
 



 



 



 



 



ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá studiem moţností vyuţití hutních strusek, vznikajících 

při výrobě surového ţeleza a oceli v podmínkách Třineckých ţelezáren, a.s., jako 

alternativních pojiv v betonářských a asfaltových směsích. V teoretické části jsou 

charakterizovány Třinecké ţelezárny, a.s. jako hutní podnik s uzavřeným hutním výrobním 

cyklem, následně vznik, vlastnosti a zejména moţností vyuţití vysokopecní a ocelárenské 

strusky při výrobě stavebních hmot. Teoretická část obsahuje technické poţadavky kladené 

na hutní strusky dle současně platných českých technických norem v oblasti stavebnictví. 

Praktická část je zaměřena na experimentální ověřování moţnosti vyuţití vysokopecní 

strusky při výrobě betonářských směsí a ocelárenské strusky při výrobě asfaltových směsí. 
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SUMMARY 

This dissertation is considering about study of options how to use metallurgical slag 

which are created with raw iron and steel in Třinecké ţelezárny, a.s. as alternative binder 

for concrete mixtures and asphalt mixtures. In theoretical part there are characterized 

Třinecké ţelezárny, a.s. as metallurgical company with closed metallurgical operation 

cycle then creation then characteristics and especially options how to use blast furnace slag 

and steel slag for production building material. Theoretical part includes technical 

requierements asked for metallurgical slags according to force czech technical standarts in 

building industry. Practical part is focused on experimental veryfying options how to use 

blast furnace slag which is created with concrete mixture and steel slag which is created 

with asphalt mixture. 
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1 Úvod 

Ţelezo a ocel jsou důleţitými produkty, které se v široké míře vyuţívají. Průmysl 

ţeleza a oceli je navzdory průběţnému zavádění nových či modernizaci stávajících 

výrobních technologií charakteristický vysokou materiálovou a energetickou náročností. 

Patří mezi významné znečišťovatele ţivotního prostředí. Více neţ polovina materiálových 

vstupů přechází ve výstupy v podobě odcházejících plynů a pevných odpadů resp. 

vedlejších produktů. V minulosti se výrazně zvýšil podíl opětného vyuţití a recyklace 

pevných odpadů (vedlejších produktů), ale značná mnoţství se stále ještě zneškodňují 

na skládkách. 

Struska se tvoří jako vedlejší produkt při výrobě surového ţeleza (vysokopecní 

struska) a při výrobě oceli (ocelárenská struska). Výroba surového ţeleza a oceli je vţdy 

doprovázená vznikem vysokého mnoţství těchto produktů. Sloţení a technické vlastnosti 

strusky jsou důvodem, proč je struska vhodná k mnoha druhům vyuţití. 

Dnešní moderní společnost a její enormní nárůst ve spotřebě má za následek 

rychlejší úbytek neobnovitelných přírodních zdrojů a současně vede k nadměrnému růstu 

produkce různých odpadů, jeţ vznikají buď bezprostředně spotřebou nebo jako zbytkový 

produkt výroby. 

Česká republika patří v oblasti hutnictví mezi typicky zpracovatelské státy 

bez vlastních surovinových zdrojů a vyuţití hutních a jiných kovonosných odpadů má 

pro ni proto značný ekonomický význam. Podstatně důraznější tlak na řešení této 

problematiky vyvolávají však ekologické dopady ukládání těchto odpadů s obsahem 

škodlivých látek na skládky. Celková koncepce hutní výroby ovlivňuje nejen ekonomickou 

stránku produkce, ale i mnoţství, vlastnosti a moţnosti recyklace vznikajících odpadů 

v rámci hutního podniku. 

Maximalizace vyuţití strusek v technologiích pro výstavbu a obnovu vozovek 

pozemních komunikací je proto více neţ logické směřování, jeţ vyţaduje intenzivní vývoj 

a výzkum především v oblasti nových aplikací. 

Cílem diplomové práce je experimentálně ověřit moţnosti vyuţití hutních strusek 

v betonářských a asfaltových směsích. Na základě výsledků experimentů navrhnout 

optimální řešení vyuţití strusek vznikajících v podmínkách Třineckých ţelezáren, a.s. 
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2 Třinecké ţelezárny, a.s. 

Třinecké ţelezárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní 

výroby v České republice. Byly zaloţeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té 

době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. 

Počátky hutní výroby v Třinci jsou spojeny s výrobou slévárenského ţeleza 

v dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha ţelezáren, jejich napojení na Košicko-

bohumínskou ţelezniční dráhu, dostupnost surovin postupně umoţnila v 70. letech 

19. století tehdejšímu majiteli (Těšínské komoře) soustředit hutní provozy z nedalekého 

okolí právě do Třince. 

V roce 1906 se Třinecké ţelezárny staly nejvýznamnější součástí Báňské a hutní 

společnosti. Z tohoto období pochází také ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, která 

doprovází třinecké hutní výrobky i v dnešní době. 

Razantní modernizační politika kapitálově silné Báňské a hutní společnosti záhy 

změnila podobu ţelezáren. Jiţ ve 20. letech 20. století patřily ţelezárny k nejmodernějším 

hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. V roce 1929 

představoval jejich podíl na československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaného 

materiálu dokonce 31 %. 

V roce 1946 byly ţelezárny, které nebyly 2. světovou válkou významně poškozeny, 

znárodněny. Rozvoj ţelezáren pokračoval i v období socialistického Československa, kdy 

se rozvoji těţkého průmyslu přikládal značný význam. 

Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu 

v 80. letech 20. století. Vedle růstu produkce byl důraz také kladen na zavádění moderních 

hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím tohoto období patří vybudování 

kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později i sochorovým 

kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických 

obloukových pecích, přičemţ 90 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. 

Třinecké ţelezárny jsou dnes hutním podnikem s uzavřeným hutním výrobním 

cyklem, jejichţ hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky. Změna 

politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné privatizaci 

Třineckých ţelezáren. V roce 1991 byly Třinecké ţelezárny převedeny na státní akciovou 
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společnost. V průběhu let 1994 aţ 1996 byla kapitálová účast státu v ţelezárnách postupně 

sniţována. Od roku 1996 jsou Třinecké ţelezárny zcela odstátněny a jejich majoritním 

vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. 

Součástí skupiny Třinecké ţelezárny – Moravia Steel jsou další dceřiné společnosti, 

které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace Třineckých ţelezáren a také nové 

akvizice. Mezi nejvýznamnější patří Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a.s., Slévárny 

Třinec, a.s., Refrasil, s.r.o., Řetězárna, a.s., Sochorová válcovna TŢ, a.s., 

Ferromoravia, s.r.o. a Vítkovice Válcovna trub, a.s. [1] 

2.1 Charakteristika výrobních provozů 

Hutní výroba Třineckých ţelezáren zahrnuje následující provozy: 

Koksochemická výroba 

V provozu probíhá výroba koksu pro potřebu vlastních vysokých pecí. Dvě 

koksárenské baterie jsou vybaveny topným systémem Koppers s moţností vytápění 

směsným nebo koksárenským plynem, pěchovaným systémem, a zařízením pro mokré 

hašení koksu. Koksárenský plyn je odsířen a dodáván k dalšímu vyuţití do plynové sítě 

Třineckých ţelezáren. 

V navazující chemické části se vyrábí řada koksochemických produktů, zejména 

surový koksárenský dehet, benzol a síran amonný. 

Výroba ţeleza a oceli 

Součásti provozu jsou: 

 výroba surového ţeleza 

 ocelárenská výroba 

Pro výrobu surového ţeleza je základní kovonosnou surovinou aglomerát, vyráběný 

ve dvou aglomeracích, z nichţ kaţdá je vybavena dvěma spékacími pásy. Vstupním 

materiálem aglomerací jsou převáţně prachové ţelezné rudy, dolomit, vápenec, prachový 

koks a zpětný materiál schopný vsázky, vznikající v procesu výroby oceli. 

Vlastní výroba surového ţeleza probíhá ve dvou vysokých pecích s bezzvonovými 

sazebnami, které jsou vybaveny automatizovaným řízením jejich chodu. Surové ţelezo je 

převáţeno v torpédomísičích do konvertorové ocelárny. 
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Více neţ 98 % třinecké oceli vyrábí kyslíková konvertorová ocelárna, a to na bázi 

zkujňování tekutého surového ţeleza kyslíkem. Tato ocelárna je vybavena špičkovou 

sekundární metalurgií, umoţňující chemickou i teplotní homogenizaci, dolegování, ohřev 

i vakuování oceli. Konvertorová ocel je v převáţné míře odlévána ve dvou zařízeních 

plynulého odlévání, asi 5 % produkce tvoří ingoty speciálních značek odlévané do kokil. 

Zařízení plynulého odlévání č. 1 je pětiproudé s moţností odlévání bloků v obdélníkovém 

průřezu o stranách 300  350 mm a v kruhovém průřezu o průměru 320, 410 a 525 mm. 

Osmiproudé zařízení plynulého odlévání č. 2 umoţňuje odlévání sochorů ve čtvercovém 

průřezu o stranách 150 mm. Řízení celého konvertorového procesu včetně plynočistírny 

a jímání konvertorového plynu zajišťuje automatizovaný řídicí systém. Součástí 

ocelárenské výroby je i elektroocelárna vyrábějící speciální oceli. 

Hutní cyklus je uzavřen provozy válcoven, které jsou nejčlenitějším celkem hutní 

výroby a zahrnují provozy – válcovnu předvalků a hrubých profilů, válcovnu drátu 

a jemných profilů v Třinci, a univerzální válcovnu v Bohumíně. 

Válcovna předvalků a hrubých profilů 

Provoz se technologicky člení na: 

 blokovnu a vratnou trať 

 střední trať 

Na blokovně jsou kontislitky a ingoty válcovány do bram a bloků a v prvním ţáru 

pak dále na vratné trati do sochorů, hrubých profilů, speciálních profilů pro drobné 

kolejivo a kolejnic. Střední trať vyrábí kruhové tyče, plochou ocel, profily pro  drobné 

kolejivo, listové pruţiny a důlní kolejnice. 

Válcovna drátu a jemných profilů 

Provoz tvoří: 

 kontijemná trať 

 kontidrátová trať 

Sortiment, který vyrábí kontijemná trať, tvoří kruhová ocel v tyčích a svitcích, 

plochá ocel, šestihrany, betonářská ocel a úhelníky. Kontijemná trať prošla rozsáhlou 

modernizací, jejímţ výsledkem je mimo jiné i rozšíření výrobního sortimentu o speciální 

tyčovou ocel. Podstatná část produkce z kontijemné, ale i kontidrátové válcovny prochází 
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dále finalizačními zařízeními, umoţňujícími tepelné zpracování, loupání, taţení, popřípadě 

kombinace těchto operací podle přání zákazníka a také kontrolu vnitřních i povrchových 

vad. 

Moderní kontidrátová dvouţilová trať s řízeným ochlazováním vyrábí drát 

o průměru 5,5–20 mm ve dvoutunových svitcích. Je to válcovna s nejvyšší výrobní 

kapacitou v rámci skupiny Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. 

Univerzální válcovna 

Tento provoz, který se nachází v Bohumíně, je vybaven univerzálním Lautovým 

triem, vyrábí širokou ocel šířky od 150 do 520 mm v tloušťkách od 5 do 60 mm. 

Druhotné suroviny 

Doprovodné produkty vznikající v hutní výrobě, jako jsou vysokopecní 

a ocelárenské strusky, kaly, okuje, sutě a ostatní odpady včetně materiálů odtěţených 

z haldy, zpracovává provoz Druhotné suroviny. Je vybaven třemi linkami s magnetickou 

separací, drtícími a třídícími zařízeními a stroji pro manipulaci s materiálem. Součástí 

provozu je také víceúčelová ekologická plocha a skládka inertních odpadů. 

Vytěţené kovonosné materiály se vracejí zpět ke zpracování v hutním procesu, 

struskové kamenivo je určeno odběratelům ve stavebnictví. Hutní sutě jsou vyuţívány 

k rekultivaci, kaly a granulované strusky jsou zpracovávány v cementárnách. Zbývající 

nevyuţitelné materiály jsou odstraňovány jako odpady. [2] 
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3 Hutnictví ţeleza a oceli 

Průmysl ţeleza a oceli je vysoce materiálově i energeticky náročným oborem 

průmyslu. Více neţ polovina materiálových vstupů přechází ve výstupy v podobě 

odcházejících plynů a pevných odpadů resp. vedlejších produktů. V minulosti se výrazně 

zvýšil podíl opětného vyuţití a recyklace pevných odpadů (vedlejších produktů), ale 

značná mnoţství se stále ještě zneškodňují na skládkách. [3] 

3.1 Výroba surového železa 

Ţelezo je nejdůleţitější technický kov, ale chemicky čisté ţelezo nemá praktický 

význam. Vyrábějí se však slitiny ţeleza s jinými prvky (uhlík, křemík, mangan, chrom, 

nikl). Nejdůleţitější jsou slitiny s uhlíkem, který největší měrou ovlivňuje vlastnosti 

čistého ţeleza. Podle jeho obsahu se slitiny ţeleza dělí na dvě základní skupiny: surové 

ţelezo obsahující více neţ 1,7 % uhlíku a ocel, která má obsah uhlíku pod 1,7 %. [4] 

3.1.1 Vysokopecní suroviny 

Směs surovin pro vysokou pec, která je tvořena kovonosnými materiály, 

struskotvornými látkami a palivem, se společně nazývají „vsázka“. 

Vsázkové materiály pro vysokou pec by se měly vyznačovat rovnoměrností 

vlastností, nízkým podílem jemnozrnných částic, úzkým rozptylem zrnitosti a dostatečnou 

mechanickou pevností. U ţelezonosných materiálů se předpokládá optimální kusovost, 

dobrá redukovatelnost, vysoký obsah ţeleza a nízké obsahy hlušiny a neţádoucích sloţek. 

Kovonosnou část vsázky mohou tvořit ţelezné a manganové rudy, popřípadě 

kovonosné odpady z průmyslové výroby. Kovonosné sloţky mohou být ve vysokopecní 

vsázce obsaţeny v podobě přírodních nebo tříděných rud, častěji však jako produkty 

vysokoteplotní úpravy rud, tj. jako aglomerát a jako oxidické, samohutné nebo 

předredukované pelety. 

Struskotvorné přísady zabezpečují tvorbu vysokopecní strusky optimálního 

chemického sloţení a optimálních technologických vlastností s dobrou odsiřovací 

schopností a nízkou viskozitou. 
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Vzhledem k převládajícímu kyselému charakteru hlušiny rud se nejčastěji pouţívají 

zásadité struskotvorné přísady, mezi neţ patří vápenec, dolomitický vápenec, dolomit, 

vápno a ankerit. 

Kyselé struskotvorné přísady jako křemenec, bauxit a hlinité břidlice se pouţívají 

při zpracování hnědelů a některých magnetovců, které jsou zásadité povahy. 

