dlouhém 

intervalu, již nedocházelo k žádným výrazným změnám, proto zde déle trvající záznam není 

zobrazen. 

 

Obrázek 12.  Vývoj hydratačního tepla cementu CEM I 42,5R 

Další měření hydratačního tepla bylo provedeno na všech výše uvedených surovinách. 

Následně byly tyto naměřené hodnoty srovnávány s dosaženým teplem hydratovaného 

cementu. 

Tabulka 11.  Hydratační teplo surovin po 24 hodinách 

Surovina 00409 01209 01509 02309 02709 02909 04209 04609 04709 04809 07109 

Hydratační 

teplo (J/g) 
150,28 0,90 240,19 17,28 -97,22 3,47 7,09 1,45 67,74 159,32 7,53 

Surovina 07509 00110 01110 01310 02711 03511 04111 18412 18512 18612 19912 

Hydratační 

teplo (J/g) 
2,46 61,50 34,18 4,72 30,28 88,86 85,79 102,71 40,34 138,52 9,28 

Surovina 20012 00613 01113 01213 03513 03613 03713 03813 03913 04013 CEM 

Hydratační 

teplo (J/g) 
8,26 9,29 6,95 2,25 111,06 172,03 12,44 10,02 6,33 10,70 225,7 
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Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 11 je patrné, že žádná z použitých 

pánvových strusek ani jiný odpadní produkt (kromě vzorku 01509) nedosahuje tak vysokých 

hodnot hydratačního tepla, jako je tomu v případě hydratačního tepla cementu. Porovnání 

detailu počátku nárůstu hydratačního tepla cementu a strusek je na obrázku 13. Záznam 

zobrazuje pánvové strusky, které dosáhly nejvyšších hodnot hydratačního tepla. 

 

Obrázek 13.  Detailní záznam nárůstu hydratačního tepla pánvových strusek a CEM I 42,5R 

Z obrázku 13 je patrné, že pánvové strusky 03513, 18612 a 00409 mají v prvních minutách 

hydratace velmi rychlý nárůst hydratačního tepla. Po uvolnění tohoto tepla v průběhu 

několika málo minut již k hydrataci téměř nedochází, zatímco u cementu CEM I 42,5R proces 

hydratace pokračuje v delším časovém intervalu. Obrázek 13 monitoruje pouze první hodinu 

hydratace. Zobrazení delšího časového úseku by snížilo rozlišení mezi jednotlivými 

sledovanými vzorky a s ohledem, že v dalším časovém úseku již další vývoj tepla nebyl 

zaznamenán tento způsob záznamu lze považovat za přijatelný. Z tohoto důvodu je zde 

uveden pouze detail na počátku měření, nikoliv průběh měření v dalších hodinách. 

Zatímco pánvová struska 03613 má v prvních minutách pomalejší nárůst, celková hodnota 

hydratačního tepla měřeného po 24 hodinách má vyšší hodnotu, než ostatní měřené strusky 

z této skupiny. Tento jev je dán pomalejším nástupem hydratačního tepla v průběhu prvních 

několika minut, ale její reakce následně pokračují s přibývajícím časem podobně jako 

v případě cementu. Obrázek 14 zobrazuje detail strusky 03613 a cementu CEM I 42,5R 

v průběhu 12 hodin. 
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Obrázek 14.  Srovnání hydratačního tepla pánvové strusky 03613 a CEM I 42,5R 

Kalorimetrickému měření bylo podrobeno také vápno (CaO). Po smísení CaO s vodou 

dochází k tzv. hašení vápna za vzniku silně exotermické hydratační reakce, kdy z oxidu 

vápenatého vzniká hydroxid vápenatý Ca(OH)2. Podle literatury [9] je k hydrataci vápna 

teoretická spotřeba vody 0,24 až 0,32 litru na jeden kilogram CaO. Pro účely měření 

hydratačního tepla vápna v kalorimetru TAM Air byla zvolena maximální a minimální 

teoretická spotřeba vody (tedy 2,4 a 3,2 ml na 1g suché směsi). Pro porovnání naměřených 

výsledků bylo vápno hašeno také v přebytku vody. Pro toto měření byla zvolena dvojnásobná 

teoretická maximální hodnota spotřeby vody (na 1 g suché směsi bylo použito 6,4 ml vody). 

Volné vápno se vyznačuje vysokou hodnotou hydratačního tepla. Měřené hodnoty se 

pohybují okolo 1 kJ/g. 

Na obrázku 15 je detailní záznam hydratačního tepla volného vápna po 2 hodinách 

hydratace. Z obrázku je patrné, že tepelný tok dosahuje nižších hodnot s přibývajícím 

množství „záměsové“ vody a zároveň se proces hydratace mírně prodlužuje. Hodnoty 

hydratačního tepla měřené po 24 hodinách hydratace volného vápna uvádí tabulka 12, ze 

které je zřejmá jeho malá závislost na obsahu vody. Hydratace je po uplynutí tohoto času již 

ukončena. Hodnotu vodního součinitele použitého pro kalorimetrické měření materiálů, uvádí 

tabulka 11. 

Tabulka 12.  Hodnoty hydratačního tepla hydratovaného vápna po 24 hodinách 

Vápno + H2O CaO + 2,4 ml CaO + 3,2 ml CaO + 6,4 ml 

Hydratační teplo  

(kJ/g) 
1,06 1,05 1,02 
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Hydratační teplo fáze MgO, která může být přítomná v měřených struskách, také může 

ovlivňovat průběh vývoje hydratačního tepla měřeného vzorku. Podle literatury [9] je vývoj 

hydratačního tepla MgO sice pomalý, ale dosahuje hodnot 34 kJmol-1. 

 

Obrázek 15.  Kalorimetrický záznam hydratace volného vápna 

Příznivé hodnoty pevností (odpadní směs po hydrataci) vykazovaly popílky 03511 a 

04111. Tyto popílky se vyznačují relativně vysokou hodnotou hydratačního tepla, jejich 

hodnota se pohybuje v rozmezí 86 až 89 J/g. Srovnání kalorimetrického záznamu 

hydratačního tepla po 24 hodinách těchto surovin uvádí obrázek 17. 
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Obrázek 16.  Kalorimetrický záznam popílků 03511 a 04111 

Kalorimetrickým měřením byly zjištěny hodnoty hydratačního tepla, které ovšem na 

základě dalších provedených experimentů (RTG difrakční analýza a měření pevnosti v tlaku) 

nemají zcela zjevnou souvislost s nárůstem pevností hydratovaných vzorků. Například struska 

04709, která dosáhla nejvyšší hodnoty pevnosti v tlaku 46 MPa, má hydratační teplo (67 J/g), 

hodnota je jenom mírně nadprůměrná (průměrná hodnota hydratačního tepla sledovaných 

materiálů je 52  J/g).  Materiál dle RTG difrakční analýzy obsahuje poměrně vysoké množství 

hydraulicky aktivního minerálu β-C2S, který má střední rychlost hydratace, ale poměrně 

nízkou hodnotu hydratačního tepla.  

Lze pozorovat, že vzorky, u kterých jsou hodnoty pevností v tlaku po přídavku vody 

podprůměrné (průměrná hodnota pevnosti v tlaku po 28 dnech hydratace je 8 MPa) dosahují 

také podprůměrných hodnot hydratačního tepla. Výjimku tvoří vzorek 00409 (pevnost v tlaku 

4,8 MPa po 28 dnech hydratace, hydratační teplo 150 Jg-1). Ke vzniku hydratačního tepla 

v tomto případě přispěla přítomnost periklasu a vápna. Další výjimkou je struska 00110 

(pevnost v tlaku 4,8 MPa po 28 dnech hydratace, hydratační teplo 62 Jg-1), tento materiál 

obsahuje malé množství minerálu β-C2S a k poměrně vysoké hodnotě hydratačního tepla 

přispívá opět přítomnost CaO a MgO. Lze konstatovat, že nízké hodnoty hydratačního tepla 

vodou aktivovaných pánvových strusek (nebo vybraných druhů popílků) předzaznamenávají 

nízké hodnoty pevnostních parametrů. 

6.2 RTG difrakční analýza 

Důležitým parametrem pro hodnocení hydraulických vlastností použitých strusek je 

znalost jejich fázového složení. To bylo stanoveno pomocí rentgenové difrakční analýzy. 

Analýza byla provedena na rentgenovém difraktometru Bruker D8 Advance a na přístroji 
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Rigaku SmartLab (oba typ theta/2theta). Jako zdroj rentgenového záření byla použita 

kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å). K určení poloh difrakcí na registrovaných difrakčních 

záznamech byl použit počítačový software Diffrac.eva resp. PDXL a COD a PDF-2 

krystalografická databáze. Na obrázku 17 je fotografie použitých difraktometrů. 

