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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na prověření objemové stability metalurgických 

strusek účinkem vody a nalezení souvislosti mezi fázovým složením strusek a jejich 

schopnosti reagovat s vodou za současné za současné změny objemu. Teoretická část je 

zaměřena na chemické a fázové složení metalurgických strusek a možnosti jejich využití, jak 

z hlediska využití odpadního tepla, tak z hlediska materiálového. Dále je teoretická část 

zaměřená na procesy vedoucí k objemové nestabilitě a metody využívané k posouzení 

objemové stálosti a k hodnocení objemových změn. Experimentální část práce je zaměřena na 

určení a posouzení objemové stability pěti různých strusek a dolomiového staviva. V této 

části je uvedeno chemické složení strusek a jsou zde také popsány vlastnosti, které byly u 

vzorků sledovány. Těmito vlastnostmi jsou hustota a rentgenovou difrakční analýzou 

stanovená fázová složení jednotlivých vzorků. V této části je také popsána metoda měření 

objemové stability v pískové lázni a jsou zde uvedeny výsledné zjištěné hodnoty relativní 

změny objemu vzorků. Dále jsou v této části uvedeny hustota a fázové složení vzorků po 

vykonání zkoušky objemové stability. V závěru práce jsou shrnuté a porovnané vlastnosti 

před a po zkoušce objemové stability s výsledky objemových změn. 

Klíčová slova 

objemová stabilita, metalurgické strusky, fázové složení  

Abstract 

This thesis focuses on the examination of the volume stability of metallurgical slags 

effect of the water and find the relation between the slag phase composition and their ability 

to react with water present in the current volume changes. The theoretical part is focused on 

the chemical and phase composition of metallurgical slags and their utilization, both in waste 

heat recovery, and material utilization. The theoretical part is focused on the processes that 

lead to instability and volumetric methods used to assess and to evaluate volume changes. The 

experimental part is focused on the identification and assessment of the volume stability of 

five different ladle slag and dolomite construction material. In this part the chemical 

composition of slag and properties which were monitored in samples are also described. 

These properties are the density and determination of phase composition by X-ray diffraction 

of the samples. This section also describes the method of measuring of the volume stability in 

a sand bath and are given the values resulting relative changes in sample volume. 

Furthermore, this section gives density and phase composition of samples after an 

examination volume stability. At the end of the work are summarized and compared the 

properties before and after the test of volume stability and the results of volume changes. 
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1. ÚVOD 

Každá lidská činnost je, již od počátku existence lidstva, spojená s produkcí odpadů. 

Množství odpadů začalo, po zahájení průmyslové revoluce v 18. století, intenzivně narůstat. 

V novodobé historii, přesáhlo množství odpadů únosnou míru a bez jejich dalšího využívání 

by se průmyslové oblasti brzo staly neobyvatelnými. Z tohoto důvodu je nutné využitelné 

odpady dále zpracovávat. 

Pro další zpracování druhotných materiálů, kterými jsou označovány využitelné 

odpady, přispělo několik skutečností. Mezi klíčové impulzy lze zařadit postupný nárůst cen 

přírodních materiálů, nové ekologické požadavky a zejména neustálý růst poplatků za 

ukládání na skládky.  

Druhotné materiály nejsou pouze náhražkou materiálů přírodních. Často jsou jejich 

vlastnosti, zejména mechanické, rovnocenné s materiály přírodními a v některých případech 

dokonce druhotné materiály, svými vlastnostmi, předčí materiály přírodní. Pro možnost 

využití druhotných materiálů je nutná, v závislosti na způsobu využití, znalost jejich 

požadovaných vlastností.  

Z hlediska kvalitativního a kvantitativního je metalurgický průmysl významným 

ukazatelem ekonomické a především technologické vyspělosti státu, zejména pak produkce 

železa a oceli. V České republice je dnes, stejně tak i v minulosti, hutní průmysl tradičním a 

významným odvětvím národního hospodářství. Metalurgie, jako průmyslové odvětví 

zabývající se výrobou železa a oceli, představuje odvětví s množstvím produkovaných odpadů 

a tím patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Z hlediska objemu je 

nejvýznamnější produkce strusky. 

Potenciál možností využití metalurgických strusek, jako druhotné suroviny, je vysoký. 

Pro možnost dalšího využívání strusek je nezbytná znalost jejich vlastností, které mohou být 

v určitých případech omezujícím kritériem. Jedním z velmi podstatných omezujících limitů 

pro využívání strusek je jejich objemová stabilita a právě na tuto vlastnost je diplomová práce 

zaměřena. 

Cílem diplomové práce je prověřit objemovou stabilitu metalurgických strusek 

účinkem vody a nalézt souvislosti mezi fázovým složením strusek a jejich schopnosti 

reagovat s vodou za současné změny objemu. 
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2. STRUSKY Z VÝROBY ŽELEZA A OCELI 

Dominantní roli v metalurgickém průmyslu hraje výroba železa a oceli. Obr. 1 ukazuje 

objem produkce surového železa a oceli v ČR a ve světě v období let 1992 až 2015. 

 

Obr. 1.  Produkce surového železa a oceli v ČR a ve světě v letech 1992 až 2015 [1] 

Výroba surového železa a oceli je nezbytně doprovázena vznikem vedlejšího produktu 

ve formě strusky. Vzniku strusky je zapříčiněn přídavkem struskotvorných přísad, korozí a 

erozí pracovní vyzdívky tavícího zařízení, obsahem hlušiny v kovonosných rudách, popelovin 

v koksu a dalších nečistot [2]. 

 Vznik strusky při metalurgických procesech má jak žádoucí, tak i nežádoucí 

důsledky. Za žádoucí lze považovat její aktivní účast na rafinaci kovů, dále pak struska, jako 

izolační vrstva na povrchu taveniny, brání prostupu tepelné energie, snižuje ztrátové sálání 

tepelné energie a tím zpomaluje chladnutí kovu v tavicím agregátu. Naopak, za nežádoucí, lze 

z pohledu metalurgického podniku, považovat náklady na energii, potřebnou pro roztavení, 

náklady na zpracování strusky a v případě, že pro strusku neexistuje trh, také náklady na její 

ukládání na skládky [3]. 

Na Obr. 2. lze vidět schéma průběhu procesů výroby železa a oceli a vznik strusek 

v jednotlivých částech metalurgického procesu. 
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Obr. 2.  Schéma průběhu procesů výroby železa a oceli [4] 

2.1 Klasifikace strusek 

Strusky, jakožto produkty hutního, chemického i jiného průmyslu lze klasifikovat 

podle několika následujících kritérií. 

Základním dělením strusek je podle druhu výroby na: 

 strusky vysokopecní 

 strusky ocelárenské 

 strusky z výroby neželezných kovů 

Dalším možnosti dělení jsou podle fyzikálně-chemických vlastností. 

Dělení strusek podle chemického složení: 

 strusky silikátové – charakteristické vysokým obsahem SiO2 

 strusky fosfátové 

 strusky na bázi kovových oxidů 

Dělení strusek podle acido-bazického charakteru: 

 strusky zásadité – převládají zásadité složky MgO, CaO, FeO 

 strusky kyselé – převládají kyselé složky Al2O3, Fe2O3, SiO2 

 strusky neutrální 
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Dělení strusek podle tavitelnosti: 

 strusky lehkotající 

 strusky tuhé 

Dělení strusek podle hydraulické aktivity: 

 strusky aktivní 

 strusky neaktivní 

Dělení strusek podle stupně stálosti: 

 strusky rozpadavé 

 strusky se sklonem k rozpadu 

 strusky nerozpadavé 

Dělení strusek podle rychlosti ochlazení [5]: 

 strusky rychle (uměle) chlazené 

 strusky pomalu (přirozeně) chlazené 

2.2 Strusky vysokopecní 

Ve vysoké peci se struska začíná vytvářet při teplotě tavení vsázky. Interval teplot 

počátku a konce tavení se mění v závislosti na složení vsázky. Nejprve dochází ke spékání 

částečně redukovaného aglomerátu a následně se začíná se tvořit struska, která se nazývá 

primární (prvotní), která je bohatá na FeO a MnO.  

Primární struska dále, se zvyšující se teplotou, snižuje svou viskozitu a tím dochází ke 

klesání strusky vsázkou až do míst nejvyšších teplot. Struska přichází postupně do styku 

s rozžhaveným koksem, čímž dochází k dokončení redukce železa a k rozpuštění zbylého 

množství MgO, CaO, SiO2, Al2O3, a FeO. Dochází tím tedy ke změně chemického složení 

strusky a k nárůstu jejího objemu. Díky stále se měnícímu složení a vlastnostem strusky se 

tato struska nazývá přechodová.[6] 

Konečná vysokopecní struska, v procesu výroby surového železa, musí plnit hned 

několik důležitých úloh. Musí zabezpečit nejen redukci oxidů železa, ale také odsíření kovové 

lázně a snížení obsahu manganu, který je do pece zanesen surovinovými vstupy. Vznik 

strusky v prostoru vysoké pece je zapříčiněn zejména přídavkem struskotvorných přísad a 

obsahem balastních složek v kovonosné rudě. Objem vznikající vysokopecní strusky se 

pohybuje v rozmezí 400 – 600 kg na tunu vyrobeného surového železa. V případě velmi 

kvalitních vstupních rud se objem strusky může snížit. Naopak, v případě méně kvalitních rud 

se množství strusky může zvýšit až na 1000 kg na tunu vyrobeného surového železa. 
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2.2.1 Chemické složení vysokopecní strusky 

Chemické složení vysokopecní strusky má být takové, aby byly zajištěny ideální 

podmínky pro děje probíhající ve vysoké peci. Její přesné složení závisí na vstupní vsázce 

(železná ruda, struskotvorné přísady, koks a další). Je tvořena především oxidy (CaO, SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO, FeO, TiO2), dále do strusky přecházejí sulfidy (CaS, MgS, BaS, MnS, 

Na2S, K2S), případně i některé nitridy a karbidy [7]. Tabulka 1 uvádí typické složení 

vysokopecní strusky. 

