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Abstrakt  

Práce se zabývá problematikou laboratorní analýzy zásypových stavebních materiálů na bázi 

vedlejších produktů hutní výroby. Jedná se o různé druhy vysokopecních a ocelářských 

strusek a o směsné materiály z tzv. studeného odvalu. Tyto materiály bývají ve stavebních 

konstrukcích látkově nestabilní a reagují na změny okolních podmínek změnou svého 

objemu. Objemové změny materiálu pak často vedou k závažnému poškození stavební 

konstrukce. Práce uvádí základní informace o charakteru těchto materiálů, o příčinách jejich 

objemové nestability a způsobech testování. Je zde popsán komplex laboratorních 

analytických metod, používaných pro analýzu složení zásypových materiálů, a navržen 

metodický postup k posouzení jejich potenciální náchylnosti k objemovým změnám. Postup 

je doplněn příkladem konkrétního materiálového rozboru.   

Klíčová slova: vysokopecní struska, ocelářská struska, studený odval, objemová stabilita,   

analytické metody, metodický postup 

 

Abstract 

The thesis deals with laboratory analysis of backfill building materials based on metallurgical 

by-products.  These are various types of blast-furnace and steel slags and mixed materials of 

the so-called steelworks waste. These materials are often unstable in building structures and 

react to changes in surrounding conditions by changing their volume. Volume changes of 

materials often lead to serious damage of the building structure. The thesis presents basic 

information about the nature of these materials, about the causes of their volume instability 

and methods of testing. The complex of laboratory analytical methods used for the analysis of 

the composition of backfill materials is described and the methodology for assessing their 

tendency towards volume changes is proposed in the thesis. The methodology is completed 

with a concrete example of the material analysis.  

Key words: blast-furnace slag, steel slag, steelworks waste, volume stability, analytical 

methods, methodology 
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1. ÚVOD  

Používání nevhodných zásypových stavebních materiálů na bázi vedlejších produktů hutní 

výroby (VPH), tj. metalurgických strusek nebo tzv. studeného odvalu, je v posledních letech 

příčinou rozsáhlých poškození dopravních a pozemních staveb v České republice. Zvláště 

významné jsou případy deformací staveb v ostravském regionu v posledních dvou 

desetiletích. Tyto problematické materiály bývají ve stavebních konstrukcích fázově 

nestabilní a reagují na změny okolních podmínek změnou svého objemu. K destrukcím, 

vlivem použití materiálů náchylných k objemovým změnám, dochází především u dopravních 

staveb (dálnice, silnice, parkoviště, chodníky), v konstrukcích pozemních staveb (podlahy a 

konstrukce obchodních center, autosalonů, průmyslových a sportovních hal, nemocnic, ad.), a 

u některých speciálních aplikací (např. u potrubí pro rozvod tepla a vody). Vznikající škody i 

potenciální ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel, představují mimořádně závažný 

ekonomický a společenský problém.  

Materiálovou analýzou problematických struskových zásypů, identifikací probíhajících 

objemových změn a prognózou dalšího expanzního chování těchto materiálů v podmínkách 

stavebních konstrukcí, se dlouhodobě zabývají pracovníci Oddělení laboratorního výzkumu 

geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě-Porubě (dále jen ÚGN), v rámci 

jejich expertní činnosti.  

Od roku 2017 jsem členkou týmu ÚGN na pozici laborantky a podílím se na laboratorních 

analýzách geomateriálů a stavebních hmot, včetně zásypových materiálů typu VPH. 

Problematiku materiálové analýzy VPH, použitých ve stavebních konstrukcích, jsem zvolila 

jako téma předložené diplomové práce. Expertíza zásypu na bázi VPH vyžaduje speciální 

postupy zpracování materiálových vzorků a aplikaci vhodného komplexu analytických metod. 

V mé práci jsou tyto postupy a metody popsány, aplikovány na konkrétní vzorky VPH a 

zpracovány do podoby přehledného metodického postupu. Metodiku jsem vypracovala na 

základě studia celkem čtrnácti expertních zpráv, vytvořených v ÚGN v letech 2013 až 2017, a 

také na základě mých vlastních praktických zkušeností, neboť na zpracování pěti z těchto 

expertíz jsem se aktivně podílela.    

Můj podíl zahrnoval poměrně široké spektrum prací, od odběru vzorků in situ, přes přípravu 

vzorků k analýzám, až po vlastní analytické práce, jako jsou chemické analýzy výluhů, 

stanovení ztráty žíháním nebo měření infračervených spekter.  
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Práce se nezabývá praktickým zkoušením rozpadavosti struskových materiálů ve speciálních 

přístrojích podle normativně předepsaných zkoušek, tato problematika je zde však přehledně 

teoreticky zpracována.  

2. CÍL PRÁCE  

Cílem práce je vytvoření přehledného metodického postupu laboratorní materiálové 

analýzy zásypových materiálů na bázi vedlejších produktů hutní výroby, pro posouzení 

jejich složení a potenciální náchylnosti k objemovým změnám v prostředí stavební 

konstrukce. Vytčeného cíle je dosaženo na základě zhodnocení expertních zpráv ÚGN, 

zpracovaných na dané téma v posledních pěti letech, a s využitím mých vlastních 

analytických zkušeností s těmito materiály, získaných v pracovní pozici laborantky v 

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů ÚGN. 

3. CHARAKTERIZACE VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ 

HUTNÍ VÝROBY  

Tzv. vedlejší produkty hutní výroby (VPH) patří k významným alternativním zdrojům surovin 

pro výrobu stavebních pojiv, sypaniny a materiálu konstrukčních vrstev pozemních a 

dopravních staveb, kameniva do betonu, minerálních izolací, ad. Tyto produkty, vznikající 

v procesu výroby železa a oceli, případně neželezných kovů, jsou obecně označovány jako 

strusky. Jedná se především o strusky vysokopecní a ocelářské a také o směsný materiál ze 

struskových úložišť, tzv. studený odval [1].  

3.1 VYSOKOPECNÍ STRUSKY 

Vysokopecní struska (VS) vzniká při výrobě surového železa ve vysokých pecích (obr. 1). Do 

vysoké pece se kontinuálně naváží vsázka tvořená železnou rudou, palivem a struskotvornými 

přísadami. Nejpoužívanějšími rudami železa jsou minerály magnetit, hematit, siderit a 

chamosit a směs hydratovaných oxidů železa – tzv. limonit. Palivem je hutnický koks, který 

zároveň slouží jako redukční činidlo. Nejvýznamnějšími struskotvornými přísadami jsou 

vysokoprocentní vápenec - CaCO3, dolomit - CaMg(CO3)2 nebo dolomitický vápenec [2].  
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Koks se spaluje v proudu předehřátého vzduchu, který je do pece vháněn zespodu výfučnami. 

Spalování uvolňuje velké množství tepla při vzniku CO2 a CO. Redukční vlastnosti má pouze 

CO, ale CO2 se na něho opětovně přeměňuje při reakci s koksem.  

Vsázka postupně gravitací klesá do spodní části pece do oblasti čím dál vyšších teplot. Při 

teplotách nad 570 °C se rozkládají i oxidy železa s výjimkou FeO podle schématu: 

 Fe2O3  Fe3O4 (tj. FeO · Fe2O3)  FeO  Fe      (1) 

Redukce železných rud na surové železo probíhá ve dvou stupních. Prvním stupněm je 

nepřímá redukce oxidů železa oxidem uhelnatým, druhým je přímá redukce, ke které dochází 

na styku úlomků koksu a železné rudy: 

3 Fe2O3 + CO  2 Fe3O4 + CO2         (2) 

Fe3O4 + CO  3 FeO + CO2          (3) 

FeO + CO  Fe + CO2          (4) 

Vyredukované železo má vysokou hustotu a klesá proto do spodní části pece, kde se hromadí 

v nístěji. Při jeho stékání přes koks dochází k rozpouštění uhlíku a nauhličení kovu, takže 

surové železo obsahuje obvykle cca 3,5 % uhlíku. 

Vápenec přidávaný do vsázky se při teplotě nad 800 °C rozkládá podle rovnice:  

CaCO3  CaO + CO2.         (5) 

CaO je silně reaktivní látka a váže na sebe přednostně křemík, který je přítomen v železné 

rudě jako nežádoucí příměs. Vzniká tak struska - směs s převahou křemičitanů vápníku, která 

na sebe dále váže síru ve formě sulfidů a nezredukované oxidy. Struska má relativně nízkou 

hustotu, a vytváří proto v nístěji souvislý povlak na surovém železe. Kromě toho, že do sebe 

váže nečistoty, plní struska i ochrannou funkci, neboť odděluje vyredukované železo od 

procesů probíhajících ve vyšší části pece a chrání ho před opětovnou oxidací kyslíkem nebo 

rozpouštěním dalšího uhlíku z koksu. Teplota strusky ve vysoké peci může dosahovat až 1550 

°C. Surové železo i struska vznikají při tavbě nepřetržitě a pravidelně se z pece vypouští. Na 1 

tunu surového železa vzniká 200 až 1000 kg strusky [2, 3].   
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Obr. 1 Schéma vysoké pece (převzato z [4]) 

Chemické složení VS je závislé na složení vsázky a je ovlivněno také způsobem (rychlostí) 

chlazení roztavené strusky [5]. Základními složkami strusek jsou oxidy (CaO, SiO2, Al2O3, 

MnO, MgO, oxidy železa, BaO, TiO2) a dále sulfidy (CaS, MgS, BaS, MnS, Na2S, K2S) a 

některé nitridy a karbonitridy [3]. Typické zastoupení jednotlivých oxidů ve vysokopecní 

strusce je uvedeno v tab. 1.  

Tab. 1 Zastoupení oxidů ve vysokopecní strusce [5]. 

Zastoupení jednotlivých oxidů [hm. %] 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

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

 

Fázové složení strusek je významně ovlivněno způsobem chladnutí roztavené strusky.  

Rychlé ochlazení vysoce ohřáté VS (proudem vzduchu nebo litím roztavené strusky do vody) 

se nazývá granulace strusky a jeho výsledkem je tzv. granulovaná vysokopecní struska 

(GVS) (obr. 2a). Při granulaci je snahou dosáhnout co nejvyššího podílu amorfní (skelné) 

fáze ve výsledném produktu (min. 85%). Vznik amorfní fáze je umožněn vysokým podílem 

SiO2 ve strusce (cca 40 hm. %), který se vyznačuje poměrně vysokou viskozitou, umožňující 

snadné podchlazení na amorfní stav. GVS však obsahuje i menší podíl minerálů 

s krystalickou strukturou. Jsou to především merwinit, melilit, akermanit, monticellit, β-C2S a 

další [6].  

Na počátku ochlazování se struska musí nacházet v roztaveném stavu nad tzv. kritickou 

teplotou. Kritická teplota závisí na chemickém složení strusky a např. u strusek 

produkovaných společností ArcelorMittal Ostrava, a. s. má hodnotu 1350 °C. Pokud je 
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výchozí teplota strusky nižší než kritická, začnou ve strusce růst krystalizační zárodky a 

vytvářet uspořádanou krystalickou strukturu, přičemž k tvorbě amorfní fáze nedochází. 

Z hlediska maximalizace obsahu amorfní fáze v GVS je výhodné provádět tzv. přímou 

granulaci, tj. chlazení ihned po odpichu přímo u vysoké pece, aby v časové prodlevě mezi 

odpichem a granulací nedošlo v části objemu strusky k poklesu teploty pod kritickou hodnotu 

[6]. 

GVS vykazuje tzv. latentní hydraulicitu. Ta se projevuje tím, že jemně mletá struska, za 

přítomnosti Ca(OH)2 nebo různých rozpustných sloučenin alkalických kovů, reaguje s vodou 

a dochází k tuhnutí a tvrdnutí hmoty, podobně jako u cementů. Díky této vlastnosti je GVS 

využívána v cementářském průmyslu [6].  

Hydraulické vlastnosti strusky jsou ovlivněny její zásaditostí. Ta se posuzuje podle tzv. 

modulu zásaditosti Mz, vyjadřujícího poměr zásaditých a kyselých složek [7]: 

𝑀𝑍 =  
𝑛(𝐶𝑎𝑂)+𝑛(𝑀𝑔𝑂)

𝑛(𝑆𝑖𝑂2)+𝑛(𝐴𝑙2𝑂3)
                                                                                                          (6) 

kde MZ je modul zásaditosti [-], n je látkové množství [mol].  

Pokud je Mz ˂ 1, jedná se o strusky kyselé, pokud je Mz ≥ 1, jde o strusky zásadité. Zásadité 

strusky mají lepší hydraulické vlastnosti. Schopnost tuhnout a tvrdnout po rozmíchání 

s vodou vykazují strusky s Mz = 1,1 – 1,4. Strusky s MZ ˃1,7 jsou označovány jako vysoce 

hydraulické [7].  

Pomalé chlazení strusky omezuje tvorbu amorfní fáze a naopak umožňuje tvorbu krystalické 

struktury. Hlavními minerály krystalické fáze jsou gehlenit, akermanit, wolastonit, melilit, 

rankinit, monticellit a další [5]. Struska nejprve chladne ve struskové pánvi a poté se ukládá 

na odležiště k dalšímu pozvolnému dochlazení. Jakmile se vytvoří krystalická struktura, může 

však být dochlazování urychleno sprchováním vodou.  

Pomalým chlazením vzniká nereaktivní krystalická struska vhodná k výrobě hutného, 

objemově stabilního kameniva pro stavební účely (obr. 2b).  
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a)       b) 

Obr. 2 Vysokopecní struska: a) granulovaná VS, b) kamenivo z VS (foto Jozef Vlček) 

3.2 OCELÁŘSKÉ STRUSKY 

Ocelářské strusky (OS) vznikají při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech nebo 

v elektrických obloukových pecích, případně při mimopecním zpracování oceli v pánvích (při 

tzv. sekundární metalurgii). Podle výrobního zařízení, v němž byly vyprodukovány, tak OS 

dělíme na pecní a pánvové [6].  

Podstatou výroby oceli v kyslíkových konvertorech je dmýchání kyslíku do tekutého 

surového železa. Vsázkovými materiály jsou: surové železo, ocelový odpad, dezoxidační 

přísady (zpravidla hliník, slitina Fe-Mn a Fe-Si) a legovací přísady (feroslitiny). Dále jsou 

přidávány struskotvorné přísady (vápno, CaF2, železorudný aglomerát) a nauhličovací přísady 

(uhlí, koks, antracit) [8].   