   

Obrázek 17.  Difraktometr Bruker D8 a Rigaku SmartLab, goniometr s optickými prvky 

Vybrané pánvové strusky jsou rozmanitými zástupci charakterizující proměnlivé chemické a 

fázové složení. Toto složení je utvářeno na základě užití různých typů výrobních agregátů, 

typem vyráběných ocelí a rychlostí ochlazování strusek. Z chemického složení vybraných 

strusek uvedeného v tabulce 6 je patrné, že většina strusek disponuje vysokým obsahem CaO 

a relativně nízkým obsahem SiO2. Toto složení není vhodné pro zvýšenou tvorbu skelné fáze. 

Hydratace strusek s obsahem hydraulicky aktivních minerálů a zároveň s částečným 

obsahem skelné fáze probíhá po přídavku vody, bez nutnosti dodání alkalického aktivátoru. 

Tyto vlastnosti jsou ovlivněny fázovým složením, granulometrii a rychlostí chlazení, na němž 

závisí podíl vznikající krystalické a skelné fáze. V případě rychlého ochlazení strusky vznikají 

podmínky vhodné pro tvorbu amorfní struktury. Pomalým chlazením strusky dochází 

k vytváření krystalické struktury. Pro využití hydraulických vlastností pánvových strusek je 

důležitý obsah hydraulicky aktivních minerálů [63], [64]. Z výše uvedeného teoretického 

rozboru vyplývá, že hlavními, ve struskách se vyskytujícími, hydratovatelnými minerály jsou 

zejména β-C2S (beta dikalciumsilikát), C3S (trikalciumsilikát), C3A (trikalciumaluminát), 

C12A7 (mayenit), C2F (dikalciumferit), C4AF (brownmilerit) méně je významný obsah C3MS2  

(merwinit) a C2AS (gelenit) [11], [30], [62], [63]. Pevnost zajišťuje také hydratace fází CaO a 

MgO, zde je však významnou nevýhodou skutečnost, že hydratace těchto oxidů je spojená 

s objemovou změnou. V případě pomalého chlazení strusek dochází za rovnovážných 

podmínek při teplotě 1250°C k rozkladu β-C2S na γ-C2S, který není hydraulicky aktivní, proto 

jsou vhodnější rychle chlazené strusky, ve kterých k této přeměně nedochází. Tabulka 13 

uvádí přehled nejvýznamnějších minerálů vyskytujících se v zkoumaných struskách a 

popílkách. Tabulka obsahuje četnost zjištěných fází. Všechny fáze, které jsou v surovinách 

obsaženy a jejich procentuální vyjádření, které bylo vypočteno pomocí softwaru Diffrac.eva 

jsou uvedeny v příloze 2 této disertační práce. Zastoupení jednotlivých fází bylo stanoveno 

algoritmem výrobce softwaru, který využívá metodu RIR (Reference Intensity Ratio). 

Kvantitativní vyjádření nelze pokládat za zcela odpovídající realitě. Zkušenosti ukazují, že 

různé softwarové produkty, pomocí metody RIR, neposkytují zcela stejné hodnoty zastoupení 

jednotlivých fází. Příčinou může být odlišná hodnota čísla RIR (též také korundové číslo) 
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jednotlivých fází v různých mineralogických databázích, které programy využívají a dále 

vlastní algoritmus těchto programů, který kvantitativní zastoupení matematicky zpracovává a 

který, jako chráněný a pro uživatele nedostupný nástroj výrobce programu, nelze ověřit. 

Procentuální zastoupení fází v příloze 2 lze pokládat za semikvantitativní hodnotu, která se 

skutečné hodnotě přibližuje s tím, že míra nepřesnosti není známá. Číslo RIR vyjadřuje poměr 

intenzity nejsilnější difrakce měřené fáze k intenzitě nejsilnějšího maxima korundu ve směsi 

s měřenou látkou v poměru 1 : 1. 

Tabulka 13.  Fázové složení použitých materiálů 

Surovina -C2S -C2S C2MS2 CAS2 M C3MS2 C2AS AM C4AF C C12A7 C3A S CaSO4 

00409  ●●●   ●     ● ●●    

01209   ●●   ●●●         

01509 ●●    ●    ●      

02309      ●●         

02709 Amorfní fáze  

02909      ●●● ●● ●       

04209   ●●   ●●         

04609  ●   ●●  ●●  ●      

04709 ●●● ●● ●  ●  ●        

04809 ●● ●● ●●  ●  ●     ●   

07109 ●●● ●●   ●  ●        

07509     ● ●●●         

00110 ●●  ●  ● ●●    ●   ●  

01110 ●●  ●  ●     ●   ●  

01310   ●  ●        ●●  

02711 ●●    ●    ●  ●    

03511       ●●   ●   ●● ●●● 

04111       ●●   ●   ●● ●● 

18412 ●● ●   ● ●●●   ● ●     

18512 ●●●    ●  ●        

18612 ●●  ●   ●●●   ●      

19912     ●    ●  ●  ●  

20012 ●● ●●    ●   ●    ●  

00613  ●●    ●   ●  ●    

01113     ●        ●●●  

01213 ●●●    ●    ●● ●   ●  

03513 ●● ●  ●● ●    ●●  ●●    

03613 ● ●●   ● ●●    ● ●    

03713  ●● ●  ●     ● ●    

03813  ●●●   ●    ● ●     

03913 ●●    ●     ●     

04013 ●●●    ●    ●● ●     

()-C2S - dikalciumsilikát, C2MS2 – akermanit, CAS2 – anorthit, M – periklas, C3MS2 – merwinit, C2AS – 

gehlenit, AM – spinel, C4AF – brownmillerit, C – CaO, C12A7 – mayenit, C3A – trikalciumaluminát, S – SiO2, 

CaSO4 – anhydrit 

● ≤ 11%, ●● ≤ 29%, ●●● ≥ 30% 

Na základě provedené rentgenové difrakční analýzy je patrné, že některé zkoumané 

suroviny obsahují minerály, které jsou obsaženy v portlandském cementu. V tabulce 14 [58] 

je uveden přehled minerálů vyskytujících se v p-cementu a jejich rychlost hydratace.  
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Tabulka 14.  Rychlost hydratace minerálů 

Vzorec  

minerálu 

Označení  

produktu 

Hydratační 

 Teplo (Jg-1) 

Rychlost  

hydratace 

C3S alit 500 rychlá 

C2S belit 250 střední 

C3A - 910 velmi rychlá 

C4AF brownmillerit 420 rychlá 

CaO volné vápno 1160 pomalá 

MgO periklas 840 pomalá 

Dobré pevnostní parametry po přídavku vody (PTL > 10 MPa po 28 dnech hydratace) 

vykázaly strusky 01509, 04709, 04809, 02711, 18412, 18612, 03513, 03613 a popílky 03511 

a 04111. Uvedené strusky obsahují významný podíl fáze beta dikalciumsilikátu nebo jiné 

vodou hydratovatelné fáze (C12A7, C3MS2, C4AF, CaO a MgO). Opět je potřebné zdůraznit 

fakt, že hlavním minerálem, který zajišťuje pevnost hydratované strusky je beta dikalcium 

silikát. Na základě zjištěného fázového složení nelze jednoznačně posoudit jeho vliv na 

pevnostní parametry vodou hydratované strusky 04609. Struska, z hlediska obsahu fází 

aktivně přispívajících k pevnosti, vykazuje přítomnost pouze C4AF a M, výsledná pevnost je 

6 MPa (po 28 dnech hydratace, hodnota z hlediska hodnocených vzorků není nízká). Naopak 

struska 20012 obsahuje podíly β-C2S, C3MS2 a C4AF, pevnost vodou hydratovaného produktu 

je nižší (4 MPa). 

Suroviny, které dosáhly nízké hodnoty pevnosti v tlaku po přídavku vody 

(PTL < 3 MPa po 28 dnech hydratace) 01209, 02309, 02709, 02909, 04209, 01310, 00613, 

01113, 01213, 03713 a 03813 neobsahují významný podíl hydratovatelných fází. Nízký obsah 

C12A7 nebo C4AF a nebo hydraulicky málo významného C3MS2 pevnost hydratovaných 

vzorků nezaručí. Dále strusky 03913, 04013 a 01110 rovněž dosáhly obdobně nízké pevnostní 

parametry, ale zároveň obsahují podíl beta dikalciumsilikátu. V uvedeném případě strusky 

obsahují podíl CaO a MgO. Je známo, že tyto oxidy v průběhu hydratace mění svůj objem, 

vyvolané pnutí může být příčinou, že konečné pevnosti těchto vzorků nejsou příznivé.    

Vysokopecní struska 02709, která obsahuje téměř výlučně amorfní fází je vodou 

nehydratovatelná. Naopak, tato struska vykazuje vysokou hodnotu pevnosti po alkalické 

aktivaci. Alkalicky je aktivovatelná hmota s obsahem amorfní fáze. Příloha 2 uvádí obsah 

amorfní fáze v jednotlivých surovinách, uvedený údaj, stanovený vyhodnocovacím 

softwarem) je opět potřebné vnímat jako přibližný. 