Tabulka 1.  Typické složení vysokopecní strusky [7], [8] 

Složka hm % 

SiO2 34 - 38 

MgO 10 - 14 

Al2O3 6 - 9 

CaO 35 - 38 

MnO 0,5 - 2 

FeO + Fe2O3 0,5 - 1 

2.2.2 Fázové složení vysokopecní strusky 

Pro další využití strusky je podstatné její fázové složení, které je závislé na chemickém 

složení a na podmínkách chlazení strusky. V roztaveném stavu by měla struska, v ideálních 

podmínkách, tvořit pouze jednu skelnou fázi. Tato skelná fáze je charakterizována jejím 

chemickým složením a teplotou. Při rychlém ochlazení roztavené strusky dochází k zachování 

skelného stavu a tedy k vytvoření tuhého amorfního stavu. Takovéto rychlé chlazení se 

obvykle provádí vylitím do vody, nebo prudkým chlazením proudem vzduchu. Naopak 

u pomalého chlazení dochází k uspořádávání atomů do krystalicky pravidelných struktur. 

Pomalu chlazená struska se vyznačuje přítomností minerálů jako wollastonit, diopsid, forsterit 

a dalších, jak uvádí tabulka 2. 
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Tabulka 2.  Minerály přítomné ve vysokopecních struskách [9] 

Minerál Vzorec 

Diopsid CMS2
1 

Merwinit C3MS2 

Wollastonit CS 

Monticellit CMS 

Gehlenit C2AS 

Forsterit M2S 

Dikalciumsilikát C2S 

Sulfidy CaS, FeS, MnS 

Spinel MA 

Akermanit C2MS2 

Melilit C2AS + C2MS2 

Další FeO, Fe2O3 

2.3 Strusky ocelárenské 

Ocelárenské strusky lze rozdělit podle typu tavícího agregátu, ve kterém vznikly, na 

strusky pecní (vznikající v ocelářských pecích) a strusky pánvové (vznikající v pánvích).  

Pecní strusky jsou produktem zařízení primární metalurgie. V současné době oblast 

primární metalurgie zahrnuje pece na výrobu oceli, kterými jsou, kyslíkové konvertory (KK), 

elektrické obloukové pece (EOP) a tandemové pece (TP). Ve světě, ve starších ocelárnách je 

ještě v provozu starší typ tavicího agregátu, siemens-martinské pece.  

V kyslíkových konvertorech se zpracovává roztavené surové železo a částečně i šrot. 

Dále se do konvertoru přidávají struskotvorné přísady a další, například legovací přísady. 

Tyto, spolu s částí korodované vyzdívky vytváří strusku. V konvertoru se do tekutého železa 

dmýchá téměř čistý kyslík (> 98,5 %). Cílem tohoto procesu je snížení obsahu uhlíku 

z přibližně 4 % na předepsanou úroveň (pod 1 %, v závislosti na vyráběné oceli), úprava 

obsahu potřebných cizích prvků a odstranění nežádoucích nečistot v maximální možné míře 

(S, F, Si). Konvertory slouží pro velkoobjemovou produkci oceli.  

                                                 

1
 V oboru silikátů se používá systém zkráceného značení, kde S je SiO2, C je CaO, pak například C2S je 

2CaO·SiO2 
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Elektrická oblouková pec slouží pro jakostní výrobu oceli. V EOP se pro roztavení 

vsázky využívá elektrického oblouku, vytvořeného mezi elektrodami a vsázkou. Princip 

vzniku strusky je shodný s kyslíkovým konvertorem. 

Tandemová pec je tavící agregát, sestávající ze dvou komor. V jedné komoře probíhá 

rafinace již roztavené oceli foukáním kyslíku. V druhé komoře dochází k předehřevu 

kovového šrotu teplem spalin, vznikajících v první komoře. Po předehřátí kovového šrotu se 

do komory nalije surové železo. Dále probíhá proces rafinace foukáním kyslíku, a proces se 

opakuje. Opět jsou do procesu přiváděny také struskotvorné přísady, které zapříčiňují vznik 

strusky. 

Ocel, která se vyrobí v ocelářských pecích, se dále přelije do pánve. Zde je třeba 

zabezpečit, aby bylo odlito maximální množství oceli, a zároveň aby se do pánve spolu s 

taveninou nedostala žádná struska. Struska je následně z pecního prostoru odvedena 

samostatně [3]. 

Pánvové strusky jsou produktem zařízení sekundární metalurgie. Zdrojem těchto 

strusek je licí pánev. Tato část metalurgie vznikla s rostoucími požadavky na kvalitu oceli. 

Umožnila také růst produktivity a to hlavně díky přesunu některých metalurgických procesů 

z pecí do pánve. V ocelářské pánvové peci se ocel dále zpracovává. Dochází k odplynění a 

následnému plynulému odlévání nebo odlévání do kokil. Opět se přidávají přísady a dochází 

k vzniku strusky. 

Vzhledem k tomu, že je ocelářská struska produkována různými typy zařízení, 

vlastnosti strusek se budou vzájemně lišit. Objem produkce ocelářské strusky se pohybuje 

v rozmezí 100 až 230 kg na tunu vyrobené oceli [2]. Toto množství se odvíjí od výrobního 

procesu, složení vstupní vsázky a požadovanými parametry výchozí oceli. 

Stěžejním předpokladem pro další využití ocelárenských a vysokopecních strusek je 

podrobná znalost jejich vlastností. Těmito vlastnostmi jsou chemické a fázové složení. Další 

nezbytnou vlastností je bezpochyby vliv na životní prostředí. 

2.3.1 Chemické složení ocelárenských strusek 

Struska vznikající v ocelářských agregátech vykazuje, vzhledem k různorodosti zařízení, ve 

kterých vzniká a vyráběných jakostí oceli, variabilitu chemického složení. Tabulka 3 uvádí 

typické chemické složení ocelářských strusek. 

Ve srovnání s vysokopecními struskami ocelárenské strusky obsahují větší množství 

oxidů železa. Často mají ocelárenské strusky vyšší bazicitu, což je zapříčiněno vyšším 

obsahem CaO a nižší obsah Al2O3. Konkrétní složení strusky se odvíjí od několika faktorů. 

Těmito faktory jsou zejména vysokopecní vsázka, režim provozu vysoké pece a rychlosti 

chlazení. 
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Tabulka 3.  Typické složení ocelárenských strusek [2], [10] 

 
EOP – 

oceli uhlíkaté 

EOP – 

oceli legované 
KK 

Pánvo

vá 

Složka hm % hm % hm % hm % 

SiO2 9-20 24-32 8-20 2-35 

MgO 5-15 8-15 5-15 1-10 

Al2O3 2-9 3-8 1-6 5-35 

CaO 35-60 39-45 30-55 30-60 

MnO 3-8 0,4-2 2-8 0-5 

FeO + Fe2O3 15-30 1-6 10-35 0,1-15 

 

2.3.2 Fázové složení ocelárenských strusek 

Mineralogické složení ocelárenských strusek je, stejně jako jejich chemické složení, 

velmi variabilní. Kyselé, zásadité a amfotermní oxidy, vytváří ve struskách v tuhém stavu 

řadu sloučenin. Z fázového hlediska jsou to heterogenní systémy, ve kterých mohou být 

přítomny minerály merwinit, gehlenit, cristobalit, brownmillerit, C3S, C2S, periklas, CaO a 

řada dalších, často s nestechiometrickým složením.  

V pecních struskách je také přítomno železo a to hlavně ve formě oxidu FeO (až 

30 hm %) a Fe2O3 (až 11 hm %). Dále může být železo přítomno také ve formě elementárního 

Fe (až 10 hm %). V pánvových struskách se železo ve formě oxidů železa a elementárního 

železa nevyskytuje. Železo se stává součástí pánvové strusky až v průběhu jejího zpracování. 
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Tabulka 4.  Minerály přítomné v ocelárenských struskách [2], [11] 

Minerál Vzorec 

Diopsid CMS2
 

Merwinit C3MS2 

Wollastonit CS 

Monticellit CMS 

Gehlenit C2AS 

Forsterit M2S 

Dikalciumsilikát C2S 

Sulfidy CaS, FeS, MnS 

Brownmillerit C2A 

Kalciumaluminát CA 

Trikalciumsilikát C3S 

Kalciumferit CF 

Periklas MgO 

Cristobalit SiO2 

Vápno CaO 

Olivín  2MgO.SiO2+2FeO.SiO2 

RO fáze 
Tuhé roztoky fáze 

FeO+MnO+CaO+MgO 
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3. VYUŽITÍ STRUSEK 

Výroba surového železa a oceli je bezpodmínečně spjata se vznikem strusky jako 

vedlejšího produktu. Objem produkce strusky lze označit jako velmi významný. V roce 2013 

bylo pouze v České republice vyprodukováno více než 1500 tisíc tun vysokopecní strusky a 

658 tisíc tun strusky ocelárenské [2].  

V dřívějších dobách se na strusku nahlíželo jako na odpad a její využití nebylo téměř 

žádné. Veškerá vzniklá struska se hromadila na haldách. Později se ze strusek začalo získávat 

zbytky kovu. Postupně se pro strusky nacházely další možnosti využití.  

Obecně lze říci, že strusky z metalurgických pochodů je možno dále využít dvojím 

způsobem. Těmito způsoby jsou využití odpadního tepla strusek a materiálové využití strusek. 

3.1 Využití odpadního tepla strusek 

Využití odpadního tepla z vysokoteplotních strusek představuje potenciální způsob jak 

výrazně snížit spotřebu energie a emise oxidu uhličitého v ocelářském průmyslu. Roztavené 

strusky, jejichž teplota se pohybuje v rozmezí 1450 – 1650 °C, jsou nositelem velkého 

množství vysoce kvalitní energie. Během posledních desetiletí byly využívány a prováděny 

různé chemické metody, zahrnující například rozklad metanu, pyrolýza a zplyňování odpadu, 

výrobu struskové vlny a redukci pomocí složek strusky. Tyto metody zajišťují spojení 

metalurgického průmyslu s dalšími průmyslovými odvětvími. Oblast využití strusek rozšiřuje 

také fakt, že během zpětného získávání tepla za použití chemických metod, hraje struska roli 

nejen jako nositel tepelné energie, ale také jako katalyzátor a reaktant. Produkce plynného 

paliva s využitím odpadního tepla strusek umožňuje přeměnu tepelné energie strusek na 

vysoce kvalitní chemickou energii plynného paliva [12]. 