Při výrobě oceli v elektrických obloukových pecích jsou základními surovinami ocelový a 

legovaný odpad, železná houba, metalizované pelety, měkké železo, ocelárenské surové 

železo, oxidační látky a struskotvorné, legovací, dezoxidační a nauhličovací přísady. 

V zásaditých pecích (se zásaditou vyzdívkou) se jako struskotvorné přísady používají: vápno, 

vápenec, CaF2, šamotový písek nebo šamotová drť, dolomit. Při kyselém procesu (v pecích 

s kyselou vyzdívkou) se používá křemičitý písek, šamotová drť, vápno a kvarcit [9].   

Vsázka obsahuje podíl nežádoucích příměsí (zejména uhlík, křemík, síru, fosfor, kyslík, dusík 

a vodík), který je potřeba snížit. Převážná část nežádoucích látek je odstraňována jejich 

oxidací. Kyslík přechází do roztaveného surového železa částečně ze strusky, částečně 

z oxidačních přísad a dále přímo z plynné atmosféry. V tzv. LD konvertoru se do kovové 

lázně vhání kyslík tryskami shora přes vrstvu strusky.  
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Oxidačními pochody je odstraňován především uhlík, který přechází do plynné formy [8]: 

C + ½ O   CO                 (7) 

Dále vznikají pevné a kapalné oxidy dalších prvků, které se rozpouští ve strusce. Pro vyvázání 

konkrétních prvků se používají buď zásadité strusky (s převahou CaO) nebo strusky kyselé 

(na bázi SiO2).  

V průběhu celé tavby zároveň probíhá legování oceli, tzn. jsou přidávány prvky, které 

upravují a zlepšují výsledné vlastnosti oceli. 

Téměř všechny ocelářské pochody probíhají za aktivní účasti strusky. Ta má pokrývat kovovou 

lázeň souvislou vrstvou, vázat zplodiny rafinačních reakcí, vytvářet optimální podmínky pro 

přenos tepla a zajišťovat potřebný zdroj kyslíku [8].  

Pecní strusky (obr. 3a) jsou tvořeny struskotvornými a oxidačními materiály vsázky (vápno, 

aglomerát, magnezit, okuje), dále produkty oxidace prvků ze surového železa a ocelového 

šrotu (SiO2, MnO, P2O5, Cr2O3 a oxidy železa) a oxidy z vyzdívky výrobního zařízení (MgO, 

Al2O3, ad.), která se během tavicího procesu opotřebovává. Tyto strusky jsou většinou 

zásadité, v elektrických pecích s kyselou vyzdívkou se však pracuje i s kyselou struskou 

s vysokým obsahem SiO2 [8, 10]. 

Pánvové strusky (obr. 3b) jsou tvořeny produkty dezoxidace, prováděné při odpichu oceli do 

pánve (MnO, SiO2, Al2O3), struskotvornými přísadami vkládanými do pánve (vápno, 

syntetické strusky, šamot, magnezit, apod.), oxidy z opotřebované vyzdívky výrobního 

zařízení (MgO, Al2O3) a podílem pecní strusky, která do pánve přeteče při odpichu oceli. 

Pánvové strusky jsou zásadité, při výrobě oceli s řízeným obsahem síry se však v pánvi 

používají strusky se sníženou zásaditostí [10]. 

Zásaditost (bazicita) strusek se vyjadřuje stupněm bazicity B, což je poměr obsahů 

zásaditých a kyselých oxidů ve strusce. Zpravidla se používá vztah [10]: 

B =  
(%𝐶𝑎𝑂)

(%𝑆𝑖𝑂2)
              (8) 

nebo také: 

B =  
(%𝐶𝑎𝑂)+(%𝑀𝑔𝑂)

(%𝑆𝑖𝑂2)+(%𝐴𝑙2𝑂3)
             (9) 
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Kyselé strusky mají hodnoty B = 1,3 – 1,5, středně zásadité jsou strusky s B = 1,8 – 2,2 a 

pokud je B ˃ 2,5, jedná se o strusky silně zásadité [10].   

Kyselé strusky mají po utuhnutí obvykle amorfní strukturu a jen při velmi pomalém 

ochlazování lze získat strukturu krystalickou. Zásadité strusky naopak vytváří, při přechodu 

do tuhého stavu, krystalickou strukturu poměrně snadno [8]. 

Chlazení OS lze provádět různými způsoby, nejčastěji je však používáno přirozené chlazení 

na vzduchu nebo ostřikování vodou. V prvním případě se struska vylévá do nádrže nebo na 

zem. Výsledkem chlazení na vzduchu jsou převážně velké kusy a určitý podíl prachu. Struska 

má relativně vysokou objemovou hmotnost (nad 2400 kg.m-3), způsobenou přítomností FeO a 

MnO. Při chlazení ostřikem se struska vlévá do jámy, v níž se nechá částečně vychladnout a 

poté se ostřikuje vodou. Vlivem rozdílných teplot dochází k rozpadu strusky na menší kusy, 

což usnadňuje následnou manipulaci s materiálem a umožňuje také vytěžit ze strusky 

zbytkový kov. Chlazení vodou, používané u vysokopecních strusek, se u OS příliš nevyužívá, 

neboť OS má vyšší obsah kovu a hrozí jeho oxidace za vzniku vodíku, s rizikem následné 

exploze [7]. 

Zastoupení hlavních oxidů v OS se liší v závislosti na vstupních surovinách, druhu vyráběné 

oceli, pecních podmínkách apod. Běžné chemické složení OS je uvedeno v tab. 2. Také 

mineralogické složení OS je značně variabilní. Většinou je přítomen merwinit, olivín, C2S, 

C3S, gehlenit, akermanit, cristobalit, C2F, a řada dalších minerálů [6, 5]. Z hlediska objemové 

stability strusky je důležitý zejména obsah volného CaO a MgO. Železo je v OS (pecních) 

přítomno ve formě FeO, Fe2O3, a také jako elementární Fe [5].  

 

Tab. 2 Zastoupení oxidů v různých typech ocelářské strusky [6]. 

Struska 
Zastoupení jednotlivých oxidů [hm. %] 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

EOP – uhlíkaté oceli 35-60 9-20 2-9 5-15 3-8 15-30 

EOP – legované oceli 39-45 24-32 3-8 8-15 0,4-2 1-6 

Kyslíkový konvertor 30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-35 

Pánvová struska 30-60 2-35 5-35 1-10 0,5 0,1-15 

Pozn.: EOP ... elektrická oblouková pec 
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a)       b) 

Obr. 3 Ocelářská struska: a) pecní – kyslíkový konvertor; b) pánvová (foto Jozef Vlček) 

OS je většinou zpracovávána přímo u producenta a po vytěžení obsaženého zbytkového kovu 

(magnetickou separací) se dále drtí a třídí na frakce, jako budoucí kamenivo nebo rekultivační 

směs, nebo se odváží ke skládkování. Část OS se také recykluje jako náhrada struskotvorných 

přísad v tavicích agregátech ocelárny. Struskotvorně zde působí především podíly oxidů, jako 

CaO, MgO a MnO, obsažené ve strusce [6]. 

3.3 STUDENÝ ODVAL 

Studený odval (STO) je v Technických podmínkách TP 138. „Užití struskového kameniva do 

pozemních komunikací“ [11] zahrnut mezi „ostatní vedlejší produkty hutní výroby“ a je zde 

popsán jako materiál z hutní výroby, kde se magnetickou separací oddělí 7 – 8 % železného 

materiálu, a který často obsahuje zbytky šamotových a dinasových vyzdívek. V odborných 

posudcích společnosti UNIGEO a. s. (citovaných v [1]), je studený odval definován jako hutní 

suť – heterogenní směs VPH (směs hutnických strusek, slévárenských písků a žáromateriálů – 

vyzdívek vysokých pecí) a podřadně zastoupených ostatních materiálů – např. dřeva, PVC 

apod. 

K tomu lze doplnit, na základě mých zkušeností s těmito materiály, že zastoupení ostatních 

materiálů v STO je podstatně pestřejší a může zahrnovat i stavební materiály typu betonů, 

cihel nebo omítek, kusy sádrové hmoty a pryže, dráty, apod. Podíl těchto nestruskových hmot 

je nezanedbatelný nejen z hlediska jejich množství ve směsi, ale především z hlediska jejich 

nestability a náchylnosti k objemovým změnám. Směs bývá často extrémně materiálově 

heterogenní a zrnitostně nevytříděná. Dále zde bývá zastoupen i horninový materiál, 

zejména hlušina z černouhelných dolů, a součástí STO je i jemnozrnná prachovito – hlinitá 

hmota nebo hmota tvořená prachovými a pískovými zrny strusek.  



13 

 

Strusková složka STO obvykle vykazuje různě pokročilý stupeň hydratačně-karbonatační 

přeměny. Hutní keramika bývá zastoupena kusy šamotu, bílé hutní keramiky a/nebo grafit-

dolomitové či grafit – magnezitové keramiky, které mají vysoký potenciál k objemovým 

změnám. Jedná se o materiál bohatý na CaO a MgO. 

Studený odval vzniká tak, že ocelářské strusky různých parametrů jsou, často nekontrolovaně, 

ukládány na odvalu, na jednom místě, v různých dobách, z různých zdrojů a technologií. 

Hutní podnik pak tyto strusky předává dalším zpracovatelům. Strusky mají různé stáří, složení 

a zrnitost. Materiál ve vrstvách z různých období může být nerovnoměrně kontaminován výše 

uvedenými odpady, které při těžbě odvalu a druhotné úpravě materiálu nelze vždy kvalitně 

odseparovat [5]. Příklad vzorku studeného odvalu ukazuje obr. 4.  

 

Obr. 4 Příklad vzorku studeného odvalu ze zásypu pod podlahou stavební konstrukce. Směs 

ocelářských strusek s úlomky hutní keramiky.  
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4. APLIKACE VPH VE STAVEBNICTVÍ A JEJICH 

NEŽÁDOUCÍ PROJEVY V KONSTRUKCÍCH  

4.1 MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ VPH 

Strusky z metalurgické výroby představují, díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem, 

významnou surovinu pro další materiálové využití, a to především ve stavebnictví. Přehled 

základního využití VS a OS je uveden v tab. 3. 

GVS se používá zejména pro výrobu pojiv. Spolu s portlandským slínkem a síranem 

vápenatým se semílá na cementy skupiny CEM II (Portlandský struskový cement a 

Portlandský směsný cement), CEM III (Vysokopecní cement), a CEM V (Směsný cement). 

Procentuální podíly slínku a strusky v jednotlivých druzích cementu udává technická norma 

ČSN EN 197-1 [12]. Latentní hydraulicita GVS je v cementu aktivována přítomností 

portlanditu Ca(OH)2, který vzniká při hydrataci slínku.  

 

Tab. 3 Možnosti využití VS a OS ve stavebnictví (zpracováno podle [5] a [11]) 

Struska Požadavky na zpracování Označení Využití 

vysokopecní 

• roztavená musí být rychle 

zchlazena  

• požadavek maximálního 

obsahu skelné fáze 

granulovaná 

vysokopecní struska 

• mletá se přidává do cementů  

• vhodná pro výrobu alkalicky 

aktivovaná pojiva 

• pomalu chlazená 

• demetalizovaná struska s 

upravenou zrnitostí 

umělé hutné 

kamenivo struskové 

• do betonových směsí  

• zemní tělesa 

• zpevňující podkladová vrstva 

• konstrukční vrstvy 

ocelářská 
 pecní 

• pomalu chlazená 

• demetalizovaná  

• s upravenou zrnitostí,  

• musí mít nízký obsah 

volného CaO a MgO 

umělé těžké 

kamenivo struskové 

• zemní těleso komunikací 

• zpevňující podklad  

• do asfaltových směsí 

• vodní stavitelství 

• vyžaduje rychlé zchlazení 

(nutno stabilizovat β-C2S) 
-  

• cementy 

• alkalicky aktivovaná pojiva   

• způsob využití není zahrnut 

v ČSN 

ocelářská 

pánvová a 

pecní 
• rychle chlazená - • alkalicky aktivovaná pojiva 
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Portlandský struskový cement obsahuje slínek a 6 – 35 % mleté GVS. Cement má zvýšenou 

odolnost proti agresivnímu prostředí a pomaleji hydratuje, s nižším vývinem hydratačního 

tepla. Je proto použitelný pro masívní základové konstrukce a betonáž v létě. Portlandský 

směsný cement obsahuje kromě slínku také 6 – 35 % směsi různých neslínkových složek, 

z nichž jednu může tvořit mletá GVS. Tento druh cementu je vyráběn především jako 

ekonomicky výhodné pojivo. Vysokopecní cement obsahuje slínek spolu s 36 – 95 % mleté 

GVS. Má pomalý nárůst pevnosti, malý vývin hydratačního tepla a vysokou odolnost proti 

agresivnímu prostředí. Typ CEM III/B se používá i do konstrukcí vystavených síranovým 

vodám a typ CEM III/C do žáruvzdorných konstrukcí. Lze ho použít i pro betonáž masívních 

konstrukcí za vysokých letních teplot, poskytuje však betony pevnostně nižších tříd. Směsný 

cement obsahuje slínek, dále 18 – 50 % mleté GVS a 18 – 50 % přírodních nebo technických 

pucolánů. Jedná se o pevnostně nejslabší cement, vhodný pouze do nenáročných podlah a 

potěrů [13].  

GVS pro výrobu cementů musí mít převážně sklovitý charakter (min. 2/3 její hmotnosti musí 

být amorfní), musí při aktivaci portlanditem vykazovat hydraulické schopnosti a min. 2/3 její 

hmotnosti musí tvořit oxidy CaO, MgO a SiO2, zastoupené v předepsaném poměru [12]. 

Další oblast využití GVS představuje výroba alkalicky aktivovaných pojiv se speciálními 

vlastnostmi, jako jsou: vyšší korozní odolnost, vysoká pevnost, rychlý nárůst pevnosti, 

energeticky úsporná výroba, apod. Alkalická aktivace GVS je prováděna buď samostatně, 

nebo v kombinaci s dalšími hmotami, např. s popílkem, metakaolinem nebo ocelářskou 

struskou [14].  

Pomalu chlazená krystalická vysokopecní struska, struskové kamenivo, se používá jako 

umělé hutné kamenivo do betonů a malt, do asfaltových směsí nebo do konstrukčních vrstev, 

zejména u pozemních komunikací. Při jeho výrobě se ze strusky magneticky separují kovové 

podíly a následně se upravuje zrnitost materiálu drcením a sítováním na požadované 

rozměrové frakce.   

