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Anotace  

V předložené práci je zpracováno téma zpracování strusek, které vznikají při 

výrobě železa a oceli. V první části se lehce zmiňuje historie českého hutnictví. K této části 

je i začleněna samotná výroba surového železa a oceli. Druhá část práce se zabývá již 

samotnými struskami a to jak vysokopecní, tak i ocelárenské. Tato část se zabývá 

samotným vznikem strusek, jejich zpracování a charakteristiky. V části charakteristika 

strusek je zmiňováno chemické, fyzikální a mineralogické složení. V další části je už 

pojednáno o druhotném využití strusek v různých průmyslových odvětvích, hlavně ve 

stavebnictví a ve sklářství. Na závěr jsou uvedeny výsledky analýzy vzorků vysokopecní 

strusky. 

Klíčová slova: struska, hutnictví, recyklace, zpracování, stavebnictví, sklářství.   

 

Summary 

The thesis of bachelor work is described the processing of slag generated in the 

production of iron and steel. The first part is about history of Czech metallurgy. This 

section is also included in the manufacturing process of raw iron and steel. The second part 

deals with slag blast furnace and steel mills. This section is about developing the slag, and 

processing characteristics. The characteristics of the slag is mentioned chemical, physical 

and mineralogical composition. The next section has discussed the secondary use of slag in 

various industries, mainly in construction and in the glass. Finally the results of the 

analysis of blast furnace slag. 

Keywords: slag, metalurgy, recycling, processing, construction, glass industry.  



 

 

Názvy prvků a chemických látek použitých v textu 

 

O2 kyslík 

C uhlík 

Fe železo 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

CaO oxid vápenatý 

CaCO3 uhličitan vápenatý 

FeO oxid železnatý 

Fe2O3 oxid železitý 

Fe3O4 oxid železnato-železitý (magnetit) 

MgO oxid manganatý 

SiO2 oxid křemičitý 

Al2O3 oxid hlinitý 

MnO oxid manganatý 

P2O5 monomerní oxid fosforečný 

PbO oxid olovnatý 

PbS sulfid olovnatý 

CaS sulfid vápenatý 

MnS sulfid manganatý 
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1. Úvod 

Všechny lidské aktivity (procesy výroby a spotřeby produktů) jsou doprovázeny 

vznikem menšího, či většího množství odpadů. V naší moderní době, která je 

charakterizována zvýšenou sociální koncentrací, intenzifikací průmyslových aktivit a 

zaváděním nových výrobků se postupně mění i koncepce hospodaření s odpady.  

Materiálové využití odpadů by mělo mít přednost před využíváním primárních 

surovin, pokud ovšem je zabezpečena efektivnost a hlavně ekonomická stránka věci. 

Recyklace a následné zužitkování průmyslových odpadů šetří základní přírodní suroviny, 

energetické zdroje a kromě toho přispívá k ochraně životního prostředí. Přitom se často 

jedná o odpady nebezpečné, toxické, které mohou představovat nebo představují veliké 

nebezpečí pro člověka a jeho životní prostředí. Recyklované průmyslové odpady poskytují 

poměrně široké možnosti uplatnění v mnoha odvětví průmyslu a významně ovlivňují 

řešení problému s neobnovitelnými zdroji primárních surovin. 

Problematika zpětného získávání kovů z druhotných surovin nebo případně využití 

odpadu z hutnictví železa a oceli je problém značně složitý, který vyžaduje komplexní 

přístup a využívá většinou kombinace většího množství postupů a procesů při jejich 

následném zpracování. Musíme si být ovšem vědomi, že znečišťování životního prostředí 

různými kovy se v poslední době dostává čím dál více do podvědomí lidí a medií. Proto se 

firmy, které vyrábí tyto odpady, snaží odstraňovat nebezpečné látky a dále využívat ve 

výrobním koloběhu. 

2. Metalurgie železa a oceli – významný producent odpadů 

2.1 Historie a současnost českého hutnictví 

Česká republika má bohatou historii ve výrobě železa a oceli. Nejstarší nález na 

území ČR se datuje do 12. století př. n. l. [1]. Znalost železa je doložena nesčetnými 

nálezy, které pocházejí už ze starší doby kamenné. Problémem však bylo, že člověk ještě 

několik tisíc let neuměl dosáhnout teplot nutných pro tavení železných rud, a proto se 

jednalo hlavně o železo, které se v přírodě nacházelo v ryzí formě (tzv. meteorické železo) 

[2]. První hutní manufaktury vznikaly již v 10. století n. l. [1]. Počátkem 19. století přišel 

nástup průmyslové revoluce, která přinesla nový zájem o nejdůležitější konstrukční 
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materiál většiny strojů – železo. Výroba se koncentrovala převážně do míst výskytu 

železných rud (Králův Dvůr, Vítkovice, Třinec), a poté do míst výskytu uhlí, ze kterého se 

vyráběl vysokopecní koks (Kladno, později také Ostravsko) [2]. Od počátku devadesátých 

let minulého století došlo k výraznému poklesu výkonu těžkého průmyslu. V roce 1999 se 

vyprodukovalo o 60 % méně oceli ve srovnání s rokem 1990. Tím pádem docházelo 

k postupnému uzavírání některých vysokých pecí. Naštěstí od počátku tohoto století 

dochází k obratu a v posledních letech k prudkému nárůstu výroby. Pro české ocelářství je 

významné také to, že dochází k postupným modernizacím hutních závodů, tzn. snížení 

emisí a negativních ekologických vlivů a k vytváření nových obchodních vztahů [1].  

2.2 Výroba surového železa a oceli 

Vysokopecní pochod je soubor velkého počtu mechanických, tepelných a fyzikálně 

– chemických dějů. Tyto děje neprobíhají samostatně a odděleně, ale fungují v určitých 

vzájemných souvislostech. K těmto pochodům patří redukce oxidů železa, jako jeden 

z hlavních dějů, ale také hoření paliva v nístěji, protiproudu plynu, vsázky a kapalných 

produktů tavení, reakce v tuhých a kapalných fázích, apod. [3].  

Do vysoké pece vstupují suroviny shora a produkty (tavenina železa a struska) se 

odpichují u dna pece, v tzv. nístěji. Pevná vsázka se pohybuje shora dolů a během tohoto 

pohybu se setkává s proudem horkého redukčního plynu. Vysokou pec můžeme rozdělit na 

6 teplotních zón: kychta, šachta, rozpor vysoké pece, sedlo, výfučny a nístěj [5].  

Vsázka pro vysoké pece je tvořena kovonosnými materiály, struskotvornými 

látkami a palivem. Všechny vsázkové materiály by se měly vyznačovat následujícími 

vlastnostmi – nízkým obsahem jemnozrnných částic, úzkým rozptylem zrnitostí a 

rovnoměrností vlastností. Železné a manganové rudy, popřípadě kovonosné odpady tvoří 

kovonosnou část vsázky. Tyto složky se vyskytují nejčastěji v podobě aglomerátu 

(produkty z vysokopecní úpravy rud) [3]. Jako struskotvorná přísada se používá vápenec 

nebo dolomit (v množství asi 200 až 300 kg na 1 t vyrobeného železa) [4].
 
Křemenec, 

bauxit nebo hlinité břidlice se používají jako přísady při zpracování lignitů nebo některých 

magnetitů [3]. Vápenec se při teplotě nad 800 °C rozkládá na oxid vápenatý a oxid 

uhličitý, podle rovnice: CaCO3 → CaO + CO2. Oxid vápenatý je mimořádně reaktivní 

látka, která váže na sebe přednostně křemík. Křemík je vždy přítomen v železných rudách 
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a je brán jako velice nežádoucí příměs [2]. Při výrobě železa vzniká jako odpad 

vysokopecní struska, která je podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve znění 

aktuálních prováděcích předpisů, s platností od 1. 1. 2002, považována za druhotnou 

surovinu [18]. Pasivní úloha strusky spočívá především v tom, že jako lehčí tavenina plave 

na hladině taveniny kovu, a tím chrání roztavený kov v pecním agregátu před jeho reakcí 

s atmosférou. Ochrana je zaměřena zejména na kyslík a eliminuje ztrátu kovu tzv. 