V současné době jsou využívány a dále zkoumány jak tradiční, tak i pokročilé metody 

pro získání odpadního tepla vysokoteplotních strusek. Tyto metody bychom mohli rozdělit do 

převážně fyzikálních metod, chemických metod a metod přímého generování elektrické 

energie. Tradiční fyzikální metody se soustřeďují na různé granulační technologie, 

prostřednictvím kterých je roztavená struska granulována na malé částice a termální energie 

ze strusek je odevzdána teplonosnému médiu. Tímto médiem může být například vzduch, 

pára, nebo materiály se změnou skupenství (PCM). Rekuperace tepla fyzikálními metodami 

nebyla realizována v průmyslových aplikacích kvůli svým základním omezením zpětného 

získávání tepla. Těmito omezeními jsou nízká teplotní vodivost a tendence roztavené strusky 

ke krystalizaci. Metoda přímé výroby elektrické energie, byla navržena teprve nedávno. Tato 

metoda je založena na výměně a uložení tepelné energie v PMC materiálech a následnému 

využití pro výrobu energie pomocí Seedbeckového, čili termoelektrického jevu [13]. 

V posledních letech bylo, pro získávání odpadního tepla vysokoteplotních strusek, 

využíváno množství chemických metod. Podstatou většiny těchto metod je chlazení částic 

granulované strusky reaktivními plyny, přičemž odpadní teplo strusky je převedeno do vysoce 

kvalitní, chemické energie. V důsledku rychlého úbytku fosilních paliv, spolu se značnou 
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emisí skleníkových plynu, si největší pozornost získala výroba plynného paliva. Další, 

neméně zajímavou chemickou metodou je například výroba struskové vlny. 

3.1.1 Rozklad metanu 

Pro výrobu vodíku se v současné době využívá reakce parního reformování metanu 

(MSR) za použití katalyzátorů na bázi niklu. Horké strusky jsou v procesu využívány pro 

dodávání tepla, potřebného pro průběh endotermické reakce. V některých případech může 

struska působit také jako účinný katalyzátor [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.  Schéma procesu rekuperace tepla zahrnující systém rotačního talířového 

rozprašovače a systém parního reformování metanu [14] 

Jak ukazuje schéma na Obr. 3, roztavená struska je nejprve granulována za použití 

rotačního talířového rozprašovače a následně padá do plnícího lože. Metan a vodní pára jsou 

přiváděny do spodní části struskou naplněného lože. Při prostupu ložem je vodní pára a metan 

ohřívána a poté převáděna chemickou reakcí dle rovnice (1) na oxid uhelnatý a vodík [15].  

CH4 + H2O = CO + 3H2     (1) 

3.1.2 Pyrolýza a zplyňování tuhých odpadů 

V  procesu zplyňování tuhých komunálních odpadů je použita horká struska jak pro 

dodání tepla, tak také jako katalyzátor, podporující zplyňovací reaktivitu tuhých odpadů. Byla 

vyvinuta nová technologie využití odpadního tepla strusek pro zpracování specifického 

odpadu, a sice odpadních desek plošných spojů. Tato metoda v sobě kombinuje systém 

rotačního multi-tryskového talířového rozprašovače a systém pyrolýzy desek plošných spojů 

pro vytvoření hořlavého plynu, jak je znázorněno na Obr. 4.  
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Obr. 4.  Schéma pyrolýzy odpadních desek plošných spojů pomocí horké strusky [16] 

Reakce pyrolýzy probíhá v rozmezí teplot 600 – 900 °C a hlavními produkovanými 

plyny jsou CO, H2, CmHn, a CH4. Tuhý zbytek po pyrolýze je dále použit pro výrobu cementu 

a pro opětovnému získání drahých kovů [12]. 

3.1.3 Redukce pomocí složek strusky 

Vysokoteplotní strusky mohou díky svému složení, působit nejen jako nositelé tepelné 

energie a katalyzátory, ale také jako reakční složky v chemických reakcích pro produkci 

syntézního plynu. Syntézní plyn je produktem redukčních reakcí, při kterých dochází 

k redukci vodní páry nebo oxidu uhličitého různými činidly. Těmito činidly mohou být 

například metan, uhlík ve formě uhlí či účinné složky strusek.  

Jedním z tradičních způsobů výroby vodíku je proces, při kterém dochází k oxidaci 

železa, nebo oxidu železnatého vodní párou za vzniku magnetitu a vodíku. Bylo zjištěno, že 

zvýšením teploty přiváděného plynu, bazicitou strusky a FeO přítomného ve strusce, lze 

zvýšit množství produkce vodíku, reakcí FeO ze strusky a vodní páry dle rovnice (2). Dále 

bylo zjištěno, že reakcí dle rovnice (3) mezi struskou a vodní párou při teplotách v rozmezí 

teplot 200 – 400 °C lze vyrobit vodíkový plyn s vysokou čistotou [12].  

2FeO + H2O = Fe2O3 + H2     (2) 

3FeO + H2O = Fe3O4 + H2     (3) 

Další účinnou složkou ve struskách je kromě FeO, také V2O3. Tento oxid umožňuje 

redukci vodní páry a oxidu uhličitého za vzniku topného plynu, tedy H2 a CO. Redukční 

reakce probíhá za použití směsi roztavené metalurgické strusky bohaté na CaO a strusky, 

produkované zplyňovacími elektrárnami, bohaté na V2O3. Touto reakcí, dle rovnice (4) 
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probíhající v rozmezí teplot 1405 – 1460 °C, lze redukovat 97 % CO2 na CO. V reakcích, 

jejichž rovnice (4) a (5) jsou uvedeny níže, vykazuje CaO vysokou afinitu k V2O3, což vede 

k vytvoření orthovanadičnanu vápenatého a tím i následně k redukci CO2 či H2O [17]. 

3CaO + V2O3 + 2CO2 = (CaO)3(V2O5) + 2CO    (4) 

3CaO + V2O3 + 2𝐻2O = (CaO)3(V2O5) + 2H2    (5) 

3.1.4 Výroba struskové vlny 

Kromě výroby plynného paliva, existují další chemické metody, založené na využití 

odpadního tepla vysokoteplotních strusek. Patří mezi ně například výroba struskové vlny, při 

níž je horká vysokopecní struska využívána přímo jako vstupní surovina. Vlastnosti roztavené 

strusky, kterými jsou viskozita, kyselost a teplota likvidu, jsou upraveny přídavkem přísad. 

Poté je materiál, v případě použití chladných strusek, roztaven. Následně jsou tyto roztavené 

strusky zpracované tažením, foukáním nebo odstředivým mechanismem a vytváří struskovou 

vlnu. Schéma výroby struskové vlny je znázorněno na Obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.  Schéma výroby struskové vlny [12] 

Při výrobě struskové vlny je možno využít odpadní teplo strusky a eliminovat tak krok 

tavení materiálu. V tomto případě pak účinnost využití odpadního tepla dosahuje více než 

80 %. Strusková vlna má, díky svým výborným tepelně izolačním vlastnostem a protipožární 

odolnosti, široké uplatnění v průmyslu a stavebnictví [18]. 
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3.2 Materiálové využití strusek 

Kromě využívání odpadního tepla, mohou strusky, díky svým fyzikálním a 

chemickým vlastnostem, také představovat významnou surovinu pro další materiálové 

využití. 

3.2.1 Opravy vyzdívek ocelářských pecí 

Bazické vyzdívky ocelářských pecí jsou při současném, kyslíkovém, způsobu výroby 

oceli velmi namáhány a podléhají, vlivem vysokých teplot a velmi agresivního prostředí, 

opotřebení. Toto opotřebení se projevuje korozí materiálu vyzdívky. Pro zajištění dlouhé 

životnosti vyzdívky je nutná volba vhodné vyzdívky. Účinné prostředky ke zvýšení životnosti 

vyzdívky jsou vhodně zvolené způsoby údržby a oprav. Pro účely oprav vyzdívky se využívá 

ocelářská struska. Toto řešení umožňuje docílit téměř bezodpadové výroby a tím i dosažení 

značných úspor. 

Tyto metody opravy vyzdívky jsou založeny na vytvoření vrstvy utuhlé taveniny 

strusky na povrchu vyzdívky. Děje se tak uvnitř pracovního prostoru pece, kdy se na konci 

rafinačního procesu, potřebným způsobem upraví chemické složení strusky tak, aby bylo 

zajištěné vytvoření trvanlivé ochranné vrstvy. Samotný proces vytváření vrstvy se děje během 

odpichu, nebo bezprostředně po něm. Existují dva způsoby vytváření vrstvy. Prvním je 

způsob, při kterém dochází k vytvoření vrstvy pomocí pohybu ocelářské pece při odpichu, 

nebo po něm. Druhým způsobem je rozstřikování napěněné strusky po odpichu dmýcháním 

stlačeného dusíku [19]. 

Vhodnost využití strusky, jako materiálu pro opravu ocelářských agregátů, je 

posuzována podle jejich vlastností, kterými jsou chemické složení, teplota strusky, viskozita, 

přilnavost či povrchové napětí [20]. 

3.2.2 Náhrada přírodního kameniva 

Strusky z výroby surového železa a oceli lze využít jako náhradu přírodního kameniva 

pro různé aplikace. V současné době existuje 9 evropských norem, zahrnující i druhotné 

suroviny, které určují požadavky na kamenivo pro jednotlivá použití. 

 ČSN EN 12620 +A1 Kamenivo do betonu 

 ČSN EN 13450  Kamenivo pro kolejové lože 

 ČSN EN 13139  Kamenivo pro malty 

 ČSN EN 13043  Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy  

pozemních  komunikací, letištních a jiných dopravních  

ploch 

 ČSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 

komunikace 

 ČSN EN 13383-1  Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace 

 ČSN EN 13383-2  Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody 
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Normy ČSN EN 133055-1 Pórovité kamenivo – Část 1 a ČSN EN 13055-2 Pórovité 

kamenivo – Část 2 nejsou v případech vysokopecních a ocelářských strusek aplikovatelné, 

jelikož se týkají pórovitého kameniva, jehož objemová hmotnost nepřekročí hodnotu 

2000 kg·m
-3

. V případě vysokopecních strusek se hodnota objemové hmotnosti pohybuje 

v rozmezí 2000 – 3000 kg·m
-3

 a v případě ocelárenských strusek hodnota objemové 

hmotnosti může dokonce překročit hodnotu 3000 kg·m
-3

 [21]. 