Vlastnosti struskového kameniva do betonu musí splňovat požadavky příslušných evropských 

technických norem pro různé druhy betonářského kameniva. Sledovaným parametrem je 

mimo jiné i velikost pórů ve strusce, zejména na povrchu zrn. Pórovitá struska má sice nižší 

objemovou hmotnost, k zaplnění povrchových pórů se však spotřebuje více pojiva a příprava 

betonu proto vyžaduje vyšší spotřebu cementu [15]. 

Použití struskového kameniva při provádění pozemních komunikací upravují technické 

podmínky TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací [11]. Tento předpis 

vymezuje oblasti využití struskového kameniva v dopravním stavitelství (tab. 4), odkazuje na 
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související technické normy a přináší další upřesnění. Jsou zde stanoveny požadavky na 

geometrické, fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti struskového kameniva a technické 

požadavky pro jeho použití v jednotlivých technologiích. 

 

Tab. 4 Možnosti využití struskového kameniva v pozemních komunikacích (podle [11]) 

Konstrukční část  

pozemní komunikace 
Druh vrstvy 

obrusná vrstva 

asfaltová hutněná 

nátěr 

emulzní kalové vrstvy 

ložní vrstva asfaltová hutněná 

podkladní vrstva 

asfaltová hutněná 

stmelená hydraulickým pojivem 

nestmelená 

prolévaná 

zemní těleso 
aktivní zóna, upravená zemina, 

technologická vrstva násypu 

 

 

Krystalická struska, použitá jako kamenivo, musí být objemově stálá, aby nedocházelo 

k jejímu tzv. samovolnému rozpadu. Objemová stálost kameniva z VS se dle TP 138 posuzuje 

podle jejího chemického složení. Nepřímo lze objemovou nestabilitu VS prokázat také 

zkouškou odolnosti hrubého kameniva proti drcení (neboli otlukovosti) [16]. Výsledkem 

zkoušky je tzv. součinitel LA [%], jehož hodnota se u nestabilního kameniva pohybuje nad 

50%.   

Složení VS by mělo odpovídat doporučeným hodnotám obsahu oxidů, uvedeným v tab. 5.  

 

Tab. 5 Doporučené chemické složení kameniva z VS do pozemních komunikací [11]. 

Silikátová analýza Procentuální podíl [%] 

SiO2 35 - 45 

Al2O3 5 - 10 

MgO 5 - 15 

CaO 35 - 45 
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U kameniva z VS se objemová stálost prokazuje zkouškou na silikátový rozpad (rozpad 

CaSiO3) podle ČSN EN 1744-1 [17] a dále se provádí zkouška rozpadavosti kameniva 

pařením v autoklávu (viz kap. 5.4) s předepsaným maximálním úbytkem hmotnosti 5 %.   

Dále platí, že obsah volného vápna ve VPH (stanovovaný taktéž dle [17]) nesmí překročit 

4,5 % hm.  

Obecným požadavkem, který vyplývá z norem pro betonové konstrukce, je omezený obsah 

síry u struskového kameniva, které je v kontaktu s betonovou konstrukcí. Zde je maximální 

přípustná hodnota 1,5 % hm. [1]. 

Další oblastí materiálového využití vysokopecní strusky je výroba minerálních izolačních 

vláken. Nejběžnějším typem jsou vlákna čedičovo-strusková. Výchozí surovinová směs je 

složena z přibližně 75 – 80 % čediče a 20 – 25 % strusky. Tato směs se taví v tzv. kupolové 

peci (při teplotách 1350 – 1450 °C), z níž tavenina následně vytéká na rozvlákňovací kotouče, 

kde se vlivem odstředivé síly kapičky taveniny v proudu ofukovacího vzduchu mění na jemné 

vlákno. Vlákna jsou zkrápěna vodním roztokem fenolformadehydového pojiva a různými 

přísadami a poté usazována ve formě pásů. Ty jsou pak tepelně vytvrzovány a tvarovány na 

požadované rozměry, tvar a objemovou hmotnost [2].  

Pro úplnost je vhodné uvést také využití GVS při výrobě obalového a plochého skla a 

skleněných vláken. Struska zde může nahradit až 18 % přírodních surovin při produkci 

barevného obalového skla a až 8 % při výrobě plaveného plochého skla [6]. V současnosti je 

na trhu sklářská vstupní surovina na bázi GVS s názvem CALUMITE® [18]. 

Ocelářské strusky (pecní typ) se používají k výrobě kameniva. Po magnetickém odstranění 

kovových zbytků se materiál drtí a třídí do zrnitostních frakcí. Struska je pomalu chlazená 

s převážně krystalickou strukturou. Jedná se o materiál s objemovou hmotností ˃ 3000 kg.m-3, 

označovaný jako těžké kamenivo. 

Možnosti použití kameniva z OS jsou limitovány rizikem objemových změn a jsou podstatně 

užší než v případě kameniva z VS. Toto kamenivo lze podle TP138 [11] použít především do 

zemního tělesa pozemních komunikací, používá se ale i do vozovkových vrstev (podkladová 

zpevňovací vrstva i povrchová vrstva). Jeho vyhovující vlastnosti a splnění předepsaných limitů 

však musí být garantovány výrobcem a materiál by měl být také výrobcem dovážen na místo 

použití. Limity obsahu volného CaO pro bezpečné použití kameniva z OS v povrchové vrstvě 
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asfaltových vozovek se v různých zemích liší a pohybuje se mezi 3 až 5 %. Kamenivo 

s podílem CaO do 7% lze použít do asfaltem nevázaných lesních a polních cest.  

Existují různě nákladné způsoby jak problémový obsah CaO ve strusce snížit. Nejjednodušší, 

ale časově i prostorově náročnou, metodou je minimálně roční odležení strusky na skládce, 

tak aby proběhly všechny rozhodující reakce a byly ukončeny objemové změny materiálu. 

Dále lze „zrání“ strusky urychlit napařováním vodní párou, nebo vlhčením a 

provzdušňováním strusky předem podrcené na požadovanou zrnitost. Snížení obsahu volného 

CaO lze provádět i úpravou chemického složení (snížení poměru CaO:SiO2) strusky ještě 

v tekutém stavu, kdy se do tekuté strusky přidává křemenný písek a do taveniny je přiváděn 

kyslík [6].  

Moderní metodou zpracování OS je tzv. atomizace, založená na lití tekuté strusky do proudu 

vzduchu. Ten strusku drobí na malé částice a unáší do chladicího pásma, kde je struska 

sprchována vodou. Výsledkem jsou kulovité částice o velikosti do 4 mm, s poměrně vysokou 

pevností a tvrdostí, využitelné jako plnivo do stavební keramiky, jako filtrační materiál, 

otryskávací abrazivo, a v dalších aplikacích [6].     

Kamenivo z OS se vzhledem k riziku objemové nestability nepoužívá do betonů. Mleté OS 

jsou však přidávány k surovinám pro výrobu portlandského slínku, a lze je využít i v alkalicky 

aktivovaných pojivových systémech [6].  

 

Studený odval 

Pokud jsou dodrženy výše uvedené technologické podmínky a limity, pak nebývá použití 

relativně homogenních a dobře definovatelných materiálů, jako jsou VS a OS, spojeno 

s významnými problémy. Jinak je tomu však v případě studeného odvalu [1].  

Materiály typu STO jsou silně heterogenní jak materiálově, tak z hlediska objemové 

nestability jednotlivých složek. Použití VPH jiného typu než VS a OS ve stavebních 

konstrukcích je v zahraničí (např. v Německu, Francii, USA a dalších zemích) zakázáno. Díky 

rozsáhlým škodám (viz kap. 4.2.1), které způsobilo používání studeného odvalu v ČR 

(zejména na Ostravsku) lze očekávat, že tyto materiály se ve stavebnictví v budoucnu již 

vůbec nebudou využívat.   
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4.2 NEŽÁDOUCÍ PROJEVY VPH V KONSTRUKCÍCH 

4.2.1 Příklady poškození staveb v ČR vlivem nevhodného použití VPH 

Ekonomicky i společensky významným (a také medializovaným) příkladem poškození 

stavební konstrukce vlivem objemových změn VPH v České republice jsou deformace 

(zvlnění) vozovky dálnice D47. Do násypů projektované dálnice byla, ve vybraných částech 

zemního tělesa pozemních komunikací, použita vysokopecní struska, uhelná hlušinová 

sypanina a studený odval [1]. 

Při stavbě bylo pravděpodobně podceněno hodnocení objemové stálosti použitých 

zásypových materiálů, neboť před zahájením stavby byly tyto materiály posuzovány 

především z ekologického hlediska a s ohledem na technologické možnosti jejich ukládání do 

násypů (zhutňování). Při realizaci stavby pak byly prováděny pouze zkoušky zhutnění a 

ověření hodnoty modulu přetvárnosti zabudovaných materiálů statickou zatěžovací deskou, 

jejichž výsledky vyhověly požadavkům norem, předpisů a projektové dokumentace. [1]. 

Po dokončení stavby, kdy se začaly projevovat vertikální deformace vozovky, byly provedeny 

série laboratorních zkoušek objemové stálosti (rozpadavosti materiálu pařením v autoklávu – 

viz kap. 5.4) na vzorcích zásypových materiálů, odebraných z různých hloubek pod 

vozovkou. Výsledky zkoušek prokázaly u řady vzorků struskového odvalu překročení 

povolené hodnoty rozpadavosti 5 %. U některých vzorků byla povolená hodnota rozpadavosti 

překročena až trojnásobně, extrémně až pětinásobně. Materiálové analýzy, prováděné 

v souvislosti s poškozením dálnice D47, ukázaly výraznou heterogenitu materiálů 

studeného odvalu z hlediska jejich objemové stálosti. Laboratorní zkoušky, spolu 

s materiálovými analýzami prováděnými v ÚGN, navíc potvrdily, že procesy vedoucí 

k objemovým změnám materiálu dosud nejsou ukončeny. Dále bylo možné konstatovat, že 

jediným objemově nestálým materiálem v tělese násypu je studený odval. Při rozhodnutí o 

použití tohoto materiálu pro stavbu dálnice nebylo zřejmě vzato v úvahu, že jeho objemová 

stálost, prokázaná při certifikaci, se může měnit s časem a v souvislosti s postupným 

odtěžováním zásob studeného odvalu u producenta [1].  

Použití objemově nestabilního studeného odvalu se projevilo nejen zdvihem a zvlněním 

vozovky, ale protože objemové změny v tělese násypu působily všesměrně, došlo i k posunu 

opěr u některých mostních konstrukcí.  

Poškození staveb způsobená použitím nevhodného zásypu na bázi VPH byla zaznamenána 

také u konstrukcí nákupních center, nemocnice, rodinných domů nebo chodníků. Nejednalo se 
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pouze o objemové změny studeného odvalu, ale také ocelářské strusky a nadměrně rozpadavé 

vysokopecní strusky [1]. 

4.2.2 Hlavní příčiny objemové nestability VPH 

U čistých ocelářských strusek (bez kontaminace jinými složkami) lze říci, že jejich 

objemovou nestabilitu způsobují tři základní procesy [5]: 

 hydratace volného CaO a MgO + karbonatace Ca(OH)2 a Mg(OH)2; 

 polymorfní transformace C2S; 

 hydratace C2S (resp. C3S) na CSH fáze a hydratace aluminátů. 

 

Pokud se jedná o směsný materiál, obsahující další typy odpadů, např. stavební hmoty nebo 

hutní keramiku, je nutno analyzovat stabilitu jednotlivých složek s ohledem na specifický 

charakter daného materiálu.   

 

Hydratace a karbonatace volného CaO a MgO 

Volné CaO se v ocelářských struskách vyskytuje ve třech základních formách: jako 

nerozpuštěné částice nebo hrudky CaO pocházející ze vstupní suroviny, jako CaO vysrážené 

během chladicího procesu, a jako CaO vzniklé při disociaci C3S na C2S. Zdrojem volného 

MgO (periklasu) jsou tavidla a také hořečnatá žárovzdorná vyzdívka tavicího zařízení [19].  

Hydratace CaO a MgO představuje následující reakce: 

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                                             (10) 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2                                  (11) 

 

CaO reaguje s vlhkostí za vzniku portlanditu Ca(OH)2, který má nižší hustotu než CaO. 

Reakce se projevuje zvětšením objemu. Obdobně reaguje s vlhkostí i MgO za vzniku brucitu 

Mg(OH)2.  

 

Za přítomnosti CO2 a vody dále dochází ke karbonatačním reakcím: 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂                                                    (12) 

2𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂                                    (13) 
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𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂                    (14) 

2𝑀𝑔𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 → 2𝑀𝑔𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂         (15) 

Dochází tak k postupným fázovým změnám, spojeným se zvětšením objemu krystalové 

struktury, kdy CaO se změní na CaCO3 (kalcit nebo také aragonit) a MgO (brucit) se změní na 

MgCO3 (magnezit nebo dolomit) [5].    

 

Polymorfní transformace C2S 

Další příčinou objemových změn strusek je přítomnost dikalciumsilikátu (C2S) a jeho 

transformace z modifikace β na modifikaci γ. K změnám dochází v průběhu ochlazování 

strusky a po dobu dalších několika dnů až týdnů. Pokud je struska zchlazena rychle, jsou v ní 

přítomny hydraulicky aktivní modifikace β-C2S nebo také α´-C2S. Pokud struska chladne 

pozvolna, vzniká γ-C2S, který je hydraulicky neaktivní. Při této transformaci však mění C2S 

svůj objem přibližně o 10 % a dochází k rozpadu strusky na menší částice. Kromě samotného 

rozpadu dochází v zrnech strusky ke vzniku mikrotrhlin, čímž se zvětšuje a otvírá reakční 

povrch směrem do hloubky zrn. To pak zvyšuje rychlost a intenzitu následných hydratačních 

a karbonatačních reakcí [6].  

Objemová nestabilita vlivem modifikace C2S je typická především pro pánvové strusky, nelze 

ji však vyloučit ani u strusek pecních. U nich jsou však objemové změny spojeny hlavně 

s výše popsaným výskytem CaO a MgO nebo hydratací C2S (resp. C3S) [5].    

