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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá materiálovým využitím strusek z výroby železa a oceli. V úvodu 
práce jsem se zaměřila na výrobu železa a oceli a vznik odpadních produktů – strusek. Dále 
jsem strusky rozdělila na vysokopecní a ocelářské. Ocelářské strusky jsou rozděleny podle 
druhu vzniku a to z primární a sekundární metalurgie. Mezi další důležité dělení je rozdělení 
podle fyzikálního a chemického hlediska.  

Práce se zabývá možností využití strusky jako druhotného produktu při výrobě železa 
a oceli. Strusky se dnes využívají v hutním průmyslu – návrat do vsázky, nebo pro opravy 
vyzdívek pecí. Velké zastoupení má struska i ve stavebním průmyslu – jako umělé kamenivo 
pro podklady cest a další. V práci jsou navrženy úpravy strusky a jejich následné možnosti 
zpracování.  

Dále se práce zabývá využitím strusky v oblasti pojiv. Charakterizuje latentní 
hydraulicitu strusky, hydrataci strusky a využití alkalicky aktivované strusky v pojivových 
systémech. Jsou zde charakterizována hydraulická pojiva, což jsou látky aktivované určitým 
množstvím vody a aktivátorem. 

V závěru práce je uvedeno srovnání vysokopecní strusky a ocelářské strusky, zejména 
z hlediska možnosti využití. 

 

Klí čová slova: Struska, Pojiva, Pucolány, Hutnictví, Latentní hydraulicita 

 

ABSTRACT 
This work describes the use of Material slag from iron and steel production. In the 

beginning I focused on iron and steel production and the generation of waste products - slag. 
Then I divided the blast furnace slag and steel. Steel slag is divided by type and origin of the 
primary and secondary metallurgy. Another important division is broken down by physical 
and chemical aspects.  

This work deals with the possibility of using slag as a secondary product in the 
manufacture of iron and steel. Slag is now used in the steel industry - to return to the charge, 
or for repairing linings of furnaces. Great representation of the slag and in the construction 
industry - as an artificial aggregate for roads and other supporting documents.  

The paper proposes amendments slag and subsequent treatment options.  
Then the paper discusses the use of slag in the binder. Characterizes the latent hydraulic slag, 
slag hydration and the use of alkali activated slag in connective systems. Are characterized by 
hydraulic binders, which are activated by certain substances and are activated by water 
activator.  

The conclusion is a comparison of blast furnace slag and steel slag, especially in terms 
of usability. 

 

Keywords: Slag, Binders, Puzzolana, Metallurgy, Latent hydraulic 
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1    ÚVOD 

Recyklace a následné zužitkování průmyslových odpadů šetří základní přírodní 
suroviny, energetické zdroje a kromě toho přispívá k ochraně životního prostřední. 
Recyklované průmyslové odpady poskytují poměrně široké možnosti využití. Velké množství 
využití vedlejších produktů je ve stavebním průmyslu. Strusky jsou obecně „odpady“ 
z výroby železa, oceli, neželezných kovů, z chemického i jiného průmyslu. Struska získává 
stále větší význam jako náhrada přírodních minerálních surovin, kterých neustále ubývá. Na 
počátku minulého století byly strusky  z výroby železa a oceli jen odpady bez jakéhokoliv 
dalšího využití. V dnešní době se strusky těží i ze starých skládek, protože jich je potřeba více 
než se jich vyrobí. Obsah těchto strusek se separuje a produkty se využívají v hutnictví a ve 
stavebnictví. Zpracování strusek se dnes považuje za samostatné průmyslové odvětví. 
Vysokopecním struskám byla věnována dlouhou dobu velká pozornost, a proto je dnes možno 
říci, že se již všechna zpracovává. Nyní se pozornost obrací i k využívání ocelářské strusky a 
hledají se možnosti dalšího využití, jako tomu bylo u strusek vysokopecních. Ocelářské 
strusky mají mnohem větší variabilitu chemického a fázového složení než strusky 
vysokopecní. 