Palivo slouţí ve vysoké peci jako zdroj tepla, redukčního činidla a nauhličovadla 

a zároveň zabezpečuje prodyšnost sloupce vsázky i při vysokých teplotách. Nejčastěji 

se pouţívá uhlík (uhlovodíky) v podobě koksu, uhlí, oleje, zemního plynu nebo v současné 

době v některých případech také plasty. [5] 

3.1.2 Vysokopecní proces 

Vysokopecní proces je souhrn velkého počtu fyzikálněchemických, tepelných 

a mechanických dějů, které probíhají ve vsázkových surovinách během jejich zpracování 

ve vysoké peci. [5] 

Vysoká pec je uzavřený systém. Suroviny vstupují do vysoké pece shora, zatímco 

produkty (tavenina ţeleza a struska) se odpichují u dna pece (nístěj). Pevná vsázka 

se pohybuje shora dolů a přitom se setkává se vznikajícím proudem horkého redukčního 

plynu. Na vrcholu pece, v kychtě, se vysokopecní plyn o zbytkové výhřevnosti 

shromaţďuje a odvádí se k další úpravě. 

Vysokou pec lze rozdělit na 6 teplotních zón: 

Kychta (sazebna): V kychtě vysoké pece dochází k zaváţení vsázky a odvádění 

vysokopecního plynu. 

Šachta: V šachtě předává horký vysokopecní plyn své teplo pevné vsázce. Teplota 

vsázky vzrůstá proti teplotě okolí na cca 950 °C a oxidy ţeleza se v této zóně částečně 

redukují. 

Rozpor: Rozpor připojuje šachtu k sedlu vysoké pece. V této části roste teplota 

dále z 950 °C asi na 1250 °C. Nastává další redukce oxidů ţeleza a začíná reakce 

s koksem. 

Sedlo: Reakce koksu pokračují v zóně sedla. Tvoří se tavenina ţeleza a strusky. 

Výfučny: V této zóně se do pece zavádí proud horkého vzduchu pomocí řady 

výfučen. Výfučny jsou umístěny okolo horního obvodu nístěje a jsou propojeny velkou 
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rourou (okruţní větrovod) obtočenou okolo pece ve výšce sedla. Teplota tady můţe 

přestoupit 2000 °C a oxidy se zcela zredukují. 

Nístěj: Nístěj shromaţďuje tekuté surové ţelezo a strusku. Okolo nístěje jsou 

umístěny jeden aţ čtyři odpichové otvory, při čemţ je jeden nebo dva v kteroukoliv dobu 

v provozu. 

Šachta, rozpor, sedlo a pás výfučen mají typické chlazení vodou, nístěj se chladí 

vodou, olejem nebo vzduchem. Pec je tvořena ocelovým nosným pláštěm a vyzděna 

ţáruvzdorným materiálem (viz obr. 1). [3] 

 

Obr. 1.  Schéma vysoké pece [6] 

3.1.3 Produkty vysoké pece 

Vyrobené surové ţelezo, které je hlavním produktem vysoké pece, je surovinou 

pro další zpracování ve slévárnách nebo ocelárnách. Surové ţelezo se dělí na: 

 surové ţelezo ocelárenské 

 surové ţelezo slévárenské 
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Produkce surového ţeleza se u vysokých pecí pohybuje asi od 0,5 Mt/rok u malých aţ 

do téměř 4 Mt/rok u velkých vysokých pecí. [3] 

Struska, vedlejší produkt vysoké pece, se granuluje, peletizuje, nebo odpichuje 

do struskových jam. Vysokopecní plyn, který je také vedlejším produktem vysoké pece, 

se vyuţívá jako topný plyn. [5] 

3.2 Výroba oceli 

Slitiny, v nichţ převládá prvek ţeleza, se označují souhrnným názvem technické 

ţelezo. Přechází-li technické ţelezo v ţáru do plastického stavu a lze-li jej v určitém 

rozmezí teplot pod bodem tání mechanicky tvářet, potom takovýto druh technického ţeleza 

se označuje jako ocel. [5] 

Skoro všechna ocel se vyrábí ve stavu tekutém a to většinou zkujňováním surového 

ţeleza a z menší části zpracováním ocelového odpadu. [7] 

3.2.1 Vsázkové materiály 

Vsázkové materiály pro výrobu oceli lze rozdělit na kovové a nekovové, přičemţ 

do první skupiny náleţí surové ţelezo, ocelový odpad, zlomková litina, dezoxidační 

a legovací přísady, kdeţto do druhé skupiny se řadí oxidační, struskotvorné a nauhličovací 

přísady. [5] 

3.2.2 Výroba oceli v Martinské peci 

Martinská (Siemens-Martinská) pec má plochou nístěj ze ţáruvzdorného zdiva, 

v níţ se vsázka ohřívá plamenem generátorového plynu a vzduchu. Aby se dosáhlo vysoké 

teploty (aţ 1750 C), předehřívá se plyn i vzduch střídavě ve dvou párech regeneračních 

komor pod pecí, jejichţ šamotové kanálkové zdivo bylo předtím rozţhaveno odcházejícími 

zplodinami hoření. Mezi regeneračními komorami je rezervační zařízení pro měnění směru 

proudících plynů. Pec má odpichový otvor v nejniţším místě zadní stěny nístěje. V přední 

stěně je několik sázecích dveří. Pece jsou stavěny jako pevné nebo sklopné. [7] 

Podle druhu kovové vsázky je ocel vyráběna pochodem odpadovým (šrotovým) 

nebo rudným. [5] 

Roku 1965 Siemens-Martinské pece zaznamenaly svůj vrchol, po tomto roce byly 

velmi rychle vytlačeny novými výrobními pochody a výroba oceli v Siemens-Martinských 
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pecích byla postupně zrušena. V roce 1996 byla výroba oceli Siemens-Martinským 

způsobem ukončena i v Třineckých ţelezárnách. Velké mnoţství strusky, které vzniklo 

při výrobě oceli v Siemens-Martinských pecích v podmínkách Třineckých ţelezáren, jsou 

však dodnes uloţeny na haldě v okolí těchto ţelezáren. 

3.2.3 Výroba oceli v konvertoru 

Podstata výroby oceli v konvertoru je v dmýchání vzduchu či kyslíku do tekutého 

surového ţeleza. [5] 

Konvertor je otočná ocelová nádoba, hruškovitého tvaru, s kyselou nebo zásaditou 

ţáruvzdornou vyzdívkou. Vzduch se do konvertoru dmýchá dnem, ve kterém jsou četné 

otvory. Dmýchaný vzduch musí mít takový tlak, aby roztavený kov nemohl vniknout 

do otvorů dna. Zkujňování surového ţeleza v konvertoru končí, jakmile kov dosáhne 

poţadovaného sloţení. [4] 

Klasické konvertorové pochody se dělí na kyselé (besemerování) a zásadité 

(thomasování). [8] 

3.2.4 Výroba oceli v tandemové peci 

Podstata výroby oceli v tandemové peci je ve vyuţívání entalpie a reakční entalpie 

oxidu uhelnatého, který se uvolňuje při oxidaci uhlíku, k předehřívání zprvu tuhého 

a později tekutého podílu vsázky. Vlastní zkujňování surového ţeleza se děje dmýcháním 

kyslíku na hladinu tekutého kovu. 

Tandemová pec se skládá ze dvou nístějů, přičemţ jedna slouţí především 

k předehřívání a tavení tuhé vsázky, kdeţto ve druhé probíhá zkujňovací pochod plynným 

kyslíkem. Existují dvounístějové pece pevné a sklopné. [5] 

3.2.5 Výroba oceli v elektrické peci 

Elektrické pece se rozdělují podle způsobu přeměny elektrické energie na energii 

tepelnou na obloukové a indukční. Podle charakteru vyzdívky se dělí na zásadité a kyselé 

pece. 

V obloukové elektrické peci se přeměna elektrické energie na tepelnou uskutečňuje 

v elektrickém oblouku, který vzniká buď mezi dvěma elektrodami, nebo mezi elektrodou 
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a lázní a teplo se sáláním odevzdává kovové vsázce, která se ohřívá a následně taví. 

Obloukové pece mohou být podle druhu napětí buď stejnosměrné, nebo střídavé. 

Princip práce indukční elektrické pece je v tom, ţe střídavý proud vhodné 

frekvence je přiváděn do primární cívky – induktoru, kolem níţ se vytvoří střídavé 

elektromagnetické pole. Sekundární vinutí tvoří kovová vsázka, vloţená do tohoto 

elektromagnetického pole, v níţ se indukují střídavé proudy, a jejichţ účinkem se vsázka 

ohřívá a taví. Indukční pece se rozdělují na pece nízkofrekvenční (se ţelezným jádrem) 

a vysokofrekvenční (bez ţelezného jádra). [5] 

3.2.6 Produkty 

Vyrobená ocel se odlévá do kovových forem (kokil), ve kterých ztuhne na ingoty, 

nebo do ţáruvzdorných forem, ve kterých vznikají po zchladnutí poţadované odlitky. 

Během procesu výroby oceli se tvoří struska. Záměrem regulace strusky je efektivní 

sníţení mnoţství neţádoucích substancí, které jsou obsaţeny v horké tavenině a produkce 

strusky o vysoké jakosti, která bude vyhovující pro následné zpracování a pouţití. [3] 
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4 Legislativa 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění některých dalších zákonů ukládá 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje. [9] 

Ze zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek vyplývá, ţe kaţdý má přednostně 

vyuţívat odpady k dalšímu zpracování před jejich odstraněním. Materiálové vyuţití má 

přednost před jiným vyuţitím odpadů. 

4.1 Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

S problematikou strusek souvisí tyto vyhlášky: 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. 

Stanoví podmínky pro vyuţívání odpadů v podzemních prostorách a na povrchu 

terénu. Tato vyhláška se vztahuje i na strusky z hlediska jejich vyuţívání 

ve stavebnictví. [10] 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. 

Stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a postup pro zařazování 

odpadů podle katalogu a kategorií. [11] 

Vyhláška č. 376/2001 Sb. 

Stanoví obsah ţádosti o udělení pověření nakládat s nebezpečnými výrobky, 

školení, kritéria, metody a postup pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah 
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ţádosti o hodnocení nebezpečných vlastností a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností. [12] 

4.2 Odpad 

Dle zákona je odpad definován jako kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo 

má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Podle zákona o odpadech lze vysokopecní i ocelárenskou strusku zařadit 

do skupiny odpadů Q8, která zahrnuje zůstatky z průmyslových procesů, jako např. 

strusky, destilační zbytky apod. Z uvedeného zákona vyplývá, ţe kaţdý má při své činnosti 

nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit 

přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním. Přitom má materiálové vyuţití odpadů 

přednost před jiným vyuţitím odpadů. 

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vţdy přednost způsob, 

který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k ţivotnímu prostředí. Uloţením 

na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichţ jiný způsob odstranění není 

dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro ţivotní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, 

a pokud uloţení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním 

předpisům. [9] 

4.3 Technické požadavky na strusky 

Postupně byly navrhovány a zaváděny normy, které popisují technické poţadavky 

kladené na vysokopecní a ocelárenskou strusku při výrobě stavebních hmot. Strusky musí 

splňovat veškeré chemické, fyzikální, technické a environmentální poţadavky příslušných 

norem a určených moţností pouţití. To vyţaduje, aby splňovaly přísné normy pro ochranu 

zdraví a ţivotního prostředí stejně jako normy aplikovatelné na primární suroviny 

a výrobky. Hodnocení vyuţití strusek jako druhotných surovin se provádí dle těchto 

technických norem: 

 ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu. 

 ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. 
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 ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo 

do betonu, malty a injektáţní malty. 

 ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo – Část 2: Pórovité kamenivo 

pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené 

aplikace. 

 ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: 

Asfaltový beton. 

 ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty. 

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

hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace. 

 ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loţe. 

ČSN EN 12620+A1 

Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou 

přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro pouţití 

do betonu. [13] 

ČSN EN 13043 

Tato norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru, získaného zpracováním 

přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro pouţití v asfaltových směsích 

a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. 

Předmětem této normy není pouţití vybouraných asfaltových směsí. [14] 

ČSN EN 13055-1 

Tato norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva a pórovitého fileru jako 

kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi 

těchto kameniv pro pouţití v betonu, maltě a injektáţní maltě v pozemních stavbách, 

silnicích a inţenýrských stavbách. [15] 

ČSN EN 13055-2 

Tato evropská norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva a filerů, získaných 

z nich úpravou přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů a směsi těchto kameniv 

pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a hydraulicky stmelené aplikace 

pro jiné pouţití neţ v betonu, maltě a injektáţní maltě. [16] 
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ČSN EN 13108-1 

Tato evropská norma je jednou z řady výrobkových norem ČSN EN 13108-1 aţ 7 

pro asfaltové směsi zpracovávané za horka. V normě jsou uvedeny poţadavky pro směsi 

typu asfaltový beton (pro obrusné, loţní a podkladní vrstvy), které jsou pouţívány 

pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. Tato evropská norma 

obsahuje jak poţadavky na stavební materiály (sloţek směsi), tak i na poţadavky 

na výsledné směsi, které jsou uvedeny v národních přílohách (empirický přístup, funkční 

přístup). Norma je navrţena k pouţití společně s normami pro kvalitu ČSN EN 13108-20 

Zkoušky typu a EN 13108-21 Řízení výroby u výrobce. [17] 

ČSN EN 13139 

Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou 

přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro pouţití 

v maltě. [18] 

ČSN EN 13242+A1 

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného zpracováním 

přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace. Je uvedeno hodnocení 

shody výrobků s touto evropskou normou. [19] 

ČSN EN 13450 

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního 

nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro pouţití 

na stavbu ţelezniční tratě. Pro účely této normy je toto kamenivo nazýváno jako kamenivo 

pro kolejové loţe. [20] 
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5 Strusky 

Struska obecně je odpad z výroby ţeleza, oceli, neţelezných kovů, z chemického 

i jiného průmyslu. Strusky především z výroby ţeleza a oceli našly v dnešní době mnohá 

uplatnění. Na počátku minulého století při prudkém rozvoji výroby ţeleza a oceli byly tyto 

hmoty jen odpady bez dalšího uţití. [21] 

5.1 Historie využití strusek 

V minulých desetiletích běţnou realitou bylo vytváření skládek, na něţ byly 

ukládány vedlejší produkty vznikající v různých odvětvích průmyslu. V rámci České 

republiky se vyskytuje několik takových velkoobjemových skládek – hald o rozloze řádově 

desítek km
2
. Tyto vedlejší produkty však mohou být pro své příznivé vlastnosti dále 

zuţitkovány. 

Haldy představují rušivý a neestetický prvek v krajině a hlavně riziko moţné 

ekologické havárie. Tu představuje hrozba uvolnění škodlivých látek. Z důvodů 

neexistence zákonných norem a nařízení v oboru skládkování odpadů z doby vzniku hald, 

byly na skládkách ukládány i další odpady, včetně nebezpečných. Ty mohou tvořit 

v uloţených odpadech hutní a energetické výroby blíţe nespecifikovaný podíl neznámých 

vlastností. 