Ložový fluid 04111 obsahuje významný podíl síranu vápenatého (CS̅) a gelenitu 

(C2AS). Reakce síranu s vodou a vlastnosti produktu této reakce jsou dobře známé ze 

sádrových pojiv. Gelenit se vyskytuje v pojivech na bázi hlinitanového cementu a 

vysokopecní strusky, jeho hydratační schopnost je však omezená a pravděpodobně se na 

výsledné pevnosti nebude výrazně podílet. Obdobné parametry z hlediska pevnosti i fázového 

složení vykazuje i úletový fluid 03511. 

Velmi zajímavé je srovnání RTG záznamů strusek 03513 a 03613 (obrázek 18). Jedná 

se o strusky z jedné tavby, kdy struska 03513 byla odebrána v kusovém stavu, zatímco struska 

03613 byla produktem rozpadu strusky. K rozpadu strusky 03613 na jemnozrnné frakce došlo 

v průběhu jejího ochlazování. Tento rozpad byl způsoben transformací hydraulicky aktivního 

minerálu β-C2S na hydraulicky neaktivní minerál γ-C2S. Z RTG záznamu je patrné, že obsah 
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γ-C2S je ve strusce 03513 přibližně 6%, zatímco v případě strusky 03613 je obsah tohoto 

hydraulicky neaktivního materiálů 35%. Obsah hydraulicky aktivního minerálu β-C2S je u 

strusky 03513 přibližně 17% a v případě strusky 03613 asi 7%. Tato skutečnost vede 

k domněnce, že srovnávané strusky budou vykazovat rozdílnou pevnost.   

 

 

Obrázek 18.  RTG difrakční záznam strusek 03513 a 03613 

Hydratované směsi z obou strusek (03513 a 03613) dosahují ovšem velmi podobných 

hodnot pevností v tlaku (okolo 12 MPa po 28 dnech hydratace). Tato skutečnost je dána 

kombinací přítomných fází. Směs připravená ze strusky 03613 obsahuje menší množství 

hydraulicky aktivního minerálu β-C2S, ale dále obsahuje minerály mayenit a merwinit.  

Minerál mayenit patří mezi hydraulicky aktivní minerály, které reagují s vodou velmi rychle, 

a vyskytuje se například v hlinitanových cementech. Minerál merwinit je považován za málo 

hydraulický.  

Na zpevnění hydratovaných strusek se může také podílet i amorfní fáze, pokud je ve 

strusce přítomno volné CaO. Hydroxid vápenatý je aktivátorem latentní hydraulicity amorfní 

fáze. Z RTG záznamu je patrný obsah CaO ve strusce 03613, který mohl přispět k celkové 

dosažené hodnotě pevnosti v tlaku. Na zajištění pevnosti vodou aktivované pánvové strusky 

03513 se podílely zejména minerály β-C2S, brownmillerit a mayenit. 

Strusky hydratované vodou, které obsahují minerály uvedené v tabulce 14, dosahují 

pevností v tlaku okolo 8 – 47 MPa v závislosti na procentuálním množství daného minerálu. 

Hydraulické vlastnosti ocelárenských strusek a portlandského cementu ale nelze srovnávat. 

V některých aplikacích, je ovšem využití hydraulických vlastností strusek možné a žádané.  

Z RTG záznamu na obrázku 19 je patrné, že struska 19912 a 00613 obsahuje fáze, 

jako je tremolite, hydrogarnet a portlandit, které obsahují vodu. Další hydratované složky 

mohou být amorfní a tedy rentgenovou difrakční analýzou neidentifikovatelné. Žádné další 

strusky krystalickou fázi s obsahem vody neobsahovaly. Na základě tohoto zjištění, bylo 

přistoupeno ke stanovení ztráty žíháním, které bylo provedeno pro všechny vzorky. Ztráta 
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žíháním byla stanovena dle normy ČSN 72 0103, která popisuje základní postup rozboru 

silikátů – stanovením ztráty žíháním.  

 

 

 

Obrázek 19.  RTG záznam strusky 19912 a 00613 

Vysušené strusky byly v množství přibližně přesně 1 g vsypány do předem zváženého 

korundového kelímku. Kelímek se vzorkem byl poté vložen do pece, ve které byla pozvolna 

zvyšována teplota až na hodnotu 1100°C. Po dosažení této teploty, byla provedena hodinová 

výdrž a kelímek byl následně v exsikátoru vychlazen na pokojovou teplotu a zvážen 

s přesností na 4 desetinná místa. Následně byl pomocí vzorce (10) vypočten procentuální 

úbytek hmotnosti – tedy ztráta hmotnosti žíháním (označeno znaménkem mínus). Pro většinu 

měřených vzorků byl zaznamenán úbytek hmotnosti. Výjimku tvoří 6 vzorků, u kterých byl 

zaznamenán nárůst hmotnosti v řádu několika desetin procent, což může být způsobeno 

změnou fází, ke které dochází při teplotě 1100°C (označeno znaménkem plus).  Zjištěné 

hodnoty ztráty žíháním na použitých vzorcích uvádí tabulka 15. 

𝑍Ž =
𝑚ž−𝑚𝑠

𝑚𝑠
∙ 100     (%)        (10) 

kde ZŽ je ztráta žíháním (%) 

ms - hmotnost vysušeného vzorku (g) 

mž - hmotnost vyžíhaného vzorku (g) 
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Tabulka 15.  Ztráta žíháním použitých materiálů 

Struska 00409 01209 01509 02309 02709 02909 04209 04609 04709 04809 07109 

Ztráta 

žíháním 

(%) 

-0,38 -0,19 -1,19 -0,24 -0,10 +0,03 -0,01 -0,01 -1,06 -1,10 -0,09 

Struska 07509 00110 01110 01310 02711 03511 04111 18412 18512 18612 19912 

Ztráta 

žíháním 

(%) 

-0,01 -0,26 -0,54 -0,83 -1,23 -0,84 -0,91 -0,90 +0,09 -0,91 -0,92 

Struska 20012 00613 01113 01213 03513 03613 03713 03813 03913 04013  

Ztráta 

žíháním 

(%) 

-0,05 -1,04 -0,26 -0,04 -1,11 -1,22 -0,21 -0,19 +0,44 +0,10  

Na obrázku 20 je RTG difrakční záznam GVS (02709). Na záznamu nejsou patrné 

píky krystalických fází, zaznamenán je průběh typický pro skelnou (amorfní) fázi. 

 

Obrázek 20.  RTG difrakční záznam GVS 

6.3 Zkusovění kovonosných odpadních materiálů 

Dalším krokem práce bylo vytvoření kompaktního celku z odpadních materiálů 

metalurgické průmyslové výroby. Jedná se zejména o materiály nesoucí podíly surovin, které 

lze využívat k návratu do vysoké pece, nebo do agregátu při výrobě oceli. 

Brikety byly připravovány za účelem navržení postupu pro zkusovění jemnozrnných 

kovonosných odpadů s potenciálem materiálového zpracování v metalurgickém provozu. 

Předpokládá se, že vyrobené brikety budou spoluvytvářet vsázku do tavícího agregátu. 

Druhová skladba odpadů tvořících briketu pochází z požadavků závodu Třinecké železárny 

(experimenty vznikaly v rámci spolupráce s podnikem), kde dochází k jejich zpracování. 

V rámci této práce byla ověřena možnost využití ocelárenských strusek, nebo jiných 

odpadních produktů jako pojivové fáze. 

V této části práce jsou zdokumentovány připravené brikety, které jsou na základě 

požadavků zadavatele (Třinecké železárny), vyrobeny z kovonosných odpadů vznikajících 

v průběhu výroby železa a oceli a jejich následného zpracování. Jedná se zejména o materiály, 

jako jsou obrusy, třísky a okuje. Tyto odpady obsahují významný podíl železa a jedná se o 

materiály s jemnozrnnou strukturou, díky čemuž je jejich materiálové využití bez předúpravy 

obtížné. Briketace těchto surovin má zaručit jejich stmelení do kompaktního celku a tím 

umožnit snadnější manipulaci s původně jemnozrnnými odpady a jejich následný návrat do 

výrobního agregátu. Chemické složení použitých surovin uvádí tabulka 16. Chemické složení 
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strusek a popílků použitých jako pojivové složky je uvedeno v předešlé kapitole, viz 

tabulka 6. 

Tabulka 16.  Chemické složení a vlhkost kovonosných surovin pro přípravu briket 

Vzorek 
Chemické složení (%) 

Al2O3 SiO2 CaO MgO Fe2O3 Na2O SO3 MnO ZnO  Vlhkost 

Prach z broušení a 

tryskání (00413) 
0,52 1,49 1,64 0,44 93,63 0,57 0,21 0,57 <0,01 99,08 0,0 

Zaolejované okuje 

po destilaci (00513) 
2,69 11,02 7,07 0,75 73,24 2,14 0,87 0,57 0,18 98,53 0,0 

ODS koncentrát 

(00713) 
2,53 12,34 26,55 8,43 34,06 5,76 8,63 1,11 0,01 99,42 3,8 

Obrus sochorů 

(00813) 
4,41 0,67 0,11 <0,01 90,42 1,55 0,29 0,85 0,03 98,33 0,2 

Jemné kaly KKO 

(00913) 
0,17 1,67 6,84 1,34 85,74 1,30 0,41 1,20 0,58 99,25 25,7 

Čisté okuje (01013) 2,31 10,71 6,01 0,93 75,12 2,80 0,09 1,10 0,01 99,08 7,6 

KKO koncentrát 

(01313) 
3,58 16,13 26,82 12,43 32,93 1,50 0,55 3,92 0,06 97,92 2,6 

 

Příprava briket 

Byly sestaveny receptury pro přípravu briket, viz tabulka 17. Řada vstupních surovin 

obsahovala podíl vody, který v případě některých směsí pro přípravu briket byl dostatečný pro 

její ovlhčení. Pokud vlhkost surovin byla nízká, aplikoval se přídavek vody. Vlhkost směsí 

pro přípravu briket je součástí uváděné tabulky.  

