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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá vyuţitím struskového kameniva z Vysokých pecí společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., které je odpadem při výrobě surového ţeleza, jeho výrobou, 

zpracováním a vlastnostmi tohoto kameniva. Zásadami pouţití a výrobu technologické linky 

struskového kameniva pro dálnici, propočtem nákladů  a porovnáním vlastností struskového 

kameniva s kamenivem přírodním. 

 

Klíčová slova: kamenivo, struskové kamenivo, zpracování, technologická linka, propočet 

nákladů 

 

Summary 

 

This thesis addresses the use of slag aggregate of blast furnaces ArcelorMittal Ostrava to 

waste in the production of pig iron, its production, processing and properties of aggregates. 

Principles for use and manufacture of technological lines slag aggregates for highway, costing, 

and comparing the performance of slag aggregate with natural aggregate. 

 

Keywords: aggregates, slag aggregate, processing, technology line, costing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

České zkratky  

ČSN česká státní norma  

ČSN ISO česká státní norma vzniklá převzetím normy ISO  

HGF Hornicko-geologická fakulta  

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

MŢP ministerstvo ţivotního prostředí 

ČSN EN česká státní norma dle evropské normy 

Sb. Sbírka 

DPH Daň z přidané hodnoty 

 

Cizojazyčné zkratky  

ISO International Organization for Standardization  

DIN - Německé technické normy 

 

Značky 

V volt  

Hz hertz 

kW kilowatt 

MW/h megawatt/hodinu 

Mg mangan 

CaO oxid vápenatý 

MgO oxid manganatý 

SiO2 oxid siřičity 

Al2O3 oxid hlititý 

ZnO oxid zinečnatý 

PbO, oxid olovnatý 

PbS sulfid olovnatý 

FeO oxid ţeleznatý 



 

   

Fe2O3 oxid ţelezitý 

S síra 

S2 sulfid 

MnO oxid manganatý 

C2S sulfid uhličitý 

Fe
2

 Sloučeniny ţeleznaté 

Fe
3+

 Sloučeniny ţelezité 

MnS sulfid mangatatý 

Mn(OH) hydroxid manganatý 
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1. ÚVOD 

 

Kamenivem se rozumí zrnitý (sypký) anorganický materiál přírodního nebo umělého 

původu, s velikostí zrna do 125 mm, který je určen pro stavební účely.  

Vlastnosti kameniva jsou ovlivněny především jeho původem, tj. mineralogickým sloţením a 

obsahem dalších sloţek. 

Naprostá většina kameniva, pouţívaného ve stavebnictví, je kamenivo přírodní, pocházející 

z přírodních hornin vyvřelého, usazeného nebo přeměněného původu. Přírodní kamenivo 

představuje jeden z nejrozšířenějších stavebních materiálů. Je to nejpouţívanější přírodní 

materiál vůbec. Celosvětová produkce drceného kameniva a štěrkopísků se v současnosti 

odhaduje na 16 000 000 tun za rok, coţ představuje zhruba 50 % všech surovin těţených 

člověkem ze zemské kůry.   

 

 

Obr. 1 Kamenolom Jakubčovice nad Odrou (zdroj : foto autora) 
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2 .KAMENIVO 

 

Kamenivo je moţno rozdělit podle celé řady hledisek (Adámek et al. 1997, Svoboda et al. 

2004).  

 

2.1. Původ a vznik kameniva 

 

přírodní – anorganické kamenivo získané těţením nebo drcením přírodních hornin. 

K procesu horniny došlo fyzikálně-mechanickým procesem, a to buď přirozeným 

zvětráváním, nebo drcením v drtičích. 

umělé – kamenivo anorganického původu, které vzniklo za přispění člověka , nejčastěji 

tepelným procesem (tavba kovů, spalování, termická expandace). 

recyklované – kamenivo anorganického původu, které bylo dříve pouţito jako stavební 

materiál ve stavebních konstrukcích. 

 

 2.2 Vlastnosti kameniva 

 

Způsob vzniku zrn 

 

těžené – jsou to horniny typu písků, štěrků a štěrkopísků, které vznikají zvětráváním starších 

hornin a následným transportem vodou, ledovcem nebo větrem. Těţené kamenivo se 

zpravidla vyznačuje zaoblenými tvary jednotlivých zrn a ohlazeným povrchem, které 

vznikají v souvislosti s transportem zvětralé horniny.  

drcené – kamenivo nejčastěji přírodního původu, které vzniká „umělým“ drcením větších 

kusů horniny a následným tříděním. Můţe vznikat také drcením jiných anorganických 

materiálů, např. vysokopecní strusky. Drcené kamenivo je zpravidla charakteristické 

nepravidelným, ostrohranným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným lomových povrchem.   
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Objemová hmotnost 

 

pórovité – kamenivo s objemovou hmotností do 2000 kg.m
-3

. Z přírodních kameniv se jedná 

např. o vulkanické tufy a tufity, pemzu nebo křemelinu. Ze skupiny umělých kameniv mezi 

pórovitá kameniva patří škvára, keramzit, expandovaný perlit, expandovaný vermikulit. 

Pórovité kamenivo nachází uplatnění při výrobě lehkých malt, omítkových směsí a betonů.  

hutné – kamenivo s objemovou hmotností v rozmezí 2000 – 3000kg.m
-3

.Mezi hutná 

kameniva patří většina těţených nebo drcených přírodních kameniv křemene, ţivců, kalcituů. 

Z umělých kameniv se uplatňuje zejména vysokopecní struska.  

těžké – kamenivo s objemovou hmotností nad 3000 kg.m
-3

.Z přírodních hornin mohou těţké 

kamenivo poskytovat některé vyvřelé nebo přeměněné horniny s vysokým obsahem tmavých 

minerálů, bohatých na Fe a Mg, jako jsou masivní čediče nebo amfibolity. Mezi těţká 

kameniva mohou patřit také některé minerály přírodního nebo syntetického původu  

Těţké kamenivo se pouţívá zejména pro přípravu speciálních těţkých betonů, které slouţí 

jako ochrana proti radioaktivnímu nebo rentgenovému záření, a to zejména v jaderné 

energetice, výzkumu nebo zdravotnictví. Syntetický korund má, kromě vysoké hustoty, také 

velmi vysokou tvrdost (stupeň 9 podle Mohsovy stupnice tvrdosti), takţe můţe slouţit jako 

kamenivo do betonů na mechanicky odolné podlahy nebo vozovky s nízkým obrusem. 