„propalem“. Další význam mají i jiné pasivní funkce vrstvy strusky na hladině taveniny a 

to: tepelná izolace taveniny nebo kumulace nečistot vyplouvajících z taveniny přirozenou, 

či vynucenou cestou apod.  Aktivní úlohou metalurgických strusek je pak přímé (až řízené) 

ovlivňování chemického a fyzikálního mechanismu průběhu tavebního procesu. Tavební 

proces spočívající například v iniciaci rafinačních chemických reakcí mezi struskou a 

kovovou lázní nebo v dodávání legujících přísad do taveniny [15]. Detailní popis 

vysokopecních strusek následuje dále v kap. 3.2.1. Účelem paliva je dodávat vysoké peci 

potřebné množství tepla a redukční látky, dále nauhličovat železo, ale jeho nejdůležitější 

funkcí je vytvářet na spodní části pece pevnou kostru, která by měla usnadňovat proudění 

plynu vsázkou i při teplotách, kdy rudné suroviny s přísadami měknou. Tuto podmínku 

nejlépe splňuje černouhelný koks [4]. Na vysokopecní koks jsou kladeny tyto podmínky: 

vysoká výhřevnost, dostatečná pevnost, nespékavost při vysokých teplotách, nízký obsah 

popela a vysoký obsah uhlíku [3].   

Princip výroby železa ve vysoké peci je následující: koks se spaluje v proudu 

předehřátého (někdy zvlhčovaného) vzduchu, který je do pece vháněn výfučnami zespodu. 

Při spalování se uvolňuje velké množství tepla a vzniká oxid uhličitý a uhelnatý. Redukční 

vlastnosti má jen oxid uhelnatý, oxid uhličitý se na něj ovšem opětovně transformuje při 

reakci s koksem (3. reakce): 

C+ O2(g) → CO2(g) 

C + ½ O → CO(g) 

C + CO2(g) → 2 CO(g).  

Redukce železných rud na surové železo probíhá ve dvou stupních. První stupeň je 

nepřímá redukce oxidů železa oxidem uhelnatým, který právě vzniká při spalování koksu. 

Při druhém stupni dochází k přímé redukci a to na styku úlomků koksu a železné rudy: 

  3 Fe2O3 + CO(g) → 2 FeO + 2 Fe2O3 + CO2(g)   



 Michal Kratochvíl: Zpracování strusek z hutnictví železa a oceli  
 

4 

2011/ 2012 

 Fe3O4 + CO(g) → 3 FeO + CO2(g) 

 FeO + CO(g) → Fe + CO2(g). 

Vyrobené surové železo má poměrně vysoký obsah uhlíku a obsahuje další 

nežádoucí látky (křemík, síru, kyslík, dusík a vodík). Největší problém nastává u uhlíku, 

který způsobuje, že surové železo je křehké a nedá se zpracovávat. A proto se prakticky 

všechno surové železo dále přepracovává na různé druhy ocelí. Surové železo se upravuje 

opětovným tavením v tandemových, elektrických, martinských pecích nebo kyslíkových 

konvektorech za přítomnosti různých legujících přísad tak, aby se získaly požadované 

mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti [2].
 
Výroba oceli je zkujňovací proces, který 

spočívá ve snížení již zmiňovaného obsahu uhlíku a ostatních výše uvedených nežádoucích 

látek. K této výrobě se používá vzduch a zároveň se přitom upravuje chemické složení 

ocele a její struktura [8]. Tato úprava se provádí pomocí změny chemického složení, 

tepelného zpracování a tváření, což umožňuje vyrábět pestrou paletu ocelí k různým 

účelům použití [2]. Při výrobě oceli vzniká struska, která se nazývá ocelářská a obsahuje 

velké množství Fe, Mn a případně jiných legujících prvků. Tímto druhem strusky se 

budeme zabývat v kapitole 3.3.1 [8]. 

 

Obrázek č. 1: Zjednodušené schéma toku pevných hutních odpadů [13] 
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3. Strusky z metalurgie železa a oceli, jejich vznik a charakteristika 

3.1 Definice a rozdělení strusek 

Strusky jsou fyzikálně-chemicky pozměněné hlušinové nebo jiné nekovové složky 

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

kovů. Na kategorizaci strusek neexistuje v současnosti jednotný názor a každý autor 

upřednostňuje jiné rozdělování a třídění. Je známé, že některé strusky mohou obsahovat 

nebezpečné toxické kovy, které mohou škodit v životním prostředí.   

Základní rozdělování strusek je podle druhu výroby:  

 vysokopecní  

 ocelárenské [28].  

Další možnosti dělení podle fyzikálně – chemických vlastností: 

Podle charakteru vzhledem k pH: 

 zásadité – bazické strusky, u kterých převládají obsahy CaO, MgO a FeO, 

 kyselé strusky - převládají obsahy SiO2, Al2O3 a Fe2O3, 

 neutrální strusky. 

Podle chemického složení: 

 silikátové strusky - vyznačují se vysokým obsahem SiO2 (vyskytují nejčastěji), 

 fosfátové strusky - kyselou složku představuje převážně P2O5, 

 strusky na bázi oxidů kovů - tvořeny směsí různých oxidů kovů [13]. 

Podle stupně stálosti: 

 nerozpadavé strusky, 

 strusky se sklonem k rozpadu, 

 rozpadavé strusky. 

Podle rychlosti chlazení: 

 pomalu (přirozeně) chlazené strusky, 

 rychle (uměle) chlazené strusky [12]. 
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3.2 Vznik a zpracování vysokopecních strusek 

Následující kapitoly jsou věnovány vzniku a zpracování vysokopecních strusek, 

které vznikají při výrobě železa. 

3.2.1 Vznik vysokopecních strusek 

Při výrobě železa musí nutně vznikat struska jako vedlejší produkt celého procesu 

[11]. Strusky mohou dále vznikat při řízeném spalování pevných paliv a odpadů. 

Pyrometalurgicky zpracovávané rudy a koncentráty obsahují kromě užitkových minerálů i 

doprovodné nečistoty, jalovinu a hlušinu. Tyto části se musí při žárových metodách 

zhutňování oddělit od redukovaných kovů, a právě všechny uvedené části se převádí do 

strusky. Struska by měla obsahovat, co nejméně zhutňovaného kovu. Pokud struska 

obsahuje více než 10 % kovu, musí se vrátit zpět do vsázky [6]. Struska obsahuje 

především CaO, MgO a Al2O3, které se neredukují vůbec, a SiO2, který se redukuje jen 

z malé části. Do strusky přicházejí také malá množství MnO, FeO, CaS, MnS a dalších 

látek, které ovlivňují charakter a fyzikálně-chemické vlastnosti strusek [3]. 

Za počáteční teplotu vzniku strusky se pokládá taková teplota, při které dochází 

k jednoznačnému začínajícímu měknutí kovonosné vsázky. Teplotní interval mezi 

počátkem měknutím vsázky a jejím úplným roztavením není stálý a mění se v závislosti na 

chemickém složení a termoplastických vlastnostech. Během tohoto procesu dochází k 

tvorbě nových chemických sloučenin a tuhých roztoků, které snižují teplotu tání výchozích 

a i nově vznikajících látek. Všechny látky nakonec disociují, tzn., že dochází k štěpení 

komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály a tvoří se roztok 

kationtů a aniontů [3]. Struska, která se právě začíná tvořit, se nazývá prvotní (primární) 

struska. Vzniku této primární strusky předchází spékání částečně redukovaného 

aglomerátu. Tato struska se vyznačuje velkým obsahem FeO a příp. MnO. S postupným 

zvyšováním teploty dochází k rozpouštění stále více oxidů (MgO, Al2O3, SiO2), zatímco 

obsahy FeO a MnO se vlivem redukčního působení uhlíku koksu snižují. Struska v této 

části pece není dostatečně aktivní, aby mohla na sebe vázat SO2 z plynu [4].  