Uvedené suroviny byly pro přípravu briket použity bez úprav v dodaném stavu. 

Výjimku tvořila struska 03513, která byla dodána v kusovém stavu (zrnitost > 100 mm) a pro 

tuto práci byla jemně pomleta (Blaine 300 m2·kg-1 (±10 %)). 
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Tabulka 17.  Surovinové složení směsí pro přípravu briket 

 

Suroviny 

Označení briket 

V
0
0
4
1
3
 

V
0
0
5
1
3
 

V
0
5
1
1
3
 

V
0
0
3
1
4
 

V
0
1
0
1
4
 

V
0
5
7
1
4
 

V
0
5
8
1
4
 

V
0
5
9
1
4
 

V
0
6
0
1
4
 

V
0
6
4
1
4
 

V
0
6
5
1
4
 

V
0
6
6
1
4
 

V
0
6
7
1
4
 

V
0
3
5
1
5
 

V
0
3
6
1
5
 

V
0
4
6
1
5
 

V
0
4
8
1
5
 

Podíl (%) 

00413 Prach z broušení a tryskání  1 2 - - - 46 46 2 2 1 1 43 43 30 30 46 46 

00513 Zaolejované okuje po destilaci 8 2 - - - - - 28 28 8 8 - - 10 10 48 48 

00613 Vyseparovaná pánvová struska 5 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - 

00713 ODS koncentrát 5  - - - - - - - 5 5 - - 15 15 - - 

00813 Obrus sochorů -  46 46 46 - - - - 15 15 - - - - - - 

00913 Jemné kaly KKO - 28 48 48 48 - - 28 28 - - - - - - - - 

01013 Čisté okuje 30 28 - - - - - 2 2 30 30 - - 25 25 - - 

01113 Haldový koncentrát 5  - - - - - - - 5 5 - - 10 10 - - 

01213 Litá konvertorová struska 10  - - - - - - - - - - - - - - - 

01313 KKO koncentrát 30 33 - - - 48 48 33 33 30 30 45 45 - - - - 

03513 Pánvová struska - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 12 - - - - - 

03613 Pánvová struska - - - - 6 - - - 6 - 6 - 12 - - - - 

03511 Lóžový fluid - - - - - - - - - - - - - - 10 6 - 

04111 Úletový fluid -  - - - - - - - - - - - 10 - - 6 

CEM  Cement CEM I 42,5R 6 6 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Koks  - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Σ 100 

Vlhkost + 10 + 10 + 12 + 12 + 12 + 8 + 8 + 8 + 8 + 12 + 12 + 8 + 8 + 6 + 6 + 14 + 14 
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Jako pojivo pro přípravu briket byl použit cement CEM I 42,5R, pánvová struska 

03513 a 03613, úletový fluid 03511 a lóžový fluid 04111. U těchto materiálů byly prokázány 

vhodné pojivové vlastnosti. V případě pánvových strusek se pevnosti v tlaku po hydrataci 

pohybovaly v rozmezí 12 – 13 MPa po 28 dnech hydratace. V případě hydratovaného 

cementu je výrobcem uváděná pevnost v tlaku po 28 dnech hydratace v rozmezí 42 – 46 MPa. 

Vzorky 03511 a 04111 lóžový a úletový fluid prokázaly po 28 dnech hydratace pevnosti 

v tlaku v rozmezí 8 – 14 MPa. Do některých směsí byl dále přidáván koks z důvodu 

plánovaného využití připravených těles v hutním průmyslu, kde by tato složka měla plnit roli 

redukčního činidla. Pro přípravu briket se pojivová složka aktivovala pouze přídavkem vody. 

Aktivace vodním sklem neproběhla, a to z důvodu snahy metalurgických závodů eliminovat 

množství alkálií v surovinách. 

Každá série briket byla pro potřeby stanovení laboratorních parametrů vyrobena 

v počtu 6 kusů. Směs připravená podle receptury, byla vždy promíchána v mísiči typu 

HOBART po dobu 2 minut. Takto homogenizovaná směs byla nasypána do kovové válcové 

formy o průměru 50 mm. Naplněná forma se poté lisovala silou 10 – 30 kN rychlostí  

500 N·s-1 tak, aby došlo k vytvoření brikety o výšce 50 mm (±5 mm). K přípravě briket 

o požadovaných rozměrech byla použita navážka v rozmezí 200 až 350 g. Lisovací tlak a 

navážka směsi byly upravovány v závislosti na surovinové skladbě směsi. Připravené brikety 

byly následně uloženy na podložky do hydratačního boxu (relativní vlhkost 99 %, laboratorní 

teplota). Na vyrobených briketách byla po 2, 7 a 28 dnech sledována objemová hmotnost a 

především pevnost v tlaku. Pro každé měření byla využita série 2 kusů briket. Pevnost v tlaku 

byla stanovena podle vzorce (5) a objemová hmotnost podle vzorce (4), a jejich hodnoty jsou 

zaznamenány v tabulce 18. 

Tabulka 18.  Objemová hmotnost a pevnost v tlaku připravených briket 

Briketa 

Objemová hmotnost Pevnost v tlaku 

2 dny 7 dní 28 dní 2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (g.cm-3) Průměrná hodnota (MPa) 

V00413 2,80 2,84 2,78 11,60 13,17 13,70 

V00513 2,74 2,80 2,80 5,92 7,30 7,62 

V05113 3,10 3,16 3,25 4,36 4,99 5,23 

V00314 3,12 3,08 3,04 3,59 3,79 3,96 

V01014 2,99 2,99 3,07 4,66 5,50 6,57 

V05714 3,17 3,26 3,05 1,26 2,14 3,44 

V05814 3,44 3,11 3,29 0,60 1,16 1,73 

V05914 2,64 2,56 2,54 2,03 2,71 3,24 

V06014 2,61 2,63 2,56 2,20 2,34 2,73 

V06414 2,90 2,77 2,64 0,90 1,48 2,38 

V06514 2,85 2,85 2,84 1,41 1,59 1,95 

V06614 3,14 3,06 3,26 2,12 4,29 4,85 

V06714 3,04 3,09 3,12 2,63 2,93 3,13 

V04615 3,00 3,02 3,00 3,33 7,31 13,99 

V04815 3,12 3,00 3,00 1,01 5,91 11,11 
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V00413 – 32 % Fe V00513 – 42 % Fe V05113 – 58 % Fe V00314 – 58 % Fe 

    

V01014 -  58 % Fe V05714 -  41 % Fe V05814 – 41 % Fe V05914 – 41 % Fe 

    

V06014 – 41 % Fe V06414 – 39 % Fe V06514 – 40 % Fe V06614 – 39 % Fe 

 

 

 

 

V06714 – 39 % Fe V03515 – 42 % Fe V03615 – 42 % Fe V04615 – 55 % Fe 

    

V04815 – 55 % Fe    

 

   

 

Obrázek 21.  Vyrobené brikety a jejich obsah železa 
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Předmětem práce bylo využití surovin bez nutnosti úprav, což se podařilo, neboť dodané 

suroviny byly vyjma pánvové strusky 03513 použity v dodaném stavu. Pro vytvoření výše 

uvedených briket byly použity suroviny s vysokým obsahem železa. Na obrázku 21 jsou 

vyfoceny vyrobené brikety a jejich přepočtený obsah železa. Obsah železa v briketách byl 

stanoven přepočtem ze vstupního chemického složení. Například brikety V05113, V00314, 

V01014 a V04815 obsahují 58 % železa, takto vysoký obsah železa je zastoupen například v 

přírodním minerálu limonit, který se v minulosti používal jako železorudná surovina. 

Zastoupení železa v ostatních typech vyrobených briket lze srovnávat například s přírodním 

minerálem chamosit a siderit. Na základě tohoto zjištění, lze konstatovat, že recyklace výše 

uvedených průmyslových odpadů může vést k jejich ekonomickému zhodnocení a zároveň k 

šetrnému řešení těžby nových surovin potřebných pro průmyslovou výrobu.  

6.4 Zkusovění odprašků z pánvové pece 

Předešlá kapitola práce byla věnována možnosti zpracování vybraných jemnozrnných 

kovonosných odpadů. Tato část práce se věnuje zkusovění odprašků z pánvové metalurgie 

v kombinaci s konvertorovými kaly, odpady z hliníkových stěrů a pánvové strusky. Tyto 

odpady nesou významné podíly surovin, které je možno dále využít zejména při výrobě oceli. 