  

Obr. 2 Zpracování kameniva (zdroj : foto autora) 
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Velikost zrn: 

drobné – kamenivo o velikosti zrna do 4 mm včetně, 

hrubé – kamenivo s velikostí zrna 4 aţ 125 mm. 

Kamenivo dodávané jako určitá frakce je vţdy v daném frakčním rozmezí vytříděno pouze 

přibliţně. Kaţdá frakce tedy obsahuje určitý podíl zrn menších nebo větších neţ je uvedené 

frakční rozmezí. Podíl zrn, které jsou menší označujeme jako podsítné, zrna, která jsou větší 

tvoří nadsítné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Přírodní kamenivo (zdroj : foto autora) 
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3. STRUSKOVÉ KAMENIVO 

 

Výroba struskového kameniva 

 

Vysokopecní struska je kamenivo umělého původu a je odpadem při výrobě surového ţeleza, 

ale ve stavebnictví je vyhledávanou druhotnou surovinou. V  očích veřejnosti byla struska, 

vznikající při vysokopecním pochodu v  minulosti hodnocená jako odpad a spojovaná s jejím 

vyléváním na haldě a září na obloze nad Ostravou. Vyuţití hutnických strusek se opírá o 

zkušenosti celých desetiletí. 

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

J.Payne , jiţ asi od  roku 1880 trvá uţití strusky jako hnojivo – Thomasova moučka. 

V roce 1882 byl vyroben první hutní cement a také uplatnění vysokopecní strusky se začalo 

vyuţívat při stavbě silnic a v roce 1927 byly vydány první směrnice. Jedním z nejstarších 

produktů ze strusky byly odlévané stavební kostky. 

Pro tuto technologii a pouţití byly vhodné strusky kyselé, kde je poměr zásaditých kysličníků 

(CaO, MgO) ke kyselým (SiO2, Al2O3) do 1. Vývoj vysokopecní technologie ukázal, ţe nejen 

u nás, ale i v kaţdé zemi, kde je v provozu vysoká pec se vyuţívá struska na různé účely. 

 

Vysokopecní struska vzniká ve vysoké peci po roztavení a vzájemné reakci vysokopecní 

vsázky a redukčního plynu. Jednou ze sloţek je vápenec ,jehoţ rozkladem vzniká CaO. Oxid 

vápenatý je obsaţen rovněţ v aglomerátu a ocelářské strusce. Po vyredukování ţeleza tvoří 

strusku směs oxidů CaO, MgO, Al2O3, SiO2 , FeO, MnO, P2O5, TiO2. Při tavení ţelezné rudy 

vzniká zhruba stejný objem ţeleza a strusky za teplot kolem 1 800 °C . Minerály, které 

strusku tvoří, jsou proto velmi často kostrovité z důvodu rychlého tuhnutí křemičitanové 

taveniny.  

Jako hlavní sloţky se vyskytují melilit, merwinit, diopsid a jiné pyroxeny, plagioklas, olivín. 

Vedlejší sloţky jsou monticellit, rankinit, pseudowollastonit (vesměs silikáty kalcia) a 

oldhamit. 
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C + O2  CO2 

C + ½ O  CO 

C + CO2  2 CO 

Fe2O3  Fe3O4 (tj. FeO · Fe2O3) FeO  Fe 

3 Fe2O3 + CO  2 Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO  3 FeO + CO2 

FeO + CO  Fe + CO2 

 

Obr. 4 Schéma Vysoké pece a chemické reakce probíhající ve vysoké peci(zdroj : Systém 

jakosti jeho certifikace jako impuls k uplatnění kameniva z vysokopecní strusky na trhu. 

vydal.Vysoké pece Ostrava-Kunčice) 
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Základní způsob technologie výroby struskového kameniva je postupné klopení pánví do 

struskové jámy ( slupkové úseky) a pak její odtěţení. Proces struskové jámy zahrnuje klopení 

tenkých vrstev – slupek, coţ je zbytek ztuhlé strusky po vygranulování.Tekutá struska se lije 

do úseků jen kdyţ nelze z jakéhokoliv důvodu strusku granulovat. Po zaklopení úseku-jam je 

struska chlazená vodou cca 5 dnů. Klopení struskové pánve pomocí rypadla ( bagru) se 

provádí pokud obsah pánve nevypadl vlastní tíhou. K vybití se pouţívá hydraulické rypadlo s 

přídavným zařízením koule, který je zdrojem silového působení na pánev. 

Jámy se střídavě plní, odtěţují a kusovitá struska se dále zpracovává drcením pro vyuţití 

hrubého kameniva. V praxi se můţe doba chlazení zkrátit ostřikováním horké strusky 

regulovaným mnoţstvím vody, ačkoliv to zvyšuje mnoţství nepříjemného zápachu. Pokud se 

provádí náleţitým způsobem, pak se veškerá spotřebovaná chladící voda zcela odpaří.  

Procesem struskové jámy se tvoří kusovitá struska, která je ţádoucí surovinou pro stavbu 

silnic. Čas chlazení má velký vliv na kvalitu vzniklé kusové strusky. Chlazení vodou také 

zlepšuje mikrostrukturu pro dosaţení lepších mechanických vlastností.  

 

  

Obr. 5 Strusková jáma (zdroj : foto autora) 
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Po vytěţení z jam se struska podrobuje drcením a tříděním. Základním úkolem odvalu 

strusky je maximální vyuţití vysokopecní strusky na štěrk a minimalizace ukládání do tělesa 

haldy. Těţba se provádí pomocí elektrických nebo hydraulických rypadel s naftovým 

pohonem. Během těţby musí být struska zkrápěna vodou, aby se sníţila prašnost a zároveň 

měla optimální vlhkost tak, aby nedocházelo k nalepování materiálu na sítech a skluzech 

štěrkovny. Roztříděné kamenivo se dopravuje na skládku nebo přímo spotřebiteli. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Zkrápění struskové jámy (zdroj : foto autora) 
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3.1 Vlastnosti struskového kameniva 

 

Vlastnosti kameniva se rozdělují na geometrické, fyzikální, mechanické a chemické. 

Struskové kamenivo má řadu odlišností proti přírodnímu drcenému kamenivu. Má vhodný 

tvar, ale horší mechanické vlastnosti, jsou křehké a s otevřenými póry. Příznivá je povrchová 

drsnost a přilnavost k asfaltu.  