Konečná struska musí mít takové fyzikální vlastnosti a chemické složení, aby 

mohla, co nejlépe odsířit surové železo, a aby zabezpečila dokonalou redukci železa. 
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V konečné strusce je důležitý také vysoký stupeň redukce manganu, a to z toho důvodu, 

aby struska snadno vytékala z pece [3]. 

3.2.2 Zpracování vysokopecních strusek 

Množství strusky, které se vyrobí, je určeno hlavně kvalitou použité železné rudy a 

množstvím tavidel. Je velice důležité, aby kvalita a množství vsázky byla stabilní a přesná, 

aby se dosáhlo potřebné jakosti surového železa [5].
 
V dřívějších dobách představovaly 

strusky velmi obtížný odpad, který se hromadil na odvalech a nijak se nevyužíval [7]. V 

dnešní době je hlavním cílem využít veškerou vysokopecní strusku, čehož bylo v mnohých 

případech již dosaženo a trend využití se zvětšuje. V současnosti existují tři procesy, které 

se při úpravě vysokopecní strusky používají:  

 granulace strusky 

 zakládání strusky do jam  

 peletizace strusky [5]. 

 Granulace strusky 

Granulace strusek je v současnosti nejběžnějším procesem, který se ke zpracování 

strusky používá [5]. Tekutá vysokopecní struska se granuluje nejčastěji mokrým 

způsobem, kdy se horká struska lije do proudu studené vody a prudkým ochlazením 

dochází k její granulaci [11]. Po granulaci se směs strusky s vodou, tzv. kaše, přepravuje 

do odvodňovacího systému. V některých případech se kaše strusky s vodou přepravuje 

před odvodněním do zvláštní nádrže, kde se zachycují vodní páry, které kondenzují, nebo 

odcházejí komínem. Po odvodnění je zbytková vlhkost struskového písku obvykle okolo 

10 %. Při granulaci dochází ke značné ztrátě vody odpařením, rozstřikem mezi strusku a 

také přechodem do granulátu [28]. Aby se proud tekuté strusky rozbil na drobné částečky, 

musí se přivádět proud vysokotlaké vody šikmo vzhůru [3]. 

 Proces struskové jámy  

Tento proces zahrnuje odlévání tenkých vrstev roztavené strusky přímo do 

struskových jam. Roztavená struska je ukládána do jam, pomalu se chladí a krystalizuje na 

volném vzduchu [5]. Při tomto procesu se získá mnohem jakostnější výrobek, protože 

obsahuje méně vody a klesají náklady na vodu a dopravu. Jámy se střídavě plní a odtěžují 

a kusová struska se rozlamuje na lopatkách rotujícího bubnu, kde se rozbíjí na drobné 
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částečky [3]. V praxi se může doba chlazení zkrátit ostřikováním horké strusky 

regulovaným množstvím vody, přestože se zvyšuje možnost vzniku nepříjemného zápachu 

vlivem obsažených sloučenin síry. Pokud se proces provádí náležitým způsobem, pak se 

veškerá chladící voda, kterou jsme na strusku přivedli, zcela odpaří. Čas chlazení má velký 

vliv na kvalitu vzniklé kusové strusky a navíc chlazení vodou také zlepšuje mikrostrukturu 

při dosažení lepších mechanických vlastností [5]. 

 Další možné způsoby zpracování 

Mezi další způsoby zpracování uvedeme tzv. proces „peletizace strusek‘‘. Tento proces 

není tak častý a využívá se pouze v několika závodech EU a v Kanadě [5]. Ve skutečnosti 

jde o granulování strusek, tedy tzv. peletizování za sucha, i když pelety samozřejmě 

nevznikají [11]. Roztavená struska se rozprostře na desku, která má sloužit jako deflektor. 

Vrstva strusky na deflektoru se rozřezává regulovanými vodními tryskami, které následně 

iniciují bobtnání a chlazení strusky. Struska se potom odstředivě vyhazuje do vzduchu na 

rotačním bubnu tak, aby se dokončilo unikání plynu a chlazení [5]. Rotující buben je dutý 

válec s podélnými drážkami, které tvoří lopatky. Tyto drážky umožňují radiální odtékání 

vody [9]. Pokud se používá správný postup, procesní voda se úplně spotřebuje odpařením a 

způsobí jen nepatrnou vlhkost produktu [5].  

3.3 Ocelárenské strusky a jejich zpracování 

3.3.1 Vznik ocelárenských strusek 

Jak jsme už zmínili v předešlých kapitolách, při výrobě oceli musí vznikat jako 

vedlejší produkt ocelárenská struska. Při procesu tavení surového železa se jako tavidlo 

používá vápno, které poté reaguje (oxiduje) se silikáty, Al2O3, MgO a s oxidy železa [11]. 

Účelem tohoto oxidačního procesu tedy je: 

 snížit obsah uhlíku na předepsanou úroveň (z přibližně 4 % na méně než 1 %) 

 upravit obsah potřebných cizích, tzv. legujících prvků 

 odstranit nežádoucí nečistoty v maximálně možné míře [5]. 

Surové železo se zpracovává v tandemových, elektrických, martinských pecích 

nebo kyslíkových konvertorech [17]. Podstata výroby oceli v kyslíkových konvertorech je 

taková, že se dmýchá čistý kyslík (min. 98,5 %) do tekutého železa, které obsahuje 
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většinou jen okolo 0,1 až 0,2 % fosforu. Konvertor se skládá z ocelového pláště, 

žáruvzdorné omítky (magnezit, dolomit), sklápěcího zařízení, zařízení pro přívod vzduchu 

a odprašovacího zařízení [3]. V elektrických pecích dochází k zahřívání materiálu pomocí 

elektrického proudu (elektrod). Elektřina nemění vlastnosti oceli při zahřívání, a proto je 

vhodná k tavení vsázky v peci [11]. Jako nejčastější elektrická pec se používá oblouková. 

Obloukové pece se mohou lišit druhem přiváděným proudem (stejnosměrné, střídavé) a 

poté se dělí na jednofázové a dvojfázové. Obloukové pece podle způsobu odevzdaného 

tepla jsou řešeny různě: 

 s přímým působením oblouku 

 s nepřímým působením oblouku  

 se zakrytým obloukem. 

Ocelárenská struska má nejen pokrývat souvislou vrstvou kovovou lázeň, ale také 

vázat na sebe zplodiny rafinačních reakcí, zajišťovat potřebný zdroj kyslíku a vytvářet 

optimální podmínky pro přenos tepla. Struska se teda skládá ze zplodin oxidace, a to 

hlavně z příměsí surového železa a ocelového odpadu. Dále se struska skládá z nečistot 

přinesených vsázkou, vlastních struskotvorných a oxidačních přísad (vápna, kazivec, okují, 

rudy) a z otavené části vyzdívky výrobního zařízení [3]. Ocelárenská struska má značný 

obsah železa a bazických složek. Výskyt strusky je přibližně 150 kg na tunu vyrobené 

oceli. Popis chemických a fyzikálních vlastností ocelárenských strusek je uveden v dalších 

kapitolách. Ocelárenské strusky patří mezi heterogenní soustavy a lze je rozdělit do dvou 

skupin podle minerální složky (viz. kap. 3.4.2): 

 fáze oxidické – převažuje magnesiowüstit až wüstit, poté periklas a manganosit, 

 fáze silikátové – s výskytem dalších minerálu, kde převažují skupiny melilitu 

akermanit, hilgenstockit a je také přítomen kalcium ferit [12].  

3.3.2 Zpracování ocelárenských strusek 

Jednou z nejstarších a také dnes v některých závodech užívanou metodou je 

recirkulace ocelárenské strusky v procesu, tj. její přidávání zpět do vsázky vysokých pecí. 

Je zde ovšem omezení jejího množství s ohledem na kovnatost a obsah fosforu, které 

mohou přejít do oceli, čímž může dojít k překročení jejich přípustných hodnot. Dalším 

limitujícím faktorem pro využití ocelárenských strusek je její možná nízká objemová 
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stálost [1]. Ta je ohrožena, pokud struska obsahuje větší množství volného CaO, případně 

MgO [17]. Další důvodem objemové nestability je i rozpadavost strusek, kterou způsobuje 

minerál dikalciumsilikát [1]. Pro zlepšení využití strusky se upravuje na metalurgicky 

vhodné produkty, které jsou určeny svojí kvalitou a zrnitostí. Pro tyto účely se struska 

nejčastěji zpracovává mechanickými způsoby a to drcením, mletím a magnetickou 

separací. Všechny navržené postupy se zaměřují na maximální využití železné substance. 