 

Hydratace C2S a aluminátů 

V ocelářských struskách při teplotě nad 10 °C za přítomnosti vody dochází k hydrataci 

bezvodého β-C2S za vzniku CSH (kalcium-silikát-hydrátu), např. tobermoritu (C3S2H3). Tyto 

reakce jsou opět provázeny změnou objemu. Podobně se chová i C3S, jehož výskyt 

v ocelářských struskách však bývá pouze sporadický. Další hydratující fází ve struskách je 

trikalciumaluminát (C3A), který hydratuje poměrně rychle a reakce je provázena značným 

vývinem tepla. Vznikají hexagonální krystaly C4AH13, které vodu zase snadno a rychle ztrácí 

a přechází na kubický C3AH6. Reakce jsou neprve spojeny se zvětšením objemu a poté se 

smrštěním a zmenšením objemu při rekrystalizaci. Tyto reakce jsou nebezpečné zejména tím, 

že otvírají zrna strusky pro další průnik vody.     
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Jsou-li v roztoku přítomny síranové ionty, mění se C3A na ettringit (C3A·3CaSO4·32H2O). 

Ten má cca 7,5 krát větší objem než původní C3A. Vzhledem k jeho jemným a dlouhým 

jehličkovitým krystalům však má spíše tmelící a vyztužovací účinek. Ve struskách jsou 

přítomny i Ca-aluminátferity. Jejich chování (stejně jako Ca-aluminátů) v materiálu bylo 

studováno v cementech, ve struskách jsou však probíhající procesy dosud méně známy [5, 6].    

V zásypovém materiálu na bázi VPH závisí intenzita a rozsah probíhajících procesů, 

spojených s objemovými změnami, významně na měrném povrchu (zrnitostním složení) 

částic materiálu a podmínkách v místě uložení. Zejména na vlhkosti, teplotě a obsahu CO2 

v půdním vzduchu. Z hlediska reaktivnosti je kritická především frakce materiálu ˂ 10 mm, 

která má velký aktivní povrch částic a vysoký obsah reaktivních složek. Tato frakce také 

zpravidla vykazuje nejpokročilejší stupeň transformace (viz kap. 8.4). 

 

5. ZÁKLADNÍ METODY HODNOCENÍ STABILITY VPH 

Zkoušky objemové stability VPH jsou prováděny buď jako zkoušky dlouhodobé nebo jako 

zkoušky urychlující bobtnání. První skupina zahrnuje vesměs postupy založené na 

dlouhodobém ponoření zhutněného vzorku do vody při laboratorní teplotě (trvání zkoušky v 

řádu dní až měsíců) v různých typech válcových forem a odečítání změn výšky testovaného 

vzorku [20].   

Soubor „urychlujících“ zkoušek, posuzujících nestabilitu vysokopecních a ocelářských 

strusek doporučuje technická norma ČSN EN 1744-1 [17]. Norma obsahuje postupy pro 

určení silikátového a železnatého rozpadu vzduchem chlazené vysokopecní strusky, a dále 

postup pro posouzení expanzního chování ocelářské strusky – tzv. zkoušku rozpínavosti 

v parní komoře.  

Další zkoušky vhodné k stanovení objemové stálosti strusek jsou doporučeny a popsány 

v amerických technických normách ASTM D4792 / D4792M-13 – zkouška bobtnání strusky 

v horkovodní lázni [21] a ASTM C151-05 – zkouška objemové stálosti strusky v autoklávu 

[22]. 
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5.1 STANOVENÍ SILIKÁTOVÉHO A ŽELEZNATÉHO ROZPADU 

VYSOKOPECNÍCH STRUSEK 

Náchylnost VS k silikátovému rozpadu (v podstatě se jedná o modifikační přeměnu β-C2S na 

γ-C2S, viz kap. 4.2.2) se posuzuje vystavením čerstvé lomové plochy kusových vzorků 

strusky ultrafialovému záření v oblasti viditelného světla. 30 vybraných kusů strusky se 

omyje, vysuší a rozlomí. Čerstvá lomová plocha každého kusu je vystavena UV záření 

s vlnovou délkou 300 až 400 nm. Kusy, jejichž fluorescence má podobu četných světlých 

skvrn (nebo jejich shluků) žluté, bronzové nebo skořicové barvy na fialovém pozadí, lze 

považovat za náchylné k silikátovému rozpadu. Kusy, jejichž lomová plocha „září“ různými 

odstíny fialové, nebo které mají jen malé množství rovnoměrně rozmístěných skvrn, lze 

považovat za stabilní [17]. 

Náchylnost VS k železnatému rozpadu (tj. k rozpadání způsobenému hydrolýzou sulfidů 

železa a manganu) se zkouší pozorováním vzorků strusky ponořených do vody. 30 kusových 

vzorků VS o velikosti 40 až 150 mm se ponoří na 48 hodin do vody (20 ± 2 °C).  

Pozorováním vzorků se zjišťuje jejich dezintegrace nebo porušení trhlinami. Pokud se žádný 

z kusů nerozpadne nebo nevykazuje trhliny, je celkový vzorek VS považován za nenáchylný 

k železnatému rozpadu. Pokud se alespoň 1 kus rozpadne nebo poruší trhlinami, musí být 

zkouška zopakována s novými 30 kusy. Opakované porušení znamená, že vzorek neprošel 

testem [17]. 

Železnatý rozpad VS způsobuje FeS (pyrit) obsažený ve strusce. Ve vlhkém prostředí dochází 

k oxidaci Fe2+ na Fe3+ za současného vzniku FeO a Fe2O3. Reakce je provázena zvětšením 

objemu o cca 40%. Manganatý rozpad probíhá obdobně, je však způsoben přítomným MnS. 

Produktem reakcí je Mn(OH)2, který zvětšuje svůj objem a může mít za následek rozpad 

strusky [1]. 

5.2 ZKOUŠKA ROZPÍNAVOSTI OCELÁŘSKÉ STRUSKY 

V PARNÍ KOMOŘE 

Zkouška se používá pro posouzení objemové stálosti drceného kameniva z ocelářské strusky a 

je rovněž součástí technické normy ČSN EN 1744-1 [17].  

Principem zkoušky je měření objemové změny vzorku v jednom (vertikálním) směru. Vzorek 

OS o zrnitosti 0-22 mm je zhutněn ve válcové ocelové formě (zabraňující rozpínání materiálu 
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v horizontálním směru) a poté je vystaven působení vodní páry o teplotě 100 °C, která do 

vzorku proniká z parní jednotky ve spodní části přístroje. Tím je do vzorku kontinuálně 

vnášena vlhkost potřebná pro reakci s volným CaO a MgO. 

V horní části přístroje je umístěno měřící zařízení, které měří objemové změny vzorku. Doba 

ustálení objemových změn je obvykle v rozmezí 24-168 hodin. Pro strusky s obsahem MgO 

pod 5 % je za dostatečnou považována zkušební doba 24 hodin. Při obsahu MgO nad 5 %, je 

vzorek testován 168 hodin. Výsledek zkoušky se vyjadřuje jako zvýšení objemu vzorku 

v procentech, vzhledem z původnímu objemu testovaného vzorku. Výhodou této metody je, 

že při ní nedochází k rozpouštění materiálu ve vodě. Schéma zařízení pro zkoušku 

rozpínavosti ocelářské strusky v parní komoře je na obr. 5.  

 

Obr. 5 Schéma zařízení pro zkoušku rozpínavosti ocelářské strusky (převzato a upraveno 

z [20]) 

5.3 ZKOUŠKA BOBTNÁNÍ STRUSKY V HORKOVODNÍ LÁZNI  

Vzorky strusky se zhutní do standardizovaných forem, vybavených měřícím zařízením. 

Formy se vzorky jsou pak vloženy na 7 dnů do horkovodní lázně o teplotě 70±3 °C. 

Objemové změny se obvykle ustálí po 7 dnech. Pokud ne, pokračuje se ve zkoušce dále, až do 

ustálení změn (až 14 dnů). Změna objemu v závislosti na čase se určuje měřením výšky 

vzorku a po ukončení zkoušky se vyjádří graficky [20, 21]. Zkouška se v USA používá 
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obecně pro určení objemových změn VPH určených jako kamenivo. Schéma zařízení pro 

tento typ zkoušky je na obr. 6.  

 

Obr. 6 Schéma zařízení pro zkoušku bobtnání strusky v horkovodní lázni (převzato a 

upraveno z [23]) 

5.4 ZKOUŠKA OBJEMOVÉ STÁLOSTI STRUSKY 

V AUTOKLÁVU 

Tato poměrně rychlá zkouška se používá pro testování kameniva z OS a pro urychlení 

expanze zkoušeného materiálu se při ní využívá zvýšeného tlaku a teploty [22]. Vzorek 

strusky se zhutní a vloží do autoklávu. Zde se vystaví tlaku 2,068 MPa a teplotě 420 °C po 

dobu 3 hodin. Po 3 hodinách se vzorek ochladí a určí se procentuální změna objemu z hodnot 

výšky vzorku změřených před a po zkoušce. Příklad laboratorního zařízení pro provádění 

popsané zkoušky ukazuje obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Zařízení pro provádění zkoušky objemové stálosti strusky v autoklávu (převzato a 

upraveno z [20]) 
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V ČR je postup zkoušky v autoklávu přílohou TP 138 [11]. Zkouška má název „Rozpadavost 

struskového kameniva pařením v autoklávu“ a používá se pro stanovení objemové stálosti 

kameniva z VS. Před přijetím evropských technických norem se tento postup používal pro 

zkoušení obecně jakéhokoliv struskového kameniva. Vysušený vzorek frakce 8-16 mm 

je v autoklávu vystaven tlaku 0,2 MPa po dobu 2 hodin. Vzorek je umístěn v koši nad 

hladinou vody o teplotě 105 °C. Výsledkem zkoušky je hmotnostní úbytek zrn, stanovený 

jako propad sítem 4 mm. Pokud je úbytek hmotnosti větší než 5 %, je kamenivo považováno 

za rozpadavé a nevhodné pro další zpracování [11]. 

6. POPIS METOD POUŽITÝCH PRO MATERIÁLOVOU 

ANALÝZU VPH  

Pro materiálovou analýzu VPH, s cílem určit složení materiálu, stupeň pokročilosti 

sekundární přeměny a potenciální náchylnosti materiálu k dalším objemovým změnám, se 

používá jako výchozí soubor metod kombinace chemické analýzy výluhu, optické 

mikroskopie, infračervené spektroskopie a termické analýzy. Pro potřeby precizní analýzy 

nebo potvrzení nejistot se pak aplikují další metody, jako je elektronová mikroskopie 

s prvkovou analýzou, rentgenová fluorescenční spektrometrie nebo rentgenová difrakční 

analýza. V následujících kapitolách budou popsány základní principy uvedených metod.   

6.1 OPTICKÁ (SVĚTELNÁ) MIKROSKOPIE  

Klasické laboratorní optické mikroskopy jsou konstruovány pro pozorování rovinných 

mikroskopických preparátů. V geomateriálovém výzkumu se používají především dva typy 

preparátů - výbrus a nábrus (obr. 8). Výbrus je tenká vrstvička materiálu o tloušťce cca 0,05 

mm, nalepená na podložním sklíčku. Je určena k pozorování v procházejícím polarizovaném 

světle mikroskopu. Nábrus je naleštěný rovinný řez kusovým vzorkem materiálu a je určen k 

pozorování v odraženém světle, ve fluorescenčním záření, případně pro jinou světelnou 

metodu. Pro „posílení“ materiálu (zabránění rozpadnutí vzorku, vzniku výlomků a trhlinek, 

apod.) se materiál při přípravě preparátu nejprve napustí epoxidovou pryskyřicí nebo 

kanadským balzámem ve vakuovací komoře. Po vytvrzení epoxidu se vzorek brousí a leští až 

do požadované tloušťky a kvality povrchu. Do zalévacího epoxidu může být přimíchán 

fluorescenční pigment, který pak slouží k vizualizaci a kvantifikaci pórů a mikrotrhlin 



27 

 

v materiálu s využitím metod obrazové analýzy [24]. V případě fluorescenční mikroskopie je 

preparát, napuštěný barvivem, vystaven UV záření, jehož zdrojem je speciální UV lampa 

tvořící součást mikroskopu.  

Vhodným nástrojem pro řezání vzorků je kotoučová diamantová pila. Broušení se provádí na 

diamantových laboratorních bruskách, brusných papírech a také ručně na speciálních 

brusných pastách.   

 

             

a)     b) 

Obr. 8 Standardní mikroskopické preparáty: a) výbrus sklovité ocelářské strusky, b) nábrus 

kusu cementového betonu. 

 

Podle způsobu osvětlení pozorovaného preparátu lze metody optické mikroskopie rozdělit do 

dvou základních skupin [25]: 

 Metody s diaskopickým osvětlením preparátu, kdy pozorujeme tenký transparentní 

preparát (výbrus) ve světle, které přichází zdola, prochází preparátem a vstupuje do 

objektivu mikroskopu. Tato technika je běžně označována jako procházející světlo. 

 

 Metody s episkopickým osvětlením, kde pozorujeme neprůhledný preparát (nábrus) ve 

světle, které přichází shora, dopadá na plochu preparátu a odráží se zpět do objektivu 

mikroskopu.  Tato technika je označována jako dopadající nebo odražené světlo.  

Základní pozorovací metodou je v obou skupinách tzv. světlé pole (obr. 9). Do roviny 

preparátu je světlo kondenzorem soustřeďováno tak, aby na ni dopadalo kolmo a po průchodu 

výbrusem (nebo po odrazu od nábrusu) vstupovalo do objektivu a vytvářelo obraz 

studovaných objektů. Další metoda se nazývá tmavé pole (obr. 9). U této metody je 

kondenzor mikroskopu upraven tak, aby světlo dopadající přímo do objektivu bylo 

ze vznikajícího obrazu vyloučeno. V procházejícím světle pak na tmavém pozadí září části 
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preparátu rozptylující světlo procházející preparátem. Výsledkem tmavého pole v odraženém 

světle je kvalitní kontrastní reálný obraz studovaného objektu. Tmavé pole v procházejícím 

světle se však v mikroskopii geomateriálů využívá jen ojediněle. Mnohem rozšířenější je 

používání tmavého pole ve světle odraženém [25].   

Na obr. 9 je schematicky znázorněn princip popsaných světelných technik. Ilustrační 

fotografie ukazuje obr. 10. 