 

 

 

 

 

Obr. 7 Poměr minerálů ve strusce 

(zdroj : Systém jakosti jeho certifikace jako impuls k uplatnění kameniva z vysokopecní 

strusky na trhu. vydal.Vysoké pece Ostrava-Kunčice) 
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Geometrické vlastnosti 

Ve výrobnách struskového kameniva se třídí na frakce podle ČSN 72 1511: 0-8, 8-16, 16-32, 

32-63, 63-125, 0-200 

Poţadavky na nadsítné a podsítné podle ČSN 72 1512 jsou u kameniva z vysokopecní 

strusky obvykle splněny. 

Otlukovost u vysokopecní strusky je cca 40 aţ 50 % a vlivem dopravy a manipulace narůstá. 

Zrna jsou přibliţně kubického tvaru ze zaoblenými hranami. Podíl zrn má tvarový index 3. 

 

Fyzikálně mechanické vlastnosti 

Objemová hmotnost zrn je u vysokopecní strusky obvykle 2000 aţ 2800 kg/m
3
. 

Nasákavost je obvykle v mezích 0,5 aţ 5 %. Ohladitelnost hrubého kameniva ze strusky se 

zatřiďuje mezi nejlepší, pro obrusné vrstvy a jsou dosahovány hodnoty součinitele 

ohladitelnosti 0,47 aţ 0,62 % 

Přilnavost kameniva k asfaltu je obvykle dobrá aţ výborná. 

 

Chemické vlastnosti  

Obsah síry vyjádřený SO3  podle ČSN 72 1512 je u vysokopecní strusky obvykle v rozsahu 

0,8 aţ 3 %. V čerstvě vyrobené strusce mohou probíhat chemické reakce charakteru rozpadu, 

které mohou být aţ 30 %. Pouţitím čerstvé strusky bychom potom mohli tento rozpad porušit 

a tím narušit některou vrstvu vozovky. 

Ve směsi s vodou některá struska vykazuje aktivitu vlastní hydraulickým pojivům. Tato 

aktivita je daná především mineralogickým sloţením strusek, v menší míře je ovlivněná 

vznikem čerstvých zlomů zrn při drcení nebo mletí. 

 

 

 

 

 

 



Bc.AndreaTačová : Zpracování a vyuţívání vysokopecní strusky 
 

2011   - 11 - 

Funkce VP strusky a třídění 

hustota strusek: 2,8 – 3,8 g.cm
-3

 

zvyšování obsahu SiO2 a přítomnost CaO, MgO a  

Al2O3 sniţuje měrnou hmotnost strusek 

oxidy Fe, ZnO a další sloučeniny (např. PbO, PbS ) zvyšují měrnou hmotnost strusky 

Chemické sloţení vysokopecních strusek: 

CaO 30 – 50%, SiO2 30 – 43%, Al2O3 5 – 18%, MgO 1 – 15%, FeO + Fe2O3 0,2 - -3%, 

S (ve formě S2-) 0,5 - 3%, MnO 0,2 - 2% 

Obecné chemické složení: 

Hlavní minerály v kyselých struskách: 

· anortit - CaO.Al2O3.2SiO2 

· diopsid - CaO.MgO.2SiO2 

Hlavní minerály v zásaditých a neutrálních struskách : 

· gehlenit - 2CaO.Al2O3.SiO2 

· akermanit - 2CaO.MgO.2SiO2 

· melilit - pevný roztok gehlenitu a akermanitu 

· merwinit - 3CaO.MgO.2SiO2 

· belit - b - 2CaO.SiO2 

· wollastonit - b - CaO.SiO2 

Při pomalém ochlazování přechází zásadité strusky do krystalického stavu a hrozí zde 

nebezpečí silikátového rozpadu strusky, coţ je ve své podstatě modifikační přeměna C2S, 

která je provázena zvětšením objemu konečného produktu cca o 10 % a sníţením objemové 

hmotnosti. 

U strusek můţe dojít dále k ţeleznatému a manganatému rozpadu. Ţeleznatý rozpad 

způsobuje FeS obsaţený ve strusce. Ve vlhkém prostředí dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+ za 

současného vzniku síranu ţeleznatého i ţelezitého. Objem produktů reakce se zvětšuje cca o 

40%. Manganatý rozpad - mechanismus je obdobný jako u ţeleznatého, ale způsobuje ho 

MnS.  

I zde dochází ke zvětšení objemu vzniklého produktu – Mn(OH)2, coţ můţe mít za následek 

rozpad strusky. 
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4. ZKOUŠENÍ A KONTROLA 

 

Poţadované vlastnosti stavebních materiálů,stavebních směsí a hotové vrstvy se ověřují 

zkouškami průkazními, kontrolními výrobními ( kontrolními ) a přijímacími dle tabulky č.1  

 

Tab. 1 Druhy zkoušek vrstvy vozovky uţívající struskové kamenivo. 

 

 

 Předmět 

zkoušky 

Druhy zkoušek  

 

Průkazní 

 

Kontrolní 

 

Přejímací 

 

 

Stavební materiály 

 

Příslušné ČSN a 

technické podmínky 

 

Příslušné ČSN a 

technické 
podmínky 

 

Technicko 

kvalitativních 
podmínek 

 

 

Stavební směs 

 

Příslušné ČSN a 

technické podmínky 

 

Příslušné ČSN 

 

Technicko 

kvalitativních 
podmínek 

 

Hotová vrstva 

   

Příslušné ČSN 

 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP, závod 12 Vysoké 

pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

 

Podmínky pouţívání vysopecní strusky 

 

1. Obsah síry (max. 1.5 % ) 

2. Silikátový rozpad strusky (vysokopecní ) 

3. Ţeleznatý a manganatý rozpad vysokopecní strusky 

4. Obsah volného CaO a MgO (í strusky ) – max. 4.5% 

5. Objemová stálost vysokopecní strusky (rozpínavost max. 5%) 

6. Drcení zrn při hutnění 
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Objemová stálost kameniva z vysokopecní strusky se posuzuje podle chemického sloţení, 

aby byl vyloučen stav samovolného rozpadu. Nepřímou průkazní formou této vlastnosti 

struskového kameniva je sníţená odolnost proti drcení hrubého kameniva nad hranici 50%. 

Poţadované vlastnosti stavebních materiálů, stavebních směsí a hotové vrstvy se ověřují 

zkouškami průkaznými, kontrolami výrobními a příjmacími. 

