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1 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 producenti odpadů 

neustále snaží využívat tyto odpady v další výrobě. 

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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2 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. 

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 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]. Hutní podniky se snaží 

strusky likvidovat v rámci vlastních podniků.  

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 [4], [5]. 

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 
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rychlému chlazení, ke vzniku skelné struktury. Struska vzniklá rychlým 

chlazením se označuje jako granulovaná vysokopecní struska (GVS). 

Vysoké množství skelné struktury je výhodné z hlediska dosažení latentně 

hydraulických vlastnosti materiálu [6].   

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 [6]. 

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 [6]. 

 

Obrázek 1.  Ternární diagram CaO-SiO2-Al2O3 [7] 
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3 POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSEK 

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 [8], [9]. 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 [10]. 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.  

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. 

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 
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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 [11] 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.  

Předností geopolymerů je jejich dlouhodobá stálost a ekologické 

zhodnocení odpadních surovin. Využíváním odpadních surovin pro výrobu 

hydraulických 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 

[10], [12]. 

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 [4]. 

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 [10], [11], 

[13].  
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3.1 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 [8], [9]. 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). V případě pomalu chlazené strusky dochází k vykrystalizování 

vnitřní struktury a struska je méně reaktivní [10].  

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.  

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 [4]. 

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. 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.  
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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. 

3.2 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 [14].  

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 
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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. 

3.3 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 [14]. 

Pro hydrataci těchto strusek není potřebný aktivátor, postačující je 

přídavek vody, na základě kterého vznikají C-S-H fáze jako hydratační 

produkty. 

 

4 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. 

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, 
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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 1 

(kompletní chemické složení je uvedeno v disertační práci).  

Tabulka 1 Chemické složení použitých strusek  

Struska 

Chemické složení (%) 

CaO Al2O3 SiO2 MgO Fe2O3 Na2O MnO 

00409 Struska pánvová 55,62 21,83 12,55 4,99 1,72 * 0,40 
01209 Struska pánvová pomalu chlazená 41,15 2,55 26,96 8,85 10,46 1,10 6,50 
01509 Struska pánvová 56,28 14,89 13,25 10,09 1,32 1,70 0,19 
02309 Struska pánvová - halda 39,40 3,99 14,20 10,50 12,2 0,05 * 
02709 Granulovaná vysokopecní struska 40,08 7,11 38,84 9,41 0,48 0,97 0,63 
02909 Struska pánvová rychle chlazená 39,27 17,61 25,57 12,31 0,18 1,54 2,31 
04209 Struska pánvová pomalu chlazená 37,95 7,12 38,34 12,84 * * 0,71 
04609 Struska pánvová pomalu chlazená 29,81 15,55 17,34 21,56 1,64 1,72 5,99 
04709 Struska pánvová rychle chlazená 