Kamenivo vyrobené z vysokopecní strusky se řadí do skupiny umělého hutného 

kameniva. Předtím než může být vysokopecní struska použita jako kamenivo, musí projít 

několika zpracovatelskými procesy. Je potřeba zabezpečit pomalé chlazení vysokopecní 

strusky, během kterého dochází ke vzniku krystalických, minerálních fází. Dále jsou ze 

strusky separované kovové podíly a je, podle požadavků, upravená její zrnitost. Takto 

vyrobené umělé hutné kamenivo z vysokopecní strusky nachází široké uplatnění zejména ve 

stavebnictví, jako kamenivo do betonů, do malt, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací [22]. 

V případě ocelárenské strusky, se pro výrobu kameniva používají strusky pecní. 

Zpracování pecní strusky také zahrnuje pomalé chlazení, které zabezpečí vznik minerálních 

fází, separaci kovových podílů a úpravu zrnitosti. Kamenivo vyrobené z ocelárenské strusky 

je označované jako těžké hutné kamenivo. Takto vyrobené kamenivo nachází uplatnění jako 

kamenivo do povrchových vrstev pozemních komunikací a jako podkladová zpevňovací 

vrstva ve stavebnictví. Vlivem své vysoké objemové hmotnosti a také rizika strusky podléhat 

objemovým změnám, se ocelárenská struska nevyužívá jako kamenivo do betonů. Využití 

ocelářských strusek, zejména v oblasti stavebnictví je problematické a je možné pouze tehdy, 

jsou-li provedeny laboratorní zkoušky a je prokázána kvalita strusky, která vylučuje objemové 

změny [23].  

Použití struskového kameniva, má oproti použití přírodního kameniva, hned několik 

výhod. Těmito výhodami jsou lepší tepelná vodivost, absence organických fází, lepší pevnost 

a v neposlední řadě také výhody ekonomické. O možnosti konkrétního využití kameniva 

rozhodují jeho nejen fyzikální vlastnosti, kterými jsou stálost, objemová hmotnost či 

mrazuvzdornost, ale také vlastnosti chemické, kterými jsou obsah volného CaO a volného 

MgO. 

3.2.3 Využití v zemědělství 

Ocelářská struska obsahuje složky vhodné pro umělá hnojiva, kterými jsou CaO, SiO2 

a MgO. Kromě těchto tří složek, obsahuje také FeO, MnO a P2O5, Díky tomu se dříve široce 

využívala jako hnojivo. Zásadité vlastnosti strusky umožňovaly upravovat kyselost půdy. Ve 

vyspělých zemích se využívá konvertorová struska jako surovina pro výrobu křemičitých, 

fosforečných hnojiv a hnojiv s obsahem stopových prvků [24]. 
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3.2.4 Čištění průmyslových odpadních vod 

V posledních letech si využívání strusky pro čištění odpadních průmyslových vod 

získalo značnou pozornost. Ocelová struska vykazuje porézní strukturu a velkou plochu 

povrchu. Kromě toho, díky své vysoké hustotě, lze jednoduše oddělit od vody. Byla zjištěna 

vysoká schopnost absorpce rtuti z mořské, kontaminované vody. Dále byla zjištěna schopnost 

ocelové strusky absorbovat arsen z vodného systému s účinností 95 až 100 %. Kromě toho 

může být struska využita jako absorbent pro odstranění vodného amoniakálního dusíku, 

fosforu a fenolu. 

Použitím ocelářské strusky v kombinaci s peroxidem vodíku, lze zajistit rozklad 

organického znečištění. Reakcí železnatého iontu z FeO z ocelářské strusky s H2O2 vznikne 

silné oxidační činidlo, známé jako Fentonovo činidlo. Ocelářská struska může být také 

využívaná jako surovina pro přípravu koagulantu [24]. 

3.2.5 Využití při výrobě pojiv 

Pro využití vysokopecních strusek v oblasti pojiv je zapotřebí, velmi rychlým 

ochlazením, předejít vzniku krystalické fáze a zabezpečit tak maximální obsah skelné, 

amorfní fáze. Důležitým faktorem při posuzování možnosti využití strusky v oblasti pojiv je 

její chemické složení. Konkrétně se jedná o obsah nejvýrazněji zastoupených oxidů CaO, 

Al2O3 a SiO2. V případě vysokopecní strusky, se vlivem nižší bazicity a vyššího obsahu SiO2, 

amorfní fáze vytváří jednodušeji, než v případě strusek ocelárenských, kde je obsah SiO2 nižší 

a struska vykazuje vlivem vyššího obsahu CaO vyšší bazicitu. 

Díky schopnosti granulované vysokopecní strusky, navázat volné CaO, dochází 

k jejímu přidávání do hydratujícího cementu. Vápno se dále účastní procesu hydratace 

vysokopecní strusky. Tato směs vytváří hutnou strukturu, přičemž výhodami této směsi je 

menší smrštění výrobků a odolnost proti korozi. 

Ocelárenská struska nachází uplatnění také jako přídavek k surovinám pro výrobu 

portlandského slínku. Díky tomu dochází nejen k materiálové úspoře, ale také, vlivem snížení 

teploty výpalu, k úspoře energetické. 

Pro posouzení možnosti využití metalurgických strusek při výrobě pojiv, je nutné 

zohlednit několik faktorů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je jejich objemová stálost [8]. 
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4. OBJEMOVÁ STABILITA METALURGICKÝCH STRUSEK 

Existuje několik kritérií, které využívání strusek omezují. Těmito kritérii jsou 

například chemické složení výluhu, obsah těžkých kovů a ekotoxicita. V případě strusek 

nebývá splnění těchto kritérií problematické. Dalším, velmi podstatným limitním kritériem, je 

jejich objemová stálost. Objemová nestabilita, která bývá v případě ocelářských strusek 

typickým problémem, je způsobena přítomností nestabilních fází. Tyto fáze podléhají 

přeměnám, při kterých dochází ke změně jejich vlastností. Především tedy ke změně 

parametrů krystalové mřížky, což má za následek změnu hustoty a tedy i změnu objemu fáze 

[25].  

Ke změně objemu ocelářských strusek dochází vlivem několika hlavních procesů. 

Těmito procesy jsou hydratace volného CaO, hydratace volného MgO, karbonatace hydroxidů 

vápenatého a hořečnatého, polymorfní přeměny dikalcium silikátů (C2S), oxidace železa, 

hydratace C2S, resp. C3S na CSH fáze a hydratace aluminátů [26], [27]. 

4.1 Hydratace a karbonatace volného CaO a MgO  

Již dlouhou dobu je známo, že volné oxidy CaO a MgO mají schopnost expanzivní 

hydratace. Lze říci, že jejich přítomnost je hlavní příčinou objemových změn strusky. Ve 

struskách existují tři hlavní zdroje volného CaO. Jsou jimi nerozpuštěné zbytkové hrudky 

pocházející ze vstupní suroviny přiváděné do pece, CaO vzniklé precipitací v průběhu 

chladícího procesu a CaO vzniklé z C3S během disociace na C2S. V případě volného MgO, 

lze říci, že jeho dvěma hlavními zdroji jsou tavidla, přiváděné do procesu tavení a koroze, 

resp. eroze žárovzdorných vyzdívek [28]. 

V přítomnosti vody dochází, v případě volného vápna, k vytvoření portlanditu dle 

rovnice (6) a v případě volného oxidu hořečnatého, dle rovnice (7), k vytvoření brucitu. Jak 

uvání Tabulka 5, portlandit má, oproti CaO, nižší hustotu, reakce hydratace, má za následek 

zvýšení objemu. 

CaO + H2O = Ca(OH)2  (portlandit)    (6) 

MgO + H2O = Mg(OH)2  (brucit)      (7) 

V přítomnosti CO2 dochází, dle rovnic (8) až (11), k dalším reakcím za vzniku 

konečných produktů, kterými jsou, v případě CaO, kalcit, a v případě MgO, magnezit. Také 

v případě společné přítomnosti CaO a MgO, dochází ke vzniku dolomitu. Při vyšším obsahu 

Al2O3 může také vznikat minerál aragonit [2]. 

Ca(OH)2 + CO2 + 2H2O = CaHCO3 + H2O     (8) 

2CaHCO3 + H2O + CO2 = 2CaCO3(kalcit) + H2O    (9) 

 

Mg(OH)2 + CO2 + 2H2O = MgHCO3 + H2O     (10) 

2MgHCO3 + H2O + CO2 = 2MgCO3(magnezit) + H2O   (11) 
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Tabulka 5.  Porovnání hustot CaO a MgO a jednotlivých produktů jejich hydratace a 

karbonatace CaO a MgO [25] 

Fáze 

Hustota 

Fáze 

Hustota 

(g·cm
-3

) (g·cm
-3

) 

CaO       

(volné vápno) 
3,32 MgO 

(periklas) 
3,58-3,68 

Ca(OH)2 

(portlandit) 
2,33 Mg(OH)2 

(brucit) 
2,31-2,42 

CaCO3  

(kalcit) 
2,71 MgCO3 

(magnezit) 
3,58-3,71 

CaCO3 

(aragonit) 
2,95 CaMg(CO3)2 

(dolomit) 
2,85 

 

Na Obr. 6 lze vidět porovnání objemových změn výchozích oxidů CaO a MgO, 

s produkty jejich reakcí s vodou a oxidem uhličitým. 

 

Obr. 6.  Porovnání objemových změn v řadě CaO-Ca(OH)2-CaCO3 a v řadě MgO-

Mg(OH)2-MgCO3, resp. CaMg(CO3)2 [26] 
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4.2 Polymorfní transformace C2S 

Jednou z hlavních příčin objemových změn v ocelářských struskách je také 

polymorfní přeměna C2S. Tato přeměna probíhá v průběhu chlazení strusky a nedochází k ní 

okamžitě, nýbrž probíhá nerovnoměrně během delšího časového období několika dnů až 

týdnů [2]. 

Jak je vidět na Obr. 7, dikalcium silikát prochází, jak v průběhu chlazení, tak i 

v průběhu zahřívání, několika modifikacemi, které jsou spojeny se změnou krystalických 

mřížek.  

Obr. 7.  Průběh polymorfních přeměn C2S [29] 

V případě zajištění pozvolného chlazení, je ve strusce přítomna pouze hydraulicky 

neaktivní γ-C2S forma. Oproti tomu, v případě rychlého chlazení strusky, je přítomna 

hydraulicky aktivní forma β-C2S nebo také α´-C2S. To je způsobeno tím, že polymorfní 

přeměna α´-C2S na β-C2S, respektive na γ-C2S probíhá pozvolna a v případě rychlého 

chlazení není tato přeměna zcela dokončena. Tyto polymorfní modifikace mohou být 

stabilizovány pouze rychlým ochlazením a začleněním minoritních oxidů, jako například 

P2O5, B2O3, Cr2O3, do tuhého roztoku. 