 

Za výsledek průkazných zkoušek stavebních materiálů a směsí se povaţuje prohlášení o 

shodě. Výsledky průkazných zkoušek včetně protokolů  a posouzením splnění kvalitativních 

parametrů podle příslušných ČSN, Technicko kvalitativních podmínek  a Technických 

podmínek jsou doplněny dokladem o splnění dalších parametrů. Poţadují se tyto normy: 

Technické podmínky a nebo příslušnou ČSN pokrývající technologii s uţitím struskového 

kameniva (zákon č.22/1997 Sb.,zákon č.71/00 Sb.,vyhl.č.81/1999 Sb.) 

V dokumentaci o přejímacích zkouškách jsou zahrnuty veškeré provedené zkoušky průkazní 

a kontrolní. Zkoušky musí být provedeny laboratoří, která má atestaci a zabývá se  

způsobilostí výrobků pro splnění zákonných poţadavků na základě pověření Úřadem pro 

technickou normalizaci a státní zkušebnictví. Formou udělení autorizací k výkonům 

podléhajícím zákonu č. 22/1997 Sb. ( Zákon o technických poţadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů) a příslušným nařízení vlády. 
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4.1 Zkušební metody 

 

Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva: Zkoušení 

mechanických a fyzikálních vlastností kameniva ČSN EN 1097-3 

Stanovení tvaru zrn-Tvarový index: Zkoušení geometrických vlastností kameniva  

ČSN EN 933-4 

Stanovení zrnitosti – Síťový rozbor: Zkoušení geometrických vlastností kameniva  

ČSN EN 933-1 

Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti. Zkoušení mechanických a fyzikálních 

vlastností kameniva ČSN EN 1097-6 

 

Zkušební zařízení a měřidla pouţitá při zkoušce, musí být metrologicky ověřená a uvedená 

v metrologickém řádu zkušební laboratoře. Evidenční ověřovací listy jsou uloţeny u 

metrologa laboratoře. 

 

Zařízení, měřidla: Prosévací přístroj vibrační 

  Sušárna, váhy 

  Posuvné měřítko pro tvarový index 

  Stopky 

  Digitální teploměr 
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Stanovení tvaru zrn-Tvarový index 

 

Podstata zkoušky 

 Jednotlivá zrna jsou roztříděna na základě poměru jejich délky L k tloušťce E pomocí 

dvoučelisťového posuvného měřítka. Tvarový index se vypočítá jako hmotnostní podíl zrn, a 

vyjádří se jako procento k celkové hmotnosti zkoušených zrn. 

 

Příprava zkušební navážky 

Vzorek se vysuší při teplotě (110±5)
0
 C. 

 

Zkušební postup 

Zkušební naváţka se proseje na příslušných sítech. 

Ponechají se jen ta zrna, která odpovídají příslušné frakci kameniva (zrn větších neţ 4 mm a 

menších neţ 80 mm) a zváţí se M1. 

Pomocí dvoučelisťového posuvného měřítka se u jednotlivých zrn zjistí délka L a tloušťka E. 

Zrna, která mají poměr L/E > 3% se nazývají nekubická. 

Zváţí se zrna nekubického tvaru a zaznamená se hmotnost jako M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Posuvné dvoučelisťové měřidlo 

(zdroj : VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební-Návody do cvičení z laboratoří) 
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Výpočty a vyjádření výsledků 

Tvarový index SI se vypočítá podle vztahu:  

 

 [g] /1/ 

 

kde: M1 je hmotnost zkušební naváţky [g], 

        M2 je hmotnost nekubických zrn [g]. 

Zaznamená se tvarový index, zaokrouhlený na celé číslo. 

 

 

Tab. 2 Tvarový index 

 

Struskové 

kamenivo 
Tvarový index SI 

Kategorie dle 

ČSN EN 12620 +A1 ČSN EN 13242+A1 

 

 
SI=1±1 

 

SI 15 

 

 

SI 20 

 

 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP, závod 12 Vysoké 

pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

 

 

 

 

 

 



Bc.AndreaTačová : Zpracování a vyuţívání vysokopecní strusky 
 

2011   - 17 - 

Stanovení zrnitosti – Síťový rozbor  

 

Podstata zkoušky 

Hutné kamenivo je  to kamenivo, které má objemovou hmotnost od 2000 do 3000 kg.m
-3

. 

 

Příprava zkušební navážky 

Připraví se naváţka cca 2000 g M1. 

 

Zkušební postup 

 

Praní – obsah jemných částic 

Zkušební vzorek se vloţí do nádoby a přidá se dostatečné mnoţství vody tak, aby kamenivo 

bylo zcela pod vodou.Vzorek je promíchán. 

Síto o velikosti ok 0,063 mm se navlhčí z obou stran a na toto síto se nasadí odlehčovací síto 

o velikosti ok 1 nebo 2 mm. 

Vzorek se sype na horní síto a promývá se vodou tak dlouho, dokud neodtéká čirá voda. 

Zůstatek nad sítem o velikosti ok 0,063 mm se vysuší při (110±5) 
o
C do ustálené hmotnosti. 

Po ochlazení se zváţí a zaznamená hmotnost M2. 

 

Prosévání 

Propraný a vysušený materiál vsypem  na síta, která jsou sestavena do sloupce.  

Síta budou sestavena od nejmenších otvorů po největší (0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1 ; 2 ; 4 ; 

8; 16; 31,5 ; 63 mm). 

Horní síto se opatří víkem a pod dolním sítem dnem. 

Zváţené kameniva vsypáváme na horní síto, uzavře víkem a upevní  na přítlačnou deskou 

prosévacího přístroje.  

Síťovací zařízení mechanicky otřásá sloupcem sít. 

Po ukončení zkušebního cyklu se postupně odebírají jednotlivá síta a ručně se dokončí 

prosévání.  
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Aby se zabránilo přetíţení sít, mnoţství materiálu na kaţdém sítě v g po ukončení prosévání 

nesmí být větší neţ:      

 

  [g] /2/ 

 

kde: A plocha síta [mm
2
], 

        d velikost otvoru síta [mm]. 

 

Vážení 

Zváţí se zůstatek na sítě s největšími otvory a zaznamená se jeho hmotnost R1. 

Pokračuje se podobným způsobem s následujícími síty. Hmotnost naváţky zachycené na 

sítech se do protokolu zaznamenají jako dílčí hmotnosti R2,R3.....Ri. 