Směs pro přípravu briket nese významný podíl CaO, MgO, Al2O3 a díky obsahu kalů také 

Fe2O3. Přehled a označení surovin použitých pro přípravu briket uvádí tabulka 21. Chemické 

složení použitých materiálů k přípravě briket je uvedeno v tabulce 19. 

Specifickými odpady při přípravě briket této série jsou odprašky z pánvových pecí. 

Odprašky z pánvových pecí vynikají vysokým množstvím CaO. Skutečnost, že tento materiál 

obsahuje vysoké množství volného vápna, je významná pro následné zkusovění odprašků 

mokrou cestou. V průběhu hydratace dochází ke změně objemu hydratovaného vápna a 

následnému rozpadu připraveného vzorku vlivem vzniklých objemových změn.  

Specifikace surovin pro výrobu briket 

Technický oxid hlinitý (00509) – jedná se o recyklát z tzv. hliníkových stěrů, jehož 

producentem je KVS Ekodivize a.s. chemické složení technického oxidu hlinitého je uvedeno 

v tabulce 19. 

Železité kaly (00913, 01313, 05209) – byly využity tři typy železitých kalů, s 

označením 05209 se použily hrubé konvertorové kaly, s označením 00913 jemné 

konvertorové kaly a s označením 01313 KKO koncentrát. Jejich chemické složení je uvedeno 

v tabulce 19.  

Koks (05109) – byl použit koks, u něhož ztráta žíháním (1000°C, 1 hodina) byla 81,5 

hm%. Koks měl zrnitostní frakci 17,8 hm% > 1mm a 9,2 hm% < 0,063. 

Pánvové odprašky (03209, 00114) – pánvové odprašky byly odebrány v závodě 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a jejich chemické složení je uvedeno v tabulce 19. U pánvových 

odprašků je patrný vysoký obsah CaO. Pro odprašky 03209 byla stanovena RTG difrakční 

analýza, která potvrdila, že část CaO je přítomna ve volné formě. Přítomné vápno v průběhu 
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hydratace mění objem a způsobuje v hydratovaném tělese objemové změny, které mohou vést 

k rozpadavosti výrobku. RTG difrakční analýza neudává přesné množství volného CaO, 

z tohoto důvodu bylo množství volného vápna v pánvových odprašcích stanoveno metodou, 

která je popsána v kapitole 5 a hodnota byla vypočtena pomocí vzorce 6. Pomocí této metody 

bylo zjištěno, že pánvové odprašky 03209 a 00114 obsahují přibližně 25 % volného vápna. 

Chemické složení použitých pánvových strusek je uvedeno v kapitole v tabulce 6. 

Tabulka 19.  Chemické složení použitých surovin 

Surovina 

Technický 

oxid hlinitý 

(00509) 

Železité 

kaly 

(05209) 

Železité 

kaly 

(00913) 

Železité 

kaly 

(01313) 

Pánvové 

odprašky 

(03209) 

Pánvové 

odprašky 

(00114) 

Chemické složení (%) 

CaO 4,26 28,93 6,84 26,82 37,84 36,34 

Al2O3 66,76 2,00 0,17 3,58 3,89 5,12 

SiO2 5,73 4,05 1,67 16,13 1,19 1,39 

MgO 1,71 7,70 1,34 12,43 9,53 9,69 

Fe2O3 1,52 49,79 85,74 32,93 13,49 14,23 

Na2O 3,97 3,18 1,30 1,50 15,73 14,68 

SO3 0,66 0,72 0,41 0,55 2,54 2,69 

K2O 0,27 0,35 <0,01 0,04 4,22 4,28 

MnO 0,06 1,44 1,20 3,92 2,87 2,80 

TiO2 0,59 0,21 <0,01 0,34 0,08 0,09 

V2O5 2,76 * * * * * 

Mo 3,90 * * * * * 

ZnO 0,68 0,51 0,58 0,06 2,68 2,78 

Cl 0,58 0,24 0,03 0,02 5,08 5,00 

P2O5 2,78 0,43 0,16 0,81 0,21 0,23 

*nebylo stanoveno 

Příprava směsí z pánvových odprašků 

Proces ověření pojivových vlastností pánvových odprašků 03209 a 00114 probíhal 

v několika etapách. Nejdříve byla ověřena možnost vytvořit kompaktní celek ze samostatných 

odprašků s vodou. Dále se vyzkoušela příprava směsi z odprašků a několika vybraných 

strusek v poměru 30:70. 

Ze směsí byla připravena zkušební tělesa ve tvaru koulí o průměru 20 - 25 mm a 

krychlová tělesa o rozměrech 20×20×20 mm. Tělesa ve tvaru koulí, byla tvarována ručně, 

nebyla tedy zajištěna jejich rozměrová stálost a přesný geometrický tvar. Tělesa ve tvaru 

krychlí, byla připravena v kovové formě. Každá směs byla nalita do formy a vibrována na 

vibračním stole po dobu 60 sekund. Připravená krychlová i kulová tělesa byla uložena do 
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hydratačního boxu (99% relativní vlhkost a laboratorní teplota). Na obrázku 23 jsou 

zdokumentována připravená tělesa. 

Směsi připravené z odprašků a vody se po vytažení z kovové formy rozpadaly, 

vytvořená kulová tělesa se rozpadla již v hydratačním boxu. Na snímku na obrázku 22 je vidět 

popraskaný povrch odprašků po 3 dnech hydratace ve vlhkém prostředí.  

   

Odprašky 03209 před 

hydratací 

Odprašky 00114 před 

hydratací 

Povrch krychlových těles po 3 dnech 

hydratace 

Obrázek 22.  Připravená kulová a krychlová tělesa z odprašků 03209 a 00114  

Jak již bylo výše uvedeno, volný obsah vápna způsobuje rozpadavost výrobku, což se 

potvrdilo při výrobě kulových i krychlových těles pánvových odprašků mísených s vodou. 

Vyrobené vzorky začaly po smísení tuhnout, ale po několika hodinách hydratace došlo 

k jejich rozpadu. Pevnost těchto výrobků byla tedy nulová. Aby se předešlo procesu hydratace 

vápna a tedy rozpadavosti výrobků, byly pánvové odprašky podrobeny prvotní předhydrataci.  

Před mísením odprašků s ostatními odpadními materiály byly odprašky ve skleněných 

miskách předvlhčeny vodou na hodnotu 40 hm%. Takto připravené odprašky byly následně 

uloženy do hydratačního boxu na dobu 3 dnů. V průběhu hydratace v úložném boxu došlo 

k dovlhčení odprašků na hodnotu 46 až 48 hm%.  

Pro odprašky 03209 byl zhotoven RTG difrakční záznam suchých a vlhčených 

odprašků (po přídavku 40 hm% vody) po jejich 3 denní hydrataci ve vlhkém uložení. Ze 

záznamu na obrázku 23 je patrný přechod volného vápna do hydratovaných fází a portlanditu 

– Ca(OH)2.  
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Obrázek 23.  RTG difrakční záznam odprašků 03209 před a po hydrataci 

Poté následovala druhá etapa, tedy mísení předvlhčených odprašků s odpadními 

materiály. Předvlhčené odprašky byly následně smíseny se struskou v poměru 30:70.  

V tomto případě 30 % tvořily předvlhčené pánvové odprašky 03209 a 70 % jemně mletá 

pánvová struska. 

Pro tuto část práce bylo vybráno 5 typů strusek. Pánvové strusky 00409 a 02711 a dále 

litá konvertorová struska 01213, haldový koncentrát 01113 a vyseparovaná pánvová struska 

00613 z produkce (materiál 01113 a 00613 je směs pánvových strusek s odseparovanými 

frakcemi železa připravená k recyklaci v tavících agregátech, 01213 je struska z konvertoru). 

Tyto strusky byly vybrány z důvodu svého rozmanitého chemického a fázového složení. Aby 

bylo možné zjistit, zda i strusky s nízkými hydraulickými vlastnostmi mohou vytvořit 

kompaktní směs s pánvovými odprašky. Vybrané strusky byly míseny v daném poměru, takto 

připravená směs byla následně ovlhčena vodou na konzistenci vhodnou k zatečení do 

kovových forem ve tvaru krychlových těles o rozměrech 20×20×20 mm. Na 200 g připravené 

směsi bylo přidáno 19 - 22 ml vody. Takto připravené vzorky byly uloženy do hydratačního 

boxu a po 24 hodinách došlo k odformování z forem. Následně probíhalo měření pevnosti 

v tlaku a objemové hmotnosti po 2, 7, a 28 dnech na připravených krychlových tělesech. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 20. Měření objemové hmotnosti mělo informační 

charakter, zda nedochází ke změně rozměrů a tím změně objemu vlivem pozůstatku volného 

vápna ve směsi, které by mohlo způsobit deformaci připravených těles, výpočet probíhal 

podle vztahu 4. Pevnost v tlaku připravených těles byla stanovena dle vztahu 5. 