50,59 17,69 19,39 7,52 0,30 1,62 1,58 
04809 Struska pánvová pomalu chlazená 

07109 Struska pánvová rychle chlazená 48,36 17,64 21,47 9,52 * 2,30 0,34 

07509 Struska pánvová rychle chlazená 45,27 5,72 31,73 13,35 0,46 1,01 1,61 

00110 Struska pánvová před separací 44,70 5,89 15,50 4,73 7,77 0,05 * 

01110 Struska pánvová po separaci 45,08 8,36 17,86 7,16 15,13 1,32 2,63 

01310 Struskové odprašky z mlýnice 51,52 3,74 15,34 6,46 14,73 2,57 2,52 

02711 Struska pánvová 47,01 8,31 17,49 6,15 14,53 1,62 2,40 

03511 Úletový Fluid K12 23,29 18,61 32,81 1,40 5,61 4,87 <0,01 

04111 Lóžový fluid K12 34,28 8,08 18,91 2,01 4,26 10,39 <0,01 

18412 Struska pozvolna chladnoucí 49,30 18,37 11,57 9,79 2,27 * 5,47 

18512 Struska pozvolna chladnoucí 43,33 17,23 15,64 12,96 2,62 * 3,32 

18612 Struska rychle chlazená 54,63 19,43 11,52 5,50 1,95 * 4,00 

19912 Struska pánvová 53,58 9,74 18,97 5,04 6,16 2,22 1,55 

20012 Struska pánvová 42,36 5,68 14,48 8,07 22,09 1,73 2,88 

00613 Vyseparovaná pánvová struska 45,30 9,93 19,93 7,92 10,47 2,01 1,81 

01113 VS – haldový koncentrát 10,59 5,05 25,10 9,99 43,32 1,06 1,96 

01213 Litá konvertorová struska 40,68 2,81 13,10 6,35 28,79 1,38 4,15 

03513 Struska pánvová 61,76 16,28 11,66 5,02 0,45 1,98 0,10 

03613 Struska pánvová 55,70 12,75 20,32 5,39 0,59 1,67 0,40 

03713 Struska pánvová 50,29 5,88 20,03 4,86 13,05 1,59 1,74 

03813 Struska pánvová 40,20 5,10 17,98 7,3 10,5 * 9,4 

03913 Výhoz konvertor 36,19 1,58 14,17 6,19 32,04 1,83 5,36 

04013 Struska konvertorová 37,77 1,36 12,35 5,32 34,49 1,53 4,40 

Fázové složení strusek závisí na chemickém složení a tepelné 

historii strusek. Jako hlavní složky strusek jsou tři základní oxidy CaO, SiO2 

a Al2O3. 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. 
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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.  

Příprava směsí 

Vybrané suroviny pro přípravu směsí k alkalické aktivaci 

a hydrataci vodou jsou uvedeny v tabulce 1. 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 dnech vždy 3 

kusy krychlí, na kterých byla stanovena pevnost v tlaku (PTL). 

Směsi hydratované pouze vodou byly připraveny obdobným způsobem, 

s rozdílem, že směs nebyla obohacena vodním sklem.  

Měření pevnosti v tlaku bylo provedeno na připravených 

hydratovaných vzorcích na lisu značky BRIO 20/160 compact LLB1. 
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Vzorek byl zatěžován silou narůstající rychlostí 500 N·s-1. Naměřené 

hodnoty pevnosti v tlaku jsou uvedeny v tabulce 2. 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. 

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 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. 
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Tabulka 2 Naměřené hodnoty pevnosti v tlaku připravených vzorků 

PTL alkalicky  

aktivovaných vzorků 

Surovina 

PTL 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 3,1 3,5 4,8 

66,0 76,0 125,0 01209 2,4 2,7 2,7 

64,8 68,8 66,4 01509 3,5 9,8 12,6 

6,0 8,0 20,0 02309 2,9 3,1 3,3 

5,8 42,6 88,2 02709 2,4 2,5 2,5 

10,6 13,1 25,0 02909 2,2 2,2 2,4 

16,0 29,8 64,4 04209 2,4 2,4 3,8 

5,7 6,1 16,2 04609 2,1 2,3 5,7 

51,2 64,6 81,3 04709 16,8 41,8 46,6 

64,2 95,6 87,5 04809 26,0 29,2 29,9 

73,7 48,1 93,7 07109 2,6 3,3 7,5 

9,6 17,5 28,7 07509 2,5 2,5 2,7 

25,0 27,0 35,0 00110 3,4 4,1 4,8 

22,0 28,0 37,0 01110 3,5 3,5 3,7 

4,0 4,0 7,0 01310 * 2,5 2,6 

10,0 20,0 36,7 02711 4,3 5,9 15,8 

2,8 2,9 2,2 03511 2,4 2,7 8,2 

2,4 2,4 2,6 04111 2,7 5,7 13,9 

47,6 47,7 48,2 18412 5,7 9,6 12,4 

35,9 67,5 86,1 18512 5,9 7,9 8,4 

53,6 66,8 66,6 18612 2,7 5,5 10,9 

7,9 11,7 29,5 19912 2,9 3,3 4,5 

5,2 8,9 24,2 20012 2,3 3,3 3,9 

8,4 10,6 20,7 00613 2,9 3,1 3,2 

2,9 3,1 3,4 01113 2,6 2,8 3,0 

7,3 9,4 29,8 01213 2,4 2,7 2,7 

39,2 42,5 46,7 03513 3,7 6,7 11,9 

17,2 18,7 16,6 03613 8,4 9,0 12,4 

7,4 9,0 21,1 03713 2,8 3,3 3,1 

7,0 8,7 17,1 03813 2,6 3,0 3,1 

4,5 4,3 9,3 03913 2,3 2,4 2,5 

8,8 10,9 17,9 04013 2,4 2,4 2,3 

* nebylo měřeno 
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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.  

4.1 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. Takto připravený 

vzorek byl nasypán do skleněné ampule. 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 3. 

Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 3 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. Příznivé hodnoty pevností (odpadní 
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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.  