Velké haldy vzniklé nahromaděním vedlejších produktů z průmyslových výrob, 

kterými jsou např. ocelárenské a vysokopecní strusky, popely a popílky ze spalovacích 

procesů, škváry – představují prostor pro vyuţití těchto v mnoha směrech „kvalitních“ 

materiálů v dalších odvětvích průmyslu, zejména stavebnictví a dopravním 

stavitelství. [22] 

Recyklace a následné zuţitkování průmyslových odpadů šetří základní přírodní 

suroviny, energetické zdroje a kromě toho přispívá k ochraně ţivotního prostředí. 

Vysokopecní struska byla pouţita jako pojivo jiţ v 18. století, kdy v roce 1728 

patentoval J. Payne její vyuţití jako pojiva. Na moţnosti vyuţívání vysokopecní strusky 

ve stavebním průmyslu poukázal v roce 1859 F. Lürmann, který ji v rozdrceném stavu 

pouţil v jednom německém závodě při výrobě ţárovzdorného materiálu. V roce 1862 

objevil E. Lange hydraulické vlastnosti rychle ztuhlé vysokopecní strusky a umoţnil tak 

její vyuţívání při výrobě stavebního cementu. [23] 
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5.2 Využití strusek v Evropě 

V posledních letech evropský ocelárenský průmysl ročně vyprodukoval přibliţně 

40 milionů tun strusky vznikající při výrobě ţeleza a oceli. Mnoţství vysokopecní strusky 

činí cca 25 milionů tun a celkové mnoţství ocelárenské strusky činí cca 15 milionů 

tun. [24] 

Struska se běţně znovu vyuţívá k rozličným účelům (viz graf 1). Nejrozšířenější 

vyuţití strusek je pro stavbu silnic a výrobu cementu. Menší zastoupení pouţití strusky je 

v oblasti vodního stavitelství, hnojiv a inertní recyklace. Na konečnou skládku se dává 

7 %. 

Využití strusek v Evropě

42%

37%

7%
4%3%3%2%2%

stavba silnic

výroba cementu

konečná skládka

interní recyklace

skladování

ostatní

vodní stavitelství

hnojivo

 

Graf 1.  Vyuţití strusek v Evropě [25] 

5.3 Zpracování strusek v podmínkách Třineckých železáren 

Výrobní hutní cyklus Třineckých ţelezáren uzavírá zpracování velkoobjemových 

odpadů, které vznikají zejména při výrobě surového ţeleza a oceli. V minulosti 

se vysokopecní a ocelárenské strusky jen z části vyuţívaly a zbylá nezpracovaná část 

se ukládala na haldu. V současnosti jsou vysokopecní i ocelárenské strusky z veškerého 

výskytu zpracovávány. Dále se zpracovává i hutní suť, vysokopecní a konvertorové kaly 

a také i struska, která je uloţena na haldě. 

Zařízení na zpracování velkoobjemových odpadů tvoří výlevny strusek, drticí 

a třídicí linky na zpracování vysokopecní strusky a hutní sutě, mlýnice strusky 

pro zpracování zejména ocelárenských strusek z vlastního výskytu a strusek z haldy. 
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Zpracované hutní odpady se vyuţívají jak ve vlastní hutní výrobě, tak i pro externí 

odběratele, zejména ve stavebním průmyslu. 

Hlavními výrobky jsou: 

 umělé hutné kamenivo 

 granulovaná vysokopecní struska 

 ţelezná korekce 

 kovové a kovonosné přísady 

 směs umělých kameniv 

Zpracování odpadů a jejich vyuţití jako druhotných surovin má pro Třinecké 

ţelezárny hlavně ekonomický význam. Nezanedbatelný význam má také komplexní 

zpracování hutních odpadů a následné vyuţívání z nich získaných druhotných surovin 

pro ţivotní prostředí, a to nejen v okolí ţelezáren, ale také všude tam, kde jsou průmyslové 

odpady vyuţívány a kde nahrazují přírodní suroviny. [26] 

5.4 Definice a dělení strusek 

Strusky jsou fyzikálněchemicky pozměněné hlušinové nebo jiné nekovové sloţky 

vsázky redukčních a oxidačních pochodů s různým obsahem i formou ţeleza a dalších 

kovů. 

Základní dělení strusek je podle: 

1. Druhu výroby 

 vysokopecní 

 ocelárenské 

a další moţnosti dělení jsou podle: 

2. Chemického sloţení 

 zásadité 

 kyselé 

 neutrální 
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3. Stupně stálosti 

 nerozpadavé 

 se sklonem k rozpadu 

 rozpadavé 

4. Stupně tavitelnosti 

 lehkotavitelné 

 těţkotavitelné 

5. Hydraulické aktivity 

 aktivní 

 neaktivní 

6. Rychlosti chlazení 

 pomalu (přirozeně) chlazené 

 rychle (uměle) chlazené [27] 

5.5 Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska se tvoří jako vedlejší produkt při výrobě surového ţeleza. 

Za počáteční teplotu vzniku strusky se pokládá teplota začínajícího měknutí kovonosné 

vsázky. Teplotní interval mezi počátkem měknutí surovin a jejich úplným roztavením není 

stálý a mění se v závislosti na jejich termoplastických vlastnostech a chemickém sloţení. 

Přitom se tvoří nové chemické sloučeniny a roztoky, které sniţují teploty tání výchozích 

i nově vznikajících látek. Všechny sloučeniny nakonec disociují a tvoří se roztok kationtů 

a aniontů. 

Struska, která se právě začíná tvořit, se nazývá primární (prvotní). Konečná struska 

musí mít takové chemické sloţení a takové fyzikální vlastnosti, aby mohla co 

nejdokonaleji odsířit surové ţelezo a aby snadno vytékala z pece. 

Takzvaná horní struska se vypouští z pece struskovými výpustmi, kdeţto 

se surovým ţelezem vytéká ke konci odpichu tzv. spodní struska. Spodní struska 

se odděluje od surového ţeleza ţlabovým sifonovým oddělovačem zaloţeným 
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na rozdílnosti hustot obou produktů. Teplota strusky vytékající z vysoké pece bývá 1450 aţ 

1560 C. [5] 

Mnoţství vyrobené strusky je určeno pouţitou ţeleznou rudou a mnoţstvím tavidel, 

které se vyţadují, aby se dosáhlo potřebné jakosti surového ţeleza. Na 1 tunu vyrobeného 

surového ţeleza připadá 210–310 kg strusky. [3] 

5.5.1 Vlastnosti vysokopecní strusky 

Chemicky jsou podstatnou součástí strusky oxidy – hlavně SiO2, z kyselých sloţek 

mohou dále obsahovat P2O5, SO3, Sb2O5, AsO5, WO3, V2O5, TiO2, MnO2, ze zásaditých 

látek CaO, MgO, BaO, FeO, Cu2O, PbO, NiO, z amfoterních sloučenin Al2O3, Fe2O3, 

Cr2O3 aj. Obvyklými sloţkami jsou rovněţ sulfidy Ca, Ba, Fe, Mn, Pb, Cu, Ni, Zn 

a sloučeniny fluóru. Do strusky přechází asi 70 % alkalických solí, které se vylučují 

těkáním z popelu paliva a z hlušin rud při spalování. Jedná se hlavně o sloučeniny draslíku 

a sodíku v podobě uhličitých a kyanových solí, síranů a chloridů. Z hlediska pojivových 

(hydraulických) schopností strusky jsou nejvýznamnější oxidy SiO2, Al2O3, CaO 

a MgO. [22] 

Všechny komponenty strusky lze z mineralogického hlediska rozdělit do těchto 

základních skupin: 

 skupina pyroxenů představující silikáty typu MeO  SiO2 

 skupina olivínů představující ortosilikát 2 MeO  SiO2 

 skupina gelenitu a melilitu s obecným vzorcem m MeO  n Al2O3  p SiO2 

Chemicko-mineralogická struktura je určující z hlediska potřebných vlastností 

pro další zpracování strusky. Nejvíce se v tomto směru uplatňují: 

 charakter základních minerálů 

 stupeň krystalizace 

 rozměry a forma krystalků 

 přítomnost sklovité fáze 

 prostorové rozdělení krystalické a sklovité fáze [27] 
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5.5.2 Chemické sloţení strusky 

Sloţení strusky závisí na vysokopecní vsázce a reţimu provozování vysoké pece. 

Rozmezí chemického sloţení vysokopecních strusek jsou uvedena v následující tabulce 1. 

Tabulka 1.  Chemické sloţení vysokopecních strusek [28] 

Sloţka 
Průměr 

(% hmot.) 

Rozsah 

(% hmot.) 

SiO2 36 27–38 

Al2O3 10 7–15 

CaO 39 32–43 

MgO 12 3–18 

FeO 0,5 0,2–1,6 

MnO 0,4 0,2–1,1 

TiO2 0,7 0,4–2,1 

S (jako CaS) 1,4 0,8–1,9 
 

5.5.3 Chemicko-fyzikální vlastnosti 

Z chemických vlastností vysokopecní strusky je nejdůleţitější její zásaditost 

vyjádřená modulem zásaditosti (bazicity) MZ, který vyjadřuje poměr látkového mnoţství 

zásaditých sloţek k látkovému mnoţství sloţek kyselých nebo amfoterních. 

0,1
322 OAlSiO

MgOCaO
M Z  (1) 

Strusky s modulem MZ větším neţ 1 jsou zásadité, slabě hydraulické vlastnosti mají 

strusky s modulem 1,1 < MZ < 1,4. Při modulu MZ větším něţ 1,7 jde o strusky vysoce 

zásadité, strusky při MZ < 1 jsou kyselé. [21] 

U kyselých strusek vzrůstá při chlazení rychle jejich viskozita, naopak zásadité 

strusky jsou viskózní méně. To vede k tomu, ţe zásadité strusky lépe krystalizují a hůře 

se granulují, tzn., ţe i rychle chlazené zásadité strusky mají určitý podíl krystalické 

fáze. [29] 

Fyzikální charakteristiky vysokopecní strusky, jako je hmotnost, velikost částic 

a struktura, závisí na způsobu zpracování strusky. Z fyzikálních vlastností strusky jsou 

důleţité její tavitelnost, viskozita a entalpie. 

Tavitelnost neboli teplota tání strusky je pojem poměrně sloţitý. Struska totiţ 

představuje vícesloţkovou soustavu, jejíţ přechod z tuhého stavu do taveniny neprobíhá 

vţdy jednoznačně. Ztuhlá struska při ohřevu obvykle nejdříve měkne, pak prochází 
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různými fázemi změklého (těstovitého) stavu a nakonec se taví. Při obráceném pochodu, 

tj. při chladnutí, se často projevuje její sklon k přechlazení a k následnému náhlému 

sklovitému ztuhnutí. Má-li se zabránit sklovitému stavu, je nutno ochlazovat strusku velmi 

pomalu, aby byl dostatečně dlouhý čas na krystalizaci jednotlivých sloţek. 

Viskozita, jejíţ obrácenou hodnotou je tekutost, je další z nejdůleţitějších 

fyzikálních vlastností vysokopecní strusky, neboť má významný vliv na proudění plynu 

ve spodní části vysoké pece a je velmi důleţitá při fyzikálněchemických pochodech, 

jejichţ rychlost je omezována difúzními jevy. Viskozita poskytuje také určitou představu 

o vnitřní struktuře roztavené strusky. 

Viskozita roztavené strusky je vyvolána vnitřním třením vznikajícím mezi 

jednotlivými elementárními vrstvami taveniny pohybujícími se různou rychlostí. Součinitel 

dynamické viskozity vysokopecní strusky je od 0,3 do 0,8 Pa s. 

Entalpie strusky je dána mnoţstvím tepla, které tato struska odnáší z vysoké pece. 

Její hodnota záleţí na teplotě a na chemickém sloţení strusky a je 1800 aţ 2000 kJ kg
-1

. [5] 

5.5.4 Technologické vlastnosti strusky 

Sypná hmotnost (volně sypaný stav) – 1200 aţ 1400 kg m
-3

 

Sypná hmotnost (setřesený stav) – 1400 aţ 1600 kg m
-3

 [30] 

Měrná hmotnost – 2800 aţ 3000 kg m
-3

 

Objemová hmotnost – 1900 aţ 2800 kg m
-3

 

Nasákavost – do 10 % [31] 

V tabulce 2 jsou uvedeny opatření k ovlivnění kvality a vlastnosti strusek z výroby 

surového ţeleza ve vysoké peci. 
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Tabulka 2.  Opatření k ovlivnění kvality vysokopecních strusek [24] 

Stádium 

procesu  

Opatření na ovlivnění 

kvality 

Ovlivněné 

vlastnosti 

Příprava 

surovin 

výběr, příprava, předběţné 

zpracování surovin týkající 

se chemického sloţení 

vysokopecní strusky 

chemické sloţení 

např. CaO, SiO2, 

Al2O3, MgO, alkálie 

Proces 

tavení 

výběr vhodných podmínek 
procesu (teplota pece, 

sníţení poměru uhlíku, tok 

plynu) 

teplota 

sloţení výrobků 

Tepelné 

zpracování 

různé rychlosti chlazení: 

a) rychlé 

• foukání 

• granulace 

• peletizace 

obsah skloviny 

struktura 

mezerovitost 

b) střední 

• pěnění 

objemová hmotnost 

pevnost 

mezerovitost 

c) pomalé 

• chlazení vzduchem 

pevnost 

mezerovitost 

odolnost proti otěru 
velikost zrn 

Zpracování 
drcení, prosévání, třídění, 

mletí 

velikost zrn 

tvar 

zrnitost 

 Veškerá stádia procesu jsou předmětem trvalého řízení výroby, jako je odběr vzorků, fyzikální/chemická 
analýza a zkoušení. 
 

5.5.5 Vyuţití vysokopecní strusky 

V závislosti na způsobu, kterým se roztavená vysokopecní struska ochlazuje 

a tuhne, vznikají čtyři rozdílné typy strusky: 

 vzduchem chlazená 

 expandovaná (napěněná) 

 granulovaná 

 peletizovaná 

Vzduchem chlazená struska 

Pro výrobu vzduchem chlazené strusky se tekutá struska leje ze struskové pánve 

do jámy v zemi. Tuhnutí probíhá za převládajících atmosférických podmínek 

a ochlazování můţe být urychlováno pomocí vodních trysek. Po dostatečném ochlazení 

se struska vytěţí, rozdrtí a dotřídí na poţadovanou velikost materiálu. 
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Ztuhlá struska má typickou „bublinkovitou“ strukturu s mnohými nespojenými 

buňkami. Drtí se na hranaté, zhruba krychlové kusy s minimem plochých nebo 

podlouhlých fragmentů. Hrubá buňkovitá struktura strusky jí poskytuje větší povrchovou 

plochu, neţ mají hladší materiály se stejným objemem. Typická měrná hmotnost drcené 

a tříděné, vzduchem chlazené strusky pro pouţití při výrobě betonu je v rozmezí 1,12 aţ 

1,36 g cm
-3

. Absorpce vody struskou je 1 aţ 6 % hmot., coţ není o mnoho více neţ 

v případě mnohých přírodních materiálů. To je důsledkem větší povrchové plochy, niţší 

měrné hmotnosti a vody, vyskytující se v plytkých povrchových jamkách, která se těţko 

odstraňuje v rámci standardního povrchového sušení. 