Částice propadlé sítem 0,063 mm na dno zkušebního sloupce sít se označuje jako propad P. 

 

Výpočty a vyjádření výsledků 

Jednotlivé zůstatky na sítech se vyjádří v procentech k původní hmotnosti naváţky M1. 

Následně se sečtou všechna procentuální zastoupení na sítech a výsledná hodnota se porovná 

s původní propranou naváţkou. 
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Vypočítá se procento jemných částic f, které propadly sítem 0,063 mm dle vztahu 

 

      [kg]
 

/3/ 

 

kde: M1 je hmotnost vysušené zkušební naváţky [kg], 

        M2 je hmotnost proprané a vysušené naváţky nad sítem 0,063 mm[kg], 

        P je hmotnost propadu jemných částic na dně po sítovém rozboru [kg]. 

Jestliţe součet hmotnosti Ri a P se liší o více neţ 1 % od hmotnosti M2, zkouška se musí 

opakovat. 

 

Tab. 3 Číselné hodnoty se znázorní graficky vynesením křivky zrnitosti 

 

 

 

 

 

Struskové 

 

kamenivo 

Otvor síta 

[mm] 

Celkový propad 

[%hm] 

Kategorie dle ČSN 

EN 13242 

250(2D) 100 

 

 

 

 

GC 85-15 

180(1,4) 100 

125(D) 100 

90(D/1,4) 63 

63(d) 0,9 

31,5(d/2) 0,9 

0,063 0,8 

 Jemné částice f 0,8±0,1%hmotnosti f2 

 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP, závod 12 Vysoké 

pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 
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Tab. 4 Vzorová křivka zrnitosti podle DIN / ISO 3310-1 a 

kombinovaného výpočtu Kennedy - Bolomey pro 0/16 mm 

 

(zdroj : VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební-Návody do cvičení z laboratoří) 

 

Tab. 5 Křivky zrnitosti kameniva frakce 0/4 mm, frakce 4/8 mm, 

frakce 8/16 mm  vztahu k ideální křivce. 

 

(zdroj : VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební-Návody do cvičení z laboratoří) 

 

Tab. 6 Sloţená křivka zrnitosti kameniva 0/4 30%, 4/8 25 % 8/16 

45% v porovnání se vzorovou křivkou. 

 

(zdroj : VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební-Návody do cvičení z laboratoří) 
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Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti - Pyknometrická metoda 

 

Příprava dílčích navážek + pyknometr 

1 skleněná nádoba, 

2 ryska, 

3 zárub, který odpovídá širokému hrdlu baňky, 

4 baňka se širokým hrdlem a plochým dnem. 

 

 

  

                                          Obr.9 Pyknometr 

(zdroj : VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební-Návody do cvičení z laboratoří) 

 

Zkušební postup 

Vzorek je umístěn do nádoby a přidá se voda, tak aby byl vzorek zcela ponořen. 

Ponechá se ve vodě po dobu 24 hod. 

Následně se odlije voda a vzorek se povrchově osuší. 

Vzorek kameniva se vyjme z nádoby a rozloţí na suchou tkaninu, jednotlivá zrna 

kameniva se povrchově osuší. Následně se zjistí hmotnost vzorku ma. 

Vzorek usušeného kameniva se vloţí do pyknometru a naplní se vodou. 

Kamenivo v pyknometru se promíchá, aby se odstranily vzduchové bubliny mezi 

jednotlivými zrny. 

Pyknometr se doplní vodou aţ po rysku, osuší se a zjistí se hmotnost mb 

pyknometru s vodou a vzorkem. 

Obsah pyknometru se vyjme, zaplní se vodou aţ po vyznačenou rysku. 

Zváţením pyknometru naplněného vodou se získá veličina mc. 

Objemová hmotnost vysušeného vzorku – vzorek se vloţí na 24 hod do sušárny 

o teplotě (105±5) 
o
C. Po vysušení se vzorek znovu zváţí md. 
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Výpočet a vyjádření výsledků 

Objemová hmotnost nasyceného povrchově osušeného vzorku ρps v mg/m
3
 se vypočítá 

ze vztahu: 

 [mg/m
3
] /4/ 

Objemová hmotnost vysušeného vzorku ρpo v mg/m
3
 se vypočítá ze vztahu: 

 [mg/m
3
] /5/ 

kde: ma je hmotnost nasyceného povrchově osušeného vzorku [g], 

        mb je celková hmotnost pyknometru, kameniva a vody [g],  

        mc je celková hmotnost pyknometru s vodou [g], 

        md je hmotnost vysušeného vzorku [g], 

        ρw je hustota vody [mg/m
3
].  

Objemová hmotnost kameniva se stanoví z výsledků dvou dílčích. naváţek,výsledná hodnoty 

se zaokrouhlí s přesností na 0,01 mg/m
3 

Tab. 7 Objemová hmotnost a nasákavost 

 

 

  
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP, závod 12 

Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

Struskové 

Kamenivo 

 

 

 

 

 

 

 

Objemová 

hmotnost 

[mg/m
3
] 

Kategorie dle 

ČSN EN 12620 +A1 ČSN EN 13242+A1 

             

              

               

 

Deklarovaná 

hodnota 

 

Deklarovaná 

hodnota 

 

Nasákavost  
                

Kategorie dle 

ČSN EN 12620 +A1 ČSN EN 13242+A1 

WA24=3,č±0,ě 

 

Deklarovaná 

hodnota 

 

Deklarovaná 

hodnota 
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Stanovení nasákavosti hrubého kameniva nasyceného do ustálené hmotnosti 

 

Příprava zkušebních navážek - Jednotlivá zrna kameniva 

Zkušební naváţka je minimálně 350 g. 

 

Zkušební postup 

Zkušební naváţka se vloţí do nádoby a ponechá se ponořená ve vodě do ustálené hmotnosti 

(cca 24 hod). 

Následně se zkušební naváţka vyjme z vody a povrchově osuší nasákavou tkaninou.  

Povrch kameniva by měl být matný, ale ne mokrý. 

Zkušební naváţka se zváţí M1. 

Zkušební naváţka se vysuší v sušárně při teplotě (110±5) 
o
C, a následně zváţí M3. 