 

 

 

 

Obr. 9 Dráha světla při použití mikroskopických technik “světlé pole“ a “tmavé pole“ 

(převzato z [26]) 

 

  

Obr. 10 Výbrus v procházejícím světle (a) a nábrus v odraženém světle (b) optického 

mikroskopu 
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Základem optické mineralogické a mikropetrografické analýzy je polarizační mikroskopie, 

využívající vlastnosti světla, které se říká polarizace. Součástí polarizačního mikroskopu jsou 

dva polarizační filtry (polarizátor a analyzátor), optické součástky schopné vytvářet 

z obyčejného světla světlo lineárně polarizované. Mezi polarizátorem a analyzátorem je 

otočný stolek, na který vkládáme výbrus analyzovaného materiálu. Obvykle se při pozorování 

využívá dvou základních pracovních poloh: 

 

 pozice, kdy analyzátor je vložen do dráhy světelného svazku polarizovaného světla (tzv. 

pozorování se zkříženými nikoly, obr. 17b), 

 pozice, kdy analyzátor je z této dráhy vyjmut (pozorování s jedním nikolem, obr. 17a). 

Díky polarizovanému světlu lze ve výbrusu pro jednotlivé minerální složky nebo fáze 

stanovovat řadu vlastností jako např. barvu, pleochroismus, úhly zhášení, výšku dvojlomu, aj. 

Na těchto vlastnostech je založeno určování minerálů a hornin [27].  

Obraz mikroskopického objektu nebo scény je snímán záznamovým zařízením. K tomuto 

účelu se běžně používá stacionární kamera nebo digitální fotoaparát. Zařízení je připojeno 

k optické soustavě mikroskopu, obraz je převáděn do digitální podoby a ukládán na paměťové 

médium počítače. V současnosti jsou pro pořizování mikroskopického obrazu geomateriálů i 

VPH obvykle používány barevné digitální CCD kamery. Sejmutý digitální obraz je pak dále 

zpracováván (upravován) vhodným softwarem a může být kvantitativně vyhodnocován 

metodami zpracování a analýzy obrazu [25].  

Na obr. 11 až 17 jsou uvedeny konkrétní příklady aplikace optické polarizační mikroskopie 

výbrusu pro identifikaci sekundárních transformací ve složkách zásypových materiálů na bázi 

VPH, indikujících probíhající objemové změny.  
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Obr. 11 Mikroskopická struktura vysokopecní strusky bez patrných sekundárních změn. Bílé 

lištovité útvary jsou krystaly akermanitu, černé objekty jsou rozložené sklo pigmentované Fe-

oxidy. Struktura je prostoupena kulovitými póry (procházející světlo optického mikroskopu 

NIKON Eclipse 80i).  

 

Obr. 12 Příklad masívní sekundární přeměny ocelářské strusky. Struska se rozpadá 

v důsledku karbonatačních reakcí. Na stěnách pórů jsou souvislé povlaky druhotného 

karbonátu (procházející světlo optického mikroskopu NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly).   
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Obr. 13 Nálep z jemných úlomků strusek různého typu a jemnozrnného pojiva, tvořeného 

kalcitem, portlanditem a CSH–gelem (horní část snímku), na povrchu kusu ocelářské strusky 

(dolní část snímku). Stmelení jemných frakcí zásypu indikuje probíhající hydratační a 

karbonatační procesy vedoucí k objemovým změnám (procházející světlo optického 

mikroskopu NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly).   
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Obr. 14 Drobné úlomky strusek pojené hydratovanou hmotou (žluté partie snímku) 

z jemných částic strusky a reakčních produktů karbonatace (karbonáty, portlandit). Ve žluté 

hmotě jsou patrná drobná tmavá zrna sklovité strusky s karbonátovými reakčními lemy 

(procházející světlo optického mikroskopu NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly).  
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Obr. 15 Na snímku je zřetelná spára mezi kusem krystalické ocelářské strusky a 

hydratovaným nálepem. V důsledku objemových změn došlo k oddělení nálepu od povrchu 

strusky a ve vzniklé trhlině se vytvořila nová generace karbonátového tmelu (procházející 

světlo optického mikroskopu NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly). 

 

 

Obr. 16 Úlomek hutní keramiky postižený intenzívní hydratací MgO (periklas) na Mg(OH)2 

(brucit). Hydratace probíhá na hranicích periklasových zrn (procházející světlo optického 

mikroskopu NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly). 
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a) 

 

b) 

Obr. 17 Identifikace zrna vysokoteplotní keramiky (cristobalit) v hydratované jemnozrnné 

frakci materiálu studeného odvalu, pomocí polarizační mikroskopie výbrusu (procházející 

světlo optického mikroskopu NIKON Eclipse 80i: a) s jedním nikolem, b) se zkříženými 

nikoly).  
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6.2 ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE  

Elektronová mikroskopie umožňuje, ve srovnání s výše popsanými metodami optické 

(světelné) mikroskopie, snímat a pozorovat materiálové vzorky s podstatně větší rozlišovací 

schopností. Elektronový mikroskop využívá k zobrazování objektů, místo světelného paprsku, 

svazek elektronů ve vakuové trubici, urychlených pomocí elektrického pole, a místo 

skleněných čoček používá čočky elektromagnetické (resp. různé typy cívek). Zatímco 

rozlišovací schopnost u optické mikroskopie je omezena vlnovou délkou viditelného světla, 

energetické elektrony u elektronových mikroskopů mají vlnovou délku často ˂ 0,1 nm [28]. 

Elektronový mikroskop poskytuje zvětšení řádově až 1 000 000 krát a velkou hloubku 

ostrosti. Navíc poskytuje informaci nejen o topografii povrchu vzorku, ale také o jeho 

lokálním chemickém složení a krystalografii vzorku.      

Elektronových mikroskopů existuje v současnosti několik typů: transmisní (prozařovací), 

skenovací (rastrovací, řádkovací), rastrovací-transmisní (kombinující oba předchozí typy) a 

environmentální rastrovací (určený pro biologické aplikace a nevodivé vzorky) [28].  

Pro zobrazování a analýzu VPH, geomateriálů a podobných hmot se zpravidla používá 

metoda skenovací elektronové mikroskopie (SEM).  

Vzorky pro klasickou SEM musí mít dobrou vodivost povrchu. Vodivé materiály lze 

pozorovat přímo, méně vodivé je nutno vakuově „naprášit“ tenkou vrstvičkou kovu (o 

tloušťce pod 10 nm), nejčastěji slitiny Au/Pd.  

Primární svazek elektronů dopadá na vodivý povrch vzorku a skenuje (rastruje) ho řádek po 

řádku. Dopadající elektrony interagují s povrchem a uvolňují další signály, které se podílí na 

tvorbě obrazu nebo nesou informaci o složení vzorku. Výsledný obraz vzniká složením 

obrazů jednotlivých bodů objektu. Z každého bodu jsou primárním svazkem vybuzeny: 

- sekundární elektrony, které se uvolňují z tenké povrchové vrstvy vzorku, přináší 

informaci o topografii povrchu materiálu a vytváří obraz s velkou hloubkou ostrosti; 

- zpětně odražené elektrony, které vystupují z větší hloubky a přináší informaci o 

lokálních změnách složení materiálu (obr. 18, 19); 

- rentgenové záření, nesoucí informaci o chemickém složení vzorku.  

Charakteristické RTG záření, vznikající interakcí materiálu s elektrony, umožňuje provádět 

energiově-disperzní spektroskopickou analýzu (EDS nebo také EDX). Pro každý prvek 

dosahuje RTG záření specifické energie, která je využívána k identifikaci prvků obsažených 

ve vzorku (obr. 20) [29].  
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Elektronová mikroskopie je přínosná především pro identifikaci sekundárních minerálů na 

povrchu strusek nebo v jemnozrnných konglomerátech. Ukazuje morfologii a zonalitu 

krystalů, jejich vzájemné vztahy a v kombinaci s EDS umožňuje také identifikaci chemického 

a minerálního složení. 

 

Obr. 18 SEM obraz povrchu ocelářské strusky ze vzorku studeného odvalu. Nově vytvořené 

jehličkovité krystaly síranů (ettringit), indikují proběhlé reakce na povrchu strusky v místě její 

deponie (skenovací elektronový mikroskop Quanta 450 FEG, zobrazení ve zpětně odražených 

elektronech – materiálový kontrast).   
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Obr. 19 SEM obraz povrchu ocelářské strusky ze vzorku studeného odvalu. Na povrchu 

strusky je povlak tvořený CSH gelem, vzniklým hydratačními procesy (skenovací 

elektronový mikroskop Quanta 450 FEG, zobrazení ve zpětně odražených elektronech – 

materiálový kontrast).   

 

Obr. 20 Příklad spektra pořízeného metodou EDS z povrchu ocelářské strusky ze vzorku 

studeného odvalu. Identifikované prvky v bílé povrchové krustě odpovídají výskytu Ca-Mg 

karbonátu a CSH (skenovací elektronový mikroskop Quanta 450 FEG).   
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6.3 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE 

Infračervená (IR) spektrometrie je založena na absorpci infračerveného záření molekulami 

látek [30]. V elektromagnetickém spektru se IR záření nachází pod oblastí viditelného záření, 

v intervalu vlnových délek od 0,78 do 1000 µm. IR záření se však v IR spektrometrii 

necharakterizuje pomocí vlnových délek, ale pomocí vlnočtů. Vlnočet udává, kolik vlnových 

délek se nachází v 1 cm (jednotka je cm-1) [28]. Mezi vlnočtem a vlnovou délkou platí vztah:  

�̃� =
107

𝜆
                                                                                                                                    (16) 

kde �̃� je vlnočet [cm-1] a λ je vlnová délka [nm].  

Ve vlnočtové škále je IR oblast definována vlnočty 12500 až 10 cm-1. Tato oblast se dále dělí 

na blízkou, střední a vzdálenou IR oblast (tab. 6). V geomateriálovém  výzkumu se obvykle 

používá střední oblast (MIR), která je využívána i v případě materiálů struskového typu.  

Tab. 6 Rozdělení IR záření na spektrální oblasti [28] 

Spektrální oblast Vlnová délka [nm] Vlnočet [cm-1] 

blízká infračervená (NIR) 800 až 25000 12000 až 4000 

střední infračervená (MIR) 25000 až 250000 4000 až 400 

vzdálená infračervená (FAR) 250000 až 1000000 400 až 10 

 

K měření IR spekter (obr. 21) jsou využívány infračervené spektrometry. Při měření dochází 

k absorpci záření v závislosti na vlnočtu IR záření. V minulosti byly k měření používány tzv. 

disperzní spektrometry, postupně je však nahradily spektrometry s Fourierovou transformací 

(FTIR spektrometry). IR spektra jsou označována jako vibračně-rotační spektra, protože 

fotony IR záření nemají potřebnou energii na změny elektronových stavů a vyvolávají pouze 

změny vibračních a rotačních stavů molekul [30].  

V infračervené spektrometrii existuje několik technik měření. Do skupiny reflexních metod 

řadíme metodu difúzní reflexe, metodu zrcadlového odrazu a metodu zeslabené totální 

reflexe. Skupina tzv. transmisních metod zahrnuje (u pevných vzorků) techniku lisovaných 

tablet, techniku suspenzí a techniku tenkých filmů. Z uvedených technik se při analýze VPH 

využívá především technika lisovaných tablet. Je blíže popsána v kap. 8.2.3.  

FTIR představuje základní metodu pro identifikaci mineralogického složení strusek a 

sekundárních mineralizací. Hlavní přínos spočívá v možnosti analyzovat malá množství 
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odseparovaných látek (1 až 2 mg). Metoda také slouží k upřesnění mineralogické analýzy 

z optické mikroskopie a termických metod.  

 

Obr. 21 Příklad IR spektra měřeného v MIR oblasti na FTIR spektrometru NICOLET 6700 

(Thermo Fisher Scientific). Vzorek nálepu hydratované hmoty na kusu ocelářské strusky ze 

vzorku zásypu, odebraného pod podlahou stavebního objektu. Interpretace: portlandit, 

křemen, dolomit nebo kalcit (715 cm-1), CSH?, slída? (technika lisovaných tablet s KBr, 

navážka 2 mg, vlnočet 4000 – 400 cm-1).  

6.4 RENTGENOVÁ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE 

Principem rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF) je interakce rentgenového záření, 

emitovaného rentgenovou lampou (tzv. rentgenkou), nebo radioaktivního záření 

z radionuklidu, s analyzovaným vzorkem. Při této interakci dojde k vyražení elektronu 

z vnitřních atomových slupek zkoumané látky. Na uvolněné místo přeskočí elektron z vyšší 

hladiny a energetický rozdíl mezi oběma hladinami se vyzáří formou sekundárního RTG 

záření, což se ve spektru projeví charakteristickou čarou. Každý prvek má řadu spektrálních 

čar, které jsou pro něho charakteristické. Intenzita čar je úměrná koncentraci prvků. Vzniklé 

sekundární záření v sobě tedy nese informaci o kvalitativním prvkovém složení vzorku i o jeho 

kvantitativním složení. Sekundární (fluorescenční) záření je dále zpracováno ve spektrometru. 

Rozlišujeme dva základní typy spektrometrů podle způsobu disperze fluorescenčního záření 

[30, 31]:  
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- Vlnově disperzní spektrometry provádí disperzi záření na základě vlnových délek.  

Sekundární RTG záření prochází kolimátorem, který propouští jen svazek rovnoběžných 

paprsků, dopadá na difrakční krystal, pod určitým úhlem se odráží a prochází přes další 

kolimátor až k detektoru.  

- Energiově disperzní spektrometry provádí energetickou disperzi záření. Sekundární 

RTG záření zde vstupuje přímo do polovodičového detektoru, který dělí RTG fotony podle 

energie a zároveň měří jejich četnost pro kvantitativní vyhodnocení.   

XRF je multiprvková nedestruktivní forma analýzy, využitelná nejen pro tuhé materiály, ale i 

pro roztoky. V analýze materiálů na bázi VPH se používá hlavně pro upřesnění 

mineralogického složení materiálu. Příklad výstupu z XRF analýzy je uveden v tab. 7. 

Tab. 7 Příklad výstupu z XRF analýzy vzorků ocelářské strusky (vz. č. 1) a hydratací 

stmelené jemné frakce (vz. č. 2), odebraných z materiálu studeného odvalu (prvková analýza 

metodou XRF; přepočteno na oxidickou formu; výsledky uvedeny v % hm.) 

 

6.5 RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA 

Metoda rentgenové difrakce (XRD) je založena na difrakci rentgenových paprsků na 

krystalové mřížce analyzované látky. K analýze se používá jemně mletý práškový vzorek 

materiálu. Ten se vloží do držáku, který se nachází ve fokusačním centru difraktometru. RTG 

paprsek, generovaný rentgenovou lampou, prochází monochromátorem a soustavou štěrbin a 

poté dopadá na vzorek, kde dochází k difrakci na krystalových rovinách. Difraktovaný 
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paprsek je zachycen detektorem a výsledný rentgenový záznam analyzovaného vzorku je 

vyhodnocen pomocí databáze krystalických fází [28].  