V dnešní době našly strusky velké uplatnění ve stavebním průmyslu a keramickém 
průmyslu. 
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2    STRUSKY VZNIKAJÍCÍ P ŘI VÝROBĚ ŽELEZA  

Struska se ve vysoké peci začíná vytvářet  při teplotě, kdy vsázka začíná měknout. 
Teplotní interval mezi počátkem měknutím vsázky a jejím úplným roztavením  se mění 
v závislosti na složení a poměru látek, které vsázka obsahuje. Během tohoto procesu dochází 
k tvorbě nových chemických sloučenin a tuhých roztoků, které  snižují teplotu tání  látek 
doposud přítomných nebo látek nově vznikajících [1]. 

Struska, která se začíná tvořit se nazývá struska prvotní ( primární ). Vzniku této 
primární strusky předchází spékání částečně redukovaného aglomerátu. Tato struska má velký 
obsah FeO nebo MnO. S postupným snížením viskozity, klesá primární struska vsázkou, až 
do míst kde je nejvyšší teplota. Rozložení teplot je závislé na druhu vyráběného železa nebo 
oceli [1]. 

Tato struska postupně přichází do styku s koksem, který je rozžhavený a tím se 
dokončuje redukce železa a rozpouští se zbylé množství SiO2, CaO, MgO a Al2O3. Tím se 
mění chemické složení strusky a zvyšuje se její objem. V těchto místech se struska také 
přechodně obohacuje FeO a dalšími oxidy kovů, které jsou později znovu redukovány. Takto 
se neustále mění složení a vlastnosti strusky, proto se této strusce říká přechodová. Konečná 
struska musí mít co nejlepší fyzikální vlastnosti a chemické složení, aby byla schopna co 
nejdokonaleji odsířit surové železo, zabezpečila dokonalou redukci a v neposlední řadě, aby 
snadno vytékala z pece [1]. 

 

Tabulka 1  Chemické složení vysokopecní strusky v hmotnostních % [2]  

Složení v hmotnostních %  

Struska 
CaO SiO2 Al 2O3 MgO SO2 FeO+Fe2O3 S 

Vysokopecní 36 39 6 14 1 0,5 - 3 1 

 

Z výroby surového železa vzniká struska asi o teplotě 1450°C a většinou se granuluje 
mokrým způsobem, kdy se horká struska nalije do vody a prudkým ochlazením dojde k její 
granulaci. Vysokopecní struska se v dnešní době plně recykluje. Používá se ve stavebnictví, 
při výrobě izolačních vláken i v průmyslu [1]. 

Oxidy, které nebyly zredukovány na kov, tvoří společně s některými dalšími prvky 
vsázky strusku. Základními složkami jsou CaO, MgO, SiO2, Al2O3, MnO, BaO, dále oxidy 
alkalických kovů, vanadu a dalších prvků, malé množství oxidu titanu a železa. Chemické 
složení vysokopecní strusky je uvedeno v tabulce č.1. Dále do strusky přecházejí i sírany CaS, 
MgS, BaS, MnS, Na2S, K2S a pokud je ve vsázce přítomen Cr2O3 obsahuje struska  i karbidy 
chromu [1]. 

 Vysokopecní struska obsahuje více SiO2 a Fe než struska ocelářská. Množství 
vysokopecní strusky vzniklé při výrobě jedné tuny surového železa se pohybuje v rozmezí 
350 až 500 kg [1]. 
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3    STRUSKY VZNIKAJÍCÍ P ŘI VÝROBĚ OCELI 

Výroba oceli je považována za velmi energeticky a materiálově náročnou technologii. 
V dnešní době jsou strusky produkované z této výroby významným surovinovým zdrojem, 
protože se mohou dále zpracovávat jako druhotná surovina v jiných odvětvích průmyslu. 

Jako strusku označujeme hrubozrnný materiál černého zbarvení s ostrými hranami 
a skelným leskem [2]. 

Primární metalurgie: 

Ocelářské strusky vznikající v ocelářských pecích, nazýváme pecní ocelářské strusky. 
Mezi dnes používané pece na výrobu oceli patří kyslíkové konvertory (KK), elektrické 
obloukové pece (EOP) a tandemové pece (TP). Tandemové pece jsou dvounístějové 
a k ohřevu vsázky používají teplo spalin jedné nístěje pro ohřev vsázky ve druhé nístěji. 
V elektrické obloukové peci dochází ke zkujňování (snižování obsahu uhlíku). K tavení 
vsázky dochází elektrickým obloukem, který vsázkou prochází a rozehřívá ji. V LD 
konvertoru je tryskou do vsázky vháněn kyslík pod tlakem, aby pronikl vrstvou strusky až ke 
vsázce. 