Tabulka 20.  Pevnost v tlaku a objemová hmotnost připravených těles 

Směs 

odprašky : struska 

(30:70) 

Pevnost v tlaku Objemová hmotnost 

2 dny 7 dní 28 dní 2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (MPa) Průměrná hodnota (g.cm-3) 

03209 + 01213 * 2,39 2,87 * 2,08 2,02 

03209 + 00613 * 2,46 2,81 * 1,90 1,94 

03209 + 01113 * 2,11 2,33 * 2,20 2,16 

03209 + 00409 9,64 13,82 23,98 1,90 1,89 1,98 

03209 + 02711 2,72 3,16 9,13 1,99 2,01 2,02 

*hodnoty nebyly stanoveny 

Z naměřených hodnot je patrné, že zhotovené směsi, ve kterých byly použity strusky 

s nízkými hydraulickými vlastnostmi, dosahují také nízké finální hodnoty pevnosti v tlaku. 

V těchto případech nebylo možné vzorky po 2 dnech hydratace vytáhnout z formy a změřit 
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jejich pevnost a objemovou hmotnost. Připravená tělesa byla příliš měkká a bylo možné je 

deformovat pouhým uchopením prsty. Proto byla tato tělesa ponechána ve formě až do 

dalšího měření jejich pevnosti, což bylo měření po 7 dnech. Poté již bylo možné tělesa 

vytáhnout z kovové formy a stanovit jejich rozměry a provést měření pevnosti v tlaku. Jako 

vhodné strusky pro vytvoření pevných směsí se jevily vzorky 00409 a 02711, jejichž tělesa 

připravená ze směsi s pánvovými odprašky prokázaly hodnoty pevností v tlaku okolo 24 MPa 

a 9 MPa po 28 dnech hydratace a zároveň již po 2 dnech hydratace byly dosaženy hodnoty 

manipulační pevnosti. 

Na základě předešlých výsledků se dále pracovalo se struskou 00409, která byla 

použita jako pojivo pro vytvoření briket s obsahem odprašků z pánvové pece. Struska 02711 

již dále použitá nebyla z důvodu jejího nedostatku. Okruh strusek pro pojení odprašků byl 

dále rozšířen o strusky 03513 a 03613. Tyto materiály sice nebyly podrobeny testu mísení 

s pánvovými odprašky, ale v testu mísení strusek s vodou (tabulka 8) vykazovaly velmi dobré 

pevnosti v tlaku.  

Hlavním cílem dalšího experimentu bylo vytvořit brikety s obsahem pánvových 

odprašků a dalších níže uvedených druhotných surovin (tabulka 21), které obsahují vápno, 

hliník a železo. Uvedené komponenty lze opět výhodně využít při zpracování v ocelářském 

závodě. Na základě tohoto požadavku, bylo sestaveno několik receptur, které jsou uvedeny 

v tabulce 22. 

Tabulka 21.  Označení použitých surovin pro přípravu briket 

Pánvová struska Pánvové odprašky Technický 

Al2O3 

koks Fe kaly 

00409 03513 03613 03209 00114 00509 05109 05209 01313 

 

Surovinové směsi jsou připraveny z odpadních materiálů s výjimkou koksu a cementu. 

Koks je ve směsi z metalurgických důvodů (podpora redukčních reakcí přítomných 

oxidických systémů) a cement byl do některých směsí přidán jako pojivová fáze. 

Z ekonomického hlediska je obsah cementu nežádoucí složkou, protože prodražuje výrobu. 

Proto bylo jako jedno z kritérií najít vhodnou náhradu za cement, mezi dostupnými odpadními 

materiály. Již výše byly uvedeny důvody pro volbu pánvových strusek 00409, 03513 a 03613, 

které plnily v připravovaných briketách roli alternativní pojivové složky. Směsi byly 

připraveny mísením v mísiči typu HOBART, mísení surovin probíhalo 2 minuty. Připravené 

směsi byly lisovány ve válcové kovové formě, do tvaru briket o průměru a výšce 50 mm. 

Naplněná forma byla lisována silou 10 kN (± 5 kN) rychlostí 500 Ns-1. Odchylka lisovacího 

tlaku je způsobená přesností lisu, na kterém byly jednosměrným lisováním do kovové formy 

brikety připravovány.  Připravená série briket o počtu 6 ks byla uložena na podložky do 

hydratačního boxu (relativní vlhkost 99 %, laboratorní teplota).  
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Tabulka 22.  Surovinové složení směsí pro přípravu briket 

 

Suroviny 

Označení briket 

V
0
4
7
1
3
 

V
0
4
8
1
3
 

V
0
4
9
1
3
 

V
0
5
0
1
3
 

V
0
5
2
1
3
 

V
0
3
0
1
4
 

V
0
3
1
1
4
 

V
0
3
2
1
5
 

V
0
3
3
1
5
 

V
0
3
4
1
5
 

Podíl (%) 

00409 Pánvové struska 35 35 30 30 35      

00509 Technický Al2O3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

03209 
Pánvové 

odprašky 

30 30 30 30 
30 

30 30    

05109 Koks 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

05209 Fe Kaly      15 15 15 15 15 

00913 Fe Kaly 15    15      

01313 KKO koncentrát  15 15 15       

CEM 

I 

cement   5 5 
 

     

03513 Pánvová struska      35  35  35 

03613 Pánvová struska       35  35  

00114 
Pánvové 

odprašky 

   
  

  30 30 30 

Σ 100 

Vlhkost 
+ 

13 

+ 

13 

+ 

13 

+ 

22 

+ 

22 

+ 

22 

+ 

22 

+ 

22 

+ 

22 

+ 

10 

Na vyrobených briketách byla vždy po 2, 7 a 28 dnech sledována objemová hmotnost 

a měřena pevnost v tlaku. Pro každé měření byla využita série 2 ks briket. Objemová 

hmotnost byla měřena na vzorku před provedením pevnosti v tlaku a to měřením rozměrů 

tělesa. Pevnost v tlaku byla stanovena podle vzorce (5) a objemová hmotnost podle vzorce 

(4), zjištěné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 23. 

Tabulka 23.  Objemová hmotnost a pevnost v tlaku připravených těles 

Briketa 

Objemová hmotnost Pevnost v tlaku 

2 dny 7 dní 28 dní 2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (g.cm-3) Průměrná hodnota (MPa) 

V04713 1,72 1,76 1,81 1,79 2,49 2,61 

V04813 1,73 1,81 1,87 1,38 2,01 2,79 

V04913 1,75 1,80 1,89 2,14 3,04 5,15 

V05013 1,77 1,77 1,84 3,75 4,98 8,12 

V05213 1,82 1,84 1,92 4,70 5,29 9,16 

V03014 1,96 2,03 2,07 2,84 9,41 15,30 

V03114 2,01 2,03 2,07 5,04 5,43 15,30 

V03215 1,91 1,93 2,02 5,47 5,62 7,28 

V03315 2,01 2,02 2,10 1,21 1,49 3,07 

V03415 1,75 1,79 1,89 2,66 2,85 3,39 

V případě briket vytvořených s obsahem pánvových strusek, byly využity hydraulické 

vlastnosti právě vybraných strusek.  
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Předmětem práce bylo opět využití vybraných odpadních materiálů v dodaném stavu, 

bez nutnosti úprav. V tomto případě nebylo zcela možné využívat dodané suroviny bez úprav. 

Nutnou úpravou se stalo předvlhčení pánvových odprašků, aby došlo k jejich stabilizaci. Na 

základě stanovených pevností v tlaku je patrné, že využití pánvových strusek s vhodnými 

hydraulickými vlastnostmi vede k vytvoření kompaktních briket, které mohou být dále 

využity v rámci recyklace v podniku. V případě briket označených V04913 a V05013 byl jako 

pojivo použit cement v množství 5 hm%, díky kterému vytvořené vzorky dosahují po 28 

dnech hydratace pevnost v tlaku 5 a 8 MPa. Využívání cementu jako pojiva pro přípravu 

briket bylo dále ukončeno, protože cement je z ekonomického hlediska drahou a tedy 

nežádoucí surovinou. Z tohoto důvodu bylo snahou cement nahradit jinou surovinou, zejména 

pánvovou struskou s vhodnými hydraulickými vlastnostmi. Nejprve byly vytvořeny brikety 

(V04713 a V04813) s pánvovou struskou 00409, která samostatně, po aktivaci vodou, 

dosahovala pevností v tlaku po 28 dnech 5 MPa. Obsah strusky ve vytvořených briketách byl 

35 hm%, tyto brikety dosahovaly nízkých pevností v tlaku (přibližně 3 MPa). Důvodem byl 

nedostatečný obsah záměsové vody (13 hm%). Její zvýšení na hodnotu 22 hm% (briketa  

V05013) přineslo zvýšení pevnosti v tlaku na hodnotu 8 MPa. Zvýšením množství příměsové 

vody do připravovaných briket, bylo dosaženo zvýšení pevnosti v tlaku za využití různých 

pánvových strusek jako pojivového systému. 