Metoda XRD umožňuje fázovou analýzu krystalických i semi-krystalických látek (kvalitativní 

i kvantitativní), dále identifikaci textur, určení velikosti krystalů a poměru amorfní/krystalická 

fáze, výpočet mřížkových parametrů, určení mikropnutí v materiálu a upřesnění struktury 

krystalických fází. 

V problematice VPH tato metoda slouží k identifikaci krystalických fází ve struskách a 

sekundárních minerálech. Příklad záznamu z XRD je uveden na obr. 22. 

 

 

Obr. 22 Záznam z XRD vzorku maltovité hmoty nalezené v zásypu pod podlahou stavebního 

objektu. Vzorek obsahuje: křemen, sádrovec, ettringit a kalcit.  

6.6 TERMICKÁ ANALÝZA  

Termická analýza zahrnuje obecně analytické metody, pomocí kterých se fyzikální vlastnosti 

látek měří jako funkce teploty, zatímco jsou tyto látky vystaveny kontrolovanému teplotnímu 

namáhání. Teplota zkoumané látky se lineárně zvyšuje a příslušná vlastnost je průběžně 

vyhodnocována.  
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Podle sledované vlastnosti lze rozdělit termoanalytické metody na primární a navazující 

sekundární. Mezi nejpoužívanější primární metody patří TGA, DTG, DTA, DSC, TMA a 

TOA (tab. 8). K sekundárním metodám se řadí např. elektrotermická analýza (ETA) nebo 

analýza uvolněných plynů (EGA). Pokud je potřeba měřit současně více vlastností během 

jednoho experimentu, provádí se tzv. simultánní termická analýza (STA). Taková analýza je 

pak označována zkratkami použitých metod, např. TGA-DSC [32, 33]. Simultánní metody 

umožňují zkoumat více fyzikálních vlastností během jednoho měření, s použitím jednoho 

vzorku a dodržením stejných experimentálních podmínek. Mezi nejběžnější simultánní 

metody řadíme TGA-DSC a TGA-DTA [32]. 

Tab. 8 Základní metody termické analýzy [32] 

Metoda Označení Sledovaná vlastnost 

Termogravimetrická analýza TGA hmotnost vzorku v závislosti na teplotě 

Derivační termogravimetrie DTG první derivace změny hmotnosti 

Diferenční termická analýza DTA rozdíl teplot mezi vzorkem a standardem  

Diferenční skenovací kalorimetrie DSC reakční entalpie a tepelný tok  

Termomechanická analýza TMA rozměr a mechanické vlastnosti vzorku 

Termooptická analýza TOA optické vlastnosti vzorku 

 

Při analýze složení a objemové stability materiálů na bázi VPH jsou v laboratorní praxi 

využívány především metody termogravimetrické analýzy (TGA) a diferenční skenovací 

kalorimetrie (DSC). Tyto metody budou dále popsány podrobněji. 

6.6.1 Termogravimetrická analýza  

Základním principem TGA je měření změn hmotnosti zkoumaného vzorku při jeho zahřívání, 

ochlazování nebo udržování při konstantní teplotě.  Závislost hmotnosti na teplotě nebo na 

čase se vyjadřuje pomocí termogravimetrické křivky. Lze z ní odečíst složení vzorku, jeho 

tepelnou stálost, teplotní rozklad a produkty vznikající při rozkladu. Dochází-li ke změnám 

složení vzorku, nastává úbytek hmotnosti a na křivce se objeví sestupný bod. Pokud se složení 

vzorku nemění, je závislostí vodorovná přímka [30, 32]. 

Závislost rychlosti změny hmotnosti na teplotě nebo na čase se vyjadřuje pomocí derivační 

termogravimetrické křivky (DTG). Používá se k odlišení těsně po sobě jdoucích efektů, kdy 

změny hmotnosti neposkytují zřetelnou změnu [32]. Křivka je vyjádřena řadou píků, přičemž 
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plocha uzavíraná těmito píky je úměrná celkové změně hmotnosti. Výhodou těchto křivek je, 

že vykazují určitou podobnost s křivkami DTA a dovolují jejich vzájemné srovnávání [34]. 

Příklad výstupu z termogravimetrické analýzy je uveden na obr. 23. 

Zařízení pro TGA se skládá z analytických vah, které jsou schopny měřit v širokém rozsahu 

teplot. Mezi další součásti patří elektrická pec, nosič vzorků, zařízení pro měření a řízení 

teploty a registrační zařízení. Obecně se toto zařízení nazývá termováha. Nosiče vzorků 

zajišťují dobrý tepelný kontakt mezi zkušebním vzorkem a jeho držákem. Jedná se o kovové 

misky a kelímky různé velikosti v závislosti na hmotnosti vzorku, které jsou většinou 

vyrobeny z platiny nebo korundu.  

Před spuštěním experimentu je nutné zvážit řadu faktorů, které mají zásadní vliv na 

rozlišovací schopnost zařízení a výsledek analýzy. Při přípravě vzorku je nutné zajistit, aby 

byl vzorek homogenní a měl rovnoměrnou zrnitost. Rozlišovací schopnost je tím lepší, čím je 

menší velikost vzorku, nižší rychlost ohřevu (chlazení) a vyšší tepelná vodivost inertní 

atmosféry [32, 35]. 

TGA se používá k sledování tepelné oxidace, tepelného rozkladu, reakce v pevné fázi, studiu 

reakční kinetiky a reakčních mechanismů, identifikaci sloučenin atd. [32]. 

6.6.2 Diferenční skenovací kalorimetrie  

Principem DSC je udržení nulového teplotního rozdílu mezi zkoumaným a referenčním 

vzorkem. Probíhá-li ve vzorku exotermní děj, musí se teplotní rozdíl udržet dodáním energie 

do referenční látky. Pokud v něm probíhá endotermní děj, je teplotní rozdíl mězi zkoumaným 

a referenčním vzorkem vynulován dodáním energie do zkoumaného vzorku. 

Používají se dvě varianty DSC: s kompenzací příkonu a s tepelným tokem. 

DSC s kompenzací příkonu charakterizují dvě oddělené měřící cely a dva tepelné zdroje. 

Vzorky jsou od sebe izolovány, aby se zabránilo tepelnému toku mezi nimi. Zkoumaný i 

referenční vzorek mají své nosiče, které obsahují teplotní čidla a topná tělíska. Oba vzorky se 

zahřívají stejnou rychlostí a zůstává v nich stejná teplota díky kompenzaci příkonu. Měří se 

elektrický příkon potřebný k udržení konstantní teploty obou vzorků. Stejně jako křivka DTA 

obsahuje DSC křivka píky. Odlišnost od DTA spočívá v jejich opačné orientaci vzhledem k ose 

x.  Proto se metoda nazývá také jako „obrácená“ DTA. 

DSC s tepelným tokem se od první varianty liší tím, že měření rozdílu příkonu je nahrazeno 

měřením rozdílu teplot zkoumaného a referenčního vzorku. Oba vzorky jsou situovány na 

samostatných teplotních čidlech a jsou spojeny tepelným mostem ve společné kalorimetrické 
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cele. Endotermními nebo exotermními ději dojde ke změnám teploty vzorku a rozdíl teplot je 

zaznamenán jako tepelný tok od vzorku nebo do vzorku a je považován za úměrný rozdílu 

teplot [32, 36]. 

Podobně jako u TGA i dalších termických metod, je třeba před vlastní analýzou zvážit jaké 

systémy jsou studovány, jaké děje v něm mohou probíhat a jak se projeví na DSC křivce. 

Výška píků je přímo úměrná rychlosti reakce a plocha píků je přímo úměrná spotřebovanému 

nebo uvolněnému teplu při reakci.  

Pomocí DSC je možné studovat tepelné vlastnosti látek [32]. 

 

 

 

Obr. 23 Příklad záznamu simultánní termické analýzy (TGA-DSC) vzorku maltovité hmoty 

nalezené v zásypu pod podlahou stavebního objektu. Navážka vzorku 19,92 mg, rychlost 

zahřívání 10 °C/min, atmosféra vzduch. Červená křivka – derivační TG křivka, modrá křivka 

– DSC, zelená křivka – TGA (termální analyzér SDT Q 600).  

6.6.3 Stanovení ztráty žíháním 

Výše popsaná metoda TGA umožňuje také stanovit ztrátu žíháním (ZŽ) po dynamickém 

ohřevu při různých teplotách. ZŽ je důležitá pro určení podílu reaktivních složek v materiálu 
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(např. síranů, karbonátů, apod.). Tato metoda však pracuje pouze s malým množstvím vzorku, 

cca 50 mg. 

Chceme-li operativně zjistit ZŽ na větším množství vzorku, v teplotních intervalech 

vymezených metodou TGA pro dekompozici jednotlivých minerálů, můžeme použít 

jednoduchý laboratorní postup, spočívající ve stanovení hmotnosti žíhaného vzorku ve 

zvoleném teplotním intervalu. Navážka vzorku cca 2 g se vloží do vyžíhané a zvážené 

keramické misky a umístí do laboratorní pece. Po zahřátí na požadovanou teplotu se miska 

vyjme z pece, nechá zchladnout a poté vloží do exsikátoru. Ztráta žíháním se vypočítá 

z hodnot hmotnosti vzorku před a po žíhání. Zkouška se provádí u vzorků VPH obvykle při 

teplotách 400, 700 a 1000 °C.  

U materiálů na bázi VPH se metody termické analýzy používají především pro identifikaci a 

kvantifikaci termicky nestabilních složek ve VPH, přesněji řečeno složek identifikovatelných 

na základě jejich tepelné nestability. 

7. ANALÝZA ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ  

V rámci řešení předložené práce jsem analyzovala metodické postupy a výsledky 

laboratorních materiálových analýz, obsažené v celkem 14 analytických zprávách z expertíz, 

týkajících se posouzení složení a objemových změn v materiálech na bázi VPH. Tyto 

expertízy byly zpracovány v ÚGN v letech 2013 až 2017 a na vytvoření pěti z nich jsem se 

aktivně podílela jako členka expertního týmu v pozici laborantky. Na základě tohoto 

odborného materiálu, konzultací s vedoucím diplomové práce, technickým konzultantem, 

pracovníky Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů ÚGN a vlastních praktických 

zkušeností s analýzou materiálů na bázi VPH, navrhuji metodický postup pro identifikaci a 

predikci objemových změn VPH, který je spolu s příkladem konkrétního materiálového 

rozboru uveden v následujících kapitolách. 
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8. NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU PRO 

IDENTIFIKACI A PREDIKCI OBJEMOVÝCH ZMĚN 

VPH 

8.1 ODBĚR A ZPRACOVÁNÍ VZORKU MATERIÁLU PŘED 

VLASTNÍM ROZBOREM 

8.1.1 Požadavky na odběr a evidenci vzorku  

Materiálový rozbor problematického zásypového materiálu na bázi VPH vyžaduje odběr 

dostatečně reprezentativního vzorku materiálu z postižené stavební konstrukce. Na základě 

dlouhodobých zkušeností pracoviště ÚGN se doporučuje odebrat vzorek o hmotnosti 

min. 10 kg. Menší množství odebraného materiálu může snížit vypovídací schopnost 

provedeného rozboru. 

Odebraný vzorek se zabalí do pevného neporušeného igelitového pytle a opatří informacemi o 

místě a podmínkách odběru: lokalita (konstrukce); pozice v konstrukci; způsob odběru (z 

výkopu, z vrtu, ze sondy, apod.); hloubka odběru; datum odběru a jméno osoby, která odběr 

prováděla.   

Po převezení na pracoviště zhotovitele rozboru se vzorek zaeviduje a je mu přiřazeno 

analytické číslo zhotovitele. Toto číslo je pro daný vzorek používáno v průběhu celého 

analytického procesu. Je-li vzorek dodán zadavatelem, pak je nutno uvádět také označení 

vzorku zadavatelem.  

8.1.2 Zpracování vzorku před laboratorním rozborem  

Jednotlivé kroky zpracování vzorku zásypu z VPH, před provedením vlastního laboratorního 

rozboru, ukazuje schéma na obr. 24. 

Vzorek se v suché skladovací místnosti rovnoměrně rozprostře na igelitovou podložku a 

nechá vyschnout na vzduchu po dobu min. 7 dnů. Poté se vzorek zváží a následně sítováním 

rozdělí do dvou velikostních frakcí: ˃ 10 mm a ˂ 10 mm. Obě frakce se samostatně zváží. 

Z frakce ˃ 10 mm se ručně vyseparují jednotlivé typy zastoupených hmot. Obvykle se jedná o 

látkově poměrně heterogenní materiál, který kromě VS nebo OS obsahuje hutní keramiku 
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(šamot, bílá keramika), stavební keramiku (cihly, dlaždice), kamenivo, další stavební hmoty 

(betony, omítky), sklo, plasty, gumy, kabeláž, apod.  

 

 

 

Obr. 24 Postup zpracování vzorku zásypu na bázi VPH před provedením laboratorního 

rozboru 

Na jednotlivých typech hmot se provede jejich makropetrografický popis a vážením se 

stanoví jejich hmotnost a hmotnostní podíl v celkovém vzorku. Tyto údaje se zaznamenají do 

vhodné tabulky (viz příkladová tabulka 10 v kap. 8.4.3). 

Z hmot potenciálně náchylných k objemovým změnám (především ze strusek a hutní 

keramiky) se vyberou reprezentativní kusové vzorky k přípravě preparátů (výbrusů) pro 

mikropetrografickou analýzu metodami optické mikroskopie (viz kap. 6.1). Preferovány jsou 

kusy, vykazující makroskopicky patrné projevy fázových změn (bílé povlaky a kůry, lemy či 

nálepy na povrchu, sekundární mineralizace v pórech, apod.) a současně umožňující 

zastihnout jádro materiálu, přípovrchovou vrstvu i povrchové změny společně v jednom 

mikroskopickém preparátu. 
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Pro stanovení přítomnosti karbonátů, a tedy potenciálně probíhajících karbonatačních reakcí v 

materiálu, se provede orientační test pomocí 10% roztoku HCl. Kapátkem se roztok nanese na 

povrch vybraných kusů. Přítomný karbonát v reakci s HCl šumí (vzniká CO2).  Použitím 

studeného roztoku HCl identifikujeme kalcit, roztok o teplotě 70 až 80 °C umožňuje 

identifikovat dolomit.   