Při těchto úpravách se získávají:  

 vysoce kvalitní kovové slitky – vhodné pro přímé použití v ocelárně, 

 jemnozrnný koncentrát – vyhovuje pro zpracování v sázce do vysokých pecí. 

Velké ocelové slitky se vracejí přímo do ocelárny, zbylý materiál se dále drtí a třídí 

v kombinaci s magnetickou separací. Zde se získávají další materiály vhodné pro další 

využití, např. kovové podíly pro vsázku do vysokých pecí a struska pro stavební účely. Pro 

zpracování strusek s vyšší bazicitou byl vyzkoušen tzv. krystalochemický způsob 

zpracování. Je to způsob, kdy se do odpichu strusek z pece přidává přísada podporující 

vznik dikalciumsilikátu a struska se při chladnutí rozpadne na prach. 

Granulace ocelárenské strusky byla vyzkoušena v rotačním bubnu chlazeném 

vodou a ve stacionárním válci ve vodním proudu. Ochlazený produkt je potom 

rozdružován na kovový podíl a strusku pro stavební účely [12]. Granulace se může 

provádět také tak, že bude docházet ke vzdušnému chlazení strusky na haldách nebo 

připravených halách. Po vychlazení se podrtí a vzniklá ocelárenská struska se magneticky 

odseparuje [1]. 

Zařízení na komplexní zpracování ocelárenských strusek se nazývá, mlýnice 

strusky. Prvně byla zavedena v Třineckých železárnách již v 80. letech minulého století. 

Dokázala získat za rok 750 – 800 tis. tun ocelárenských strusek. Mlýnice se skládá ze dvou 

stupňů, první stupeň je drcení na drtičích a ve druhém stupni dochází k magnetické 

separaci a poté je struska přiváděna na mlýny. Tento způsob zpracování se používá dodnes. 

Mlýnice se v dalších letech instalovaly i v dalších provozech [12] [28].   
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Obrázek č. 2: Zpětné získání železa a minerálu železa z ocelárenské strusky [28]. 

3.4 Charakteristika strusek 

Následující podkapitoly jsou věnovány chemickému a mineralogickému složení a 

fyzikálním vlastnostem vysokopecních a ocelárenských strusek. 

3.4.1 Chemické složení strusek 

V tabulce č. 1 je uvedeno přibližné množství nejčastěji se vyskytujících oxidů. 

Obsah oxidů je velmi proměnlivý a záleží převážně na množství a kvalitě vysokopecní 

vsázky [1]. 

Struska Složka [hm%] 

MnO MgO CaO Al2O3 SiO2 FeO+Fe2O3 

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

Ocelárenská (uhlíkatá ocel) 3-8 5-15 35-60 2-9 9-20 15-30 

Ocelárenská (legovaná ocel) 0,4-2 8-15 39-45 3-8 24-32 1-6 

Tabulka č. 1: Obvyklé chemické složení strusek [1] [14] 

Z chemických vlastností u vysokopecní strusky je nejdůležitější tzv. zásaditost. 

Tento poměr se pohybuje obvykle v rozmezí 0,9 - 1,2. Zásaditost se vypočítá pomocí 

vztahu: 

         Rovnice 1 
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 w … hmotnostní zlomek [%] 

Do vzorce se vkládají hmotností zlomky CaO, MgO, SiO2 a Al2O3 a to z toho 

důvodu, že se ve struskách vyskytují kolem 95 hm. % [3]. Je-li Mz < 1 jedná se o strusky 

kyselé a při Mz > 1 se jedná o strusky zásadité [14]. 

Dalším kritériem pro posuzování vysokopecních granulovaných strusek je index F. 

Tento index zohledňuje i vliv obsahu CaS a MnO ve struskách a vypočítá se ze vztahu: 

        Rovnice 2 

 w … hmotnostní zlomek [%] 

Podle těchto kritérií je struska zařazována do 3 kategorií: 

 F < 1: nevhodná struska pro výrobu struskoportlandských cementů 

 F = 1,5 - 1,9: struska dobré kvality pro výrobu struskoportlandských cementů 

 F > 1,9: struska velmi dobré kvality pro výrobu struskoportlandských cementů. 

K hodnocení vlastnosti vysokopecních strusek se používají další kritéria, která 

charakterizují, zda se tyto strusky hodí pro výrobu směsných cementů. 

  (tento vztah je využívaný v Japonsku)  Rovnice 3 

  (tento vztah je využívaný v USA) [14].   Rovnice 4 

U ocelárenských strusek se také vyskytuje pojem oxidační schopnost strusky. To 

znamená, že struska je schopna předat kovové lázni určité množství kyslíku. Tuto 

schopnost můžeme vypočítat pomocí Nernstova rozdělovacího zákona: 

          Rovnice 5 

 L0 … oxidační schopnost kyslíku 

 a[o]max … aktivita kyslíku v roztaveném železe pod struskou z čistého FeO [4]. 

3.4.2 Mineralogické složení strusek 

Kyselé, bazické a amfoterní oxidy, které jsou obsažené ve struskách, tvoří v tuhém 

stavu vzájemně velkou škálu sloučenin. Složení strusky a množství jednotlivých sloučenin 
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závisí převážně na vysokopecní vsázce a režimu provozování vysoké pece. V tabulce č. 2 

jsou uvedené sloučeniny a názvy minerálů, které strusky hlavně obsahují [4].  

Druh minerálů Vzorec Název minerálů 

silikáty FeO. SiO2 grünerit 

 2 FeO. SiO2 fayalit 

 2 (Fe, Ca)O. SiO2 olivín 

 2 (Mg, Fe)O. SiO2 olivín 

 3 Al2O3. SiO2 silimanit 

hlinitany FeO. Al2O3 hercinit 

 CaO. Al2O3  

železitany FeO. Fe2O3 magnetit 

 CaO. Fe3O4  

komplexní sloučeniny 4 CaO. Al2O3. Fe2O3 browmillerit 

Tabulka č. 2: Základní mineralogické složení strusek [4].  

V tabulce č. 3 nalezneme výpis minerálů, které se vyskytují v pomalu chladnoucích 

struskách. V tabulce jsou uvedeny minerály vysokopecních a ocelářských strusek [1]. 

Vysokopecní struska Ocelářská struska Vzorec 

Dikalciumsilikát C2S 

Rankinit C3S2 

Forsterit M2S 

Merwinit C3MS2 

Monticellit CMS 

Wollastonit CS 

Diopsid CMS2 

Sulfidy CaS, MnS, FeS 

Melilit  C2AS+C2MS2 

Akermanit C2MS2 

Spinel MA 

 Kalciumferit CF 

Vápno CaO 
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Kalciumaluminát CA 

Olivín 2MgO.SiO2+2FeO.SiO2 

Tuhé roztoky fáze 

CaO-FeO-MnO-MgO 

CaO-FeO-MnO-MgO 

Periklas MgO 

Trikalciumsilikát C3S 

Další FeO, Fe2O3 

Pozn.: C- CaO, M- MgO (resp. kationty Ca
2+

, Li
+
, Na

+
, K

+
, Ba

2+
), S- SiO2, A- Al2O3, F- 

Fe2O3.  

Tabulka č. 3: Mineralogické složení pomalu chladnoucích strusek [1] [13] [14].  