Výskyt ocelářské strusky se v závislosti na použité technologii a řadě dalších 
parametrů, jako je složení výchozí vsázky, množství přídavných struskoalkalických přísad 
a dalších přísad pohybuje v širokých mezích, je to od 60 do 250 kg na tunu surové oceli.  

V současné době se ocel vyrábí těmito postupy: 

• v nístějových pecích typu Siemens-Martin a v tandemových pecích (jen 
v omezené míře) 

• v konvertorech s dmýcháním shora, zdola nebo kombinovaně (nejčastější 
výroba) 

• v elektrických obloukových a indukčních pecích. 

Konvertory se využívají pro hromadnou výrobu oceli, elektrické pece pro výrobu 
jakostní oceli. Tandemové pece jsou v moderních ocelárnách spíše výjimkou, u nás tuto 
technologii používá  ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Potřeba vysoce kvalitních ocelí a vývoj nových technologií vedl v 60. letech 
k úplnému vytlačení Thomsonova pochodu i Siemens-Martinského pochodu. Tyto pochody 
byly v průmyslově vyspělých zemích nahrazeny kyslíkokonvertorovými, nebo 
elektrometalurgickými procesy. S tím je spojen  pokles produkce fosfátových strusek. Naopak 
vzrostla produkce vápenato-křemičitých strusek vyráběných v LD konvertorech 
a elektrických obloukových pecích [1]. 

Sekundární metalurgie: 

Tato část metalurgie se vyvinula s rostoucími požadavky na kvalitu oceli a umožnila 
růst produktivity, hlavně díky přesunu některých metalurgických procesů z pecí do pánve. 
Všechny pochody se provádějí v pánvi ve vakuu, v pánvové peci, nebo v dalších rafinačních 
zařízeních. Nejzásadnější je pro sekundární metalurgii úprava ve vakuu, kde dojde 
k odstranění nežádoucích plynů (vodík, dusík). Úkolem sekundární metalurgie je míchání 
a homogenizace, úprava chemického složení, úprava teploty pro následné odlévání, 
dezoxidace a odstranění nežádoucích plynů [1]. 
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Ocelářské strusky vznikající v pánvích nazýváme pánvové ocelářské strusky. Pecní 
ocelářské strusky obsahují více železa a vápna než pánvové. Zároveň mají pecní strusky méně 
Al 2O3 než strusky pánvové [2]. 

Rozvoj postupů sekundární metalurgie je příčinou růstu množství pánvových strusek 
různého charakteru. Cílem sekundární metalurgie je tekutou ocel teplotně a chemicky 
homogenizovat, odsířit, legovat na požadovanou hodnotu a dohřát dle potřeb odlévání. 

Světová produkce výroby oceli odhadovaná na 760 Mt, je doprovázena vznikem asi 
400 Mt vedlejších produktů. Při výrobě jedné tuny oceli tedy současně získáme asi 570 kg 
vedlejších produktů. Řadu z nich, jako jsou kovové vedlejší produkty a drobné odpady ( např. 
odpad z elektrod ) lze opětovně zcela využít. Ale u mnoha dalších je nutné problematiku 
dalšího zpracování teprve vyřešit [2]. 

Největší část vedlejších produktů výroby oceli tvoří ocelářská struska. Tato struska je 
nezbytnou technologickou složkou výroby oceli a má nezastupitelnou úlohu. 

Ocelářské strusky se začínají vytvářet na počátku dmýchání kyslíku a jejich vznik 
závisí na oxidaci složek kovové vsázky a na množství oxidačních a struskotvorných přísad 
a tvorbě produktů reakce mezi roztaveným kovem a žáromateriálem. Strusky fungují jako 
rafinační činitel - ovlivňují oxidaci příměsí, odfosfoření a odsíření. Strusky se vytváří na 
hladině roztaveného kovu, čímž regulují přestup tepla mezi roztaveným kovem a atmosférou. 
Díky tomu se plyny  obsažené v pecní atmosféře mnohem hůře rozpouštějí v roztaveném 
kovu [3]. 