 

Výpočet a vyjádření výsledků 

Nasákavost vodou wcm v %, se vypočítá ze vztahu: 

 

 

[%]                                                    /6/ 

 

 

kde: M1 je hmotnost zkušební naváţky nasycené a povrchově osušené [g], 

        M3 je hmotnost zkušební naváţky vysušené v sušárně [g], 
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5. TECHNOLOGICKÁ LINKA NA VÝROBU VYSOKOPECNÍ STRUSKY 

 

Technologická linka na výrobu vysokopecní strusky v ArcelorMittal Ostrava. 

 

  5.1 Navrhované řešení 

 

Úprava strusky na poţadovaný rozměr spočívá v podrcení vytěţené strusky a separaci 

ţelezných podílů. Podíly obsahující ţelezo jsou separovány v průběhu úpravy strusky a 

budou shromaţďovány v bikranových bednách a dopravovány na šrotiště. 

Vytěţená struska je dopravená do naváţecího zásobníku. Naváţecí zásobník má být opatřen 

roštem s otvory 450x450 mm, pro separaci nadměrných kusů.  

Nad naváţecím zásobníkem je umístěn jeřáb s polypovým drapákem k manipulaci s velkými 

kusy. Zásobník vyúsťuje elektromagnetickým podavačem, jehoţ výkon lze regulovat 

v rozmezí 60-200 m
3
/hod a struska bude s pomocí podavače vynášená na dopravníkový 

odsunový pás š.1200 mm. Odsunový pás je vybaven hlídačem  kovů, který automaticky 

zastaví, pokud se ve struskovém kamenivu nachází kov. Dále je nad linkou kladkostroj 

s elektromagnetem pro odebírání kovových kusů a separátorem pro separaci drobnějších 

kovových podílů. 

 

 

 

Obr. 10 Hlídač kovů (zdroj : foto autora) 
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Pásem je struska dopravená do čelisťového drtiče V8. Před drtičem je umístěn předtřiďovač, 

který oddělí menší zrna pod 80 mm a vetší zrna jdou zpět za čelisťový drtič aby vibrační 

předtřiďovač nebyl větším objemem kameniva zablokován. Čelisťový drtič drtí kusy na 

max.velikost 90-120 mm. Na hrubodrtiči se roztřídí všechen materiál dopravován pásem na 

tři frakce. Výsledné frakce 0-32,32-63,63-125 mm. Frakce 0-32 mm pokračuje pásovou 

dopravou dál na další zpracování. Lze také vytvořit i novou frakci a to tak ţe frakci 32-63 

mm nebo 63-125 mm pomeleme přes kuţelový drtič a vytvoříme poţadovanou velikost 

struskového kameniva. Drtič bude instalován nad stávajícím zkráceným pásem N1.Tímto 

pásem je upravená struska dopravena do přesýpací stanice se separátorem, kde je moţnost 

volby dopravy strusky. Pomocí pásu N2, nebo přestavení klapy na otočný pás se můţe volně 

sypat do tvaru kopule o kapacitě cca 2300 m
3
.
 
 

 

 

5.2 Použité podklady 

 

GE  95 274          Geodetické zaměření daného úseku odvalu 

0-HK-24 840.2   Pás N1 

0-HK-24 840.3   Pás N2 

0-HK-70 424.3   Expediční zásobník 

1-HK-25 915       Nakládací zásobník II 

Technické podmínky drtiče 1016(1000-800) 

 

 

5.3 Kapacitní možnosti  

 

Kapacita celé linky je daná výkonem drtiče. Výkon navrţeného drtiče V 8 při nastavení 

štěrbiny 120 mm je cca 130 m
3 

při sypné hmotnosti 1300 kg/m
3
,
 
 bude hodinová kapacita 

linky 169 t/hod, coţ odpovídá při dvousměnném provozu a pětidenním cyklu roční produkci 

cca 560 000 tun. 
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5.4 Zabezpečení provozu 

 

Předpokládaný počet pracovníků pro dvousměnný provoz z pětidenního cyklu. 

 

Obsazení jedné směny: bagrista 

 strojník linky 

 obsluha drapáku 

 obsluha nakladače 

 

Stavba by neměla mít zhoršující vliv na ţivotní prostředí. Rošt naváţecího zásobníku bude 

nad úrovní, takţe rozptyl při klopení bude minimální. Pracovníci na vlastní lince, to je 

strojník a obsluha drapáku, budou dané zařízení ovládat z kabiny strojníka, která je součástí 

naváţecího zásobníku.  

 

 

Obr. 11 Technologická linka na výrobu vysokopecní strusky (zdroj : foto autora) 
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5.5 Elektročást- Základní technické údaje 

 

Napěťová soustava: technologické pohony cca 500 V    50Hz  

 osvětlení                      cca 400 V    50Hz  

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: u soustavy s 500 V  bude zemnění 

                                                                                u soustavy s 400 V bude nulování 

Instalovaný výkon: pro technické pohony 225 k W 

   pro osvětlení 5 k W 

 

Spotřeba elektrické energie při dvousměnném provozu bez sobot a nedělí a svátků bude cca 

495,5 M Wh/rok.Veškeré pohony této linky jsou napájené z nových rozvaděčů.  

Ovládání linky je řešeno klasikou reléovou automatikou nebo programovatelným automatem 

typu SESTEP 290. 

 

5.6 Stavební část 

 

Úprava terénů: v místě naváţky došlo k provedení záseku do terénu za účelem instalování 

naváţecího zásobníku,další úpravy byly provedeny v oblasti volně sypané skládky,kde musí 

být odtěţeno převýšení.  

 

 

Obr. 12 Pásové dopravníky a skládka strusky(zdroj : foto autora) 
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5.7 Propočet nákladů na výrobu frakce  

 

 
 

ks 

 

Hmot.jednotka. 

kg 

 

Hmot.celkem 

kg 

 

Cena tisíc 

Kč. 