Pro úplnost experimentu byla na použitých surovinách pro tuto část práce stanovena 

RTG difrakční analýza. Fázové složení použitých odpadních surovin uvádí tabulka 24. 

Tabulka 24.  Fázové složení odpadních surovin 

Surovina Fázové složení 

00509 Krystalická fáze 63,2%; CaO 1,0%; tridymit 2,7%; korund 12,5%; periklas 

1,6%; kalcit 19,0%; bayerit 4,8%; C4H9O11 14,4%; spinel 5,3%. 

03209 Krystalická fáze 70,3%; CaO 13,3%; periklas 7,4%; magnesioferit 7,0%; 

ZnO 3,1%,; grafit 31,6%; merwinit 4,3%; manganosit 1,5%; rutil 1,6%. 

03209_H Krystalická fáze 73,2%; merwinit 4,5%;  ZnO 3,3%; grafit 30,3%; 

portlandit 6,2%; katoit 8,9%; CaSi2O5 20,1%. 

05209 Krystalická fáze 71,4%; wustit 2,5%; magnetit 12,8%; Fe 9,0%; periklas 

12,5%; andradit 26,0%; α-SiO2 8,8%. 

00114 Krystalická fáze 75,7%; CaO 30,9%; periklas 12,8%; franklinit 4,7%; α-

SiO2 3,7%; kalcit 7,3%; protoenstatit 16,3%. 

CaO – volné vápno, Al2O3 – korund, SiO2 - tridymit, MgO – periklas, CaCO3 - kalcit, 

Al(OH)3 - bayerit, MgAl2O4 - spinel, Fe2MgO4 - magnesioferit, TiO2 – rutil, MnO – 

manganosit, C – grafit, C2MS2 - merwinit, magnetit, wustit, andradit, franklinit, 

protoenstatit 
 

 

Fotodokumentace připravených briket je na obrázku 24. Všechny vyrobené brikety 

dosahují dostatečné manipulační pevnosti. Na základě těchto experimentů, lze konstatovat, že 

vytvoření kompaktního celku z jemnozrnných materiálů nesoucí podíly vápna, korundu a 

kovonosných podílů je možné za předpokladu prvotního zpracování odprašků z pánvové pece 

a to jejich předhydratací. Na základě vstupního chemického složení byla sestavena tabulka 25, 

která dokumentuje obsažené množství surovin ve vytvořených briketách. 
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Tabulka 25.  Přepočtené složení sledovaných surovin obsažených v briketách 

Přepočtené 

složení 

(%) 

Briketa 
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Ca 24,8 25,4 23,4 23,4 24,8 27,0 25,6 24,2 22,7 22,4 

Mg 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 

Al 10,2 9,5 9,0 9,0 10,2 8,4 7,8 8,6 8,0 8,6 

Fe 8,9 6,9 6,8 6,8 8,9 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 

 

V04713 V04813 V04913 V05013 

    

 

V05213 

 

V03014 

 

V03114 

 

V03215 

    

 

V03315 

 

V03415 

  

 

 

 

 
 

 

   

Obrázek 24.  Fotodokumentace připravených briket 
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7 ZÁVĚR A SHRNUTÍ 

Cílem práce bylo zdokumentování a rozbor pojivových vlastností uceleného souboru 

ocelárenských pánvových strusek a dalších odpadů z metalurgického, případně energetického 

průmyslu a hledání jejich materiálového využití. Tato snaha by měla vést k zajištění stavu 

lepšího využívání druhotných surovin. Využívání sekundárních odpadů snižuje ekologické a 

ekonomické dopady na prostředí a společnost. 

 První část práce je zaměřena na ověření pojivových schopností vybraných odpadních 

materiálů aktivací jejich hydraulických vlastností vodou a dále alkalickou aktivací. 

U analyzovaných systémů je sledován vývoj mechanických parametrů hydratujících směsí a 

kontrolována objemová hmotnost. Dalším významným parametrem je ověření jejich 

hydratačního tepla, pomocí kalorimetru, jako nástroje popisujícího pojivovou aktivitu. Pro 

získání uceleného souboru vlastností zkoumaných materiálů, byla provedena jejich RTG 

difrakční analýza, sloužící k určení mineralogického složení. Druhá část práce je věnována 

využití získaných poznatků o hydraulických vlastnostech zkoumaných systémů pro přípravu 

briket s obsahem jemnozrnných kovonosných odpadů, u kterých je jako pojivová složka 

využívaná ocelárenská struska.  

Provedené experimenty umožnily ověřit hydraulické vlastnosti přibližně 30 různých 

vzorků ocelárenských strusek, které byly odebrány z různých závodů a různých míst 

struskového hospodářství. Tímto bylo docíleno velmi variabilního chemického a fázového 

složení zastoupených materiálů. Další experimenty byly provedeny v oblasti fluidních popílků 

a odprašků z pánvových pecí. I na těchto materiálech byly sledovány jejich hydraulické 

vlastnosti, které v některých případech prokázaly velmi uspokojivé výsledky. Na základě 

těchto experimentů bylo vybráno několik typů strusek a fluidních popílků, které byly využity 

jako pojivo k přípravě briket s obsahem jemnozrnných odpadních materiálů. Použité odpadní 

materiály vynikají poměrně jemnozrnnou strukturou, díky čemuž je jejich materiálové využití 

obtížné a briketace byla zvolena jako možný způsob zkusovění těchto odpadů. 

Řady výsledků provedených experimentů prokázaly možnost využívat některé odpadní 

materiály jako pojivo, díky jejich vhodným hydraulickým vlastnostem. Na základě těchto 

výsledků bylo sestaveno několik návrhů receptur pro přípravu briket z jemnozrnných 

odpadních materiálů. Připravené brikety nesou významnou část odpadních surovin vhodných 

k recyklaci v tavících agregátech a dosahují dostatečných pevností v tlaku, aby byla zajištěna 

jejich manipulační pevnost.  

Souhrn dosažených výsledků 

Strusky z pánvové metalurgie podrobené alkalické aktivaci prokazovaly velmi dobré 

pevnosti v tlaku. Alkalická aktivace byla dosažena za použití vodního skla jako alkalického 

aktivátoru. Na základě přidaného aktivátoru dochází k tvorbě nových fází geopolymerního 

typu a lze tyto produkty využívat jako bezcementová pojiva. Nejlepších hodnot pevností 

v tlaku (po 28 dnech hydratace) bylo dosaženo u strusek, které byly podrobeny rychlému 

chlazení, jejichž hodnoty se pohybovaly v rozmezí 70 až 125 MPa. Další strusky, resp. jiné 

sledované odpadní materiály také vykazují zpevňování struktury účinkem alkalického 
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aktivátoru. Nejnižší hodnoty se pohybovaly v rozmezí 7 - 2 MPa. I takto nízké hodnoty lze 

pokládat za zajímavé. Hmota, zpevněná na úroveň 2 MPa, nabývá minimálně manipulační 

pevnosti, vyšší hodnoty jsou příslibem možnosti využití daného materiálu jako pojivové 

složky ve více kompozitních systémech. Další využití alkalicky aktivovaných systémů v práci 

nebylo rozvíjeno. Cílem práce je vytváření kompaktních celků z jemnozrnných odpadních 

surovin zpracovatelných v tavících agregátech. Obsah alkálií není pro tyto účely vítaný. Na 

základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že všechny pánvové strusky, po přídavku 

alkalického aktivátoru, vykazují zpevnění struktury. Nejnižší dosažená hodnota pevnosti 

v tlaku po 28 dnech hydratace aktivované strusy byla 3 MPa, průměrná hodnota byla 44 MPa 

a medián 36 MPa. Bylo celkem zkoumáno 26 pánvových strusek. Uváděná hodnota 2 MPa 

byla dosažena v případě popílku. Alkalická aktivace strusek je umožněna díky obsahu 

amorfní fáze ve struktuře strusky. 

Řada pánvových strusek a dalších zkoumaných materiálů je aktivovatelná účinkem 

vody.  Pevnosti hydratovaných materiálů (po 28 dnech hydratace) se pohybovaly v rozmezí 

2,3 MPa až 46 MPa. Průměrná hodnota byla 7 MPa a medián 5 MPa. Hydratace strusek je 

umožněna v důsledku přítomnosti minerálů β – C2S (beta – dikalciumsilikát), C3S 

(trikalciumsilikát), C3A (trikalciumaluminát), C4AF (brownmillerit), C12A7 (mayenit), méně 

významný je obsah minerálu C3MS2 (merwinit). V případě zkoumaných popílků, byla pevnost 

v tlaku 8 – 16 MPa, v tomto případě byla pevnost zabezpečená především díky obsahu 

anhydritu. Ze zjištěných dat plyne, že pevnost vodou hydratovaných zkoumaných materiálů 

je, vůči alkalicky aktivovaným, nižší. Aplikace vody je samozřejmě jednodušší a přináší méně 

provozních problémů oproti aplikaci vodního skla, které je žíravinou.  