Vzduchem chlazená struska je vysoce odolná proti zvětrávání a její houţevnatost 

patří mezi vlastnosti, které hlavně přispívají k bezpečnosti protismykových vrstev dálnic. 

I kdyţ struska obsahuje určité mnoţství síry, není tato síra škodlivá pro beton 

a nezpůsobuje korozi ocelových výztuţí. 

Vzduchem chlazená struska se můţe rozsáhle vyuţívat jako materiál pro veškeré 

práce s betonem. Mnoho kilometrů betonových chodníků, mostů a různých betonových 

výrobků se vyrábí ze struskového betonu. 

Na vzduchu chlazená struska je lehká, a proto často patří k upřednostňovaným 

materiálům, kde jsou důleţité faktory jako vysoká pevnost, dlouhá ţivotnost, malá 

hmotnost a ekonomika. Ve srovnání s jinými materiály mají struskové betony výbornou 

pevnost v tlaku a v ohybu. Jako u všech betonů, na základě odchylek v pevnosti 

se dosahují rozdíly v charakteristikách cementu, v mnoţství cementu a v pouţitém poměru 

vody a cementu. 

Charakteristicky hrubý povrch a hranatý tvar struskových částic, spolu s jejich 

hydrofobním charakterem, je zvláště vhodný pro bituminové směsi všech typů. Struskový 

písek je velice vhodný pro pouţití jako jemný materiál v bituminovém betonu z teplých 

i studených směsí. 

Tyto kvality strusky jsou také vysoce ţádoucí z hlediska jejich pouţití 

v podkladových vrstvách. Tvar částic poskytuje extrémně vysokou stabilitu pro libovolný 

typ podkladové vrstvy (zhuštěný materiál s bituminózně stabilizovanou vrstvou). Nízká 

hustota poskytuje větší objem betonu ve srovnání s přírodním materiálem. Vysoce kvalitní 

podkladové vrstvy se vzduchem chlazenou struskou mohou vydrţet velice silné zatěţování 
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nákladní automobilovou dopravou. Jsou zvláště účinné v povětrnostních podmínkách, kde 

jsou problémy s působení mrazu. 

Struska se také ukázala cenná jako prosakovací filtrační médium při zpracování 

tekutých odpadů. Zvláště se pouţívá jako filtrovací médium ve tvrdých podmínkách 

opakovaného zamrazování a rozmrazování, zvlhčování a sušení. Struska je uţ mnoho let 

pouţívaná na pokrývání střech budov jako granule na pokrývání asfaltových šindelů. 

Vzduchem chlazená struska se také pouţívá jako přísada při výrobě průhledného 

hliníkového skla, černého neprůhledného skla a jantarového skla, zvláště pak na výrobu 

lahví. Důleţitým poţadavkem na strusku pro výrobu skla je nízký obsah ţeleza. 

Expandovaná struska 

Expandovaná (napěněná) struska se vyrábí zpracováním tekuté vysokopecní strusky 

s regulovaným mnoţstvím vody, buď přímo v zařízení, nebo v jámě. Urychlené tuhnutí 

zvyšuje buňkový nebo bublinkovitý charakter strusky a vzniká tak produkt s nízkou 

hmotností. Ztuhlá expandovaná struska se před jejím následným pouţitím drtí a třídí. 

Speciálním postupem je zpevňování strusky pomocí páry nebo vzduchu a tlakové vody, 

kdy se polotekutá struska formuje do tvaru drobných kuliček, takto získaná hmota 

se nazývá struskoporit. 

Expandovaná struska je buďto ostrohranná a zhruba krychlovitá nebo zaoblená 

s minimálním výskytem plochých nebo prodlouţených fragmentů. Působením vody a páry 

při procesu expandování je buňková struktura materiálu ještě výraznější neţ při vzdušném 

ochlazování. Měrná hmotnost expandované strusky se u hrubších materiálů obyčejně 

pohybuje mezi 0,8 aţ 1,04 g cm
-3

. 

Granulovaná struska 

Granulovaná struska vznikne, kdyţ se tekutá vysokopecní struska rychle ochladí 

ve vodě. Je to nejrychlejší proces chlazení strusky a výsledkem je velmi malá nebo nulová 

krystalizace struktury. Struska se můţe granulovat zpracováním v jámě, pomocí procesů 

s vyuţitím trysek případně pomocí jiných mechanických procesů. 

Peletizovaná struska 

Peletizovaná struska se produkuje pomocí mechanického zařízení, které vyuţívá 

relativně malé mnoţství vody. Tento proces je ve skutečnosti peletizování za sucha, 

při němţ nedochází k znečišťování vody. Tekutá struska se dávkuje přes kalibrované 
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zařízení, které reguluje její tok. Potom se rozprostře ve vrstvě na uhlíkové desce, která 

slouţí jako zachytávač. Tato vrstva strusky se trhá vodními tryskami, přičemţ dochází 

k puchnutí strusky. Struska se potom vrhá do vzduchu odstředivou silou pomocí rotujícího 

bubnu. Rotující buben je dutý válec s podélnými dráţkami vytvářejícími lopatky, které 

umoţňují radiální odtékání vody. 

Při pohybu ve vzduchu nabývají částice strusky víceméně kulovité formy 

a expandují pod tlakem uzavřených plynů, které nemohou uniknout vzhledem k jiţ ztuhlé 

povrchové vrstvě. Křivky pohybu jednotlivých částic strusky jsou udané jejich 

velikostí. [28] 

Na obrázku 2 je schéma procesu výroby surového ţeleza a následné moţnosti 

zpracování vzniklé strusky a její vyuţití. 
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Obr. 2.  Schéma procesu výroby surového ţeleza a zpracování strusky [24] 

5.6 Ocelárenská struska 

Ocelárenská struska se tvoří, jako vedlejší produkt při výrobě oceli, okysličováním 

vsázkových surovin působením okysličovacích struskotvorných přísad a odtavením části 

ţárovzdorné vyzdívky. [22] 

Výskyt ocelárenské strusky se v závislosti na pouţité technologii a řadě dalších 

parametrů, jako je sloţení výchozí vsázky, mnoţství přídavných struskoalkalických přísad 
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krystalických pelet 
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vysokopecní 
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slínku k výrobě 
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s VPS 

a) materiál 

< 10 mm: mletí 

na prášek, přidání 

slínku k výrobě 

portlandského 

struskového 

cementu 

a cementu s VPS 
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do betonu a stavby 
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drcení, prosévání, 

třídění k výrobě 
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k výrobě 
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VPS – vysokopecní struska 
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apod. pohybuje v poměrně širokých mezích, uvádí se rozpětí od cca 60 do cca 250 kg 

na tunu surové oceli. [32] 

5.6.1 Vlastnosti ocelárenské strusky 

Po chemické stránce obsahují ocelárenské strusky, vedle sloučenin uvedených 

u strusky vysokopecní, často vysoký podíl Fe (18–24 %), Mn (4–7 %) a P (okolo 1 %). 

S ohledem na rozmanitost kovové vsázky mohou ocelárenské strusky obsahovat škodlivé 

látky včetně těţkých kovů (Cr, Ni, Zn, Pb, Cd). Zejména se to týká obsahu Cr, který 

se s kyslíkem slučuje dychtivěji neţ ţelezo a snadno přechází z kovové taveniny 

do strusky, kde se vyskytuje ve formě Cr2O3. [22] 

Minerální sloţky ocelárenské strusky lze v podstatě rozdělit do dvou skupin: 

 fáze oxidické, kde převaţuje magnesiowüstit aţ wüstit (FeO), dále je 

přítomen periklas (MgO) a manganozit (MnO) 

 fáze silikátové s výskytem dalších minerálů, kde převaţují ze skupiny 

melilitu akermanit (2 CaO  MgO  SiO2), hilgenstockit 

(3 CaO  MgO  2 SiO2), dále je přítomen kalciumferit (CaO  Fe2O3), Fe – 

gehlenit, monticellit apod. Byl téţ identifikován dikalciumsilikát, převáţně 

ve stabilizované formě. [27] 

5.6.2 Chemické sloţení strusky 

V závislosti na povaze procesu a jeho průběhu se rovněţ výrazně liší chemické 

sloţení vznikajících strusek a tím i jejich vlastností. Rozmezí sloţení ocelárenských strusek 

je zaznamenané v tabulce 3. [33] 

Tabulka 3.  Chemické sloţení ocelárenských strusek [28] 

Sloţka 
Podíl 

(%) 

CaO 40–46 

MgO 2–8 

SiO2 10–15 

Al2O3 1–2 

FeO 18–30 

MnO 5–7 

S 0,05–0,1 

P2O5 0,5–2 
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5.6.3 Chemicko-fyzikální vlastnosti 

Struska vznikající při výrobě oceli můţe plnit svou funkci jen tehdy, pokud bude 

správně zformovaná tzn., pokud bude mít poţadované fyzikální a chemické vlastnosti, 

které musí byt v průběhu tavby kontrolované a regulované. [28] 

K nejvýznamnějším fyzikálním vlastnostem strusky z hlediska praktického 

významu patří viskozita, hustota, teplota tavení, povrchové a mezifázové napětí. 

Viskozita, která charakterizuje vnitřní tření tavenin, se projevuje při jejich toku, kdy 

nastává tření přilehlých, navzájem rovnoběţných vrstev taveniny. Pohybují-li se tyto 

sousední vrstvy různými rychlostmi, snaţí se rychlejší vrstva zrychlovat vrstvu pomalejší 

a naopak. Příčinou tohoto jevu je jednak vnitřní přitaţlivost mezi atomy (molekulami) 

taveniny, jednak částečně i tepelný pohyb atomů, prostřednictvím něhoţ částice z jedné 

vrstvy přenášejí kinetickou energii do sousední vrstvy. 

Viskozita roztavené strusky závisí v podstatě na teplotě, velikosti a pohyblivosti 

anionů přítomných v roztavené strusce. Se zvyšující teplotou dochází k disociaci 

aniontových komplexů a stupeň disociace roste s teplotou, coţ je důvodem poklesu 

viskozity taveniny. 

Hodnotu dynamické viskozity v roztavených struskách určuje obsah zásaditých 

oxidů, jako jsou MgO popřípadě CaO. Vysoký obsah MgO je v těchto struskách spojen 

s vylučováním jemných krystalků periklasu a tedy i s růstem viskozity. Z hlediska bazicity 

viskozita při vysokých teplotách s bazicitou roste. Postupným sniţováním teploty roste 

viskozita strusek zvláště rychle v oblasti teplot tuhnutí, neboť za těchto podmínek jiţ 

vznikají v roztavených struskách dispergované částice jejich krystalických fází. [34] 

Při nízké hodnotě viskozity strusky je lepší transport hmoty a tepla, rozpustnost 

struskotvorných přísad a separování strusky od kovu. Na druhé straně nízká viskozita 

strusky zvyšuje opotřebení ţáruvzdorné vyzdívky. Viskozita ocelárenských strusek 

se pohybuje v poměrně širokých intervalech. 

Hustota tekuté strusky je důleţitá pro popis fyzikálně-chemických procesů 

probíhajících při tavení kovu, pro studium struskových struktur a při experimentálním 

určování dalších fyzikálních vlastností strusky, především povrchového napětí. Hustota 

strusky je tím vyšší, čím vyšší procento oxidů ţeleza a manganu obsahuje a čím je menší 
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koncentrace SiO2, CaO, Al2O3. Její hodnota v ocelárenských struskách se pohybuje 

v rozmezí 3,4 aţ 4 g cm
-3

. 

Povrchové a mezifázové napětí rovněţ patří k důleţitým charakteristikám 

ocelárenské strusky. Hodnota povrchového napětí určuje např. podmínky pěnivosti strusky. 

Hodnota mezifázového napětí charakterizuje např. podmínky smáčení kovu struskovou 

fází, nebo asimilaci nekovové fáze struskou. Povrchové napětí roztavených strusek 

všeobecně klesá spolu s narůstajícím obsahem oxidu křemičitého. Zvyšováním obsahu 

oxidu křemičitého v těchto taveninách roste koncentrace sloţitějších křemičitanových 

aniontů typu SixO2-y s niţší hodnotou poměru náboje k poloměru. Působením kationtů 

a aniontů s větším elektrickým pólem jsou podobné anionty vytěsňovány do povrchových 

vrstev roztavené strusky, v důsledku toho se povrchové napětí strusky sniţuje. Oxid 

křemičitý je tedy v roztavených struskách povrchově aktivní látkou, podobně jako oxid 

fosforečný, titaničitý, vanadičitý a hlinitý. Povrchové napětí ocelárenské strusky 

se v rozmezí teplot 1400–1600 °C pohybuje v intervalu 200–600 mN m
-1

. 

Teplota tavení strusky charakterizuje existenci strusky v tekutém, těstovitém 

i v pevném stavu. V závislosti na chemickém sloţení se hodnoty teploty tavení pohybují 

v rozmezí 1473–1723 K. Teplota tavení strusky závisí na jejím chemickém sloţení. 

Zvýšení obsahu CaO a v důsledku toho také bazicity strusky způsobuje nárůst teploty 

tavení strusky, zatím co zvýšení obsahu SiO2, MgO a MnO podmiňuje její pokles. Ostatní 

sloţky strusky nemají podstatný vliv na teplotu tavení strusky. [28] 

5.6.4 Technologické vlastnosti strusky 

Sypná hmotnost (volně sypný stav) – 1650 aţ 1800 kg m
-3

 

Sypná hmotnost (setřesený stav) – 1950 aţ 2150 kg m
-3

 

Objemová hmotnost – 2600 aţ 2800 kg m
-3

 

Nasákavost – 10 % hmot. [30] 

V tabulce 4 jsou uvedeny opatření k ovlivnění kvality a vlastnosti strusek z výroby 

oceli v kyslíkovém konvertoru. 
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Tabulka 4.  Opatření k ovlivnění kvality ocelárenských strusek [24] 

Stádium 

procesu 
 

Opatření na ovlivnění 

kvality 

Ovlivněné 

vlastnosti 

Příprava 

surovin 

výběr, příprava, předběţné 

zpracování surovin týkající 

se chemického sloţení 

ocelárenské strusky 

chemické sloţení 

např. CaO, SiO2, 

P2O5, FeOx, MgO, 

izotopové indikátory 

Proces 

tavení 

výběr vhodných podmínek 

procesu (poměr O2, poměr 

vápence a šrotu) 

teplota 
sloţení výrobků 

(např. FeO, CaOvolný) 

objemová stabilita 

Tepelné 

zpracování 
řízené chlazení 

struktura 

mezerovitost 

pevnost 

zrnitost 

Zpracování 
drcení, prosévání, třídění, 

mletí 

velikost zrn 

tvar 

zrnitost 

 Veškerá stádia procesu jsou předmětem trvalého řízení výroby, jako je odběr vzorků, fyzikální/chemická 
analýza a zkoušení. 
 