Tabulka 3.  Hydratační teplo surovin po 24 hodinách 

Surovina 00409 01209 01509 02309 02709 02909 04209 

Hydratační 

teplo (J/g) 
150,28 0,90 240,19 17,28 -97,22 3,47 7,09 

Surovina 04609 04709 04809 07109 07509 00110 01110 

Hydratační 
teplo (J/g) 

1,45 67,74 159,32 7,53 2,46 61,50 34,18 

Surovina 01310 02711 03511 04111 18412 18512 18612 

Hydratační 

teplo (J/g) 
4,72 30,28 88,86 85,79 102,71 40,34 138,52 

Surovina 19912 20012 00613 01113 01213 03513 03613 

Hydratační 

teplo (J/g) 
9,28 8,26 9,29 6,95 2,25 111,06 172,03 

Surovina 03713 03813 03913 04013 CEM 

 Hydratační 
teplo (J/g) 

12,44 10,02 6,33 10,70 225,7 

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 
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tepla vodou aktivovaných pánvových strusek (nebo vybraných druhů 

popílků) předzaznamenávají nízké hodnoty pevnostních parametrů. 

4.2 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 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.  

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 1 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 [14]. 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], [14]. 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 4 uvádí 

přehled nejvýznamnějších minerálů vyskytujících se v zkoumaných 
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struskách a popílcích (kompletní fázové složení je uvedeno v disertační 

práci). Tabulka obsahuje četnost zjištěných fází. Zastoupení jednotlivých 

fází bylo stanoveno algoritmem výrobce softwaru, který využívá metodu 

RIR (Reference Intensity Ratio).  

Na základě provedené rentgenové difrakční analýzy je patrné, že 

některé zkoumané suroviny obsahují minerály, které jsou obsaženy 

v portlandském cementu.  

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 

fázi je vodou nehydratovatelná. Naopak, tato struska vykazuje vysokou 

hodnotu pevnosti po alkalické aktivaci. Alkalicky je aktivovatelná hmota 

s obsahem amorfní fáze. 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 
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parametry z hlediska pevnosti i fázového složení vykazuje i úletový fluid 

03511. 

Tabulka 4.  Fázové složení použitých materiálů 

Surovina 
-

C2S 

-

C2S 
C2MS2 M C3MS2 C2AS C4AF C C12A7 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, M – periklas, C3MS2 – merwinit, C2AS – gehlenit, 

C4AF – brownmillerit, C – CaO, C12A7 – mayenit, S – SiO2, CaSO4 – anhydrit 

● ≤ 11%, ●● ≤ 29%, ●●● ≥ 30% 
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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 vyskytující se 

v portlandském cementu, 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.  

4.3 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.  

Byly sestaveny receptury pro přípravu briket, které jsou uvedeny 

v disertační práci. Seznam použitých surovin a jejich chemické složení je 
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uvedeno v tabulce 5 (kompletní chemické složení je uvedeno v disertační 

práci). 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.  

Tabulka 5 Seznam a chemické složení použitých surovin pro přípravu briket 

Vzorek 
Chemické složení (%) 

Al2O3 SiO2 CaO MgO Fe2O3 Na2O SO3 MnO 

Prach z broušení a 
tryskání (00413) 

0,52 1,49 1,64 0,44 93,63 0,57 0,21 0,57 

Zaolejované okuje 

po destilaci (00513) 
2,69 11,02 7,07 0,75 73,24 2,14 0,87 0,57 

ODS koncentrát 

(00713) 
2,53 12,34 26,55 8,43 34,06 5,76 8,63 1,11 

Obrus sochorů 

(00813) 
4,41 0,67 0,11 <0,01 90,42 1,55 0,29 0,85 

Jemné kaly KKO 

(00913) 
0,17 1,67 6,84 1,34 85,74 1,30 0,41 1,20 

Čisté okuje (01013) 2,31 10,71 6,01 0,93 75,12 2,80 0,09 1,10 

KKO koncentrát 
(01313) 

3,58 16,13 26,82 12,43 32,93 1,50 0,55 3,92 

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  
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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 především pevnost v tlaku, hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 

5. Pro každé měření byla využita série 2 kusů briket.  

Předmětem práce bylo využití surovin bez nutnosti úprav, což se 

podařilo, neboť dodané suroviny byly vyjma pánvové strusky 03513 použity 

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 %)). 

 Pro vytvoření výše uvedených briket byly použity suroviny 

s vysokým obsahem železa. 