Práce prokázala, že řadu strusek nebo popílků lze vyžít jako pojivovou složku 

k přípravě kompaktních celků z původně jemnozrnných odpadních produktů. Byly připravené 

brikety s obsahem kovonosných odpadů, kde obsah železa dosáhl úrovně až 58 hm%. Další 

aplikace strusek jako pojivo byla v briketách s obsahem odprašků z pánvové metalurgie. Zde 

vzniklá surovina poskytuje náhradu primárních surovin jako vápno, MgO, Al2O3, Fe2O3. 

Připravené brikety je výhodné zpracovat v metalurgických tavicích agregátech. 

 Práce vznikala v průběhu řešení projektu TA02020777 Výzkum a vývoj 

environmentálně šetrných technologií pro recyklaci hutních odpadů. Je možno uvést, že 

v rámci uvedeného projektu, jeho řešitel zpracoval několik tisíc tun různých druhů briket, 

které byly připraveny v souladu s výsledky prezentovanými v této práci. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Fotodokumentace strusek a popílků 

 

00409 01209 01509 

   

02309 02709 02909 

 
 

 
04209 04609 04709 

   
04809 07109 07509 

   
00110 01110 01310 
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02711 03511 04111 

   
18412 18512 18612 

   
19912 20012 00613 

   
01113 01213 03513 

   
03613 03713 03813 
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Příloha č. 2 Fázové složení strusek a popílků 

Struska Fázové složení 

00409 Krystalická fáze 98,6%; periklas 2,1%; mayenit 27,4%; -dikalciumsilikát 

64,9%; CaO 4,2%. 

01209 Krystalická fáze 70,7%; akermanit 18,9%; diopsid 10,3%; merwinit 38,5%; 

wustit 2,8%. 

01509 Krystalická fáze 79,6%; wollastonit 4,0%; kyanit 13,1%; periklas 6,2%; 

MgSiO3 6,5%; gibbsite 7,4%; brownmillerit 6,3%; -dikalciumsilikát 14,3%; 

hatrurit 21,8%. 

02309 Krystalická fáze 74,5%; bredigit 16,2%; merwinite 11,3%; hydrogarnet 9,0%; 

CaSi2O5 19,9%; diopsid 18,1%. 

02709 Skelná fáze 

02909 Krystalická fáze 80,3%; merwinit 53,1%; Gehlenit 16,5%; Al2O3∙MgO 10,7%. 

04209 Krystalická fáze 49,4%; akermanit 25,9%; merwinit 16,3%; diopsid 7,3%. 

04609 Krystalická fáze 73,2%; gehlenit 21,4%; melilit 16,9%; -dikalciumsilikát 

6,4%; brownmillerit 9,8%; periklas 17,2%; wustit 1,6%. 

04709 Krystalická fáze 70,4%; -dikalciumsilikát 18,2%; -dikalciumsilikát 31,5%;  

akermanit 10,3%; periklas 2,7%; anorthit 5,6%; Al6Ca9O18 2,1%. 

04809 Krystalická fáze 68,2%; -dikalciumsilikát 28,8%; -dikalciumsilikát 15,6%; 

akermanit 11,3%; anorthit 5,1%; periklas 4,3%; trikalciumaluminát 3,1%. 

07109 Krystalická fáze 72,0%; periklas 5,7%; gehlenit 8,4%; -dikalciumsilikát 

24,1%; -dikalciumsilikát 34,0%. 

07509 Krystalická fáze 76,6%; periklas 6,4%; merwinit 70,2%. 

00110 Krystalická fáze 68%; -dikalciumsilikát 27,7%; akermanit 8,9%; merwinit 

15,7%; CaO 2,3%; MgO 7,7%; α-SiO2 2,3%; hematit 3,4%. 

01110 Krystalická fáze 69,6%; -dikalciumsilikát 5,3%; akermanit 7,3%; bredigit 

16,9%; tremolit 17,5%; CaO 3,1%; MgO 7,2%; Fe2O3 2,3%; Al2O3 6,9%; α-

SiO2 2,2%. 

01310 Krystalická fáze 72,2%; akermanit 2,3%; vesuvianit 10,3%; tremolit 8,8%; 

kalcit 18%; α-SiO2 27,9%; MgO 1,9%; Al2O3 2,9; hydrogarnet 3,4%. 

02711 Krystalická fáze 79,3%; brownmillerit 7,9%; -dikalciumsilikát 27,0%; 

CaSi2O5 14,6%; wustit 3,5%; periklas 6,8%; gibbsit 10,6%; mayenite 8,9%. 

03511 Krystalická fáze 83,1%; α-SiO2 13,9%; CaO 6,5%; Fe2O3 2,5%; gehlenit 

16,5%; anhydrit 30,0%; 

04111 Krystalická fáze 76,7%; SiO2 17,9%; portlandit 4,0%; CaO 6,8%; gehlenit 

21,0%; anhydrit 27,0%. 

18412 Krystalická fáze 74,6%; merwinit 33,3%; -dikalciumsilikát 23,9; -

dikalciumsilikát 8,4%; brownmillerit 4,3%; vápno 2,5%; periklas 1,8% 

18512 Krystalická fáze 72,7%; -dikalciumsilikát 56,0%; gehlenit 8,3%; periklas 

8,4%. 

18612 Krystalická fáze 79,8%; merwinit 33,7%; -dikalciumsilikát 21,3%; 

monticellit 12,8%; brownmillerit 4,0%; CaFe4O6  3,0%; akermanit 2,7% 

19912 Krystalická fáze 80,3%; periklas 6,2%; brownmillerit 6,3%; α-SiO2 5,5%; 

mayenit 10,8%; α-cristobalit 1,5%; spinel 4,3%; wadsleyit 6,3%; braunit 

5,5%; hydrogarnet 11,7%; franklinit 2,3%; enstatit 19,8%. 

20012 Krystalická fáze 75,3%; -dikalciumsilikát 18,5%; wustit 4,3%; -

dikalciumsilikát 26,7%; diopsid 6,9%; merwinit 10,2%; brownmillerit 4,0%; 

β-SiO2 4,7%.  
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00613 Krystalická fáze 74,1%; -dikalciumsilikát 27,3%; tremolit 12,5%; merwinit 

10,6%; hydrogarnet 8,9%; mayenit 5,7%; brownmillerit 4,4%; halloysit 3,7%; 

portlandit 1,1% 

01113 Krystalická fáze 77,5%; magnetit 18,8%; hematit 11,2%; kalcit 4,5%; SiO2 

36,5%; Fe 0,7%; periklas 5,8%. 

01213 Krystalická fáze 75,0%; CaO 2,2%; magnetit 1,6%; α-SiO2 2,6%; periklas 

4,7%; brownmillerit 13,4%; -dikalciumsilikát 40,5%; wustit 10,0%. 

03513 Krystalická fáze 87,3 %; anorthit 18,1%; mayenit 15,7%; -dikalciumsilikát 

15,5%; brownmillerit 11,7%; periklas 7,2%; melilit 6,9%; fluorit 6,9%; -

dikalciumsilikát 5,6% 

03613 Krystalická fáze 87,9 %; -dikalciumsilikát 29,8%; augit 16,1%; merwinit 

13,6%; diopsid 10,4%; -dikalciumsilikát 5,9%; mayenit 5,2%; periclas 4,3%; 

CaO 2,6%. 

03713 Krystalická fáze 79,5%; akermanit 5,4%; augit 19,6%; periklas 6,4%; CaO 

1,9%; -dikalciumsilikát 21,6%; AlFeO3 6,9%; osumilite 8,3%; mayenite 

9,4%.  

03813 Krystalická fáze 75,2%; diopsid 10,5%; monticelit 5,5%; periklas 5,6%; CaO 

1,4%; -dikalciumsilikát 31,8%; brownmillerit 9,3%; magnesioferrit 3,2%; 

brucit 2,6%; kalcit 5,3%. 

03913 Krystalická fáze 79,2%;  periklas 4,5%; -dikalciumsilikát 29,8%; vesuvianit 

16,4%; srebrodolskit 11,4%; magnetit 4,2%; magnesioferrit 3,7%;  wustit 

2,4%; CaO 3,1%; hematit 4,3%. 

04013 Krystalická fáze 76,4%; periklas 5,0%; CaO 1,2%; -dikalciumsilikát 39,0%; 

brownmillerit 15,5%; franklinit 5,9%; magnetit 4,2%; wustit 5,6%. 

()-C2S - dicalcium silicate, C2MS2 - akermanite, CAS2 - anorthite; M - periclase, C3A - 

tricalcium aluminate, C3MS2 - merwinite, C2AS - gehlenite, AM - spinel, C4AF - 

brownmillerite, C - lime, CMS monticellite, (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 - augite, C12A7 - 

mayenite, solid solution of C2AS and C2MS2 - melilite, CMS2 - diopside, Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

– termolite, Al2,85Ca3H9,6O 12 - hydrogarnet, Al2Si2O5(OH)4 – halloysite, Ca(OH)2 – portlandite, 

FeO – wustit,    CaSO4 – anhydrite, kalcit CaCO3, A2S5 – kyanit, Al2O3 – korund,     
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Příloha č. 3 RTG difrakční záznamy použitých odpadních materiálů 
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