3.4.3 Fyzikální vlastnosti strusek  

 Teplota tání strusek a tavení strusek  

Teplota tání strusek je základní a z technologického hlediska nejdůležitější 

vlastností strusek. Strusky nemají obecně stanovenou přesnou teplotu tání, ale taví se 

v intervalu teplot. Mezi počátkem a úplným roztavením strusek je obvykle velký rozdíl 

teplot. Teplota tání, příp. interval teplot, ve kterých dochází k natavování strusek, je závislá 

na množství a počtu struskotvorných přísad. V praxi by měla být teplota tavení, případně 

teplotní interval co nejnižší. Je to proto, aby nebylo v hutnickém zařízení nutné zvyšovat 

teplotu v důsledku vyšší teploty tavení strusek. Na druhou stranu struska, která se taví při 

příliš nízkých teplotách, je nevhodná. Je to z toho důvodu, že při redukčním tavení se 

smáčí povrch aglomerátu a tím struska brání přechodu redukčního plynu do pórů a pak 

následně nedochází k vlastnímu redukčnímu pochodu. V tabulce č. 4 uvádíme teploty 

tavení některých čistých oxidů, které se nejběžněji vyskytují ve struskách. 

Oxidy Teplota  

FeO 1369 °C 

SiO2  1723 °C 

CaO 2570 °C 

MgO 2800 °C 

Tabulka č. 4: Teplota tavení některých čistých oxidů 
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Ovšem tyto a další oxidy v polykomponentních struskových soustavách tvoří řadu 

podvojných, potrojných a polykomponentních eutektik (struktura vznikající při současném 

tuhnutí dvou fází). Tyto soustavy mají podstatně nižší teploty tavení, příp. intervaly teplot 

než čisté oxidy [6]. Při rozsáhlých výzkumech byly sestrojeny binární, ternární i 

kvaternární diagramy tavitelnosti struskových soustav. Základní význam pro strusky má 

ternární fázový diagram soustavy CaO – SiO2 – Al2O3, který je znázorněný na obrázek č. 3 

[3]. 

 

Obrázek č. 3: Ternární fázový diagram soustavy CaO – SiO2 – Al2O3 [3] 

 Viskozita strusek 

Viskozita, jejíž obrácenou hodnotou je tekutost, je jednou z nejvýznamnějších 

fyzikálních vlastností strusek. Viskozita má totiž významný vliv na proudění plynu ve 

spodní části vysoké pece. Je velmi důležitou součástí při fyzikálně-chemických pochodech 

a poskytuje určitou představu o vnitřní struktuře strusek [3]. Do značné míry ovlivňuje 

oddělování kamínků, míšně nebo kovu od strusky, a tím i ztráty kovu ve struskách. 

Vzájemné oddělování kamínků od strusky se řídí Stokesovými zákony [6]: 

         Rovnice 6 
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 v2 … rychlost klesání částic kamínků ve strusce [m.s] 

 g … tíhové zrychlení [m.s
2
]  

 D1-D2 … rozdíl měrných hmotností kamínků a strusky [rozmezí 1-2 kg.dm
-3

] 

 r … průměr částic kamínků [mm] 

 η … viskozita strusky [Pa.s]  

Viskozita roztavené strusky je vyvolána vnitřním třením, které vzniká mezi 

jednotlivými vrstvami taveniny. Síla F, která je potřebná k překonání vnitřního tření, se 

vypočítá pomocí Newtonova zákona: [4] 

          Rovnice 7 

 dv/dx … gradient rychlosti [s
-1

] 

 S … plocha [m
3
] 

 η … součinitel dynamické viskozity [v rozmezí od 0,3 do 0,8 Pa.s] 

Rozsah hodnot viskozity se pohybuje v rozmezí od 0,05 – 8,0 Pa.s. Samozřejmě 

hodnota viskozity závisí, tak jako u většiny fyzikálních vlastností, na teplotě strusky a na 

složení, kdy oxidy Al2O3 a SiO2 viskozitu zvyšují a oxidy CaO, MgO, Na2O snižují [6]. 

K měření hodnot viskozity u strusek při určité teplotě se používá viskozimetrů různé 

konstrukce. Nejrozšířenější jsou vibrační viskozimetry, které pracují na útlumu vibrací 

vyvolaných střídavým elektromagnetickým pólem [3].  

Viskozita je závislá na teplotě a na chemickém složení, což znamená, že závisí na 

velikosti a pohyblivosti aniontů. Pokud roste koncentrace a rozměry těchto aniontů, tak 

roste i viskozita. Ovšem na druhou stranu kationty ovlivňují aniontový komplex a z toho 

důvodu ve větším množství snižují i viskozitu [6]. 

 Závislost dynamické viskozity na teplotě je vztahem [4][6]: 

  nebo       Rovnice 8 

 A, B … empirické konstanty (závislé na složení dané strusky)  

 T … teplota [°C] 

 Eη … entalpie strusky – dána množstvím tepla, které si odnáší z vysoké pece [J]. 
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 Hustota strusek 

Hustota strusek je jedna z nejdůležitějších fyzikálních a technologických vlastností, 

a to z toho důvodu, že jedině dostatečný rozdíl mezi hustota strusky, kamínků a kovu 

umožní dokonalé vzájemné odmísení a oddělení produktů[6]. Měrnou hmotnost nejde 

přesně vypočítat, a proto se tato hodnota pouze měří. Měrná hmotnost strusek se pohybuje 

okolo 2,8 – 3,8 g.cm
-3

 a vyskytují se i hodnoty vyšší [16]. Je ovšem známo, že pokud se ve 

strusce vyskytuje CaO, MgO a Al2O3 a dochází ke zvětšování množství SiO2, tak dochází 

ke snižování hodnoty. Na zvyšování hustoty mají největší vliv oxidy železa, ZnO a další 

přítomné oxidy, či sloučeniny těžkých kovů (PbO, PbS) [6].   

 Povrchové napětí a elektrická vodivost strusek 

Povrchové napětí strusek se projevuje především na mezifázovém rozhraní kov – 

struska, pevná fáze – struska nebo kamínek – struska. Hodnoty povrchového napětí se 

pohybují při teplotě 1300°C v intervalu 0,38-0,52 N.m
-1

. Obsah oxidu křemičitého a 

magnetitu hodnotu snižuje, zatím co obsah oxidů vápenatého a železnatého hodnotu 

zvyšuje. 

Elektrická vodivost je významná především z technologického hlediska, a to z toho 

důvodu, že slouží ke stanovení proudových poměrů v elektrických tavicích pecích. 

Vodivost nelze určit jako jednotnou hodnotu pro strusku, ale odvíjí se podle typu složení. 

Příklad hodnot tří složek při 1360 °C: 

 FeO – 280 Ω
-1

.cm
-1

 

 2 FeO. SiO2 – 4,49 Ω
-1

.cm
-1

 

 FeO. SiO2 – 0,66 Ω
-1

.cm
-1

 [6].   

4. Recyklace a využití strusek z metalurgie železa a oceli 

4.1 Katalog odpadů 

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 je vedený ve vyhlášce č. 381/ 2001 Sb. Tato vyhláška doplňuje zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a to konkrétně v příloze 1 
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(skupiny odpadů), v sekci Q8 zůstatky z průmyslových procesů (strusky, destilační zbytky, 

apod.). V tabulce č. 5 je výběr odpadů, ve kterých se struska nachází [18] [23]. 

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 

06 09 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z 

chemických procesů zpracování fosforu 

06 09 02 Struska obsahující fosfor 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů 

uvedených v podskupině 19) 

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod 

číslem 10 01 04) 

10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující 

nebezpečné látky  

10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod 

číslem 10 01 14 

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli 

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky 

10 02 02 Nezpracovaná struska 

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku 

10 03 04* Strusky z prvního tavení  

10 03 08* Solné strusky z druhého tavení  

10 03 29* Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné 

látky 

10 03 30  Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 

03 29  

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova 

10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 05  Odpady z pyrometalurgie zinku 

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi 



 Michal Kratochvíl: Zpracování strusek z hutnictví železa a oceli  
 

19 

2011/ 2012 

10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny 

10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů 

10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení 

10 08 09 Jiné strusky 

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků 

10 09 03 Pecní struska 

10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů 

10 10 03 Pecní struska 

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO 

ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY 

VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

 

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů 

19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky 

19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 

Pozn.: Pokud je u čísla uvedena *, jedná se o nebezpečný odpad. 

Tabulka č. 5: Seznam odpadů a nebezpečných odpadů [18]. 