5.6.5 Vyuţití ocelárenské strusky 

Struska, vznikající při konvertorovém způsobu výroby oceli, vyniká vysokým 

podílem ţeleza, proto převládá snaha o její recyklaci. Protoţe struska neobsahuje 

organické látky, nepodporuje růst nechtěné vegetace, její pouţívání pro účely stabilizace 

volného vápna je vhodné například při výstavbě silnic, jako strusková drť, kamenivo 

do asfaltového povrchu, pro biologickou filtraci a mnohé další aplikace. 

Zpracování konvertorové strusky je moţné rozdělit na dva základní směry. První 

z nich vyuţívá různé metody na separaci jednotlivých sloţek strusek a jejich vyuţití 

ve stavebnictví, případně v jiných odvětvích průmyslu. Tento směr je náročný na provozní 

zařízení a spotřebu energie. Upravená ocelárenská struska se pouţívá pro výrobu 

asfaltových směsí, kameniva při výstavbě komunikací a při výrobě slinku pro výrobu 

portlandského cementu. 

Druhý směr vyuţívá vysoký obsah oxidů vápníku a hořčíku ve strusce jako zdroj 

zásaditého materiálu v aglomeračním, vysokopecním i konvertorovém procesu. [28] 

Další druh ocelárenské strusky je struska pánvová. Pro tuto strusku není v současné 

době nalezeno optimální vyuţití a často končí na skládkách. Struska neobsahuje výraznější 

podíl ţeleza, proto není zájem o její recyklaci ve vysokopecním procesu. Struska naopak 

vyniká negativní vlastností a to je její objemová nestálost. V tomto případě je příčinou 

modifikační přeměna dikalciumsilikátu. Tento minerál přechází při chlazení změnou 
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modifikací z formy  na formu . Proces je spojen s objemovou změnou výsledného 

produktu. Změna, na rozdíl od rovnováţných podmínek, v podmínkách praktických 

neproběhne okamţitě, ale produkty se stávají do jisté míry metastabilní a ke změně můţe 

docházet aţ po delší době. 

Vlastnosti strusky jsou do značné míry závislé na jejich tepelné historii. Při rychlém 

chlazení strusky se vytvářejí předpoklady pro vznik amorfní (skelné) struktury. V tomto 

případě, pokud to umoţňuje chemické sloţení, struska nekrystalizuje, ale zůstává 

nestabilní podchlazenou kapalinou a po poklesu teploty pod teplotu transformace vzniká 

termodynamicky nestabilní sklo. Při pozvolném chlazení je umoţněna krystalizace strusky. 

V praktických podmínkách je proces tuhnutí nerovnováţný a tomu odpovídá 

vzniklé fázové sloţení, které je charakteristické druhově bohatou skladbou minerálů. Ani 

rychlé chlazení ve většině případu nezabezpečí vznik čistě skelné struktury. Většinou jsou 

vţdy přítomny krystalické fáze. Sklotvornost je omezená vysokou bazicitou strusek. 

Rychle chlazená struska, pokud obsahuje dostatečný podíl skelné fáze, vykazuje 

latentní hydraulicitu. Latentně hydraulická látka s vodou nereaguje, k tuhnutí a tvrdnutí 

dochází aţ po přídavku vhodného aktivátoru, coţ jsou roztoky solí alkalických kovů. Jako 

dostupný a osvědčený aktivátor se jeví být vodní sklo. 

Pro pánvovou strusku v průběhu chlazení je dále obvyklý vznik minerálů, které 

mají prostou hydraulicitu. Jsou to minerály, které jsou obvyklé v portlandských cementech 

( -C2S, C3A, méně C3S). V případě strusek je problematický jejich nevyváţený poměr. 

Například vysoký obsah C3A hydratuje velice rychle a způsobuje tzv. falešné tuhnutí. 

Stejný jev se zaznamenal i se struskami obsahujícími MgO. Chemické sloţení strusky 

neumoţňuje vznik hydraulických minerálů v dostatečné míře, aby struska byla snadno 

vyuţitelná v cementářském průmyslu. Pro vznik hydraulických minerálů je kromě 

chemického sloţení důleţitá opět rychlost chlazení. Ta musí být tak intenzivní, aby 

nedošlo k transformaci hydraulického -C2S na nehydraulický -C2S. Zároveň se zamezí 

rozpadu strusky. [35] 

Na obrázku 3 je uvedeno schéma procesu výroby oceli v kyslíkovém konvertoru 

a následné zpracování vzniklé strusky a její vyuţití. 
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Obr. 3.  Schéma procesu výroby oceli v kyslíkovém konvertoru a zpracování strusky [24] 
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6 Moţnosti vyuţití vysokopecní strusky při výrobě betonu 

6.1 Poloprovozní pokusy s výrobou silničního betonu 

Vstupním poţadavkem výzkumu bylo připravit silniční beton za pomocí náhrady 

přírodního kameniva umělým hutním kamenivem z vysokopecní strusky. Normy STN 

73 6123, STN ISO 4103 udávají, jaký druh a frakce kameniva je potřebné pouţít. Také 

popisují, jaký druh cementu, plastifikačních a provzdušňovacích přísad je nutno pouţít. 

Norma určuje i hodnoty, které je nutné dosáhnout při hodnocení kvality daného betonu 

za daný čas, a to 7, 28, 60 a 90 dní, např. pevnost betonu v tahu při ohybu, pevnost betonu 

v tlaku na zlomcích hranolů, konzistenci čerstvého betonu v tahu při ohybu atd. 

Beton se skládá z cementu, kameniva, vody a také z příslušných plastifikačních 

a provzdušňovacích přísad. Na výrobu betonu byla vyuţitá vysokopecní struska – umělé 

hutné kamenivo, produkt Třineckých ţelezáren. Umělé hutné kamenivo se vyrábí pomalým 

ochlazováním tekuté vysokopecní strusky, přičemţ vzniká krystalická hutná struska, která 

se následně drcením zpracovává na kamenivo poţadovaných frakcí. Toto umělé hutné 

kamenivo, pokud má být pouţito pro stavební účely, musí mít předepsané chemické 

sloţení a nesmí podléhat rozpadu. 

Jako záměsová voda při výrobě betonu a jako ošetřovací voda při jeho tuhnutí 

a tvrdnutí byla pouţita pitná voda. Jako superplastifikátor byl pouţit "Stachement 2000" 

a jako provzdušňovací přísada "Microporan". Mnoţství přidávané do betonu určuje 

výrobce těchto přísad na daném výrobku, a to Microporan 0,3–0,4 l na 1 m
3
. Stachement 

2000 se dávkuje v mnoţství 0,5 % z hmotnosti cementu. Volba cementu je závislá 

na způsobu dalšího vyuţívání betonu a poţadavků na jeho vlastnosti. 

Jak předepisuje norma, na výrobu silničních betonů se pouţívá cement CEM I 

42,5 N, vysokopevnostní portlandský cement. Pro porovnání byl na výrobu pouţit i cement 

CEM I 42,5 R, portlandský cement vysoké pevnostní třídy s vysokými počátečními 

pevnostmi. Rozdíl mezi pouţitím cementu CEM I 42,5 N a CEM I 42,5 R podle výsledků 

po 7, 28, 60, 90 dnech nebyl ţádný. 

Beton musí být odolný vůči mrazu, rozpouštěcím solím, dynamickým účinkům 

a obrušování, s vysokou pevností v tahu při ohybu. Je vhodný na stavbu betonových 
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vozovek. Typy silničních betonů a způsoby jejich pouţití jsou v tabulce 5. Poţadavky 

na vlastnosti silničního betonu jsou v tabulce 6. 

Tabulka 5.  Typy silničních betonů a způsoby jejich pouţití [36] 

Značka Oblasti vhodného pouţití 

CB II 

Pro cementobetonové povrchy vozovek I. třídy a místních komunikací funkční 

třídy A2. Tento beton se vyrábí v konzistenci S1 a není tedy vhodný 

pro dopravu v automobilových domíchávačích. 

CB III 
Pro cementobetonové povrchy vozovek II. a III. třídy a sběrné místní 

komunikace a parkoviště pro nákladní automobily. Vyrábí se v konzistenci S2. 

CB IV 
Pro cementobetonové povrchy vozovek místních komunikací, účelových 

komunikací a parkoviště pro osobní automobily. Vyrábí se konzistenci S2. 
 

Tabulka 6.  Poţadavky na vlastnosti silničního betonu [36] 

 
Poţadavek 

dle STN EN 

Průměrná 

hodnota 

Pevnost betonu v tahu při ohybu v N mm
-2

 4,0 4,15 

Pevnost betonu v tlaku na zlomcích hranolů v N mm
-2

 28,0 29,5 

Konzistence čerstvého betonu v tahu při ohybu v mm sednutí kuţele 

S1 

min. 10 

max. 40 

S2 

40 

90 

S2 

min. 60 

max. 85 

Obsah vzduchu v čerstvém betonu min. 5 5,6 

S1 – sednutí kuţele 10–40 mm, S2 – sednutí kuţele 50–90 mm 
 

Poměr drobné a hrubé zrnitosti kameniva byl určen pomocí Fullerovy křivky. Takto 

byl určen procentuální poměr, který z celkového mnoţství kameniva připadá na jednotlivé 

frakce. Jako kamenivo bylo pouţito 100 % umělého hutného kameniva z vysokopecní 

strusky s frakcemi 0–4, 4–8 a 8–16 mm. 

Mikrostruktura vzorku kameniva, zrnitost 0–4 mm, je na obrázku 4. Z obrázku je 

vidět, ţe analyzovaný kousek kameniva měl celistvou strukturu bez výrazných znaků 

krystalizace. Poměrně dobře jsou viditelné hranice jednotlivých zrn ve struktuře. 

 

Obr. 4.  Mikrostruktura kousku kameniva, zrnitost 0–4 mm [37] 
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Zcela jiný charakter struktury nám nabízí obrázek 5, znázorňující mikrostrukturu 

vzorku kameniva, zrnitost 4–8 mm. Zde je zřetelná plná krystalizace analyzovaného 

kousku umělého hutného kameniva z vysokopecní strusky s výrazně vyvinutými částicemi 

vápenatých křemičitanů, pravděpodobně na bázi CaO  SiO2. 

 

Obr. 5.  Mikrostruktura kousku kameniva, zrnitost 4–8 mm [37] 

Obrázek 6 znázorňuje mikrostrukturu vzorku kameniva, zrnitost 8–16 mm. 

Strukturu tvoří větší bloky nevykrystalizované křemičitanové matrice, mezi nimiţ jsou 

uzavřeny menší kousky, vykazující vykrystalizované sloţky. 

 

Obr. 6.  Mikrostruktura kousku kameniva, zrnitost 8–16 mm [37] 

6.2 Výroba betonu 

Mnoţství směsi (umělé hutné kamenivo, cement, voda) vloţené do mísicího 

zařízení bylo přibliţně 95 kg, z čehoţ vzniklo cca 35 litrů betonu. Toto mnoţství betonu 

bylo dostačující na výrobu poţadovaného mnoţství zkušebních tělísek: 3 hranoly 

o rozměrech 100  100  400 mm a 3 krychle o rozměrech 150  150  150 mm. 



 39 

Naváţené mnoţství kameniva a cementu se vysypalo do míchačky a nechalo 

promíchat jednu minutu. Po promísení bylo do směsi přidáno poţadované mnoţství vody, 

plastifikační a provzdušňovací přísady. Celá směs pak byla promíchávána ještě 30 minut. 

Po promíchání byl odebrán zkušební vzorek na určení sednutí kuţele (S2 50–90 mm). 

Při dosaţení poţadovaného sednutí byly naplněny zkušební formy a vzorky betonu se 

nechaly ztuhnout. Ve formě tuhl beton 24 hodin a po jeho vyjmutí z formy byl ponořen 

do vody. Vzorky betonu tuhly ve vodě aţ do doby, dokud nebylo potřebné provést další 

zkoušku, a to po 7, 28, 60, 90 dnech. 

Jednotlivé poměry frakcí kameniva pro zkušební směsi jsou uvedeny v následující 

tabulce 7. 

Tabulka 7.  Jednotlivé poměry frakcí kameniva [37] 

0–4 mm 4–8 mm 8–16 mm 

(%) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Pouţívané mnoţství cementu bylo cca 15 % z celkového mnoţství směsi. 

Minimální potřebné mnoţství vody pouţité do směsi záviselo na vlhkosti kameniva. 

Hlavním parametrem pro správné mnoţství vody pouţité do směsi bylo sednutí kuţele 

S2 50 aţ 90 mm (rozdíl 20 mm). První návrhy sloţení směsi nepřinesly uspokojivé 

hodnoty vlastností vyrobeného betonu, ten byl vhodný jen pro méně náročné aplikace. Aţ 

dalším navrhováním a zkoušením se dospělo ke sloţení směsí, které přinesly beton 

s pevnostními hodnotami, vhodnými pro náročné silniční aplikace. 

V následující tabulce 8 jsou uvedeny výsledky standardního hodnocení betonů, 

u kterých byly dosaţeny nejlepší hodnoty pevnostních vlastností. 

Tabulka 8.  Výsledky standardního hodnocení pevnosti betonů [37] 

Frakce 0–4 mm 4–8 mm 8–16 mm Tlak (MPa) Ohyb (MPa) 

Směs (%) 28 dní 60 dní 90 dní 28 dní 60 dní 90 dní 

č. 1          

č. 2          

č. 3          
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Jak je vidět z výsledků testů, odstáním betonu uţ nedošlo k výrazným změnám 

pevnostních vlastností. Hodnoty pevnostních vlastností narůstaly hlavně prvních 60 dnů 

od výroby betonu. 

Na následujících obrázcích 7 a 8 jsou prezentovány mikrostruktury, zjištěné 

u vzorků, odebraných z betonu, vyrobeného ze směsi 2. 

 

Obr. 7.  Mikrostruktura vzorku betonu, odebraného z krychle [37] 

 

Obr. 8.  Mikrostruktura vzorku betonu, odebraného z hranolu [37] 

Obrázky mikrostruktur dokumentují, ţe hlavní sloţkou v umělém hutném 

kamenivu z vysokopecní strusky, vytvářejícím matrici, je vápenatý křemičitan, 

pravděpodobně na bázi monovápenatého křemičitanu. Při pozornějším zkoumání této 

matrice je vidět, ţe se skládá ze dvou sloţek podobného sloţení. Mikrostruktura betonu, 

odebraného z krychle, dokumentuje i přítomnost další sloţky ve formě tmavých jemných 

jehlic. Jejich sloţení by bylo moţno zjistit na základě rentgenové difrakční analýzy, pokud 

by jejich mnoţství bylo dostatečné vzhledem k citlivosti metody. 
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6.3 Návrh složení směsí na výrobu silničního betonu 

Mnoţství drobného a hrubého kameniva bylo určeno pomocí Fullerovy křivky. 

Mnoţství vody bylo odečteno z tabulky 9. 