Tabulka 6.  Pevnost v tlaku a obsah Fe připravených briket 

Briketa 

Pevnost v tlaku Přepočtený 

obsah Fe 

(%) 

2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (MPa) 

V00413 11,60 13,17 13,70 32 

V00513 5,92 7,30 7,62 42 

V05113 4,36 4,99 5,23 58 

V00314 3,59 3,79 3,96 58 

V01014 4,66 5,50 6,57 58 

V05714 1,26 2,14 3,44 41 

V05814 0,60 1,16 1,73 41 

V05914 2,03 2,71 3,24 41 

V06014 2,20 2,34 2,73 41 

V06414 0,90 1,48 2,38 39 

V06514 1,41 1,59 1,95 40 

V06614 2,12 4,29 4,85 39 

V06714 2,63 2,93 3,13 39 

V04615 3,33 7,31 13,99 55 

V04815 1,01 5,91 11,11 55 

Tabulka 6 uvádí přepočtený obsah železa ve vyrobených briketách. 

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 
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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.  

4.4 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. 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. 

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.  

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. 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. 
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Přítomné vápno v průběhu 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 – stanovení volného vápna v cementu. Pomocí této 

metody bylo zjištěno, že pánvové odprašky 03209 a 00114 obsahují 

přibližně 25 % volného vápna. (Přesné chemické složení použitých surovin 

je uvedeno v disertační práci) 

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. Směsi 

připravené z odprašků a vody se po vytažení z kovové formy rozpadaly, 

vytvořená kulová tělesa se rozpadla již v hydratačním boxu.  

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 byl zjištěn přechod volného vápna do 

hydratovaných fází a portlanditu – Ca(OH)2.  

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. 
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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. 

Takto připravené vzorky byly uloženy do hydratačního boxu a po 24 

hodinách došlo k odformování z forem. Následně probíhalo měření pevnosti 

v tlaku.  

Z naměřených hodnot bylo patrné, že zhotovené směsi, ve kterých 

byly použity strusky s nízkými hydraulickými vlastnostmi, dosahují také 

nízké finální hodnoty pevnosti v tlaku (hodnoty pevností v tlaku 

připravených vzorků jsou uvedeny v disertační práci). V těchto případech 

nebylo možné vzorky po 2 dnech hydratace vytáhnout z formy a změřit 

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 2) 

vykazovaly velmi dobré pevnosti v tlaku.  

Hlavním cílem dalšího experimentu bylo vytvořit brikety 

s obsahem pánvových odprašků a dalších výše uvedených druhotných 

surovin (specifikace surovin je uvedena v disertační práci), které obsahují 

vápno, hliník a železo. Uvedené komponenty lze opět výhodně využít při 
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zpracování v ocelářském závodě. Na základě tohoto požadavku, bylo 

sestaveno několik receptur, které jsou uvedeny v tabulce 7. 

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.  

Tabulka 7.  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 

pevnost v tlaku. Pro každé měření byla využita série 2 ks briket. Zjištěné 

hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 7. 
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V případě briket vytvořených s obsahem pánvových strusek, byly 

využity hydraulické vlastnosti právě vybraných strusek.  

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. 

Tabulka 7.  Pevnost v tlaku připravených těles 

Briketa 

Pevnost v tlaku 

2 dny 7 dní 28 dní 

Průměrná hodnota (MPa) 

V04713 1,79 2,49 2,61 

V04813 1,38 2,01 2,79 

V04913 2,14 3,04 5,15 

V05013 3,75 4,98 8,12 

V05213 4,70 5,29 9,16 

V03014 2,84 9,41 15,30 

V03114 5,04 5,43 15,30 

V03215 5,47 5,62 7,28 

V03315 1,21 1,49 3,07 

V03415 2,66 2,85 3,39 
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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. 

5 ZÁVĚR 

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 aktivátoru. Nejnižší 

hodnoty se pohybovali 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 pohybovali 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 
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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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SUMMARY 

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. 

Proposed procedure leads to formation of hydration products with 

strength parameters which predetermine these materials as an ecological 

alternative to materials based on Portland cement. The main contribution to 

the ecology tasks is the utilization of secondary raw materials, in this case 

the utilization of ladle steel slags and fly ash. This work demonstrated that 

many slags and fly ash can be realization as a binder component for the 
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preparation of compact unit originally fine-grained waste products. 

Briquettes were prepared containing the metallic waste, wherein the iron 

content reached a level of up to 58 wt%. Other applications of slag as a 

binder were briquettes containing dust from ladle metallurgy. Here resulting 

material provides replacement of primary raw materials such as lime, MgO, 

Al2O3, Fe2O3. Prepared briquettes are advantageous to process in 

metallurgical melting furnaces. 
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