4.2 Možnosti využití vysokopecní a ocelárenské strusky 

 V České republice je v současnosti přibližně desetkrát více skládek, než činí 

průměrný stav v jednotlivých zemích EU. Jedním z možných řešení této skutečnosti je 

zpětné využití odpadních materiálů v daném, nebo i jiném průmyslovém odvětví. Tato 

možnost znamená úsporu nerostných surovin, snížení množství odpadů ukládaných na 

skládky nebo určených ke spalování, snížení množství emisí nebo úsporu energie. 

Ekologická kritéria rozhodující o dalším využití odpadů se řídí podle platné legislativy a  

požadavků na určitý druh odpadu. Důležité je, aby testy a zkoušky vyloučily možnost 

negativního vlivu na životní prostředí a na zdraví člověka.  
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Množství produkovaných odpadů je významným problémem nejen u nás, ale 

i v zahraničí, kdy největším producentem odpadů je průmysl a energetika. V současné 

době se k likvidaci odpadů používá především skládkování, což má bohužel za následek 

nejen ztrátu cenných surovin, ale také zaplňování skládek, které jsou určené pro zatím 

nevyužitelné odpady [27]. Přitom ubývající zdroje neobnovitelných nerostných surovin, 

čím dál větší energetická náročnost při jejich získávání a v nemalé míře negativní vlivy na 

životní prostředí při jejich těžbě, zpracování i následném využití jsou stále jedním 

z největších problémů současné doby [26]. 

4.2.1 Využití strusky ve stavebnictví 

Možnosti, kde se uplatňují nejen vysokopecní, ale i ocelárenské strusky najdeme ve 

stavebnictví. Jsou využívány např. jako kamenivo do betonu, ke stavbě vozovek 

a kolejového lože, přidává se do cementářských slínků při výrobě železoportlandského 

cementu [27]. Velmi jemně mletá granulovaná vysokopecní struska se uplatňuje při výrobě 

směsných cementů označovaných jako CEM II až CEM IV. Tyto cementy obsahují až 

94 % granulované strusky [25], lze ji využít také na přípravu silikátových nátěrových 

hmot, kde umožňuje zvýšení mikrotvrdosti a obrusnosti, aniž by byla zhoršena 

vodotěsnost, mrazuvzdornost, propustnost pro vodní páry a difuzi CO2 [27]. 

Vysokopecní struska se využívá dále jako samostatná surovina pro výrobu 

portlandského slinku, k výrobě izolačních materiálů a jako surovinová složka v některých 

odvětvích keramického průmyslu. Dnes velmi výhodným využitím vysokopecní 

granulované strusky je pro výrobu strusko-alkalických cementů a betonů. K výrobě těchto 

cementů lze obecně použít každou strusku, rovněž i některou ze strusek ocelárenských, 

slévárenských a také z výrob feroslitin či barevných kovů. 

Posouzení shody se pro strusky používané jako stavební výrobek provádí podle 

současně platného zákona č. 22/1997 Sb., v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 190/2002 

Sb., kterým se stanovují technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Pro 

využití strusky v železničním stavitelství je nutno vzít při posuzování shody na vědomí 

Obecně technické podmínky ČD „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. V 

uvedeném předpisu v části B jsou uvedeny podmínky pro recyklované kamenivo, v části C 

pak pro kamenivo umělé [25]. 
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Technické požadavky pro použití vysokopecních a ocelárenských strusek jako 

náhrada přírodního kameniva řeší v současné době těchto 7 českých norem [23]: 

 ČSN EN 13450:2004 – Kamenivo pro kolejové lože. 

 ČSN EN 13242:2004 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

 ČSN EN 13139:2004 – Kamenivo pro malty. 

 ČSN EN 12620:2004 – Kamenivo do betonu. 

 ČSN EN 13043:2004 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch [24], [23]. 

 ČSN EN 13055-1 - Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty 

 ČSN EN 13055-2 - Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a 

pro nestmelené a stmelené aplikace 

Požadavky technických specifikací norem ČSN EN 13055-1 a ČSN EN 13055-2  

nemohou být brány pro použití strusek, protože se týkají pórovitého kameniva, které nemá 

objemovou hmotnost větší než 2000 kg·m
-3

, což vysokopecní, tak i ocelárenská struska 

nesplňuje [25]. 

Základním a zásadním požadavkem pro to, aby průmyslové odpady byly 

potencionálně možným využitelným odpadem je, aby měly vhodné chemické, 

petrografické a mineralogické složení a zda vyhovují i fyzikální vlastnosti. Důležitým 

kritériem při zvažování vhodnosti použití průmyslových odpadů ve stavebnictví je 

objemová stálost. Při nevhodném chemickém složení často dochází k samovolnému 

rozpadu na vzduchu. Tento problém nastává zejména u vysokopecních strusek [27]. 

 Využití strusky v železničním stavitelství a jako kamenivo do asfaltových směsí 

Požadavky, které jsou kladeny na kamenivo pro kolejové lože, jsou uvedeny v 

normě ČSN EN 13450:2004. Nejčastěji sledované parametry jsou pro obě skupiny stejné:  

 zrnitost (parametry: d = 50 mm nebo 63 mm (horní síto), d = 31,5 mm (dolní síto)) 

 jemné částice a tvarový index,  

 odolnost proti drcení, proti zmrazování a rozmrazování, obrusnost  

 objemová hmotnost zrn, nasákavost, sypná hmotnost, trvanlivost. 
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Pro kamenivo na kolejové lože se spíše používají ocelárenské strusky, než 

vysokopecní. Samozřejmě je nutné všechny dodané strusky experimentálně ověřit, zdali 

splňují požadavky, které se uvádějí v normě [23]. 

V asfaltových směsích se pro inženýrské stavby hlavně uplatňuje struska ve 

Spojených státech amerických a v Kanadě.  

 Využití strusky pro výrobu betonu a malty 

Požadavky na kamenivo do betonu udává norma ČSN EN 12620:2004. Do malt se 

využívá převážně ocelárenská struska [23]. V této normě se opět nalézají technické 

parametry, které by měla struska obsahovat, a jsou důležité pro výrobu betonu.   

Česká technická norma ČSN EN 206-1 povoluje použití umělého a recyklovaného 

kameniva do betonu, avšak ustanovení pro recyklovaná kameniva nejsou prozatím v této 

normě zahrnuta. Je tedy nutné prokázat vhodnost tohoto kameniva pro použití do betonu 

pomocí laboratorních zkoušek [25]. Struskové kamenivo se však v uplynulých letech 

úspěšně používalo při výrobě mikrokoberců, kde vzhledem k dobrým vlastnostem co do 

jeho reakce s asfaltovými emulzemi představovalo ekonomicky velmi dobrou alternativu k 

běžnému kamenivu získávanému těžbou v lomech [26]. 

Ocelárenská struska našla v dnešní době své uplatnění také i jako plnivo do malt. 

Podle zkoušek malt s ocelárenskou struskou vyplynulo, že tuto strusku je možné doporučit 

jako plnivo do malt. V maltových směsích je možné použít ocelárenskou strusku jako 

plnivo v určitých poměrech s přírodními kamenivy nebo pouze strusku samotnou. 

Vlastnosti a požadavky pro strusku jako kamenivo do malt řeší norma ČSN EN 

13139:2004 a jsou si opět podobné, jak předešlé. Dále se sledují chemické parametry, jako 

např. obsah chloridů, složky obsahující sírany, tzn. sírany rozpustné v kyselině a celková 

síra, složky ovlivňující průběh tuhnutí a tvrdnutí malty, látky rozpustné ve vodě a ztráta 

žíháním [23]. 