Ocelářské strusky obsahují značné množství železa. Jsou silně zásadité a obsahují 
nezanedbatelné množství manganu. Proto jsou vhodnou druhotnou surovinou pro výrobu 
surového železa ve vysoké peci, kdy se vrací zpět do pece. Rovněž i jejich vlastnosti jsou pro 
použití ve vysoké peci velmi výhodné. Využívají se jako součást vysokopecní vsázky, jsou 
ale omezeny obsahem fosforu, který ve vysoké peci přechází do surového železa a tím snižuje 
jeho jakost a možnost použití při výrobě oceli.  

Ocelářské strusky představují materiály bazické s rozdílným podílem dalších oxidů, 
zejména železa. Nejsou však směsí jen oxidů, ale jsou velmi složitou soustavou, v níž lze najít 
více než 100 složek, které nelze mechanicky oddělit. Oddělit lze pouze kovové částice, které 
struska obsahuje [4]. Základní strukturální složkou ocelářské strusky jsou tuhé roztoky 
ortosilikátu a oxidy železa, manganu, hliníku a hořčíku, chemicky vázanými na oxid vápenatý 
[5]. 

Předpokladem pro možnosti využívání ocelářských strusek je jejich důkladná znalost. 
Je potřeba znát jejich mineralogické složení, chemické složení, technologické vlastnosti a vliv 
strusek na životní prostředí [2]. 
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4    ROZDĚLENÍ STRUSEK 

Rozdělit ocelářské strusky lze podle několika kritérií. Ocelářská struska se vyznačuje 
proměnlivým chemickým složením v závislosti na  principu metalurgického pochodu a může 
obsahovat více škodlivých látek než struska vysokopecní.  

Základní rozdělení strusek dle [6] je: 

1. Podle druhu výroby 

• Vysokopecní 

• Ocelárenské 

• Slévárenské 

• Ostatní (strusky z výroby neželezných kovů) 

2. Podle chemického složení 

• Bazické 

• Kyselé 

• Neutrální 

3. Podle stupně stálosti 

• Rozpadavé 

• Nerozpadavé 

• Se sklonem k rozpadu 

4. Podle stupně tavitelnosti 

• Lehkotající 

• Tuhé 

5. Podle hydraulické aktivity 

• Aktivní 

• Neaktivní 

6. Podle rychlosti ochlazení 

• Pomalu chlazené ( přirozeně-volně chladnou na vzduchu) 

• Rychle chlazené ( uměle vyvolané chlazení například vodou) 

4.1    Rozdělení ocelářských strusek podle chemického složení 
Strusky z fyzikálně-chemického hlediska  představují vícesložkovou soustavu. 

Chemické složení a teplota ocelářských strusek  zásadně ovlivňují jejich strukturu, na které 
potom závisí  řada dalších fyzikálních vlastností jako je například měrná hmotnost, viskozita, 
povrchové nebo mezifázové napětí.  

V závislosti na povaze procesu a jeho průběhu se výrazně liší chemické složení 
[tabulka 2] strusky a tím i její vlastnosti [4]. 

Podle chemického složení můžeme strusky rozdělit na: 
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• Strusky silikátové, které jsou charakteristické vysokým obsahem oxidu 
křemičitého. Tato struska je nejvíce zastoupeným druhem. 

• Strusky fosfátové, kyselá složka je zastoupena P2O5. 

• Strusky na bázi kovových oxidů. 

 

Tabulka 2  Chemické složení ocelářských strusek v hmotnostních % [2], [15] 

Složení v hmotnostních %  

Strusky 
CaO SiO2 Al 2O3 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 

KK 30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-30 

Pánvové 30-60 2-35 5-35 1-10 0-5 0,1-15 

AOD 53 28 3 5 0,5-1 2-3 

LD 50 15 2 3 0-4 19 

 

Strusky z LD (Linz-Donawitz) konvertorů a elektrických obloukových pecí (EOP) 
jsou svým charakterem vápenatokřemičité. Strusky z AOD (oduhličování v argonové 
atmosféře pomocí kyslíku) zastupují výrobu vysoce legovaných ocelí. Fosfátové strusky se 
vyznačují vysokým obsahem CaO ( okolo 50 % ) a P2O5 ( asi 15 % ). Tento typ strusek, se 
však v ČR nevyskytuje [2]. 