Během pomalého chlazení, dochází k transformaci β-C2S na γ-C2S. Tato přeměna je 

spojena se změnou hustoty, tedy i k objemu, která činí přibližně 12 %. Vlivem objemové 

změny dochází ke vzniku mikrotrhlin zrn a tedy i ke zvětšení reakčního povrchu. Tím dochází 

ke zvýšení rychlosti a intenzity dalších reakcí hydratace a karbonatace [29]. 

Tento typ objemové nestability, vlivem polymorfních přeměn, je typický pro pánvové 

strusky a způsobuje vyloučení využití této strusky pro stavební účely, zejména jako kameniva 

nebo staviva. 

4.3 Hydratace C2S, případně C3S, aluminátů a oxidů železa 

Dalším důvodem objemové nestability ocelářských strusek je hydratace C2S, případně 

C3S a aluminátů. Při teplotách nad 10 °C a za přítomnosti vodní páry, dochází v ocelářských 

struskách k hydrataci β-C2S za vzniku fáze kalcium silikátového hydrátu (CSH fáze), kterou 

je například C3S2H3 (tobermorit). Tento proces je doprovázen objemovou změnou, která činí 

1 %. Tato objemová změna má negativní charakter, dochází tedy ke zmenšení objemu [2]. 

Ve struskách lze dále identifikovat přítomnost trikalciumaluminátu (C3A) a 

tetrakalciumaluminátferitu (C4AF). Fáze C3S vykazuje, za přítomnosti vody, schopnost 

vytvářet tuhé roztoky s jinými sloučeninami. Hydratace probíhá velmi rychle a má 

exotermický charakter. Nejprve dochází vlivem přítomnosti vody ke vzniku hexagonálních 
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krystalů přibližného složení C4AH13, následně dochází ke ztrátě vody a přechodu na kubickou 

formu složení C3AH6, který je koncovým produktem hydratačního procesu. Při této reakci 

dochází postupně nejprve vlivem hydratace k nárůstu objemu, následně pak dochází 

v důsledku ztráty vody a rekrystalizace ke zmenšení objemu. Oproti výchozímu stavu 

vykazuje výsledný produkt, vlivem tohoto procesu, objemové zmenšení 7 %. Následkem 

objemových změn, které doprovázejí proces hydratace C3A, dochází k otevření zrn strusky a 

tím je umožněn další průnik vody do kompaktního zrna [25]. 

V přítomnosti síranových iontů, přechází, již za běžných teplot, fáze C3S účinkem 

hydratace, na fázi ettringit (C3A·3CaSO4·32H2O). Tento proces je také doprovázen 

objemovými změnami. Vlivem své krystalické struktury, která se vyznačuje dlouhými a 

tenkými jehlicovými útvary, však působí spíše tmelícím a vyztužovacím účinkem [2]. 

Chování aluminových fází ve struskách ještě nebylo dostatečně prozkoumáno. 

V cementářském odvětví je známo, že na složení aluminátů ve slínku má vliv poměr 

Al2O3/Fe2O3 a teplotní podmínky jeho vzniku. Dochází ke vzniku aluminoferitových fází od 

C6AF2, přes C4AF až po C6A2F. Reakce těchto aluminoferitových fází s vodou probíhá 

pomaleji než je tomu v případě C3A. Jejich reaktivnost roste v řadě C2F, C6AF2, C4AF, 

C6A2F. Dochází ke vzniku neomezeně mísitelných hydrátů s větším poměrem A/F, než je 

tomu u bezvodých fází. V důsledku toho vzniká vždy určité množství volného Fe(OH)3. 

Aluminové fáze přispívají v materiálu k objemovým změnám, a na základě toho jsou 

označovány jako jeden z rizikových faktorů [25]. 

Obdobné reakce, které jsou doprovázeny změnami objemu, jsou reakce oxidu 

železnatého. FeO může oxidovat za vzniku Fe2O3, Fe3O4 nebo Fe(OH)2. Všechny tyto reakce 

vykazují expanzivní charakter a jejich přítomnost ve struskách může přispět k objemovým 

změnám [27]. 

Obecně lze také říci, že všechny reakce spojené s hydratací nebo rozpadem strusek 

jsou ovlivněny podílem krystalické a amorfní fáze. Amorfní fáze má výrazně 

nestechiometrické složení. U těchto sklovitých fází dochází snadno k rozpadu, hydrataci a tím 

k přispívání k objemovým změnám. 

4.4 Metody hodnocení objemové stability strusek 

Aby mohlo být dosaženo efektivního využití ocelářských strusek, je důležité posoudit 

jejich objemovou stálost. Stanovení objemové stability pouze na základě chemického složení 

je velmi obtížné. Pro toto posouzení byly vytvořeny různé algoritmy, jejich použití v praxi je 

však omezené.  

Za účelem posouzení objemové stability strusek bylo vyvinuto několik laboratorních 

metod. Tyto metody zkoušení lze obecně rozdělit do dvou skupin na dlouhodobé metody a 

metody zrychlené. U obou typů metod jsou vzorky strusek obvykle zhutněny ve válcových 

formách a objemové změny se měří pouze v jednom (svislém) směru. Rozpínání 

v horizontálním směru je zabráněno tuhou ocelovou formou [26]. 
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4.4.1 Dlouhodobé metody 

V případě dlouhodobých zkušebních metod, je zkoumaný vzorek strusky ponořen do 

vody. Zkouška probíhá za pokojové teploty a objemové změny jsou sledovány během delšího 

časového období, minimálně 3 až 6 měsíců, v závislosti na rychlosti bobtnání. 

Tato měření jsou prováděna pro vzorky ocelářských strusek s obsahem volného MgO. 

Hydratace volného MgO neprobíhá okamžitě, ale probíhá postupně během delšího časového 

období, z tohoto důvodu je třeba test sledovat po celé měsíce [27]. 

4.4.2 Zrychlené metody 

Během zrychlených zkušebních metod, je zkoumaný vzorek strusky vystavený 

prostředí horké vody nebo vodní páry a tím dochází ke zvýšení rychlosti objemových změn. 

Objemové změny jsou sledovány během kratšího časového období, obvykle po dobu 2 až 

21 dnů. 

4.4.2.1 Zkouška objemové stálosti v horkovodní lázni 

Zkušební postup popsaný v ASTM D4792, je používán zejména pro měření expanze 

průmyslových vedlejších produktů, které se používají jako kamenivo. Obr. 8 znázorňuje 

schéma zařízení pro tuto zkoušku. Zkoumané vzorky jsou zhutněné do standardizovaných 

forem, které jsou opatřeny měřícím zařízením. Následně jsou ponořeny do vodní lázně. Voda 

ve vodní lázni je, za účelem urychlení objemových změn, udržovaná na teplotě 70 °C. 

Sledování objemových změn probíhá po dobu 7 až 14 dní, až do doby ustálení objemu. 

Změna objemu v procentech se vypočítá z měření v jednotlivých dnech, a výsledné hodnoty 

jsou zaznamenávány do grafu [27]. 

Obr. 8.  Schéma zařízení pro zkoušku objemové stálosti v horkovodní lázni (dle 

ASTM D4792) [30] 
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4.4.2.2 Zkouška objemové stálosti v autoklávu 

Zkouška v autoklávu dle ASTM C151-05 je velmi rychlá. Je zde využíváno jak 

zvýšené teploty, tak i tlaku, čímž je zajištěno urychlení rozsáhlé reakce. Zkoumané vzorky se 

nejprve zhutní do forem a je změřena jejich výška. Následně se vzorky vloží do autoklávu, ve 

kterém jsou vystaveny tlaku 2,068 MPa (300 psi) a teplotě 420 °C po dobu 3 hodin. Poté jsou 

vzorky ochlazeny a jsou změřeny jejich výšky. Procentuální objemové změny jsou následně 

vypočítány z počátečních a koncových hodnot výšek jednotlivých vzorků. Výhodou této 

zkoušky je její rychlost, avšak obecně lze říci, že výsledky stanovených objemových změn 

z autoklávu nedostatečně korelují s chováním materiálu na stavbě. 

V České republice se této zkoušky využívá pro stanovení objemové stálosti kameniva 

z vysokopecní nebo ocelářské strusky. Ke zkoušce se využívá vzorek o zrnitostní frakci 8 –

 16 mm. Vzorek je ponořen ve vodě a v autoklávu je vystaven tlaku 0,2 MPa při teplotě 

105 °C, po dobu 2 hodin [2]. 

4.4.2.3 Zkouška objemové stálosti propařováním 

Zkušební metoda objemové stálosti ocelářských strusek propařováním je v Evropě 

široce využívaná a je součásti ČSN EN 1744-1. V této metodě se využívá proudu vodní páry 

o teplotě asi 100 °C. Obr. 9 znázorňuje schéma zařízení této zkoušky. 

Obr. 9.  Schéma zařízení pro zkoušku objemové stálosti ocelářské strusky (dle ČSN 

EN 1744-1) [27] 
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Zkouška se provádí na vzorku o zrnitostní frakci 0 – 22 mm, přičemž hmotností 

poměry jednotlivých frakcí jsou dány uvedenou normou. Vzorek je zhutněn do válcové 

standardizované formy. Následně na vzorek působí proud vodní páry, z parní jednotky na dně 

přístroje, o teplotě asi 100 °C. Změny objemu jsou měřeny pomocí měřícího zařízení 

umístěného v horní části vzorku.  

Ke stabilizaci změny objemu obvykle dochází v rozmezí 24 až 168 hodin. Výsledky 

ukázaly, že pro strusky s obsahem MgO nižším než 5 % je zkušební doba 24 hodin 

dostatečná. Strusky, s obsahem MgO vyšším než 5 % jsou testovány po dobu 168 hodin.  