 

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 750 

1 600 

425 

950 

700 

2 800 

1 300 

2 500 

- 

- 

- 

42 850 

 

 

 

 

2 750 

1 600 

850 

950 

700 

2 800 

1 300 

5 000 

nabídka 

nabídka 

nabídka 

42 850 

 

 

 

 

715,- 

264,- 

221,- 

285,- 

30,- 

238,- 

200,- 

980,- 

725,- 

247,- 

367,- 

stávající 

 

 

 

Jeřáb                                                      

Drapák 

EL.kladkostroj 

Břemenový  elektrický magnet 

Úprava zásobníku 

Úprava pásu „N1“ 

Kalhotový přesyp s klapou 

Separátor „ Reps“ 

Pás š.1 200 L = 40 000 

Pás š.1 000 L = 15 000 

Pás š.1 000 L = 20 000 

Drtič VB ( 1 000 + 800 ) 

 

OBSLUHOVACÍ STROJE 

Bagr 

Nakladač 

1 

1 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

10 600,- 

4 800,- 

 

720,- 
 

ELEKTROINSTALACE 

 

 

HLAVA „B“ CELKOVÉ 

NÁKLADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 382,- 

 

 

STAVEBNÍ ČÁST 

Úpravy terénu  - výkopy 

                         - násyp 

                         - násyp vozovky 

Základy 

Kabina 

Ocelová konstrukce 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

17 500 m
3 

     270 m
3
 

     750 m
3
 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

4 875,- 

     20,- 

    90,- 

2 400,- 

    300,- 

  1338,- 

HLAVA „C“ CELKOVÉ 

NÁKLADY 

  

 

  

    12 023,- 
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HLAVA „A“  :  Projektové a průzkumné práce  1 300 000,- 

HLAVA „B“  :  Provozní soubory                                                                 20 382 000,- 

HLAVA „C“  :  Stavební náklady                 12 023 000,- 

 

HLAVA „F“  :  Vedlejší náklady                -  Z HLAVY „B“       850 000,- 

                                                                        Z HLAVY „C“       610 000,- 

                                                                   
---------------------------- 

    
1 460 000,-

 

  
 

 

HLAVA „H“  :  Rezerva -  Z HLAVY „B“   1 400 000,- 

                                                                        Z HLAVY „C“       840000,- 

   
---------------------------- 

           
2 240 000,- 

 

 

HLAVA „K“  :  Náklady na přípravu a zabezpečení stavby  

        

          -  Kompletační činnosti                    -  Z HLAVY „B“     1 750 000,- 

                                                                       Z HLAVY „C“        140 000,- 

  -  Inţenýrské činnosti       650 000,- 

          -  Revize    390 000,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Náklady hlavy „A“  aţ „K“    40 395 000,-Kč 

 

Neuvedené HLAVY „ D,E,G,I,J “ Se nevyskytují. 
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6. VYUŢITÍ STRUSKOVÉHO KAMENIVA 

 

Vyuţití vysokopecní strusky jako kameniva vzniklo z původních snah vyuţít vylévanou 

strusku z haldy. 

Struska vysokopecní, produkt vysoké pece, tavenina nekovových sloţek vsázkové suroviny a 

struskotvorných přísad.  

V ArcelorMittal Ostrava a.s. se vyuţívá vysokopecní strusky pro stavby uvedené v  

technologických podmínkách a lze pouţít struskové kamenivo vyrobené drcením a tříděním. 

Sortiment výroby struskových výrobků splňuje poţadavky ČSN ISO 9001 a je pravidelně od 

roku 1998 certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Tento 

certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského 

a slévárenského surového ţeleza a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 

9001 : 2001. 

Uţití struskového kameniva v komunálním, průmyslovém i ţelezničním stavitelství je značně 

široké. Od formy zpevněných hutněných podloţí, terénních úprav, zpevněných ploch a  

tvorbě betonových směsí s různým pouţitím aţ po stavbu těles ţelezničního svršku či tělesa 

silnic a dálnic. Struskové kamenivo nebo výrobky z něho je moţné pouţít pro zhotovení 

nestmelených vrstev vozovky, stabilizovaných podkladních vrstev vozovky, podkladních, 

loţních a obrusných vrstev vozovky z asfaltových směsí, nátěrů vozovek a mikrokobreců. 

Vyuţívá např. pro výrobu cementu, jako struskový štěrk ve stavebnictví, k výrobě 

struskových vláken - rozfoukáváním z taveniny ( tato vlákna se v ArcelorMittal Ostrava a.s 

ale nevyrábí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leccos.com/index.php/clanky/pec-vysoka
http://leccos.com/index.php/clanky/cement
http://leccos.com/index.php/clanky/sterk
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Při zajištění ochrany ţivotního prostředí podle platných norem a řízení vlády č.178/1997Sb,o 

technických poţadavcích na stavební výrobky musí kaţdý výrobek ekologicky neškodlivý. 

Zákazníci jsou ubezpečení a je jim podstoupená informace o hodnotách vodního výluhu u 

struskového kameniva,který plni limit z vyhlášky MŢP č.338/1996 o přístupných 

koncentracích škodlivin ve vodním výluhu. Tím mají jistotu,ţe mohou toto kamenivo volně 

skladovat. 

 

                                                                          

                                    Tab.8 Uţití struskového kameniva 

 

Užití v PK Druhy vrstvy Související norma 

 

 

Obrusná vrstva 

Asfaltová hutněná ČSN 73 6121 

Nátěr ČSN 73 6129 

Emulzní kolové vrstvy ČSN 73 6130 

Loţní vrstva Asfaltová hutněná ČSN 73 6121 

 

 

Podkladní vrstva 

Asfaltová hutněná ČSN 73 6121 

Hydraulicky stmelená ČSN 73 6124 

Stabilizovaná ČSN 73 6125 

Nestmelená ČSN 73 6126 

prolévaná ČSN 73 6127 

Zemní těleso  ČSN 73 6133 

 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP, závod 12 Vysoké 

pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 
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7. TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 

Cílem projektu je popsat moţnosti vyuţití „odpadní suroviny“ pro výrobu umělého 

kameniva, a její vyuţitelnosti. Náhrada přírodního kameniva umělým vede ke sníţení 

ekologické zátěţe ţivotního prostředí a pravděpodobně i k příznivější ceně a směsí z nich 

vyrobených.  

Pouţitím vyvíjeného materiálu umoţňuje realizovat stavby levněji, rychleji, kvalitněji či 

bezpečněji. 

 

Výhody struskového kameniva:  

vodní systém (přítomnost vody není na závadu, naopak je nutná) 

relativně dobrá zpracovatelnost i za teplot blízkých 0 °C 

zpravidla dobrá plasticita směsi,vyrobených ze struskového kameniva 

při pouţití je dosaţení poţadovaného vzhledu finálního materiálu ve srovnání s organickými 

materiály 

niţší cena. 