Při výrobě vysocelegovaných ocelí postupu AOD  a VOD (oduhličování ve vakuu 
s dmýcháním kyslíku) vznikají podobné bazické strusky, které při obsahu CaO nad 50 % mají 
i malá množství oxidů železa a chromu [2]. 

Převažující podíl strusek připadá na vápenatokřemičité strusky. Při zásaditých 
výrobních postupech se obvykle ve struskách vyskytují vyšší obsahy vápna, než je potřebné 
k dosažení rovnovážného stavu. Tím se současně šetří i vyzdívka metalurgických nádob. 
Například strusky LD vykazují při celkovém obsahu CaO okolo 10 % až 50 % volného vápna. 
Vysoké jsou zde i obsahy oxidů železa což je asi 16 % [2]. 

Při výrobě nízkolegovaných ocelí mají strusky z elektrické obloukové pece (EOP) ve 
srovnání s LD konvertorovými struskami nižší obsah vápna. Oproti tomu je obsah MgO 
v důsledku reakce se žárovzdornou vyzdívkou vyšší [2]. 

4.1.1    Rozdělení podle iontové teorie 

Iontová teorie je založena na modernějších vědeckých poznatcích než molekulová 
teorie. Podle iontové teorie jsou jednotlivé složky roztavené strusky elektrolyticky 
disociovány na ionty. Taková struska je považována za iontový roztok. Strusky se dělí podle 
druhu a síly iontové vazby. 
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Kromě jednoduchých iontů Fe2+, Mn2+, Mg2+, Ca2+, Al3+, O2-, S2-,  apod., vzniklých 
disociací oxidů, síranů, fluoridů, jsou ve struskových taveninách také komplexní aniony 
(Sio4)

4-, (Si2O7)
6-, (PO4)

3-, (AlO3)
3-, atd., které vznikají elektrolytickou disociací křemičitanů, 

fosforečnanů, apod. 

Vlastnosti každého iontu v roztavených struskách určuje jeho iontový potenciál, 
vyjádřený poměrem:  

r

Q
I =      (1)          (1) 

kde  Q   je  elektrický náboj iontu  (C), 

 r   -  poloměr iontu  (A), 

 I   -  iontový potenciál  (V). 

Ze vztahu vyplývá, že iontový potenciál roste se zmenšováním iontového poloměru 
a zároveň se zvětšováním iontového náboje [1]. 

4.1.2    Rozdělení strusek podle molekulové teorie 

Všechny strusky jsou z chemického hlediska křemičitany vápenaté, avšak chemickým 
rozborem lze zjistit obsahy jednodušších látek ( prvků, oxidů, apod. ), bez ohledu na jejich 
chemické vazby.  

Molekulární teorie strusek se opírá o chemické a mineralogické složení tuhých strusek 
a je založena na těchto čtyřech základních předpokladech. 

1. Roztavené strusky jsou roztoky zásaditých, kyselých a amfoterních oxidů, 
které se navzájem slučují ve složitější sloučeniny. 

2. Oxidy, které jsou vázány ve složitější sloučeniny se nepodílejí na chemických 
reakcích. Protože reagovat mohou jen volné oxidy. 

3. Koncentrace vázaných a volných oxidů je dána rovnovážnými podmínkami 
vzniku a disociacemi složitějších sloučenin. 

4. Rovnovážná konstanta jako funkce se vyjadřuje přímo hmotnostními procenty, 
nebo molárními koncentracemi příslušných oxidů. 

 

Podle molekulární teorie se tvoří v roztavených struskách nejdříve sloučeniny mezi 
nejzásaditějšími a nejkyselejšími oxidy. K první skupině oxidů patří oxid vápenatý ( CaO ) a 
ke druhé skupině oxid křemičitý ( SiO2 ). Proto se určuje poměr mezi těmito složkami, který 
se nazývá bazicita a určuje zda je struska zásaditá, nebo kyselá. 