Tato metoda má několik výhod. Oproti metodám, založeným na ponoření vzorku do 

vodní lázně, metoda propařováním eliminuje možnosti rozpouštění bobtnajících součástí ve 

vodě. Dále se při zkoušce propařováním nepracuje s vysokými tlaky, jak je tomu u zkoušky 

v autoklávu, a zkouška se v tomto směru blíží reálným podmínkám [27]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce je zaměřena na posouzení a vyhodnocení objemové stability 

vybraných vzorků. Bylo vybráno několik vzorků pánvových strusek, vzorek strusky 

studeného odvalu a vzorek dolomiového staviva. Vybrané vzorky byly označeny číslem a 

před samotnou zkouškou objemové stálosti, bylo provedeno několik laboratorních zkoušek, 

charakterizující jejich základní vlastnosti, kterými jsou vybrané fyzikální vlastnosti (hustota, 

velikost zrn), chemické a fázové složení Přehledný seznam vybraných vzorků, jejich číselné 

označení uvádí Tabulka 6.   

Nejprve byl pro jednotlivé vzorky proveden sítový rozbor. V případě potřeby byly 

vzorky namlety na požadovanou frakci, poté byly změřeny jejich hustoty a byla provedena 

rentgenová difrakční analýza. Následně byly provedeny zkoušky objemové stálosti 

v horkovodní lázni. Po experimentu byly vzorky znovu podrobeny měření hustoty a 

rentgenové difrakční analýze. 

Tabulka 6.  Přehled vybraných vzorků a provedených zkoušek 

 

5.1 Chemické složení 

Strusky i dolomiové stavivo mají charakter vícesložkové soustavy. Jejich významnou 

vlastností je chemické složení. V případě strusek je chemické složení variabilní v důsledku 

množství a kvality vsázky, různorodosti vyráběných jakostí oceli, výrobního postupu a také 

v závislosti na zařízení, ve kterých vznikla. Tabulka 7 uvádí chemické složení jednotlivých 

vzorků. Lze předpokládat, že vlastnosti jednotlivých vzorků strusek a dolomiového staviva se 

budou, vlivem různého chemického složení, lišit. 

 

 

 

Číselné označení vzorku Popis vzorku 

02515 Dolomiové stavivo 

18812 Pánvová struska pomalu chlazená 

18912 Pánvová struska rychle chlazená 

19212 Pánvová struska pomalu chlazená 

03613 Pánvová struska čerstvá 

20112 Struska ze studeného odvalu 
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Tabulka 7.  Chemické složení vzorků  

Vzorek č. 02515 18812 18912 19212 03613 20112 

Složení hm % 

CaO 59,0 38,7 48,5 47,0 51,2 28,3 

SiO2 0,8 37,1 21,7 25,7 22,8 16,7 

Al2O3 - 7,3 16,6 17,5 14,4 11,2 

MgO 39,0 9,2 6,8 8,3 5,7 19,1 

MnO - 3,34 0,7 0,63 0,4 1,1 

FeO - - - - 0,4 - 

Fe2O3 0,7 - - - 0,5 8,3 

Celkové Fe - 2,78 1,3 0,58 0,8 - 

TiO2 - 0,56 0,29 0,62 0,27 0,3 

Zbytkové C 6 - 0,07 - 0,1 - 

ZrO2 1,9 - - - - - 

CaF2 - 1,73 - 0,21 - - 

Na2O - - 0,5 - - - 

S - 0,05 0,3 0,41 1,1 0,68 

Cr2O3 - 0,09 0,06 - 0,1 - 

P2O5 - - - - - - 

F - - - - 1,8 - 

5.2 Mechanická příprava vzorků  

Nejprve byly vzorky vysušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 110 °C. Ustálená 

hmotnost je taková hmotnost, která se při následném vážení, po vysušení trvajícím minimálně 

1 hodinu nemění o více než 0,1 %. Následně jsou vzorky ochlazeny na teplotu okolí a dle 

postupu uvedeného v ČSN EN 933-1 jsou podrobeny sítovému rozboru. Nejprve bylo 

provedeno hrubé sítování a byla tak stanovená granulometrická skladba vzorků ve výchozím 

stavu. Tabulka 8 uvádí granulometrickou skladbu výchozích vzorků pořízenou hrubým 

sítováním při počáteční navážce 500 g.  
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Tomuto hrubému sítování nebyly podrobeny vzorky 02515, 03613 a 20112. Vzorek 

dolomiového staviva pod označením 02515 byl dodán ve formě cihly, její granulometrický 

rozbor je neopodstatněný. Vzorek strusky ze studeného odvalu označený jako 20112, byl 

dodaný ve frakci pod 1 mm a vzorek pánvové strusky čerstvé, označený jako 03612 byl dodán 

v zrnitostní frakci pod 3 mm. 

Tabulka 8.  Hrubé sítování vzorků při navážce 500 g 

Vzorek 

č. 
02515 18812 18912 19212 03613 20112 

Velikost 

síta 

(mm) 

Hmotnost (g) 

63 - 158,4 121,0 0,0 - - 

45 - 135,5 27,4 141,3 - - 

31,5 - 95,7 112,8 124,5 - - 

22,4 - 51,0 60,1 158,4 - - 

10 - 53,0 76,7 71,6 - - 

3 - 4,8 49,3 3,8 - - 

1 - 0,4 24,4 0,1 - - 

0,063 - 0,4 23,5 0,0 - - 

0 - 0,1 4,5 0,0 - - 

Pro provedení zkoušky objemových změn je zapotřebí vzorek, který je sestavený ze 

zrnitostních frakcí menších než 3 mm. V případě, že vzorek měl zrnitostní frakce nad 3 mm, 

byl podroben mletí. Mletí bylo prováděno za sucha pomocí vibračního mlýna po dobu 30 s. 

Po mletí byly vzorky opět podrobeny sítovému rozboru. Tabulka 9 uvádí 

granulometrii vzorků po mletí. Vzorek 20112 opět nebyl podrobený sítování, jelikož byl 

dodán již v jemné frakci. 
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Tabulka 9.  Sítový rozbor vzorků po mletí 

Vzorek 

č. 
02515 18812 18912 19212 03613 20112 

Navážka 310,9 131,7 138,6 156,7 100,0 - 

Velikost 

síta 

(mm) 

Hmotnost (g) 

3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

2,5 4,5 2,1 5,1 6,8 0,3 - 

1,7 25,9 8,2 13,9 16,4 0,7 - 

1 72,4 19,4 35,7 34,0 0,8 - 

0,63 51,9 25,6 26,0 24,1 0,5 - 

0,25 76,4 49,6 25,3 40,5 1,0 - 

0,063 65,7 23,2 30,4 32,5 26,7 - 

0 10,4 2,5 2,2 1,8 69,9 - 

5.3 Hustota vzorků před zkouškou objemové stálosti  

Objemové změny jsou bezprostředně spjaty se změnou hustoty, z tohoto důvodu byly 

vzorky podrobeny měření hustoty. 

Tabulka 10.  Naměřené hustoty vzorků 

Vzorek č. 

Hustota 

Vzorek č. 

Hustota 

(g·cm
-3

) (g·cm
-3

) 

02515 2,9716 03613 2,9982 

18812 3,0396 19212 3,1828 

18912 3,1623 20112 3,0471 
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5.4 Fázové složení vzorků před zkouškou objemových změn 

Z fázového hlediska jsou strusky heterogenní systémy, ve kterých může být přítomna 

řada minerálů. Některé mohou být nestabilní a může docházet k jejich přetváření na minerály 

jiné. Tato změna je často spojená s e změnou krystalické mřížky a tedy i se změnou objemu. 

Fázové složení bylo zkoumáno metodou rentgenové difrakční analýzy. 

Každá krystalická fáze je charakteristická svými mřížkovými parametry. Při 

rentgenové difrakční analýze dochází k difrakci (ohybu) paprsků rentgenového záření od 

krystalografických rovin vzorku. Rentgenové záření je na vzorek přiváděno postupně pod 

jednotlivými úhly. Pod určitým úhlem dojde, ke splnění podmínek interference záření a tím 

k zaznamenání zvýšení jeho intenzity. Výsledné intenzity jsou zaznamenány do podoby 

difraktogramu. Píky difraktogramu jsou charakteristické pro určitou fázi. Tyto píky jsou poté 

srovnávány s vytvořenou databází a pro jednotlivé píky jsou přiřazovány konkrétní fáze. 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny difraktogramy zkoumaných vzorků. 

Obr. 10.  Difraktogram vzorku 02515  

Obr. 11.  Difraktogram vzorku 18812 
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Obr. 12.  Záznam rentgenové difrakční analýzy vzorku 18912  

Obr. 13.  Záznam rentgenové difrakční analýzy vzorku 19212  

Obr. 14.  Difraktogram vzorku 20112  
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Obr. 15.  Difraktogram vzorku 03613 

Obr. 10 ukazuje difraktogam vzorku dolomiového staviva označeného 02515. Jak lze 

vidět, v tomto vzorku jsou přítomny fáze oxid vápenatý (CaO), periklas (MgO) a křemen 

(SiO2). U vzorku 18812 můžeme dle difraktogramu na obr. 11 rozlišit fázi akermanitu 

(Ca2MgSi2O7) a fázi tobermoritu (Ca2Si3O9H). 

Obr. 12 ukazuje difraktogram vzorku 18912. Můžeme vidět, že ve vzorku je 

zastoupeno několik fází. Jsou jimi kalcio-olivín (Ca2SiO4), gehlenit (Al2Ca2SiO7), periklas 

(MgO) a bredigit (Ca14Mg2(SiO4)8). U vzorku 19212 můžeme dle difraktogramu na obr. 13 

rozlišit fáze gehlenitu (Al2Ca2SiO7), merwinitu (Ca3Mg(SiO4)2), periklasu (MgO) a oxidu 

vápenatého (CaO). 

Obr. 14 ukazuje difraktogram vzorku 20112. Na záznamu lze vidět, že ve vzorku jsou 

zastoupeny fáze křemen (SiO2), kalcit (CaCO3) a anortit (CaAl2Si2O8). U vzorku 03613 lze 

dle difraktogramu na obr. 15 určit fáze, které tento vzorek obsahuje. Těmito fázemi jsou 

kalcio-olivín (Ca2SiO4), mayenit (Ca12Al14O33), huntit (CaMg3O12), brownmillerit 

(Ca2(Al,Fe)2O5), periklas (MgO), diopsid (CaMg(SiO2)2O2) a magnetit (Fe3O4). 

5.5 Zkouška objemové stability v horkovodní lázni 

Zkouška je založená na sledování objemových změn vyvolaných reakcí s vodou. 