Tabulka 9.  Závislost optimálního mnoţství drobného kameniva a záměsové vody 

na maximální velikosti zrna kameniva D [37] 

Maximální 

velikost 

zrna 

kameniva 

D (mm) 

Těţené kamenivo Drcené kamenivo 

% drobného 

kameniva 

v celkovém 

mnoţství 

kameniva 

v absolutním 

objemu 

Mnoţství 

záměsové 

vody 

na 1 m
3
 

betonové 

směsi (l) 

% drobného 

kameniva 

v celkovém 

mnoţství 

kameniva 

v absolutním 

objemu 

Mnoţství 

záměsové 

vody 

na 1 m
3
 

betonové 

směsi (l) 

     

     

     

     

     

     
 

Celkové mnoţství cementu bylo vypočítáno pomocí mnoţství vody a vodního 

součinitele (v/c). Na základě takto získaných údajů bylo definováno sloţení směsí č. 1, 2 

a 3 pro výrobu betonů. Sloţení bylo přepočítáno pro výrobu 1 m
3
 betonu (viz tabulky 10, 

11 a 12). 

Tabulka 10.  Výsledné sloţení pro 1 m
3
 hotového betonu č. 1 [37] 

Frakce kameniva 0–4 mm 4–8 mm 8–16 mm 

Mnoţství (kg)    

Mnoţství cementu (kg)  

Mnoţství vody   

Stacheman (l)  

Microporan (l)  
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Tabulka 11.  Výsledné sloţení pro 1 m
3
 hotového betonu č. 2 [37] 

Frakce kameniva 0–4 mm 4–8 mm 8–16 mm 

Mnoţství (kg)    

Mnoţství cementu (kg)  

Mnoţství vody   

Stacheman (l)  

Microporan (l)  
 

Tabulka 12.  Výsledné sloţení pro 1 m
3
 hotového betonu č. 3 [37] 

Frakce kameniva 0–4 mm 4–8 mm 8–16 mm 

Mnoţství (kg)    

Mnoţství cementu (kg)  

Mnoţství vody   

Stacheman (l)  

Microporan (l)  
 

Zpracovatelnost navrţených betonových směsí se neliší od klasických směsí 

vyrobených s pouţitím přírodního kameniva. Zásadní rozdíl je v mnoţství pouţité vody, 

kdy nasákavost umělého hutného kameniva z vysokopecní strusky vyţaduje větší mnoţství 

vody. Konečnou kontrolu na dostatečné mnoţství přidané vody je třeba udělat na základě 

zkoušky sednutí. Potřeba mnoţství přidané vody závisí i na původní vlhkosti pouţívaného 

kameniva. 

Jak je patrné z hodnot pevnostních vlastností betonů, vyrobených ze tří navrţených 

směsí, betony jsou vhodné pro aplikace při stavbě cest. Vyuţití směsí č. 1 a 3 je při stavbě 

komunikací typu podnikových a místních cest. Hodnoty pevnostních vlastností betonu 

vyrobeného ze směsi č. 2 splňují nároky pro jeho pouţití pro náročnější aplikace, tedy 

při stavbě komunikací typu cest I. a II. třídy. 

Je samozřejmé, ţe konečné rozhodnutí o pouţití kteréhokoliv druhu navrţeného 

betonu je moţné provést aţ po ověření daného betonu během dlouhodobé aplikace přímo 

v terénu. 
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7 Bezcementové betonové směsi s vyuţitím mleté 

granulované vysokopecní strusky 

7.1 Vývoj pojiv na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky 

a jejich aplikační možnosti 

Vyuţití vysokopecní strusky pro přípravu struskoalkalických cementů a betonů. 

Tímto názvem se označují bezslinkové bezsádrovcové hydraulické maltoviny, tvrdnoucí 

na vzduchu i ve vodě. Podstatou jejich přípravy je umletí vhodné strusky na potřebnou 

jemnost a následná alkalická aktivace hydratačních reakcí, které spočívají ve smíchání 

strusky s některým roztokem rozpuštěných sloučenin alkalického kovu (Na nebo K). 

Moţnosti je získání pojiv neobvykle vysokých tlakových pevností a dalších 

výhodných vlastností (např. odolnost vůči zvýšeným teplotám, výborná korozní odolnost, 

nízké hydratační teplo) s širokými moţnostmi uplatnění. 

Hydraulická schopnost strusky závisí na několika faktorech a není moţné ji 

jednoduše odvodit od jejího chemického a mineralogického sloţení, i kdyţ na nich 

primárně závisí. Z chemického hlediska jsou aktivnější strusky zásadité, to jsou ty, v nichţ 

převaţují obsahy CaO a MgO nad obsahy kyselých oxidů, zejména SiO2 a Al2O3. 

Po stránce fázového sloţení zlepšení hydraulických vlastností strusky spočívá 

především ve zvětšení obsahu sklovité fáze v strusce. Toho se dosahuje aplikací rychlého 

chlazení tekuté strusky tlakovou vodou, čímţ se získává tzv. granulovaná struska s více 

neţ 90 % zastoupením skla a s malým podílem krystalických fází melilitového typu (tuhé 

roztoky akermanit – gelenit). 

Reaktivita skla souvisí jednak s jeho chemickým sloţením, které rozhoduje 

o vnitřní struktuře skla, s teplotou taveniny podrobované granulování a s rychlostí chlazení. 

Čím větší je rychlost chlazení struskové taveniny, tím je vyšší transformační teplota 

soustavy a tím větší je specifický objem skla, tedy otevřenější jeho struktura. 

Největší hydraulickou aktivitu mají skla o sloţení leţících v oblasti primární 

krystalizace gelenitu a akermanitu, nebo merwinitu. Aktivita skla roste s obsahem 

mikrooblastí, ve kterých vznikly zárodky krystalických fází. Ve struskových sklech byla 

prokázána přítomnost domén obsahujících velmi malé krystalky merwinitu. Strusky tohoto 
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typu vykazují větší hydraulickou aktivitu, s pozitivním dopadem na pevnosti cementů, 

obsahujících více neţ 50 % strusky. Potvrdilo se, ţe ve struskových sklech jsou přítomny 

mikronehomogenity, které následně mají kladný vliv na jeho reakce s vodou. 

Obdobné souvislosti jsou zatím méně prostudovány v oblasti moţností samotné 

alkalické aktivace vysokopecních strusek. Proto pro sestavení nejvhodnějších receptur 

na přípravu struskoalkalických betonů je třeba experimentální odzkoušení, zaměřené 

na výběr vhodného typu aktivátoru, určení optimální koncentrace účinné sloţky, způsobu 

ošetřování betonů a vytipování moţnosti nejefektivnějšího uplatnění těchto materiálů. 

Aktivátory hydraulických schopností strusek (kromě dříve vyuţívaných způsobů 

účasti cementu, vápna nebo CaSO4) jsou i sloučeniny alkalických kovů, zejména NaOH, 

Na2CO3, nebo křemičitan sodný (vodní sklo), aplikované v mnoţstvích vnášejících 3 aţ 

6 hmot. % Na2O vzhledem k obsahu strusky. Roztoky těchto sloučenin se dávkují k strusce 

ve formě záměsové vody, případně jako její určitý podíl. 

Struskoalkalické betony se liší od betonů na bázi portlandského cementu 

chemickým i mineralogickým sloţením hydratačních produktů, jakoţ i jejich morfologií. 

Základními mineralogickými součástmi struskoalkalických hmot jsou nízko zásadité 

gelovité C-S-H fáze, přecházející na minerály tobermoritového typu, pravděpodobně určitý 

podíl gelu kyseliny křemičité a hydratované hlinitokřemičitany sodné, tedy fáze 

dlouhodobě stálé a málo rozpustné ve vodě. Celá matrice má vyšší hustotu neţ cementové 

matrice, obsahuje méně pórů a zejména menší, často uzavřené póry. S tím souvisí vysoká 

mrazuvzdornost a korozní odolnost struskoalkalických hmot. Významná je i moţnost 

vyuţití nestandardního kameniva nevhodného pro klasické betony, např. s větším podílem 

jílových nebo jiných částic frakce 0–4 mm. [37] 

7.2 Vodní sklo 

Vodní sklo je koloidní roztok křemičitanu alkalického kovu, komerční roztoky mají 

sušinu 35–45 % hmot. pro sodné skla. Pevné vodní sklo se vyrábí tavením sklářského 

písku se sodou a granulací taveniny. 

Na2CO3 + n SiO2  Na2O  n SiO2 + CO2 (A) 

V některých zemích se k výrobě taveniny pevného vodního skla vyuţívá chemická reakce 

síranu disodného se sklářským pískem a s uhlíkem (koksem): 
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Na2CO3 + n SiO2 + C  Na2O  n SiO2 + SO2 + CO (B) 

Tavení písku se sodou probíhá v kontinuální vakuové peci při 1300–1400 °C. 

Měrná hmotnost skloviny je 2410 kg m
-3

. Molární poměr m = SiO2 : Na2O se pohybuje 

v intervalu 2,0 : 3,6. Nejvíce se vyrábí s m = 3,3, coţ odpovídá sklu v blízkosti eutektika. 

Výroba skla s m = 2,0 je náročnější a tavicí zařízení trpí vyššími teplotami a vyšší alkalitou 

lázně. Tavenina se pak vychlazuje a granuluje. [37] 

7.3 Vytvrzování směsí s vodním sklem 

Na vytvrzování směsí s pouţitím vodního skla můţeme pouţít tyto procesy: 

 reverzibilní proces  dehydratace – v tomto procesu jde o sušení studeným 

a horkým vzduchem, mikrovlnné vytvrzování 

 ireverzibilní proces, chemické vytvrzování – pomocí CO2, esterů, 

dikalciumsilikátu C2S ze strusek, případně cementem 

Dehydratací se zajistí směsím nejvyšší pevnost. Vytvrzování vodního skla organickými 

estery je zaloţeno na mechanismu vytvrzování gelu kyseliny křemičité okyselením 

koloidního roztoku křemičitanu sodného podle rovnice: 

N2O  2 SiO2 + 2 H
+
 + H2O  2 SiO2  H2O + 2 Na

+
 (C) 

Vytvrzování vodního skla minerálními kyselinami a oxidem uhličitým probíhá stejným 

mechanismem jako vytvrzování estery, kde se vlastní reakce zúčastní kyselina uvolněná 

při zmýdelnění esterů. Vedlejším produktem chemického způsobu vytvrzování vodního 

skla je vznik solí, které krystalizují a narušují povrch filmu vytvrzeného vodního skla. 

Při procesu samovolného vytvrzování třísloţkových soustav (vodní sklo, C2S, 

voda) vznikají finální hydrosilikáty tobermoritového typu (submikroskopické krystaly), ty 

se pak vylučují ve formě gelu. Prvním krokem procesu samovytvrzování je rychlá 

hydratace C2S s různým mnoţstvím vody. 

Pokud do procesu není přidaná voda, odebírá C2S vodu pro svou hydrataci 

z vodního skla, které na začátku dehydratuje, coţ se projevuje plynulým zvyšováním 

viskozity systému. [37] 
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7.4 Výroba bezcementových betonů 

Na výrobu bezcementového betonu bylo pouţito umělé hutné kamenivo 

z vysokopecní strusky s frakcemi 0–4 a 4–8 mm, mletá granulovaná struska a vodní sklo 

18,15 % na celkové mnoţství kameniva (granulovaná mletá struska, umělé hutné 

kamenivo). 

Naváţené jednotlivé mnoţství mleté granulované strusky a umělého hutného  

kameniva byly vsypané do kolového míchače a promíchané. Po promísení bylo do směsi 

přidáno poţadované mnoţství vodního skla. Celá směs byla promíchávána 5 minut. 

Po skončení míchání byly naplněny zkušební formy, směs ve formách byla upěchovaná 

pneumatickou pěchovačkou. Betonové směsi ve formách tuhly 24 hodin a po odformování 

byly ponořené do vody. Vzorky betonové směsi tuhly volně na vzduchu i ve vodě aţ 

do doby, dokud jich nebylo třeba dát na zkoušku, a to po 7 a 28 dnech. Nebyly zjištěny 

rozdíly pevnosti v tlaku a ohybu při různém tuhnutí zkušebních těles. Výsledky analýz 

pevnosti jsou v tabulce 13. 

Tabulka 13.  Výsledky analýz pevnosti [37] 

Frakce 
Kamenivo 

0–4 mm 

Kamenivo 

4–8 mm 

Granulovaná 

pomletá 

struska 

Vodní sklo 
Pevnost v tlaku Pevnost v ohybu 

7 dní 28 dní 7 dní 28 dní 

Vzorek (%) (MPa) 

A         
 

Jak je vidět z tabulky, odzkoušený bezcementový způsob s vyuţitím mleté 

granulované vysokopecní strusky a vodního skla vedl k výrobě betonu s mimořádně 

vysokými pevnostními vlastnostmi. Pouţití takového betonu resp. vyrobených betonových 

dílů je moţné očekávat při specifických aplikacích, jejichţ posouzení je v kompetenci 

odborníků z oblasti stavebnictví. V kaţdém případě je moţné charakterizovat tento způsob 

jako metodu, kde vyuţitím druhotných surovin připravených z vysokopecní strusky, 

se produkuje materiál s mimořádně vysokými hodnotami pevnosti. 

Výroba bezcementového betonu má svá specifika. Pro jeho výrobu není moţné 

pouţít klasickou betonářskou míchačku, protoţe směs po přidání vodního skla se částečně 

peletizuje. Beton je nutné vyrábět v zařízeních typu kolových míchaček, cihlářských 

hnětačů apod. Výsledná konzistence betonové směsi je také rozdílná v porovnání 

s klasickým betonem. Má plastický charakter a její výslednou podobu před procesem 

tuhnutí je třeba dosáhnout aplikací tlaku buď pěchováním, nebo jiným způsobem. 
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8 Moţnosti vyuţití ocelárenské strusky v asfaltových 

směsích 

8.1 Odběr strusek 

Pro účely výzkumu se odebralo celkem 12 druhů strusek. Sedm strusek se odebíralo 

v tekutém stavu a byly chlazeny ve dvou reţimech. Dále se odebraly tři druhy ocelářských 

strusek z haldy. Soubor byl doplněn o dva vzorky vysokopecní strusky. 

8.1.1 Strusky z tavicího agregátu 

Pro popis strusek závodu Třinecké ţelezárny bylo vybráno šest druhů pánvových 

strusek z aktuální produkce závodu ocelárny, dále jedna struska z kyslíkového konvertoru. 

Struska se odebírala v tekutém stavu přímo z licí pánve bezprostředně po ukončení 

metalurgických procesů v pánvové peci před odjezdem na zařízení plynulého lití. Takto 

se zabezpečilo, ţe odebraná struska je „finální“, v průběhu dalšího jejího pobytu v licí 

pánvi jiţ nedochází k zásadní změně chemického sloţení. V případě kyslíkového 

konvertoru se struska odebrala po ukončení tavby před odpichem do pánve. Strusky byly 

pro kaţdý druh odebírané paralelně ve dvou variantách. Struska se jednak rychle chladila 

ve vodní lázni, další odběr se nechal vychladnout pozvolně v termoizolačním uloţení 

z vláknitého hlinitokřemičitého keramického materiálu. 