  

Nevýhodou je naopak: 

nutnost zajištění dostatečného mnoţství vody v tvrdnoucí hmotě v struskových jámách 

(nebezpečí předčasného vyschnutí tenkých vrstev), 

poměrně dlouhá doba nutná k dosaţení poţadovaných mechanických vlastností (několik 

týdnů), 

menší odolnost vůči kyselému prostředí. 

 

 

Na stavbách pozemních komunikací se jiţ pouţívala nejčastěji vysokopecní struska z 

AccelorMittal - dříve Nová huť a ukládala se jak do podloţí násypů jako sanační vrstva 

(stavby dálnice D47) a do násypových těles (např. stavba Silnice I/11 Mosty u Jablunkova – 

obchvat – vrstevnaté násypy, R48 Frýdek-Místek – Dobrá, obchvat, dálnice D4709.1), tak do 

aktivní zóny (Dálnice D47, stavba 4708, 4709.1, 4709.2, Silnice I/56 Ostrava – Prodlouţená 

Místecká).  
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Tab.9 Ceník nabídky hutní prodejny ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Vratimovská 689/117, 719 00  Ostrava-Kunčice 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka platí k datu : 30. 03. 2011 

 (zdroj : Hutní prodejny Arcelor Mittal Ostrava a.s.) 

Tab.10 Ceník nabídky firmy KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Poslanecká 849,721 08 Ostrava-Svinov 

Nabídka platí k datu : 01.02.2011 

Název materiálu Množství 
Prodejní cena 

bez DPH(Kč) 

Prodejní cena  

s  DPH(Kč) 

Struska vysokopecní 0 - 8 mm tuna 200 ,- 240 ,- 

Struska  vysokopecní 8 - 16 mm tuna 225 ,- 270 ,- 

Struska  vysokopecní 16 - 32 mm 

 
tuna 160 ,- 192 ,- 

Struska  vysokopecní 32 - 63 mm 

 
tuna 140 ,- 168 ,- 

Název materiálu Množství 
Prodejní cena 

bez DPH(Kč) 

Prodejní cena  

s  DPH(Kč) 

Struska vysokopecní 0 - 8 mm tuna 200 ,- 240 ,- 

Struska  vysokopecní 8 - 16 mm tuna 225 ,- 270 ,- 

Struska  vysokopecní 16 - 32 mm 

 
tuna 160 ,- 192 ,- 

Struska  vysokopecní 32 - 63 mm 

 
tuna 140 ,- 168 ,- 
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(zdroj : KAMENOLOMY ČR s.r.o. kamenolom Bohučovice) 

8. ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na moţnosti vyuţívání strusky jako umělého 

kamenivo, které v tomto případě vzniká jako „ odpad “ při výrobě ţeleza ve Vysoké peci 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Srovnávala jsem zejména takové parametry, které jsou prioritní při stavbě a rekonstrukci 

vozovek. Stanovení  zrnitosti – prosévání podle ČSN EN 933 – 1:1998 a tvaru zrn – tvarový 

index podle ČSN EN 933 – 4 : 2008 které dosahují  u přírodního kameniva kvalitativnějších i 

kvantitativnějších vlastností avšak vyšší ceny. Struska, tedy umělé kamenivo je cenově 

dostupnější neţ kamenivo přírodní. 

Při stavbě a rekonstrukci vozovek lze podle norem vyuţít obou druhů kameniva. Záleţí na 

odběrateli jakou variantu si zvolí s ohledem na vzdálenost, jak k dodavateli umělého 

kameniva, tak k dosahu lokality výskytu přírodního materiálu. S čímţ pochopitelně i úzce 

souvisí i cena těchto přírodních surovin. 

Lze předpokládat, ţe s rostoucí vzdáleností od výrobce se cena umělého kameniva zvýší o 

náklady na dopravu.a právě v tuto chvíli se jeho cena můţe srovnat s vyšší cenou přírodního 

kameniva. Důleţitý je tedy i region ve kterém se budou práce na vozovce provádět.   

 

 

Název materiálu Množství 
Prodejní cena 

bez DPH(Kč) 

Prodejní cena  

s  DPH(Kč) 

Kamenivo  0 - 8 mm tuna 210 ,- 252 ,- 

Kamenivo 8 - 16 mm tuna 272 ,- 326 ,- 

Kamenivo 16 - 32 mm 

 
tuna 237 ,- 284 ,- 

Kamenivo 32 - 63 mm 

 
tuna 206 ,- 247 ,- 
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1 . Laboratorní zkoušky 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

2 . Laboratorní zkoušky 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

3 . Laboratorní zkoušky 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

4 . Laboratorní zkoušky 

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 

5 . Stanovení zrnitosti a tvarového indexu vzorku kameniva 

(zdroj : KAMENOLOMY ČR s.r.o. kamenolom Bohučovice) 

6 . Prohlášení o shodě výrobku  

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0) 
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7 . Prohlášení o shodě výrobku  

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0 

8 . Prohlášení o shodě výrobku  

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0 

9 . Prohlášení o shodě výrobku  

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0 

 

10 . Prohlášení o shodě výrobku  

(zdroj : Řízení jakosti na středisku struskového hospodářství DTP,  

závod 12 Vysoké pece,svazek 2 Struskové hospodářství,vydání 5,revize 0 

11 . Protokol o ročních zkouškách kameniva 

(zdroj : Technický a zkušební ústav stavební Praha , s.p. Pobočka 0700 Ostrava – zkušební 

laboratoř č 1018.7 akreditovaná ČIA) 

12 . Protokol o ročních zkouškách kameniva 

(zdroj : Technický a zkušební ústav stavební Praha , s.p. Pobočka 0700 Ostrava – zkušební 

laboratoř č 1018.7 akreditovaná ČIA) 

13 . Protokol o ročních zkouškách kameniva 

(zdroj : Technický a zkušební ústav stavební Praha , s.p. Pobočka 0700 Ostrava – zkušební 

laboratoř č 1018.7 akreditovaná ČIA) 

14 . Protokol o ročních zkouškách kameniva 

(zdroj : Technický a zkušební ústav stavební Praha , s.p. Pobočka 0700 Ostrava – zkušební 

laboratoř č 1018.7 akreditovaná ČIA) 

15 . Linka na výrobu frakce 0-125 ,schéma ( zdroj : závod 12 Vysoké pece ) 

16 . Linka na výrobu frakce 0-125 ,situace + řezy 1:100, 1:500 

 ( zdroj : závod 12 Vysoké pece ) 
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