Během zkoušky jsou průběžně zaznamenávány změny objemu v závislosti na čase působení 

vody na vzorek. Jedná se o zrychlenou metodu, při které je proces hydratace urychlen 

zvýšenou teplotou.  

5.5.1 Popis zkušební sestavy a průběhu zkoušky 

Zkouška objemové stability se realizovala v souladu s certifikovanou metodikou 

„Stanovení objemových změn odpadních látek na bázi oxidickch systémů působením vody“ 

[31]. Zkušební sestava se skládá z vodního zásobníku, propojovací hadičky, reakční nádoby, 

víčka reakční nádoby, laserového měřiče vzdálenosti, teplotního čidla a zařízení pro sběr dat. 

Schéma zařízení zkoušky je znázorněno na Obr. 16. Celá soustava je vložena do pískové 

lázně, která je elektricky vyhřívaná s regulovaným výkonem. Tím je dosaženo vyhřátí a 
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následného udržování požadované teploty více zkušebních sestav. V průběhu zkoušky musí 

být teplota konstantní, maximální výkyvy teploty (rozdíl mezi skutečnou a požadovanou 

teplotou) se nesmí lišit o více než ± 10 K. 

Obr. 16.  Schéma zařízení zkoušky objemové stability [31] 

 

Reakční nádoba je složena ze dvou částí, část spodní a horní. Spodní část je vyrobena 

z nerezové oceli, která je tepelně vodivá, chemicky odolná a díky své mechanické pevnosti 

dokáže odolávat rozpínání vzorku. Horní část nádoby je vyroben z akrylátového skla, které 

díky své nízké tepelné vodivosti minimalizuje ochlazování vzorku od okolí. Ve spodní části 

reakční nádoby je umístěn otvor, který umožňuje propojení reakční nádoby, pomocí hadičky 

se zásobníkem demineralizované vody. Vnitřní průměr reakční nádoby je 65 ± 5 mm. 

Před vlastním měřením je potřeba sušení a granulometrická úprava vzorku na 

požadovanou zrnitostní frakci. Velikost zrn musí být menší než 3 mm. Následně se musí 

vzorky vysušit do ustálené hmotnosti při teplotě 110 °C. 

Samotná zkouška probíhá ve standartních laboratorních podmínkách, tedy 20 ± 3 °C. 

Reakční nádoba se spolu s vodním zásobníkem umístí do pískové lázně a spojí se vodotěsně 

hadičkami. Celá soustava se zasype pískem. Výška písku by měla minimálně výšky horní 

úrovně spodní části reakční nádoby.  Systém sběru dat z teplotního čidla a měřiče vzdálenosti 

je nastaven tak, aby měřil a zaznamenával hodnoty každé 2 minuty. Prvním měřením 

vzdálenosti je zaznamenána vzdálenost snímače a dna prázdné reakční nádoby 

Do reakční nádoby se nejdříve vloží filtrační papír. Tím dochází k zamezení úniku 

vzorku propojovací hadičkou. Následně je do nádoby umístěn vzorek a to tak, aby zaujímal 
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2/3 objemu nerezové části. Povrch vzorku se uhladí a položí se na povrch víčko. Dalším 

měřením vzdálenosti je zaznamenána vzdálenost snímače a víčka, položeného na povrch 

vzorku v reakční nádobě. Do pískové lázně se poté umístí teplotní čidlo tak, aby byla 

zaznamenávaná teplota ve výšce odpovídající výšce poloviny vzorku v reakční nádobě. 

Vodní zásobník je naplněn demineralizovanou vodou. Hladina vody v reakční nádobě 

musí dosahovat minimálně do výšky vzorku, nesmí však překročit horní úroveň víčka reakční 

nádoby. V momentě nalití vody se považuje zkouška za zahájenou. 

Ihned po přivedení vody do systému se zapne příkon pískové lázně a soustava se 

vytemperuje na teplotu 65 ± 5 °C. Během průběhu zkoušky je třeba, z důvodu odpařování, 

vodu doplňovat. Doplňování probíhá tak, aby hladina nepřekročila úroveň víčka reakční 

nádoby, ale zároveň aby dosahovala alespoň výšky vzorku. 

Okamžitá relativní objemová změna δV se vypočítává dle rovnice (12) jako poměr 

změny objemu vzorku k objemu vzorku na počátku zkoušky. Objemy vzorku jsou vypočteny 

pomocí známého obsahu reakční nádoby a naměřených výšek vzorku. Výsledkem zkoušky je 

hodnota relativní konečné objemové změny δV. 

 

δV =
∆V

V0
∙ 100 (%)     (12) 

5.5.2 Výsledky zkoušky objemových změn pro zkoumané vzorky 

Zkoumané vzorky byly podrobeny zkoušce objemové stability a byly zaznamenávány 

průběhy objemových změn v závislosti na čase. Na obr. 17 jsou uvedeny průběhy 

objemových změn vzorků 18912 a 03713. V případě obou těchto vzorků došlo během prvních 

pěti dnů k nárůstu objemu a dále se objem vzorků již příliš neměnil. Výsledné hodnoty 

objemových změn uvádí tabulka 11. 

Na obr. 18 lze vidět průběhy zkoušek objemových změn pro vzorky 20112, 03613, 

19212 a 18812. U vzorku 20112 došlo k nárůstu objemu během prvního dne experimentu a 

dále se objem již příliš neměnil. U vzorků 19212 a 18812 došlo nejprve k nárůstu během 

prvního dne experimentu a následně k mírnému poklesu a ustálení objemu. Vzorek 03613 

vykazoval postupný nárůst objemu a k ustálení objemu došlo až po třicátém dni experimentu. 
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Obr. 17.  Průběh zkoušky objemových změn vzorků 18912  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18.  Průběh zkoušky objemových změn vzorků 20112, 03613, 19212 a 18812 
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Obr. 19.  Průběh zkoušky objemových změn vzorku 02515 

Na obr. 19 můžeme vidět průběh zkoušky objemových změn pro vzorek 02515. U 

tohoto vzorku došlo k prudkému nárůstu objemu během prvních dnů experimentu,  ustálení 

objemu došlo až po desátém dni experimentu. U tohoto vzorku byla zaznamenána nejvyšší 

objemová změna, která byla 286,7 %. Přehled konečných hodnot objemových změn vzorku 

uvádí tabulka 11. 

Tabulka 11.  Výsledné objemové změny vzorků 

Vzorek č. 

Výsledná 

objemová 

změna  Vzorek č. 

Výsledná 

objemová 

změna 

(%) (%) 

02515 286,7 03613 6,1 

18812 1,5 19212 1,7 

18912 24,0 20112 6,1 
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5.6 Hustota vzorků po zkoušce objemových změn 

Po zkoušce objemových změn byla u vzorků opět stanovena jejich hustota. Tabulka 12 

uvádí naměřené hodnoty hustot vzorků. 

Tabulka 12.  Naměřené hustoty vzorků po zkoušce objemových změn 

Vzorek č. 

Hustota 

Vzorek č. 

Hustota 

(g·cm
-3

) (g·cm
-3

) 

02515 2,3820 03613 2,7139 

18812 3,0386 19212 3,1202 

18912 2,8671 20112 3,0055 

5.7 Fázové složení vzorků po zkoušce objemových změn 

Po zkoušce objemové stability byly vzorky znovu podrobeny rentgenové difrakční 

analýze. Záznamy rentgenové difrakční analýzy hydratovaných vzorků jsou uvedeny na 

následujících obrázcích. 

Obr. 20.  Difraktogram vzorku 02515 po zkoušce objemových změn 
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Obr. 21.  Difraktogram vzorku 18812 po zkoušce objemových změn 

 

Obr. 22.  Difraktogram vzorku 18912 po zkoušce objemových změn 

Obr. 23.  Difraktogram vzorku 19212 po zkoušce objemových změn 
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Obr. 24. Difraktogram vzorku 20112 po zkoušce objemových změn 

Obr. 25.  Difraktogram vzorku 03613 po zkoušce objemových změn 

Obr. 20 ukazuje difraktogam vzorku dolomiového staviva označeného 02515 po 

zkoušce objemové stability. Lze vidět, že v tomto vzorku jsou přítomny fáze portlandit 

(Ca(OH)2), brucit (Mg(OH)2), periklas (MgO) a oxid křemičitý (SiO2). U vzorku 18812 

můžeme dle difraktogramu na obr. 21 po objemové zkoušce rozlišit fázi fáze akermanitu 

(Ca2MgSi2O7) a fázi tobermoritu (Ca2Si3O9H). 

Obr. 22 znázorňuje difraktogram vzorku 18912 po zkoušce objemové stability. 

Můžeme vidět, že ve vzorku je zastoupeno několik fází. Jsou jimi hydrogarnet 

(Ca3Al2(O4H4)3), gibbsit (Al(OH)3), hibschit (Ca3Al2(SiO4)(OH)8) a bredigit 

(Ca14Mg2(SiO4)8). U vzorku 19212 po zkoušce objemové stability můžeme dle difraktogramu 

na obr. 23 rozlišit fáze gehlenitu (Al2Ca2SiO7) a merwinitu (Ca3Mg(SiO4)2). 

Obr. 24 ukazuje difraktogram vzorku 20112 po zkoušce objemové stability. Na 

záznamu lze vidět, že ve vzorku jsou zastoupeny fáze oxidu křemičitého (SiO2), anortitu 

(CaAl2Si2O8) a fáze akermanitu (Ca2MgSi2O7). U vzorku 03613 lze, po zkoušce objemových 
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změn, dle difraktogramu znázorněného na obr. 25, určit přítomnost fází kalcio-olivín 

(Ca2SiO4), periklas (MgO), hydrogarnet (Ca3Al2(O4H4)3) a brucit (Mg(OH)2). 

5.8 Komentář k naměřeným výsledkům 

Cílem práce bylo posouzení objemové stability vybraných odpadních produktů 

účinkem vody. Pozornost se soustředila na metalurgické strusky z výroby oceli a také na 

žárovzdorné dolomiové stavivo. Vzorky byly vybrány s ohledem na problémy některých 

staveb v Moravskoslezském kraji, které jsou připisované struskám a její nestabilitě. 

K posouzení objemové stability byla použitá metoda „Stanovení objemových změn odpadních 

látek na bázi oxidickch systémů působením vody“.  