Stěţejním úkolem je výběr strusek. Podnik vyrábí několik stovek značek oceli, 

které ovlivňují výslednou jakost strusek. Jednotlivé tavby závodu s ohledem na odlišnost 

produkovaných strusek se rozdělily do šesti skupin. Ty byly zvolené na základě povahy 

struskotvorných přísad, které se dávkují do pánve během procesu na pánvové peci. Vznikly 

tyto kategorie, dle aplikovaných přísad (včetně označení odebraných strusek): 

 Al2O3 + CaF2 (kazivec) strusky 1A a 1B 

 CaSiO3 (wollastonit) strusky 2A a 2B 

 CaO + šamotový zlom strusky 3A a 3B 

 CaO + šamotový zlom + kazivec strusky 4A a 4B 

 Al2O3 + CaO strusky 5A a 5B 

 CaO + kazivec strusky 6A a 6B 
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Z kaţdé skupiny byla odebrána rychle i pomalu chlazená struska. Struska 

z kyslíkového konvertoru byla vybrána náhodně. Chemické sloţení strusek uvádí 

tabulka 14. Sloţení bylo stanoveno v závodě Třinecké ţelezárny metodou rentgenové 

fluorescenční analýzy. Snímky jednotlivých strusek jsou na obrázku 9 aţ 22. 

Tabulka 14.  Chemické sloţení strusek [35] 

Vzorek 

číslo 
Název 

Fe 

celk. 
MnO SiO2 Al2O3 CaO MgO S P2O5 Cr2O3 TiO2 

1A Str. pánvová rychle chlazená 
          

1B Str. pánvová pomalu chlazená 

2A Str. pánvová rychle chlazená 
          

2B Str. pánvová pomalu chlazená 

3A Str. pánvová rychle chlazená 
          

3B Str. pánvová pomalu chlazená 

4A Str. pánvová rychle chlazená 
          

4B Str. pánvová pomalu chlazená 

5A Str. pánvová rychle chlazená 
          

5B Str. pánvová pomalu chlazená 

6A Str. pánvová rychle chlazená 
          

6B Str. pánvová pomalu chlazená 

7A Str. KK rychle chlazená 
          

7B Str. KK pomalu chlazená 
 

 

 

 

Obr. 9.  Rychle chlazená pánvová struska 1A Obr. 10.  Pomalu chlazená pánvová struska 1B 

 

  

Obr. 11.  Rychle chlazená pánvová struska 2A Obr. 12.  Pomalu chlazená pánvová struska 2B 
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Obr. 13.  Rychle chlazená pánvová struska 3A Obr. 14.  Pomalu chlazená pánvová struska 3B 

 

  

Obr. 15.  Rychle chlazená pánvová struska 4A Obr. 16.  Pomalu chlazená pánvová struska 4B 

 

 

 

Obr. 17.  Rychle chlazená pánvová struska 5A Obr. 18.  Pomalu chlazená pánvová struska 5B 

 

 
 

Obr. 19.  Rychle chlazená pánvová struska 6A Obr. 20.  Pomalu chlazená pánvová struska 6B 
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Obr. 21.  Rychle chlazená KK struska 7A Obr. 22.  Pomalu chlazená KK struska 7B [35] 

 

8.1.2 Strusky z haldy a strusky vysokopecní 

Kromě strusek, které se odebíraly přímo z tavicího agregátu, byly odebrány strusky 

z haldy. Odběr z pecního agregátu nerespektuje praktické moţnosti výrobce. Například 

v praktických podmínkách se neuskutečňuje separace strusek dle její jakosti a dochází 

ke vzájemnému míchaní strusek. 

Z haldy byla odebrána pánvová struska a konvertorová struska. Pánvová struska 

obsahovala větší kusy strusek, stejně jako rozpadlý prachový podíl. Konvertorová struska 

byla kusová. Vzhledem k místu a způsobu odběru lze garantovat stáří strusky v rozsahu 

několika dnů, producent tyto strusky označuje „z výskytu“. 

Dále se odebrala Siemens-Martinská kusová struska z haldy, která byla 

vyprodukována před více neţ 20 lety. Po tuto dobu byla struska uloţená na dané haldě. 

Soubor strusek se doplnil o strusky vysokopecní. Odebrané bylo umělé hutné 

kamenivo z vysokopecní strusky, frakce 8–16 mm a vysokopecní struska granulovaná 

nemletá. Chemické sloţení je uvedeno v tabulce 15. Snímky strusek jsou na obrázku 23 aţ 

27. 

Tabulka 15.  Chemické sloţení strusek [35] 

Vzorek 

číslo 
Název 

Fe 

kov 

Fe 

celk. 
FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO 

8 Struska pánvová halda         

9 Struska KK halda         

10 Struska S-M halda         

11 Struska VP kamenivo         

12 Struska GVS nemletá         
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Vzorek 

číslo 
Název S TiO2 Cr Mn Co Sn Ni Hg 

8 Struska pánvová halda         

9 Struska KK halda         

10 Struska S-M halda         

11 Struska VP kamenivo         

12 Struska GVS nemletá         
 

  

Obr. 23.  Struska pánvová halda 8 Obr. 24.  Struska KK halda 9 

 

 
 

Obr. 25.  Struska S-M halda 10 Obr. 26.  Struska VP kamenivo 11 

 

 

Obr. 27.  Struska GVS nemletá 12 [35] 
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8.2 Fázové složení strusek 

Fázové sloţení strusek je závislé na jejich chemickém sloţení a na tepelné historii. 

Hlavní sloţkami strusek jsou CaO, SiO2 a Al2O3. U pánvových strusek obsah těchto oxidů 

tvoří cca 80 %, u dalších ocelářských strusek vlivem zvýšeného obsahu ţeleza tento podíl 

klesá. Pokud se systém strusek zjednoduší na tyto tři oxidy a přepočte se sloţení strusek 

na 100 %, je moţno strusky zanést do rovnováţného třísloţkového fázového diagramu 

CaO-SiO2-Al2O3, obrázek 28. Z uvedeného diagramu je moţno odvodit teoretické fázové 

sloţení strusky. Pro kaţdou zkoumanou strusku jsou z teoretického hlediska v rovnováze 

vţdy tři minerály z uvedených: CaO, C3S, C2S, C3S2, CS, C3A, C12A7, CA, C2AS, CAS2. 

Konkrétní kombinace záleţí na subsystému, v němţ daná struska leţí. V oboru keramiky je 

běţné značení C … CaO, S … SiO2, A … Al2O3, M … MgO, tedy C3S2 – 3 CaO  2 SiO2. 

 
 

Značení Vzorek číslo Značení Vzorek číslo  Název 

1 1A, 1B 7 7A, 7B  Pánvová struska 

2 2A, 2B 8 8  KK struska 

3 3A, 3B 9 9  VP struska 

4 4A, 4B 10 10  S-M struska 

5 5A, 5B 11 11   

6 6A, 6B 12 12   

Obr. 28.  Rovnováţný fázový diagram C-S-A s vyznačenými struskami [35] 
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Sloţení je pouze teoretické (rovnováţné), jelikoţ systém ve skutečnosti tuhne 

v nerovnováţných podmínkách a dále vstupuje ţelezo, mangan, hořčík a další sloţky. 

Je moţno ovšem očekávat, ţe v reálné strusce se objeví některé z výše uvedených 

krystalických fází. Významnou skutečností je, ţe většina z uvedených minerálů vykazuje 

hydraulické vlastnosti. Některé strusky, které byly po odběru rychle chlazené, by měly 

obsahovat skelnou fázi. 

U odebraných strusek se vykonal fázový rozbor, metodou rentgenové difrakce. Ten 

byl realizován na přístroji Bruker D8 Advance, vybaveném pozičně citlivým detektorem 

VANTEC. Jako zdroj rentgenového záření byla pouţita kobaltová lampa (  = 1,78897 Å) 

ţhavená za podmínek U = 35 kV, I = 25 mA. K určení poloh difrakcí na difrakčních 

záznamech byl pouţit software DIFFRACplus BASIC (Bruker AXS.). Pro identifikaci 

přítomných fází byla pouţita databáze PDF 2 Release 2004 (International Centre for 

Diffraction Data). Výskyt jednotlivých fází u analyzovaných strusek je zpracován 

v tabulce 16. 

Tabulka 16.  Fázové sloţení strusek [35] 
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S
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CFS 

Ca60,5xSi2O10xFx 
  

 

               

 
Mayenit (Ma) 

Ca12Al14O33 
                 

Dikalciumsilikát 

-C2S 
                 

Dikalciumsilikát 

-C2S 
                 

Periklas (P) 

MgO 
                 

Fluorit 

CaF2 
                 

Gehlenit 

Ca2Al2SiO7 
                 

Bredigit (B) 

Ca14Mg2(SiO4)8 

                 

Diopsit (D) 

Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6 
                 

Wüstit 

FeO 
                 

Merwinit (M) 

Ca3Mg(SiO4)2 
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Akermanit (A) 

Ca2Mg(Si2O7) 
                 

Trikalciumsilikát 

C3S 
                 

Brownmillerit 

C4AF 
                 

Enstatit (E) 

Mg2Si2O 
                 

CaO 

 
                 

(FeO)x(MgO)y x>y 

 
                 

(MgO)x(FeO)y x>y 

 
                 

Portlandit (P) 

Ca(OH)2 
                 

Monticellit 

CaMgSiO4 
                 

 

8.2.1 Pánvové strusky 

Zkoumané pánvové strusky byly tří druhů. Strusky odebírané v tekutém stavu 

chlazené rychle a chlazené pomalu (vzorky 1A–6B) a struska odebraná z haldy 8. 

Vzorek 8 představuje standardně produkovanou strusku z běţné výroby ocelárny. 

Není známa přesná tepelná historie této strusky a dále není moţné strusku přiřadit 

konkrétní jakosti produkované oceli. Tato struska je směsí strusek z výroby. Struska 

za provozních podmínek chladne pozvolně. Z hlediska fázového sloţení je významná 

skutečnost, ţe dikalciumsilikát je přítomen ve formě , která je hydraulicky neaktivní. 

Důvodem je pomalá rychlost chlazení a tedy dostatečný časový prostor pro vznik této 

modifikace. Vznik -C2S je zodpovědný za rozpad strusky, prachové částice byly součástí 

odebraného vzorku. 

Ze strusek, které se odebíraly v tekutém stavu, je značně odlišná rentgenová 

difrakce u vzorků 2A a 2B. Jedná se o strusku s přídavkem wollastonitu. Podle chemického 

sloţení je obsah SiO2 nejvyšší ze všech sledovaných strusek, poměr C : S = 1 : 1. Podle 

obrázku 28 se tato struska nachází v blízkosti vysokopecní strusky. Tomuto odpovídá 

fázové sloţení. Relativně vysoký obsah SiO2 při rychlém chlazení zabezpečil vznik typicky 

skelné struktury. I v případě pomalého chlazení je skelný stav zřetelný, navíc se vyskytují 

difrakce minerálu gehlenitu. 

V případě dalších pánvových strusek je zaznamenána existence krystalický fází. 

Opakovaně (kromě strusek 3A a 3B) se vyskytuje -C2S a periklas. Na získaných vzorcích 

není markantní rozdíl fázového sloţení mezi rychle a pomalu tuhnoucími struskami. 
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U rychle chlazených strusek se nevyskytuje protáhlé maximum difrakčních intenzit, 

které je charakteristické pro sklo (výjimkou je struska 2A). V případě dvojic strusek 1A–

1B a 4A–4B se u pomalu chlazených strusek zaznamenala přítomnost -C2S. Je moţno 

tvrdit, ţe v případě strusek 1A–1B je četnost modifikace gama větší právě u pomalu 

chlazené strusky (1B) a v případě dvojice 4A–4B se nízkoteplotní gama modifikace 

u rychle chlazené strusky (4A) nevyskytuje. 

Fotografie uvedené zjištění potvrzují. U pomalu chlazených strusek s prokázanou 

přítomností -C2S (1B a 4B) je vidět jemný prachový podíl. Bylo uvedeno, ţe k rozpadu 

strusky dochází v průběhu modifikační změny -C2S  -C2S. 

8.2.2 Strusky z ocelářských pecí 

Přes úsilí posoudit vliv rychlosti chlazení na fázové sloţení strusek se v případě 

vzorků z kyslíkového konvertoru nedosáhlo ţádného rozdílu. Rentgenové záznamy strusek 

7A (rychle chlazená) a 7B (pomalu chlazená) jsou téměř identické. Je zaznamenán výskyt 

brownmilleritu, -C2S a jelikoţ struska obsahuje značný podíl ţeleza, tak i wüstitu. 

Obdobné fázové sloţení vykazuje struska z kyslíkového konvertoru (9), odebraná 

na haldě. V tomto případě je přítomen navíc CaO. Ten můţe být zdrojem problémů, pokud 

proběhne jeho hydratace po aplikaci strusky pro stavební účely ve formě kameniva. Změna 

se projeví objemovou nestálostí. 

Jako fázově bohatá se jeví struska ze Siemens-Martinské pece. Shodně se struskou 

z kyslíkového konvertoru je přítomen brownmillerit a -C2S, dále se vykytuje monticellit 

a směsné oxidy ţeleza a hořčíku. Vápno na rozdíl od předešlého případu je ve strusce jiţ 

hydratované a je ve formě portlanditu. Objemová změna z důvodu hydratace vápna jiţ 

nehrozí. 

8.2.3 Vysokopecní strusky 

Pro úplnost se odebraly strusky z vysoké pece. Vzorek 11 představuje strusku 

krystalickou a jedná se o kamenivo. Fázové sloţení je dobře krystalické (vyšší intenzity 

difrakcí) a je obsaţen pouze akermanit a gehlenit, coţ jsou v literatuře běţně uváděné 

minerály pro vysokopecní strusku. 
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O dobré účinnosti granulační linky pro zpracování vysokopecní strusky svědčí 

rentgenový záznam granulované vysokopecní strusky (12). Záznam neobsahuje píky 

krystalických fází, zaznamenán je typický průběh pro skelnou neboli amorfní strukturu. 

8.2.4 Alkalická aktivace strusek 

Pro alkalickou aktivaci se vybíraly pouze strusky, které byly původně odebírané 

v tekutém stavu. Strusky se rozemlely na granulometrii, která odpovídá měrnému povrchu 

cca 350 m
2

kg
-1

 (podle Blaina). Primárně se zkoušely strusky rychle chlazené. Vysoký 

podíl krystalických fází byl zřetelný jiţ v průběhu mletí. Zaznamenali se vysoké nároky 

na dobu mletí. Ta se pohybovala v hodinách, ne zřídka aţ 10 hodin. 

Struska se aktivovala vodním sklem, jehoţ silikátový modul 
ONa

SiO

s
n

n
M

2

2  byl 

upraven přídavkem roztoku NaOH na hodnotu 2,00. Směs se homogenizovala a následně 

dovlhčila, aby vytvářené směsi jevili vizuálně stejnou konzistenci. Připravená hmota 

se odlila do kovových forem velikosti 20  20  20 mm a zhutnila na vibračním stolu. 

Formy se uloţily na 24 hodin do hydratačního boxu (relativní vlhkost 99 %), následně 

se vzorky odformovaly. Dále opět pokračovalo uloţení v hydratačním boxu. Po 2, 7 

a 28 dnech hydratace se stanovila pevnost v tlaku připravených vzorků. Zjištěná pevnost 

byla hlavním ukazatelem pro posouzení vhodnosti strusek k alkalické aktivaci. Naměřená 

data jsou uvedena v tabulce 17. 