4.2.2 Využití strusky ve sklářství 

Ve sklářském průmyslu se využívá pouze vysokopecní struska a ocelárenská 

struska se nepoužívá z důvodu velkého obsahu železa [11]. Do některých skel se část SiO2 

vnáší pomocí křemičitých písků či jiných surovin (pomocí strusek). Tyto suroviny musí 

splňovat řadu podmínek, aby byly přímo použitelné ve sklářství, a jejich použití je 
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omezené [21]. Upravené vysokopecní strusky se používá při výrobě všech typů skel na 

bázi natronového vápna a oxidu křemičitého. Podle faktorů jako barva skla, složení skla a 

místní suroviny se určuje četnost strusky, která nahrazuje křemičité písky. Množství je 

obvykle vyjádřeno v procentech hmotnosti suchého písku. V průhledném skle tvoří běžně 

6-7 % váhy suchého písku. V zeleném skle je to 10-13 % a v hnědém až 18 %. U 

plaveného skla tvoří i 4-8 % hmotnosti suchého písku [22]. Náhrada přírodního 

křemičitého písku jemně mletou struskou je velmi výhodná i z ekonomického hlediska 

[26]. 

 Charakteristika firmy Calumite s.r.o. 

Firma Calumite s.r.o. se zabývá výrobou materiálu Calumite
® 

z vysokopecní 

granulované strusky, určeného do sklářského průmyslu. Myšlenka využít vysokopecní 

granulovanou strusku ve sklářském průmyslu vznikla ve 40. letech 20. století v USA, kdy 

si nechal W. H. Hopkins patentovat produkt Calumite
®
. V současné době existuje 6 

výrobních závodů využívajících ochrannou známku Calumite
® 

situovaných po celém světě 

[20]. Firma Calumite s.r.o. působí v Ostravě – Kunčičkách, kde se nachází i výrobní hala. 

Na obrázku č. 4 je znázorněno schéma výrobní linky.  

 Technologie výroby materiálu Calumite
®

 

 Skladování vstupní suroviny a její míchání 

Vysokopecní granulovaná struska je dodávána dodavatelem (ArcelorMittal Ostrava 

a.s.) dopravním pásem na výsypné místo na skládce. Z této pozice je pomocí kolového 

nakladače rozvážena na předem určená místa skládky. Veškerá manipulace s materiálem i 

jeho kvalita je evidována v laboratoři. 

Vedoucí výroby provede výběr materiálu ze skladových hromad granulované 

strusky o definovaném složení tak, aby výsledný materiál odpovídal dané specifikaci. 

Výpočet se provádí pomocí počítačového programu a výsledek výpočtu je uložen na 

dispozičním listu, který je uložen na dobu 1 roku v dokumentacích [19]. 
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Obrázek č. 4: Schéma výrobní linky [19] 
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 Zavážení strusky 

Nakladačem se z připravených hromad naváží materiál do skříňového podavače, 

který je opatřen roštem pro případné rozrušení větších kusů vstupní strusky. Z komory je 

materiál vynášen pomocí pásového válečkového přepravníku přes manuální hradítko 

(omezuje výšku materiálu) na vibrační síto. Nadsítné je odváděno skluzem z výroby a s 

podsítným se dále manipuluje [19]. 

 Sušení a zpracování strusky 

Podsítný materiál se přivádí do rotační sušárny, která je vytápěna zemním plynem. 

Součástí sušárny je komora, napojená na odtah spalin z filtru. Na začátku filtru je umístěno 

čidlo (na konci sušárny), které automaticky při dosažení teploty 170 °C otevře klapku a 

přisává chlazený vzduch. Klapa se automaticky uzavře, pokud dojde k dosažení teploty 

150 °C. Je-li dosažena teplota 190 °C, musí dojít k automatickému odstavení celé linky, 

aby nedošlo k poškození hedvábné filtrační tkaniny ve filtrech. Součástí řízení sušicí pece 

je infračervený teploměr ROADSTONE, který měří teplotu po vysušení (teplota materiálu 

by se měla pohybovat okolo 110 °C ± 10 °C). 

Vysušená struska postupuje z pece na pás, jehož součástí jsou: infračervený 

teploměr (regulace hořáku sušárny), pásová váha BOEKELS. Materiál jde na buben 

magnetického separátoru typu ERIEZ, který odstraňuje magnetické části. Tok strusky 

pokračuje dále pomocí korečku, který ji vyveze do nejvyššího patra a zde se tok rozdělí 

přes kalhotový skluz na dva proudy do dvou hlavních třídičů typu LOCKER, který má 

velikost ok sít 0,063 – 0,800 mm.  

Z obou hlavních třídičů jde nadsítná frakce do gravitačních separačních stolů, kde 

jsou odseparovány lehké (nemagnetické) a těžké (magnetické) části. Přetříděná struska jde 

zpět na dopravní pás, který vede do metacího drtiče BARMAC B 6000, viz. obrázek č. 5. 

Podrcený materiál je vracen na začátek výrobní linky za sušárnu strusky. V celém 

výrobním procesu koluje max. 65 t/h vysokopecní granulované strusky.  

Podsítná frakce z obou hlavních třídičů jde na separaci magnetických kovů, kdy odloučená 

zrna odcházejí z výroby jako odpad. Vyhovující materiál pokračuje na kontrolní třídič s 

okatostí 1,0 mm. Nadsítná frakce je brána jako odpad a podsítná frakce je již hotový 

produkt Calumite
®
. Tento hotový produkt jde přes korečkový elevátor do jednotlivých 

výrobních sil (objem 250 t). Pokud je hotový výrobek schválen v laboratoři, z výrobních sil 
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se hotový výrobek přemisťuje pomocí korečkového elevátoru (pohonu) na pásový 

dopravník, který vede do expedičního sila (objem 750 t). Kdyby došlo k neschválení 

hotového výrobku, mají výrobní sila na spodu nádrže výpustní zařízení, kterým se dá 

špatný materiál odstranit.  

 

Obrázek č. 5: profil drtiče BARMAC B 6000 

Z expedičního sila jsou plněny autocisterny i železniční vozy pomocí výpustní hadice, 

která se uzavírá šoupátkovým uzávěrem. Všechny expediční vozy stojí na váze 

TENZONA, která ukazuje aktuální váhu celé soupravy [19]. 

 Odprašky z výroby a likvidace odpadu 

 Při dopravě, sušení a mletí strusky dochází ke vzniku prachu, který je během celého 

výrobního procesu odtahován (likvidován) zařízením vzduchotechniky. Úlet zachycený ve 

filtrech je odváděn soustavou šnekových dopravníků a turniketů. Zachycený prach je 

dopravován do plnicích cisteren, které mají tři plnící otvory. Na každém plnicím otvoru je 



 Michal Kratochvíl: Zpracování strusek z hutnictví železa a oceli  
 

27 

2011/ 2012 

sonda připojená do konektoru, která signalizuje výšku materiálu a v případě naplnění dá 

signál a obsluha přehodí plnící výpust do jiného otvoru. V případě, že není volný dopravní 

prostředek, je možno odprašky vrátit zpět do linky. 

 Vytříděný a nepoužitelný materiál se vrací zpět dodavateli a všechen vracený 

materiál se musí evidovat. Materiál z magnetické separace se odváží do sběrny kovových 

odpadů. V případě odpadů vznikajících při údržbě výrobní linky je likvidace zařízena 

externími speciálními firmami [19]. 

4.2.3 Využití strusek v zemědělství 

V dnešní době se spíš strusky jako hnojivo nepoužívají a pokud ano, tak v malém 

množství. Je to z důvodu, že hlídané parametry jednotlivých prvků, by mohly překročit 

limity. Ze strusek se fosfor uvolňoval pomocí vápníku. V zemědělství se používali 

nejčastěji [30]:  

 vysokopecní vápenatá struska, hnojivá mletá – obsahuje min. 40 % CaO, 3-5 % 

MgO. Obsahuje příměsi S, FE, K a má barvu šedou. Nesmí obsahovat víc jak 2 % 

Fe 

 martinská vápenatohořečnatá struska mletá (Thomasova moučka) – obsahuje kolem 

42-49 % CaO, 8-10 % MgO, přibližně 2 % Mn. Má stejnou účinnost jako vápenec a 

používala se nejčastěji [31]. 

Struska zlepšuje strukturu půdy a dodává do ní organickou hmotu. Při používání 

jemně mleté strusky se dosahovalo v zemědělství zvýšeného výnosu plodin, protože má 

příznivější účinky než vápno. Strusky příznivě ovlivňovaly kyselost půdy [30]. 