Příčinou objemové nestability produktů jsou reakce s vodou, při kterých dochází ke 

změně fázového složení a tím i změně hustoty nově vznikajících produktů vůči produktům 

výchozím. Z uvedeného důvodu se kromě samotného hodnocení změny objemu sledovala 

změna fázového složení a hustoty pozorovaných materiálů.  

5.8.1 Změna objemu a hustoty sledovaných vzorků 

Tabulka 13 rekapituluje zaznamenanou objemovou změnu a změnu hustoty 

pozorovaných materiálů.  

Tabulka 13 Změna objemu a hustoty sledovaných materiálů 

Vzorek Popis vzorku 

Hustota 

před 

hodnocením 

objemové 

stability 

(g.cm
-3

) 

Hustota po 

hodnocení 

objemové 

stability 

(g.cm
-3

) 

Změna 

objemu 

(%) 

Změna 

hustoty 

(%) 

02515 
Dolomiové stavivo 

 
2.9716 2.3820 286 -24,7 

18812 
Pánvová struska pomalu 

chlazená 
3.0396 3.0386 2 -0,03 

18912 
Pánvová struska rychle 

chlazená 
3.1623 2.8671 24 -10,3 

19212 
Pánvová struska pomalu 

chlazená 
3.1828 3.1202 2 -2,0 

03613 Pánvová struska čerstvá 2.9982 2.7139 6 -10,5 

20112 
Struska ze studeného 

odvalu 
3.0471 3.0055 6 -1,4 
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Parametry relativní změny jsou vyjádřeny jako rozdíl mezi zjištěnými hodnotami po 

měření a před měřením a jsou vztažené na původní rozměr. Změna objemu a hustoty je dále 

vyjádřená na obr. 26. 

Z dat uvedených v tabulce 13 a také z hodnot prezentovaných na obrázku 26 plyne, že 

není zjevná závislost mezi změnou objemu sledovaných materiálů a změnou hustoty. Ve 

všech případech je změna hustoty negativní, což plně koresponduje se zaznamenaným 

nárůstem objemu vzorků. Také vzorek s nejvyšší změnou objemu vykazuje nejvyšší změnu 

hustoty a naopak vzorek s nejnižší objemovou změnou vykazuje nejnižší změnu hustoty. 

U většiny vzorků je relativní změna objemu vyšší než relativní změna hustoty, výjimkou jsou 

vzorky 19212 a 03613. V případě prvně uvedeného vzorku je změna hustoty i objemu velmi 

nevýrazná. Příčina jevu u vzorku 03613 není známá.   

Skutečnost, že vzorky podléhají změně objemu, která nevykazuje přímou závislost se 

změnou hustoty je daná skutečnosti, že se rozdílným způsobem mění sypná hmotnost 

sledovaných vzorků v průběhu měření objemové stability a dále skutečností, že v případě 

jednotlivých vzorků se vytváří nové fáze, které nemají stejnou hustotu a rovněž výchozí směsi 

nevykazovaly stejnou počáteční hustotu.  

  

Obr. 26.  Změna objemu a hustoty sledovaných materiálů (absolutní hodnota změny 

hustoty)  

5.8.2 Změna fázového složení sledovaných vzorků 

Příčinu objemových změn, jak bylo uvedeno výše, lze přisuzovat změně fázového 

složení. Může docházet k hydrataci přítomných fází, dále k rozpouštění tuhých fází, 

navazování vody do struktury nových fází a také může docházet k polymorfním změnám fází, 
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v tomto případě se voda nemusí přímo účastnit reakcí, příčinou může být zvýšená teplota a 

stárnutí strusky. Fázové změny byly hodnocené metodou rentgenové difrakce. Nevýhodou 

této metody je, že není možno identifikovat nekrystalickou hmotu. Případná změna amorfní 

fáze nebo tvorba nové amorfní fáze touto metodou není zaznamenaná. 

Změny objemu u vzorku 02515, což je dolomiové stavivo jsou velmi dobře 

interpretovatelné ze získaných difraktogramů. Objemová nestabilita dolomiového staviva je 

dobře známa i z praxe. Stavivo obsahuje fáze oxidu vápenatého a oxidu hořečnatého, které se 

účinkem vzdušné vlhkosti mění na příslušné hydroxidy a tvarová cihla se snadno rozpadá. 

Metoda, při které je vzorek vystaven přímému účinku vody musí zaručeně způsobit 

objemovou změnu tohoto vzorku. Difrakce také vznik portlanditu a brucitu potvrdila. Vzorek 

dolomiového staviva byl vybrán záměrně, protože se po použití stává běžnou součástí odvalů, 

které se mohou použít na rekultivační účely nebo nesprávně jako součást terénní přípravy 

staveb. 

Vzorek 18812 je pánvová struska pomalu chlazená a dle rentgenové difrakce obsahuje 

fáze akermanitu a tobermoritu. Ze zkoušky objemových změn vyplývá, že toto fázové složení 

je stálé a nepodléhá změnám při vystavení vzorku účinkům vody a zvýšené teploty. Tento fakt 

byl potvrzen rentgenovou difrakční analýzou vzorku vystaveného zkoušce. Relativní změna 

objemu činila pouze 1,5 % a dle difraktogramu zůstalo fázové složení během zkoušky 

zachováno. Rozdíl hustot stanovených před a po zkoušce objemové stálosti byl také 

minimální, konkrétně 0,03 %. 

Vzorek označený jako 18912 je pánvová struska rychle chlazená. Vlivem působení 

vody a zvýšené teploty došlo u tohoto vzorku ke změně objemu, která činila 24 %. 

Z difraktogramu získaného po provedení zkoušky plyne, že působením vody a zvýšené 

teploty vznikají nové fáze obsahující strukturně vázanou vodu. Původní struska obsahovala 

fázi -C2S, která je hydraulicky neaktivní a táto fáze zůstává přítomná i po expozici. 

Skutečnost, že struska byla získaná rychlým chlazením, vytváří předpoklad, že může 

obsahovat skelnou fází, která je také účinkem vody schopná měnit svůj objem. Rentgenová 

difrakce tuto skutečnost změny amorfní struktury nemůže potvrdit ani vyvrátit. Značná 

objemová změna byla doprovázená také výraznější změnou hustoty, a to o 10 %. 

Vzorek 19212 vykázal změnu objemu ve výši 1,7 %. Jedná se o nevýznamnou změnu, 

která je potvrzená rentgenovou difrakcí. Původní vzorek obsahoval fáze gehlenitu, merwinitu, 

periklasu a vápna. Vzorek po zkoušce vykazoval přítomnost pouze gehlenitu a merwinitu. 

Periklas a vápno podléhají objemovým změnám snadno, avšak difraktogram po provedení 

zkoušky fáze portlanditu a brucitu (produkty hydratace CaO a MgO) nevykazuje, zřejmě 

z důvodu nízkého zastoupení, což koresponduje i s nízkou změnou objemu. Nízká změna 

objemu odpovídá nízké změně hustoty, a to 2 %. 

Vzorek 03613 je pánvová „čerstvá“ struska (struska odebraná bezprostředně po jejím 

přesunutí z ocelárenského provozu na struskoviště), zaznamenal změnu objemu ve výší 6 %. 

Původní systém je poměrně fázově bohatý, byla zaznamenaná přítomnost 7 fází: -C2S, 

mayenit, huntit, brownmillerit, periklas, diopsid a magnetit. Po expozici struska obsahovala -

C2S, brucit, hydrogarnet a zbytky periklasu. Struska účinkem vody podlehla očekávaným 
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změnám. Fáze -C2S, jako hydraulicky neaktivní, zůstává přítomná, fáze mayenitu a 

brownmilleritu jsou hydraulicky aktivní [32] a tedy podléhají změnám, kdy produkt je 

amorfní. Fáze periklasu částečně hydratovala na brucit. Další původní zaniklé fáze přispěly ke 

vzniku hydrogarnetu. Uvedený vzorek zaznamenal poměrně vysokou změnu hustoty, a to 

10,5 %. Změna hustoty je vyvolaná téměř celkovou změnou fázového složení. 

Vzorek 20112 je struska ze studeného odvalu, tzn. že se jedná o strusku odebranou 

z trvalé deponie. Je zajímavé, že tento „vyzrálý“ materiál vykázal změnu objemu na úrovni 

6 %. Z difraktogramů neplyne zjevná příčina tohoto stavu, krystalické fáze se měnily 

nevýrazně. Příčina tkví pravděpodobně ve změně amorfních složek. Změna hustoty byla nižší, 

a to 1,4%. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo prověřit objemovou stabilitu vybraných metalurgických strusek 

a dolomiového staviva účinkem vody za zvýšené teploty a nalézt souvislosti mezi měnícím se 

fázovým složením a zjištěnou změnou objemu.  

Pro popis stanovení objemových změn se použila certifikovaná metoda „Stanovení 

objemových změn odpadních látek na bázi oxidických systémů působením vody“. Vzorky 

s upravenou granulometrií pod 3 mm byly vystaveny účinku vody po dobu, kdy byla 

zaznamenávaná změna objemu. Zároveň se u vzorků stanovilo fázové složení a hustota před a 

po expozici. 

Zjistilo se, že nejvyšší objemovou změnu vykazuje dolomiové stavivo, a to až na 

úrovni 286 %. Strusky vykázaly změnu objemu na úrovni 2 až 24 %. Příčiny objemových 

změn lze shledat ve změně fázového složení, které se mění na základě reakcí s vodou, nebo na 

základě stárnutí strusky. Nejsnadněji podléhající fází, ve smyslu změny objemu, je volné CaO 

a volné MgO. Dalšími fázemi, které se účastní reakcí s vodou jsou mayenit a brownmilerit, 

tyto fáze se účastní zpevňování hydratující struktury. Změnám dále podléhají fáze huntit, 

diopsid a také částečně gehlenit. Na druhé straně s vodou nereaguje akermanit, tobermorit, -

C2S, anortit a křemen. Na objemových změnách se mohly podílet reakce v amorfní složce, 

která je pro rentgenovou difrakci nedefinovatelná. 

Pánvové strusky představují fázově bohatý systém a lze jen velmi obtížně predikovat 

jejich objemovou stabilitu a to i v případě známého fázového složení. Fázová bohatost činí 

strusku více citlivou k objemovým změnám vyvolaným účinkem vody. Z uvedeného důvodu 

se doporučuje před použitím strusky provést test objemové stability, například 

prostřednictvím v práci popsané metody. 
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