Tabulka 17.  Pevnost v tlaku a objemová hmotnost aktivovaných strusek [35] 

Směs 

(typ oc. 

strusky) 

Sloţení 
Pevnost v tlaku 

(MPa) 

Objemová 

hmotnost (kg m
-3

) Oc. 

struska 
GVS 

Obsah 

vody 

Dávka 

Na2O 
Doba hydratace (dny) 

(hm. %) (ml) (hm. %) 2 7 28 2 7 28 

1A           

1A           

2A           

3A           

3A           

3B           

4A           

5A           

6A           

6B           

7A           

2B           

4B           

8           
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Primárně se aktivovaly strusky rychle chlazené, u kterých je moţno očekávat lepší 

latentní hydraulicitu. Pro srovnání se dále aktivovaly některé pomalu chlazené strusky. 

U některých strusek (4A, 5A, 6A, 6B, 7A) došlo v průběhu jejich aktivace k příliš 

rychlému tuhnutí směsí. V tomto případě nebylo moţné připravit zkušební tělíska 

s obsahem 100 % ocelářské strusky, jelikoţ hmota v průběhu homogenizace tuhla. 

Při pohledu na jejich fázové sloţení je moţno si povšimnout, ţe tyto strusky (kromě 7A) 

obsahují periklas. Jeho hydratace probíhá rychle a dochází k falešnému tuhnutí směsi. 

Tento jev se částečně zaznamenal i u strusky 1A, kdy vlivem rychlosti tuhnutí směsi z čisté 

ocelářské strusky se jiţ špatně odlévaly do forem. Naopak velice dobře se podařila aktivace 

strusky 2A. Ta vykazuje skelnou strukturu a pevnost v tlaku po 28 dnech na úrovni 

81 MPa po 28 dnech hydratace je velice uspokojivá. Obdobně dobré výsledky se dosáhly 

u dvojice strusek 3A–3B. Je zajímavé, ţe vyšší pevnosti se dosáhly u 3B, coţ je pomalu 

chladnoucí struska. Rentgenové záznamy těchto strusek jsou však vzájemně velice 

podobné. 

Z důvodu rychlého tuhnutí směsi z čistých ocelářských strusek se připravily směsi, 

kde podíl ocelářské strusky tvořil 30 hm. % a 70 hm. % tvořila granulovaná vysokopecní 

struska. Její schopnost alkalické aktivace je dlouhodobě ověřená a pevnost v tlaku z čisté 

granulované vysokopecní strusky při stejné dávce Na2O po 28 dnech hydratace přesahuje 

100 MPa. V případech kombinovaného sloţení aktivovaných směsí se dosáhlo zlepšení 

zpracovatelnosti strusek, problém rychlého tuhnutí se nezaznamenal a rovněţ došlo 

k nárůstu pevnosti. 

Dobrým zjištěním je skutečnost, ţe i pomalu chladnoucí strusky se podařilo 

aktivovat. Jiţ byla zmíněná výborná pevnost strusky 3B, ale i výsledky strusek 2B a 4B 

jsou uspokojivé. 

Naopak nepříjemným zjištěním je pokles pevnosti v průběhu hydratace u strusky 

4A, kdy pevnost po 28 dnech hydratace je niţší neţ počáteční pevnost ve shodě s poklesem 

objemové hmotnosti. 

Do skupiny aktivovaných strusek byla dále zařazena struska 8, odebraná z haldy. 

Jedná se o strusku ze standardního výskytu ocelárny bez jakéhokoliv cíleného zásahu 

na průběh chlazení. Tato struska prokázala hydratační schopnost, coţ je velice slibné 

pro hledání praktických aplikací získaných výsledků. 
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9 Ověření vhodnosti pouţití struskového kameniva 

v asfaltových směsích 

9.1 Posuzované kamenivo a laboratorní zkoušky 

Hodnotila se moţnost pouţití umělého kameniva z martinské strusky pro výrobu 

asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton, včetně návrhu asfaltových směsí 

označených ACO 11, ACO 8, ACL 22 a ACP 16. 

Posuzováno bylo celkem osm frakcí umělého kameniva. Drobné kamenivo (dle 

křivky zrnitosti 0/0,25), směsné kamenivo frakce 0/5,6, hrubé kamenivo frakce 5,6/8, 

5,6/11, 8/11, 8/16, 11/22 a 16/22.  

Posouzení bylo provedeno na základě provedených laboratorních zkoušek 

kameniva s ohledem na vyuţití pro výrobu asfaltových směsí. Pro výrobu asfaltových 

směsí byly navrţeny nejpouţívanější typy asfaltových směsí uvedených výše. Provedené 

laboratorní zkoušky pro zhodnocení vhodnosti zkoušených kameniv: 

 stanovení zrnitosti – sítový rozbor (ČSN 933-1) 

 stanovení mnoţství jemných částic (ČSN 933-1) 

 stanovení tvaru zrn – tvarový index (ČSN EN 933-4) 

 stanovení odolnosti proti drcení metodou Los Angeles (ČSN EN 1097-2) 

 stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti (ČSN EN 1097-6) 

 zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání (ČSN EN 1367-1) 

9.2 Použití zkoušených kameniv pro výrobu asfaltových směsí 

Posouzení výsledků provedených zkoušek bylo provedeno dle ČSN EN 13043 

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních 

a jiných dopravních ploch, vybrané poţadavky na kamenivo určené pro výrobu asfaltových 

směsí byly stanoveny dle ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – 

Část 1: Asfaltový beton. 
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9.2.1 Geometrické vlastnosti 

Drobné kamenivo (dle křivky zrnitosti 0/0,25) 

Jedná se o kamenivo specifikované jako drobné kamenivo. Dle zrnitosti odpovídá 

vzorek frakci 0/0,25, s obsahem jemných částic 49,1 %. V asfaltových směsích můţe plnit 

funkci fileru, jako doplnění jemných částic pro poţadovanou křivku zrnitosti dle 

příslušného typu asfaltové směsi. Vzorek nelze zařadit dle ČSN EN 13043 Kamenivo 

pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných 

dopravních ploch. 

Směsné kamenivo frakce 0/5,6 

Zrnitost zkoušeného vzorku vyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové 

směsi (kategorie GA90). Obsah jemných částic splňuje poţadavky kategorie f10 a vyhovuje 

poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové směsi. Na základě výsledků provedených 

zkoušek lze konstatovat, ţe směsné kamenivo frakce 0/5,6 splňuje poţadavky pro výrobu 

asfaltových směsí dle výše uvedených ČSN EN. 

Hrubé kamenivo frakce 5,6/8 

Zrnitost zkoušeného vzorku nevyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu 

asfaltové směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie GC90/15, GC85/15, podkladní vrstva 

GC90/20, GC85/20), vysoké podsítné, 34 %. Obsah jemných částic nesplňuje poţadavky 

kategorie f2, splňuje poţadavky kategorie f4. Vzorek splňuje poţadavek kategorií dle druhu 

asfaltové směsi (kategorie SI30, SI35, SI50). Na základě výsledků provedených zkoušek lze 

konstatovat, ţe hrubé kamenivo frakce 5,6/8 nesplňuje ve všech zkoušených parametrech 

poţadavky pro výrobu asfaltových směsí dle výše uvedených ČSN EN. 

Hrubé kamenivo frakce 5,6/11 

Zrnitost zkoušeného vzorku vyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové 

směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie GC90/15, GC85/15, podkladní vrstva GC90/20, 

GC85/20). Obsah jemných částic splňuje poţadavky kategorie f2. Vzorek splňuje 

poţadavek kategorií dle druhu asfaltové směsi (kategorie SI30, SI35, SI50). Na základě 

výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, ţe hrubé kamenivo frakce 5,6/11 splňuje 

ve všech zkoušených parametrech poţadavky pro výrobu asfaltových směsí dle výše 

uvedených ČSN EN. 
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Hrubé kamenivo frakce 8/11 

Zrnitost zkoušeného vzorku nevyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu 

asfaltové směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie GC85/15, podkladní vrstva GC85/20), 

vysoké podsítné, 16 %. Obsah jemných částic splňuje poţadavky kategorie f2. Vzorek 

splňuje poţadavek kategorií dle druhu asfaltové směsi (kategorie SI30, SI35, SI50). 

Na základě výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, ţe hrubé kamenivo frakce 8/11 

nesplňuje ve všech zkoušených parametrech poţadavky pro výrobu asfaltových směsí dle 

výše uvedených ČSN EN. 

Hrubé kamenivo frakce 8/16 

Zrnitost zkoušeného vzorku vyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové 

směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie GC90/15, GC85/15, podkladní vrstva GC90/20, 

GC85/20). Obsah jemných částic splňuje poţadavky kategorie f2. Vzorek splňuje 

poţadavek kategorií dle druhu asfaltové směsi (kategorie SI30, SI35, SI50). Na základě 

výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, ţe hrubé kamenivo frakce 8/16 nesplňuje 

ve všech zkoušených parametrech poţadavky pro výrobu asfaltových směsí dle výše 

uvedených ČSN EN. 

Hrubé kamenivo frakce 11/22 

Zrnitost zkoušeného vzorku vyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové 

směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie GC90/15, GC85/15, podkladní vrstva GC90/20, 

GC85/20). Obsah jemných částic splňuje poţadavky kategorie f2. Vzorek splňuje 

poţadavek kategorií dle druhu asfaltové směsi (kategorie SI30, SI35, SI50). Na základě 

výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, ţe hrubé kamenivo frakce 11/22 splňuje 

ve všech zkoušených parametrech poţadavky pro výrobu asfaltových směsí dle výše 

uvedených ČSN EN. 

Hrubé kamenivo frakce 16/22 

Zrnitost zkoušeného vzorku nevyhovuje poţadovaným kategoriím dle druhu 

asfaltové směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie GC90/15, GC85/15, podkladní vrstva 

GC90/20, GC85/20), vysoké podsítné, 53 %. Obsah jemných částic splňuje poţadavky 

kategorie f2. Vzorek splňuje poţadavek kategorií dle druhu asfaltové směsi (kategorie SI30, 

SI35, SI50). Na základě výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, ţe hrubé kamenivo 

frakce 16/22 nesplňuje ve všech zkoušených parametrech poţadavky pro výrobu 

asfaltových směsí dle výše uvedených ČSN EN. 
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9.2.2 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Hrubé kamenivo frakce 8/16 

Odolnost proti drcení metodou Los Angeles zkoušeného vzorku vyhovuje 

poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie 

LA25, LA30, podkladní vrstva LA30, LA40). Nasákavost zkoušeného vzorku nevyhovuje 

poţadovaným kategoriím dle druhu asfaltové směsi (obrusná a loţní vrstva, kategorie 

WA24 1, WA24 2, podkladní vrstva WA24 2). Vzhledem k nevyhovující nasákavosti bylo 

přistoupeno ke zkoušce odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Odolnosti proti 

zmrazování a rozmrazování zkoušeného vzorku nevyhovuje poţadovaným kategoriím dle 

druhu asfaltové směsi. 

Výsledky laboratorních zkoušek charakterizující geometrické vlastnosti kameniva 

ukazují na relativně velký rozptyl výsledků zkoušek, hlavně co se týče zrnitostí 

a homogenity. Tyto parametry lze výrobně zlepšit způsobem výroby a uloţením 

upraveného materiálu. Pozitivem dosaţených výsledků kameniva jsou poměrně dobré 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, především v oblasti mechanických vlastností. Fyzikální 

vlastnosti jsou zatíţeny vysokou pórovitostí materiálu, projevující se především svou 

nasákavostí a trvanlivostí kameniva. S tímto jevem je nutno počítat v rámci návrhu 

asfaltových směsí. 

Omezující kriterium je jiţ uvedená zvýšená nasákavost kameniva, projevující se 

ve zvýšené absorpci asfaltu navrţené asfaltové směsi. Dalším negativem je moţná 

rozpadavost kameniva v závislosti na jeho stáří. Navrţené asfaltové směsi ACO 11, 

ACO 8, ACL 22 a ACP 16 s přihlédnutím na výše uvedené skutečnosti se zvýšenou 

dávkou asfaltu splňují poţadavky normy ČSN EN 13108-1. [38] 
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10 Závěr 

Při výrobě klasických silničních betonů, kdy v betonové směsi bylo nahrazeno 

klasické přírodní kamenivo umělým hutním kamenivem z vysokopecní strusky, byl 

proveden rozsáhlý výzkum, týkající se podílu jednotlivých frakcí vysokopecního umělého 

hutního kameniva, mnoţství a druhu pouţitého cementu a potřebného mnoţství vody. 

Na základě výsledků byly specifikovány tři betonové směsi, které vytvářely beton 

s nejlepšími hodnotami pevnostních vlastností, určenými pevností v tlaku (krychle) 

a pevností v tahu za ohybu (hranol). Beton vyrobený ze směsi č. 2 splňuje nároky 

na silniční beton pro silniční komunikace I. a II. třídy s tím, ţe pevnost v tahu 

za současného ohybu je mírně překročena, hodnoty pevnosti v tlaku jsou mírně niţší neţ 

normované. U dalších dvou směsí betony nedosahují úplně hodnot pevnosti, stanovené 

normou a jejich pouţití je spíše pro místní nebo vnitrozávodní komunikace. Normované 

hodnoty pevností betonů pro běţné stavební pouţití jsou dva aţ třikrát niţší neţ hodnoty 

pro silniční betony. V této oblasti pouţití betonů, vyrobených ze struskového štěrku, 

nejsou ţádné problémy. Před začátkem pouţívání navrţených betonových směsí 

pro výrobu betonů je potřebné jejich testování během delšího času v skutečných 

podmínkách zátěţe silniční dopravou. 

U výroby bezcementových betonů byla navrţena a vyzkoušena směs, skládající 

se z vysokopecního štěrku, mleté granulované vysokopecní strusky jako náhrady za cement 

a aktivátoru vytvrzování vodního skla. Ze směsi byl připraven beton s vysokými 

hodnotami pevnostních parametrů, podstatně převyšujících hodnoty parametrů silničních 

betonů. U navrţené směsi bylo třeba zvolit rozdílný způsob přípravy betonové směsi 

a jejího dalšího zpracování v porovnání s klasickými betony. Vynikající pevnostní 

vlastnosti, které nebyly ovlivněny ani působením vodního prostředí, nabízejí myšlenky 

specifického vyuţití tohoto materiálu. 

Naměřené hodnoty prokázaly, ţe ocelárenské strusky zejména pánvové vykazují 

latentní hydraulicitu. Po ověření vhodnosti pouţití struskového kameniva vyrobeného 

z ocelárenských strusek v asfaltových směsích se zvýšenou dávkou asfaltu splňují 

poţadavky normy ČSN EN 13108-1, s přihlédnutím na zvýšenou nasákavost a moţnou 

rozpadavost kameniva. Prozatím získané výsledky lze povaţovat za uspokojivé. Otevírá se 

řada moţností pro materiálové vyuţití těchto odpadních látek v pojivových systémech. 
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