Za kritickou z hlediska reaktivnosti je nutno považovat frakci ˂ 10 mm, která má velký 

aktivní povrch částic a vysoký obsah reaktivních komponent. Tato frakce zpravidla vykazuje 

nejpokročilejší stupeň transformace, spojené s tvorbou hydratovaných a karbonatizovaných 

fází, a také často obsahuje různě velký podíl konglomerátů, vzniklých stmelením písčitých a 

prachovitých zrn. Materiál frakce ˂ 10 mm je proto nutno dále podrobněji analyzovat. 

Ve frakci ˂ 10 mm se uvolní nálepy od pevných zrn, šetrným rozmělněním stmelených 

hrudek. Frakce se dále sítováním rozdělí na menší frakce ˂ 1 mm, 1–5 mm a 5– 10 mm. 

Z frakce ˂ 1 mm se odebere vzorek určený k rozetření na analytickou zrnitost a následnému 

provedení infračervené spektrometrie (FTIR) (kap. 6.3) případně termické analýzy (kap. 6.6). 

Ze všech tří frakcí se připraví vodný výluh (kap. 8.2.1) pro: 

- stanovení pH výluhu, jako významného indikátoru stavu materiálu; 

- orientační stanovení obsah síranů, chloridů a dusičnanů/dusitanů ve výluhu; 

- stanovení podílu rozpuštěných látek ve výluhu; 

- určení mineralogického složení odparku (kombinací metod optické mikroskopie a FTIR,  

   kap. 6.1 a 6.3). 

8.2 LABORATORNÍ ANALÝZY 

8.2.1 Příprava vodného výluhu  

Postup přípravy výluhu ze zásypového materiálu vychází z ČSN EN 12457-2 [37]. Naváží se 

100 g vzorku zásypového materiálu v příslušné zrnitostní frakci a v laboratorní kádince zalije 

destilovanou vodou v množství 1 litr. Obsah kádinky se na elektrickém vařiči zahřeje na 

teplotu cca 80 °C (optimální teplota pro rozpouštění solí) a poté nechá 24 hodin odstát. Po 

odstátí se odfiltruje cca 200 ml výluhu, na kterém se pomocí pH metru stanoví pH výluhu, a 

pomocí indikátorových proužků obsah iontů SO4
-2, Cl-, NO3

- a NO2
-. 

Dále se z obsahu kádinky odfiltruje cca 100 ml výluhu do předem vysušené a zvážené 

porcelánové misky (miska se suší v sušárně po dobu 2 hod. při 105 °C). Miska se vloží do 

odpařovací vodní lázně, kde se ponechá až do odpaření kapaliny. Poté se miska se zbytkem 
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(odparkem) opět umístí do sušárny a suší po dobu 2 hodin při teplotě 105 °C. Po této době se 

miska vyjme ze sušárny a umístí do exsikátoru, kde se nechá zchladnout na laboratorní 

teplotu. Poté se miska opět zváží. Z hodnot hmotnosti čisté misky a misky s odparkem určíme 

množství rozpuštěných látek ve 100 ml roztoku a výsledek přepočteme na hmotnostní podíl 

rozpuštěných látek v 1 litru výluhu.   

Vzniklý odparek se sejme ze dna misky a dále upraví pro identifikaci jeho mineralogického 

složení, tj. část odparku se rozetře na analytickou zrnitost pro měření IR spektra (nebo XRD) 

a zbytek se použije pro analýzu optickou mikroskopií.  

 

8.2.2 Analýza materiálu optickou mikroskopií  

Preparát (výbrus) pro optickou mikroskopii se připravuje následujícím postupem. Povrch 

podložního sklíčka se mírně zdrsní tak, aby byl celý povrch matný. Zdrsnění se provádí 

brusnou pastou vytvořenou smícháním prášku karbidu křemíku vhodné zrnitosti s vodou. 

Kusový vzorek analyzovaného materiálu se řezáním upraví na velikost podložního sklíčka. 

Jedná-li se o materiál s nízkou soudržností nebo vysokou pórovitostí, musí se nejprve zpevnit. 

Zpevnění lze provést napuštěním vzorku epoxidem ve vakuové komoře nebo ponořením 

vzorku do ohřátého roztaveného kanadského balzámu.  

Vzorek se před nalepením na sklíčko seřízne diamantovou pilou a plocha určená k analýze se 

postupně brousí na brusných papírech s různou (klesající) velikostí zrna. Vzorek se brousí tak 

dlouho, dokud zcela nezmizí drážky v povrchu vznikající broušením. Po zbroušení se vzorek 

vysuší v sušárně (min 2 hod. při teplotě 60 °C).  

Po vyjmutí ze sušárny se na připravenou plochu vysušeného (a zahřátého) vzorku nanese 

vrstvička epoxidového lepidla a vzorek se přilepí na podložní sklíčko (sklíčko je vhodné 

předem odmastit lihem). Vytvrzování lepidla trvá 48 hodin. Po vytvrzení se část vzorku 

odřízne, tak aby na sklíčku zůstala pouze destička o tloušťce cca 0,5 až 1 mm. Sklíčko 

s destičkou se upne do speciálního brusného zařízení, kde se destička pomocí diamantového 

kotouče dále ztenčí na tloušťku cca 0,1 mm. Následně se vzorek manuálně dobrousí postupně 

na brusivech o zrnitosti 600, 800, 1000 a 1200 #. Běžně používaná tloušťka výbrusu je 0,05 

mm. Připravený preparát se nakonec překryje odmaštěným krycím sklíčkem, které se taktéž 

přilepí k preparátu epoxidovým lepidlem. Výbrus se označí evidenčním číslem vzorku. Stav 

preparátu se během přípravy kontroluje průběžně pomocí optického mikroskopu.  
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V procházejícím světle optického polarizačního mikroskopu se na připraveném preparátu 

provede identifikace sekundárních změn ve složkách materiálu, indikujících probíhající 

objemové změny (viz příklady na obr. 11 až 17). 

 

8.2.3 Analýza materiálu infračervenou spektrometrií   

Měření FTIR spektra se provede na vzorku frakce ˂ 1 mm, případně na vzorcích 

odseparovaných z kusů, vykazujících makroskopicky patrné projevy sekundárních změn.  

Využije se transmisní technika měření s použitím lisovaných tablet s bromidem draselným 

(KBr).  K přípravě tablety o průměru 13 mm se použije navážka vzorku 1 až 2 mg a navážka 

KBr 200 mg. Směs vzorku s KBr se rozetře v třecí misce a převede v lisovací formě na 

tabletu. K lisování se použije speciální hydraulický lis. Tableta je lisována ve vakuu po dobu 

1 minuty, při zatížení 70-80 kN. Poté se tableta vyjme z formy a vloží do držáku. Držák 

s tabletou se umístí do vzorkového prostoru infračerveného spektrometru, kde se provede 

měření spektra daného vzorku. Každý vzorek je připravován a měřen shodným způsobem.  

Měření spekter se provede ve střední spektrální oblasti (MIR) v rozsahu vlnočtů 4000 až 400 

cm-1.  Získaná spektra jsou následně upravena a vyhodnocena s použitím vhodného softwaru.  

 

8.2.4 Analýza materiálu metodami termické analýzy  

Termická analýza se provede metodami TGA-DSC na práškovaných vzorcích, rozetřených 

v třecí misce na analytickou zrnitost. Navážka vzorku je cca 50 mg. Vzorek se vloží do 

speciálního korundového kelímku a umístí do termálního analyzátoru. Analýza probíhá 

v inertní atmosféře (vzduch) s rychlostí ohřevu 10 °C/min na konečnou teplotu 1000 °C.  

8.3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Na základě výsledků provedených měření a rozborů se vypracuje analytická zpráva, která 

bude obsahovat následující data a informace: 

a) požadavky na rozbor ze strany zadavatele (zadání rozboru);  

b) základní informace o dodaném vzorku (stručný popis, označení vzorku a podmínky jeho 

odběru); 

c) stručný metodický postup a popis použitých analytických metod (způsob zpracování 

vzorku a přípravy preparátů, použitá analytická zařízení, podmínky měření); 
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d) výsledky měření a analýz formou tabulek, grafů, spekter, obrazové dokumentace nebo 

analytických protokolů; 

e) interpretaci výsledků měření a analýz; 

f) shrnutí výsledků rozboru a závěr.  

8.4 PŘÍKLAD ROZBORU VZORKU ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU  

Dále je uveden příklad konkrétního rozboru vzorku zásypu na bázi VPH, odebraného pod 

podlahou stavebního objektu (haly) postiženého deformacemi konstrukce v důsledku 

objemových změn nevhodně použitého zásypového materiálu. Analýzy byly provedeny 

týmem pracovníků Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů ÚGN. Jako členka týmu, 

jsem se na tomto rozboru aktivně podílela. Vzhledem ke komerční povaze prezentovaných 

dat, zde není uvedena lokalizace stavby a vzorek je označen fiktivním analytickým číslem.  

 

8.4.1 Zadání rozboru 

Zadavatel požaduje určení materiálového složení vzorku zásypového materiálu a prognózní 

posouzení náchylnosti tohoto vzorku k objemovým změnám, a to na základě mineralogického 

a petrografického rozboru.  

 

8.4.2 Vzorek k rozboru 

Zadavatelem byl dodán vzorek zásypového materiálu zabalený v černém igelitovém pytli. 

Pytel byl označen číslem 1. Další údaje o původu vzorku nebyly zadavatelem poskytnuty. 

Identifikace a popis vzorku, spolu s přiřazeným analytickými číslem ÚGN, jsou uvedeny v 

tab. 9.  
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Tab. 9 Identifikace vzorku s označením zadavatele a analytickým číslem ÚGN.  

Anal. č. ÚGN Identifikace a popis vzorku 

12345 

 

Identifikace zadavatele: pytel č. 1 

Dodaný vzorek obsahuje hydratovanou písčito-prachovitou hmotu s 

dominancí jemných zrn ocelářské strusky nebo hutní keramiky. V této 

hmotě jsou kusy ocelářské strusky (o velikosti až 10 cm) celistvého i 

pórovitého typu. V menším množství jsou zastoupeny úlomky hlušiny, 

kameniva, tvárnic hutní keramiky (žlutá, hnědá), cihel, skla, kovu a plastu 

(včetně kuliček polystyrenu). Jedná se o látkově i zrnitostně silně 

heterogenní materiál tzv. studeného odvalu. 

 

8.4.3 Zpracování a charakterizace vzorku před rozborem   

Vzorek byl vysušen na vzduchu za laboratorních podmínek, zvážen a poté sítováním roztříděn 

do zrnitostních frakcí ˃ 10 mm, 5– 10 mm,  1–5 mm a ˂ 1 mm. Hmotnostní podíly a popisy 

materiálu v jednotlivých frakcích jsou uvedeny v tab. 10.   
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Tab. 10 Hmotnostní podíly a popis materiálu v jednotlivých zrnitostních frakcích vzorku č. 

ÚGN 12345. Celková hmotnost vzorku: 10,1 kg. 

Frakce 

[mm] 
Typ 

Hmotnost 

[g] 

Hmotnostní podíl 

[%] 
Popis 

> 10 

 

A 998,7 10,00 

Ocelářská struska šedá (celistvá i 

pórovitá) s druhotnými nálepy a 

lemy novotvořené hydratované 

hmoty 

B 2690 26,93 

Struskový „konglomerát“ 

z novotvořené hydratované 

hmoty 

C 240,03 2,40 Uhelná hlušina, tmavá celistvá 

D 157,42 1,58 Kamenivo (valouny) 

E 95,27 0,95 Keramika (hnědá s Cr2O3) 

F 84,59 0,85 Keramika (šamot) 

G 40,62 0,41 
Bílé hrudky hutní keramiky 

s CaO, CaO-MgO 

O 44,84 0,45 

Ostatní:  

cihly 19,56 g  

kov 23,90 g 

plast 1,38 g  

5-10 
 

1132 11,33 Strusková zrna a „konglomerát“ 

1-5 
 

1803 18,05 Strusková zrna a „konglomerát“ 

< 1 
 

2770 27,73 Strusková zrna a „konglomerát“ 

Celková hmotnost 10056,47 100  

 

8.4.4 Makroskopický popis 

Vzorek je tvořen zrnitostně a materiálově nevytříděnou směsí obsahující: kusovou ocelářskou 

strusku; spontánně hydratovanou hmotu z kusů a pískových zrn ocelářské strusky a hutní 

keramiky, úlomky hutní keramiky různého druhu, složení a textury; valouny hornin a 

křemene; písková zrna křemene; úlomky stavební keramiky (cihly), betonu a hlušin; plasty 
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(viz tab. 10). Na kusech ocelářské strusky a světlé keramiky (> 10 mm) jsou patrné 

nerovnoměrně vyvinuté makroskopické projevy objemových nebo fázových změn (výkvěty, 

barevné změny, trhliny, a rozpad).   

Vybrané postižené kusy materiálu byly podrobeny testu s 10% roztokem HCl, který 

vykazoval bouřlivou reakci indikující přítomnost karbonátů. 

8.4.5 Mikropetrografický popis 

Mikropetrografická charakteristika byla provedena optickou analýzou na výbrusu (viz postup 

přípravy v kap. 8.2.2) ze struskového konglomerátu - celistvého spontánně hydratovaného 

písčito-prachovitého materiálu, který tvoří pojivový systém vzorku.   

Hmota konglomerátu je šedá, hnědě mramorovaná, stmelená druhotnými produkty rozpadu 

nestabilních složek, které představují hlavně písčito-prachovitá zrna z ocelářské strusky a 

hutní keramiky. Hmota je místy bíle tečkovaně skvrnitá. Drobná bílá izolovaná zrnka svým 

složením odpovídají portlanditu s vyšším podílem sekundárních karbonátů. Ve hmotě 

konglomerátu jsou rozmístěna zrna ocelářské strusky (tmavý typ kompaktní a světlý typ 

pórovitý). Na povrchu zrn tmavých ocelářských strusek v hrubých frakcích jsou na povrchu 

reakční lemy druhotných minerálů. Zrna světlých ocelářských strusek mají jemně porušený 

povrch a mají na něm slabou krustu ze směsi karbonátu a CSH. Ilustrační snímky z optické 

mikroskopie jsou uvedeny na obr. 26 až 29.  