4.2.4 Využití strusek pro výrobu minerálních vláken 

Termínem minerální vlákna se ve stavebnictví označují anorganická vlákna, která 

jsou vyráběná rozvlákněním přírodních hornin, silikátových průmyslových odpadů 

(strusky) nebo jejich směsí. Nejobvykleji používanými minerálními vlákny jsou v 

současnosti vlákna z čedičovo-struskové směsi (často se nepřesně označují jako vlákna 

čedičová).  

Vlákna se vyrábějí z výrobní směsi, tvořené přibližně 75 – 80 % čediče a 20 – 25 % 

strusky. Surovinová směs se taví v tzv. kupolové peci při teplotách 1350 – 1450 °C. 
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Tavenina následně vytéká na rotující válce - rozvlákňovací kotouče. Vlivem odstředivé síly 

se kapičky taveniny v proudu ofukovacího vzduchu změní v jemné vlákno. Chladnější 

kapičky se již nemohou protáhnout a odletují od kotoučů jako drobná zrnka tzv. granálie 

(vracejí se zpět do pece). Rozvlákněná hmota spolu s určitým podílem granálií je 

vzduchem unášena do usazovací komory. V usazovací komoře jsou vlákna ve vznosu 

zkrápěna vodním roztokem pojiva (fenolformaldehydového rezolu), vodoodpudivými 

přísadami (hydrofobizačním, silikonovým olejem), protiplísňovými a dalšími přísadami. 

Smočená vlákna se v usazovací komoře následně rovnoměrně usadí a to ve formě pásu 

(vrstvy), který pokračuje do vytvrzovací komory. Ve vytvrzovací komoře dochází k odparu 

vody a polykondenzaci fenolformaldehydového pojiva a teplota se ve vytvrzovací komoře 

pohybuje v rozmezí 180 - 220 °C. Pomocí přítlačného zařízení a rychlosti pásu se zajišťuje 

požadovaná objemová hmotnost a tloušťka konkrétního výrobku. Přes chladící komoru se 

nekonečný pás kamenné vlny dostává k diamantové pile, která ořezem na danou šířku 

výrobek formátuje. Ořezané okraje se recyklují, tj. vrací do tavící pece.  

Z čedičovo-struskového vlákna se vyrábějí především tepelněizolační desky pro 

izolaci šikmých a plochých střech, příček, stropů, stropních podhledů, provětrávaných a 

kontaktních fasád, sendvičového obvodového zdiva, podlah. Výrobky mohou sloužit také 

jako technické izolace pro tepelnou a zvukovou izolaci kotlů, pecí, rozvodů tepelných 

médií, vzduchotechnických zařízení, komínových těles, výfuků apod. [2] 

5. Analýza vzorků vysokopecní granulované strusky 

5.1 Postup přípravy vzorku a sítové analýzy 

Sítová analýza probíhala podle normy ČSN EN 933-1. Tato norma je českou verzí 

evropské normy EN 933-1:1997, tato norma má status české technické normy. Z této 

normy se použila část 1: Stanovení zrnitosti, sítový rozbor a část 2: Stanovení zrnitosti, 

zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů, sítový rozbor [24]. 

Příprava a sítová analýza vzorků probíhala v laboratoři Institutu hornického 

inženýrství a bezpečnosti. Postup byl u všech zkoumaných vzorků stejný, rozdíly byly v 

množství vzorků na kvartaci a velikosti kontrolních sít, které se použily na analýzu.  
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5.2 Výsledky sítové analýzy 

Název vzorku Vysokopecní struska ArcellorMitall
® 

(dále MI. – 

AVS) 

Množství na kvartaci [kg] 27,785 

Množství na analýzu [kg] 1,222  

 

Velikost 

zrna, ok sít 

Hmotnost 

třídy 

Výnos 

třídy Výnos [%] 

[mm] [g] [%] Podsítného Nadsítného 

<0,5 158 12,93 12,93 100,00 

0,5-0,71 92 7,53 20,46 87,07 

0,71-1,0 119 9,74 30,20 79,54 

1,0-2,8 525 42,96 73,16 69,80 

2,8-4,0 147 12,03 85,19 26,84 

4,0-6,0 74 6,06 91,24 14,81 

>6,0 107 8,76 100,00 8,76 

Σ 1222 100     

Tabulka č. 6: Tabulka výpočtu výnosu třídy, podsítného a nadsítného vzorku MI. - AVS  

 

 

Graf č. 1: Výnos podsítného a nadsítného vzorku MI. – AVS 
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Název vzorku Produkt Calumite
®
 (dále MII. – PC) 

Množství na kvartaci [kg] 34,050 

Množství na analýzu [kg] 1,194 

 

Velikost 

zrna, ok sít 

Hmotnost 

třídy 

Výnos 

třídy 

 

Výnos [%] 

[mm] [g] [%] Podsítného Nadsítného 

<0,2 360 30,15 30,15 100,00 

0,2-0,355 201 16,83 46,98 69,85 

0,355-0,5 243 20,35 67,34 53,02 

0,5-0,71 339 28,39 95,73 32,66 

>0,71 51 4,27 100,00 4,27 

Σ 1194 100   

Tabulka č. 7: Tabulka výpočtu výnosu třídy, podsítného a nadsítného vzorku MII. – PC 

 

 

Graf č. 2: Výnos podsítného a nadsítného vzorku MII. – PC 
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Název vzorku Vysokopecní struska Třineckých železáren
®
 (dále 

MIII. – TVS) 

Množství na kvartaci [kg] 2,619 

Množství na analýzu [kg] 1,250 

 

Velikost 

zrna, ok sít 

Hmotnost 

třídy 

Výnos 

třídy Výnos [%] 

[mm] [g] [%] Podsítného Nadsítného 

<0,5 112 8,96 8,96 100 

0,5-0,71 109 8,72 17,68 91,04 

0,71-1,0 161 12,88 30,56 82,32 

1,0-2,8 707 56,56 87,12 69,44 

2,8-4,0 107 8,56 95,68 12,88 

>4,0 54 4,32 100 4,32 

Σ 1250 100 

  
Tabulka č. 8: Tabulka výpočtu výnosu třídy, podsítného a nadsítného vzorku MIII. – TVS 

 

 

Graf č. 3: Výnos podsítného a nadsítného vzorku MIII. – TVS 
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5.3 Vyhodnocení výsledků sítové analýzy 

Podle výsledků sítové analýzy můžeme porovnat, že ve vzorcích MI. - AVS a MIII. 

- TVS se nejvíce vyskytuje frakce v rozmezí 2,8 - 1,0 mm (nad 40 %). U vzorku MI. - 

AVS je velké zrnitostní rozmezí a přitom i procentuální výskyt je velice proměnlivý. 

I vzorek MIII. - TVS má velké zrnitostní rozmezí, ale na rozdíl od vzorku MI. – 

AVS, jsou ostatní frakce zastoupeny mnohem méně a i výsledky jsou si podobné. 

Vzorek MII. - PC vyšel podle očekávání, kdy výrobce deklaruje velikost zrn menší 

než 0,8 mm a přitom vyskytující množství ve frakci < 0,71 je velice malé. Navíc u vzorku 

MII. - PC je procentuální rozložení síťové analýzy velice podobné. 

6. Závěr 

V celé bakalářské práci jsme se zabývali zpracování strusek z hutnictví železa a 

oceli, ve které nám šlo hlavně o jejich druhotném využití. Je to téma, které je v dnešní 

době, kdy se klade veliký důraz na životní prostředí, převelice důležité. V minulých 

dobách to byl velký problém, protože se strusky nijak nevyužívaly a převážně se ukládaly 

na haldy, které jak známo škodí životnímu prostředí a k tomu příliš nepomáhají krajině. 

Příspěvek k částečnému řešení ekologických a dílčích ekonomických problémů moderní 

industriální společnosti mohou představovat vedle tzv. čistých technologií také recyklační 

technologie různých druhů odpadů. Všechny druhy odpadu z hutnictví železa, či oceli 

mohou být alespoň po částečném odstranění železných a neželezných části znovu použity. 
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