 

8.4.6 Infračervená spektrometrie 

IR spektrometrie práškového vzorku (viz kap. 8.2.3) z odseparované frakce ˂ 1 mm 

prokázala, že tento materiál je tvořen produkty hydratace ocelářských strusek a jejich 

následné karbonatace. Frakce obsahuje: Ca(OH)2 (portlandit), druhotné Ca-Mg karbonáty 

(kalcit a patrně i dolomit) a prach z hydratovaných strusek tvořený CSH (jedná se o přechody 

od CS k CSH). IR spektrum je uvedeno na obr. 25. 
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Obr. 25 Infračervené spektrum vzorku č. ÚGN 12345, jemnozrnného hydratovaného 

materiálu ve frakci ˂ 1 mm. Složení: portlandit, karbonát, křemen, hydratované 

kalcimumsilikáty (FTIR spektrometr NICOLET 6700, vlnočtový rozsah 400-4000 cm-1, 

technika tabletovací s KBr, navážka 2 mg). 

8.4.7 Analýza vodného výluhu 

Vodný výluh byl proveden postupem, popsaným v kap. 8.2.1. pH metrem byla určena 

hodnota pH výluhu a pomocí indikátorových proužků byl stanoven orientační obsah iontů 

SO4
-, Cl-, NO2

-/NO3
-. Dále byla stanovena hmotnost rozpuštěných látek a mineralogické 

složení odparku optickou mikroskopií.  

Výsledky analýzy výluhu jsou uvedeny v tab. 11. Výluh z frakce 5-10 mm má hodnotu 

pH=9,50, z frakce 1-5 mm pH = 9,47 a z frakce pod 1 mm pH = 9,20. Alkalita vzorku je tedy 

nejnižší ve frakci ˂ 1 mm, kde je i nejvyšší obsah rozpuštěných látek. Obsah rozpuštěných 

látek roste od hrubých frakcí směrem k jemným. Výluh je středně zásaditý a odráží společný 

výskyt portlanditu a druhotných Ca-karbonátů. Hodnota pH odpovídá přítomnosti kalcitu 

spolu s portlanditem, která byla potvrzena IR spektrometrií. Dokládá také vysokou reaktivitu 

jemné frakce v celkovém vzorku. 

Dále lze konstatovat, že ve výluhu je relativně nízký obsah síranů (< 200 mg), chloridy chybí, 

dusitany jsou obsaženy v množství 5 mg/l a dusičnany v množství 25 - 50 mg/l.  

V odparku o hmotnosti 200 mg/l (frakce 5-10 mm), 242 mg/l (frakce 1-5 mm) a 339 mg/l 

(frakce ˂ 1 mm) je mineralogicky identifikovatelná dominantní přítomnost Ca-síranu 
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(bassanit+sádrovec). Ca-sírany jsou typickými druhotnými minerály, které provází rozpad 

strusek. 

Tab. 11 Analýza vodného výluhu ze vzorku č. ÚGN 12345 ve frakcích 5–10 mm,  1–5 mm a 

˂ 1 mm  

Frakce pH 
SO4

2- 

[mg/l] 

NO3
- 

[mg/l] 

NO2
- 

[mg/l] 

Cl- 

[mg/l] 

Rozpuštěné 

látky 

[mg/l] 

Rozpuštěné 

látky 

[%] 

5-10 mm 9,50 < 200 25 5 0 200 0,0200 

1-5 mm 9,47 < 200 50 5 0 242 0,0242 

<1 mm 9,20 < 200 50 5 0 339 0,0339 

 

8.4.8 Fotodokumentace 

 

Obr. 26 Ilustrace materiálové heterogenity vzorku č. ÚGN 12345. Jemné frakce jsou 

stmeleny produkty hydratace a karbonatace do podoby „konglomerátu“. Jemná zrna tvoří 

křemen, prachovec (z uhelné hlušiny), droba a sklovitá struska (u některých zrn strusky jsou 

trhliny svědčící o objemových změnách – viz velké černé zrno na snímku) (procházející 

světlo optického mikroskopu NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly).   



57 

 

 

Obr. 27 Vzorek č. ÚGN 12345. Kontakt mezi zrnem ocelářské strusky a hydratovaným 

nálepem na jejím povrchu. Na povrchu strusky je tenká reakční vrstva tvořená karbonátem. 

Na ni jsou navázány další produkty hydratace a karbonatace probíhající v konglometátové 

hmotě (procházející světlo optického mikroskopu NIKON Eclipse 80i).  

 

Obr. 28 Vzorek č. ÚGN 12345. Drobné zrno hutní keramiky (šamotu) s trhlinami 

způsobenými vznikem portlanditu. Trhliny jsou vyplněny portlanditem, který však jako 

uzavřenina v zrnu nepodlehl karbonataci (procházející světlo optického mikroskopu NIKON 

Eclipse 80i).  
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Obr. 29 Vzorek č. ÚGN 12345. Tmavé zrno sklovité ocelářské strusky s tenkým reakčním 

lemem, tvořeným karbonatačními produkty a CSH (procházející světlo optického mikroskopu 

NIKON Eclipse 80i, zkřížené nikoly).  

8.4.9 Shrnutí  

Vzorek zásypového materiálu představuje z hlediska složení a zrnitosti poměrně heterogenní a 

nevytříděný materiál. Má charakter tzv. „studeného odvalu“. Na větších kusech ocelářských 

strusek a hutní keramiky byly prokázány hydratační a karbonatační změny, a to většinou na 

povrchu zrn a kusů, výjimečně také na stěnách pórů v přípovrchových partiích zrna. 

Nejintenzívnější změny jsou patrné na povrchu zrn ocelářské strusky, jak kompaktního tak 

pórovitého typu.  

Nejreaktivnější součástí materiálu jsou frakce ˂ 10 mm. Materiál je v nich pojen druhotnými 

minerály vzniklými spontánně in situ, hydratačními a karbonatačními procesy (portlandit, 

karbonáty, CSH). Vzorek není druhotně kontaminován z jiných zdrojů a lze tedy vyloučit 

případné jiné vlivy na jeho chování.    

Výsledky provedených analýz umožňují interpretovat tři stádia proběhlých změn v materiálu: 

1) rozvinutý rozpad ocelářských strusek a hutní keramiky (v důsledku polymorfních 

transformací C2S), spojený se vznikem portlanditu a povlaku CSH produktů na povrchu 

zrn v důsledku hydratačních reakcí; 
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2) vznik zásaditého prostředí za přítomnosti vody při reakcích prvního stadia iniciuje vznik 

dalšího portlanditu z reaktivních složek vzorku; 

3) karbonatační reakce spojené se vznikem druhotných karbonátů z portlanditu (především 

se jedná o reakci portlanditu s CO2). Toto stadium se projevuje zejména nižšími 

hodnotami pH výluhu. 

Novotvořené minerály způsobují objemové změny materiálu. Stav materiálu (stupeň porušení 

a rozpadu částic a kusů strusek a hutní keramiky, druh novotvořených minerálů, hodnoty pH a 

obsahy rozpuštěných látek ve výluhu) indikuje, že proces přeměny materiálu byl nastartován, 

není však ukončen a lze tedy očekávat, že bude dále pokračovat a bude provázen dalšími 

objemovými změnami.  

9. ZÁVĚR 

Předložená práce přináší základní metodický návod, jak analyticky přistupovat 

k problematickým materiálům na bázi vedlejších produktů hutní výroby. Používání těchto 

heterogenních a často objemově velmi nestabilních materiálů v zemních tělesech a 

stavebních konstrukcích je spojeno s rizikem poškození staveb a tedy s potenciálními 

ekonomickými i společenskými problémy. Rozsáhlé škody, vzniklé v důsledku nesprávné 

volby VPH jako stavebního materiálu, a otázky skutečných příčin a právní odpovědnosti za 

tyto škody, jsou v České republice v posledních dvou desetiletích medializovanou a veřejně 

diskutovanou záležitostí.   

Navržený komplex laboratorních analytických metod a zařízení představuje poměrně běžné 

vybavení geo-materiálově nebo stavebně-materiálově zaměřených výzkumných pracovišť. 

Pochopení procesů probíhajících v materiálech VPH, uložených na skládkách producentů a 

následně v prostředí stavební konstrukce, a schopnost správně interpretovat výsledky 

laboratorních analýz, však vyžaduje systematické studium vlastností a chování těchto 

materiálů a dlouhodobé analytické zkušenosti.    

U VPH, deponovaných v odvalech či použitých v konstrukcích, závisí intenzita a rozsah 

probíhajících procesů, spojených s objemovými změnami, významně na zrnitostním 

složení materiálu a na podmínkách v místě jeho uložení, zejména na vlhkosti, teplotě a 

obsahu CO2 v zásypu. Při analýze materiálů tohoto typu je proto třeba vyžadovat od 

zadavatelů co nejpřesnější informace o původu materiálu, o jeho umístění ve stavební 

konstrukci, o podmínkách uložení, způsobu odběru, jak bylo se vzorkem nakládáno v době 
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mezi odběrem a dodáním k analýze, atd. Při provádění rozborů je pak třeba posoudit, v jakém 

stupni sekundárních přeměn se nachází jednotlivé komponenty materiálu. Zda je daná složka 

postižena přeměnami, jakého typu a v jakém stádiu. Hlavní pozornost je při tom nutno 

zaměřit zejména na jemnozrnné podíly, které představují z hlediska reaktivnosti 

materiálové směsi ten nejslabší „článek“. Jemnozrnné frakce materiálu obvykle vykazují 

nejpokročilejší stupeň transformací. 

Vzhledem k negativním zkušenostem z posledních let je pravděpodobné, že materiály 

studeného odvalu se v budoucnu jako stavební materiál již nebudou používat. Projevy 

objemové nestability VPH v konstrukcích však byly zaznamenány nejen u materiálů 

studeného odvalu, ale také u „čistých“ ocelářských strusek a v některých případech i u strusek 

vysokopecních. Je proto nanejvýš žádoucí dále studovat vliv minerálního a chemického 

složení, zrnitostní skladby, specifického povrchu a dalších parametrů těchto materiálů na 

jejich hydratační a objemové chování v podmínkách stavebních nebo geotechnických 

konstrukcí. 
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CCD          typ snímacího prvku kamery nebo fotoaparátu (Charge Coupled Devices) 

CEM II       portlandský struskový cement a portlandský směsný cement 

CEM III     vysokopocení cement 

CEM V     směsný cement  

DSC          diferenční skenovací kalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry) 

DTA          diferenční termická analýza (Differential Thermal Analysis)  

DTG          derivační termogravimetrie (Derivative Thermogravimetry)  

EDS          energiově disperzní spektroskopie (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

EGA          analýza uvolněných plynů (Evolved Gas Analysis)  

ETA          elektrotermická analýza (Electrothermal Analysis) 

FAR           vzdálená infračervená oblast (Far Infrared Region)   

FTIR           infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (Fourier 

Transformed Infrared Spectroscopy) 

GVS         granulovaná vysokopecní struska 

IR               infračervená (infrared) 

LD  Linz-Donawitz 

MIR          střední infračervená oblast (Middle Infrared Region) 

NIR          blízká infračervená oblast (Near Infrared Region) 

OS             ocelářská struska 

RTG   rentgenové 

SEM          skenovací elektronová mikroskopie (scanning electron microscope) 

STA           simultánní termická analýza (Simultaneous Thermal Analysis) 

STO           studený odval 

TGA          termogravimetrická analýza (Thermogravimetric Analysis)  

TMA          termomechanická analýza (Thermomechanical Analysis) 

TOA          termooptická analýza (Thermooptical Analysis) 

UV  ultrafialové  

VPH          vedlejší produkty hutní výroby  

VS             vysokopecní struska     

XRD          rentgenová difrakční analýza (X-ray diffraction analysis) 

XRF          rentgenová fluorescenční spektrometrie (X-ray fluorescence spectrometry) 
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12. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1         Schéma vysoké pece. 

Obr. 2 GVS a kamenivo z VS. 

Obr. 3 OS pecní (kyslíkový konvertor) a pánvová. 

Obr. 4 Příklad vzorku STO ze zásypu pod podlahou stavební konstrukce. 

Obr. 5 Schéma zařízení pro zkoušku rozpínavosti OS. 

Obr. 6 Schéma zařízení pro zkoušku bobtnání strusky v horkovodní lázni. 

Obr. 7 Zařízení pro provádění zkoušky objemové stálosti strusky v autoklávu. 

Obr. 8 Výbrus sklovité OS a nábrus kusu cementového betonu.  

Obr. 9  Dráha světla při použití mikroskopických technik “světlé pole“ a “tmavé pole“. 

Obr. 10  Výbrus v procházejícím světle a nábrus v odraženém světle optického 

mikroskopu. 

Obr. 11  Mikroskopická struktura VS bez patrných sekundárních změn. 

Obr. 12 Příklad masivní sekundární přeměny OS. 

Obr. 13 Nálep z jemných úlomků strusek různého typu a jemnozrnného pojiva.  

Obr. 14 Drobné úlomky strusek pojené hydratovanou hmotou z jemných částic strusky a 

reakčních produktů karbonatace. 

Obr. 15 Zřetelná spára mezi kusem krystalické OS a hydratovaným nálepem. 

Obr. 16 Úlomek hutní keramiky postižený intenzivní hydratací MgO na Mg(OH)2. 

Obr. 17 Identifikace zrna vysokoteplotní keramiky pomocí polarizační mikroskopie 

výbrusu s jedním nikolem a se zkříženými nikoly.  

Obr. 18 SEM obraz povrchu OS ze vzorku STO.  

Obr. 19 SEM obraz povrchu OS ze vzorku STO. 

Obr. 20 Příklad spektra pořízeného metodou EDS z povrchu OS ze vzorku STO.  

Obr. 21 Příklad IR spektra vzorku nálepu hydratované hmoty na kusu OS ze vzorku 

zásypu.  

Obr. 22 Záznam z XRD vzorku maltovité hmoty. 

Obr. 23 Příklad záznamu simultánní termické analýzy (TGA-DSC) vzorku maltovité 

hmoty. 

Obr. 24 Postup zpracování vzorku zásypu na bázi VPH před provedením laboratorního 

rozboru. 
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Obr. 25 IR spektrum vzorku č. ÚGN 12345, jemnozrnného hydratovaného materiálu ve 

frakci < 1 mm.  

Obr. 26 Ilustrace materiálové heterogenity vzorku. 

Obr. 27 Kontakt mezi zrnem OS a hydratovaným nálepem na jejím povrchu.  

Obr. 28 Drobné zrno hutní keramiky s trhlinami způsobenými vznikem portlanditu.  

Obr. 29 Tmavé zrno sklovité OS s tenkým reakčním lemem. 
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