2SiO

CaO
B =  (1)         (2) 

B ≤ 1,5 struska kyselá, převažuje obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3 

1,5 ≤ B ≤ 2,5 struska zásaditá 

B ≥ 2,5 struska silně zásaditá  

Tato metoda je velmi jednoduchá, ale již zastaralá.  Zakladatelem byl H. Schenck. 
Přesto vysvětluje mnohé metalurgické souvislosti a dosud se jí proto využívá [1]. 
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Ocelářské strusky mají nejčastěji bazicitu 2-4. 

4.2    Rozdělení strusek podle mineralogického složení 
Mineralogické složení strusek poskytuje důležité údaje o užitných vlastnostech 

strusek. Ztuhlé ocelárenské strusky jsou považovány z hlediska mineralogického za 
heterogenní soustavy, které se skládají z oxidů, křemičitanů, feritů vápníků a jiných sloučenin 
v krystalické nebo sklovité formě. Fosfátové strusky se skládají převážně ze silikofosfátů 
vápenatých, zatímco pecní strusky typu LD a EOP obsahují převážně dikalciumsilikát. Ten se 
nachází i v redukčních struskách z odsíření oceli, nebo surového železa, ale i ve struskách 
z pochodu AOD. Kromě toho jsou ve struskách přítomny i další minerály v závislosti na 
jejich chemickém složení a charakteru chladnutí [2]. 

4.3    Rozdělení strusek podle fyzikálních vlastností 
Mezi další charakteristiky strusek patří i jejich viskozita, která ovlivňuje jejich další 

použití. Viskozita je další fyzikální vlastností tavenin projevující se během jejich toku. 

Viskozita udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti, je závislá na 
vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění tekutiny. Charakterizuje vnitřní tření a 
závisí na přitažlivých silách mezi částicemi. A způsobuje tepelný pohyb atomů. Pomocí 
tohoto pohybu se přenáší kinetická energie z jedné vrstvy do druhé. Viskozita strusek závisí 
na teplotě, pohyblivosti a velikosti částic, které se ve strusce vyskytují. Při zvyšování teploty 
dochází ke změnám povahy vazeb mezi atomy. Proto se stoupající teplotou roste stupeň jejich 
disociace na aniony s menšími rozměry, čímž klesá i viskozita taveniny [3]. 

Teplotní závislost se vyjadřuje Frenkelovou rovnicí: 

( )s.PaBe=η RT

ηE

         (3) 

kde: Eŋ je  aktivační energie viskózního toku  (J.mol-1), 

 B - konstanta pro danou taveninu  (Pa.s), 

 T - absolutní teplota   (K). 

 R - plynová konstanta  (J.mol-1.K-1). 

S obsahem oxidů roste viskozita roztavených strusek. Strusky s menší zásaditostí a při 
nižších teplotách jsou méně viskózní, než strusky s větší zásaditostí. Ale při velmi vysokých 
teplotách je to přesně naopak. 

4.3.1    Rozdělení strusek podle technologických vlastností  

Technologická vlastnost je funkční vlastnost daného materiálu. Tedy vlastnost týkající 
se zpracovatelnosti materiálu. Mezi technologické vlastnosti se řadí vlhkostní a teplotní 
parametry, mrazuvzdornost, tlak a různé kombinace těchto vlastností. Tyto vlastnosti jsou 
důležité pro posouzení možnosti využití daného stavebního materiálu v prostředí, kterému 
bude dlouhodobě vystaven.Všechny tyto vlastnosti jsou posuzovány pomocí zkoušky 
technologické vhodnosti [7].  

Chemickým a mineralogickým složením vykazují krystaly utuhlé strusky z LD a EOP 
pochodů podobnost s rozličným přírodním kamenivem. Upravené LD a EOP strusky vykazují 
ve srovnání s přírodním kamenivem velmi dobré vlastnosti. Pro široké použití tohoto 
přetaveného kameniva především ve stavebnictví existují i některá negativa [2]. 
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Negativy jsou: 

• Vysoká hustota ocelářských strusek je v některých oblastech výhodná, ale  
nepříznivě působí na náklady a dopravu strusky na větší vzdálenosti 

• S obsahem volných oxidů CaO a MgO je spojena nižší objemová stálost 
ocelářských strusek. Tyto volné oxidy s vlhkostí postupně zvětšují svůj objem, 
což vede k rozpadavosti strusek [2]. 

Pro rozpadavost a trvanlivost strusek je důležité jejich chemické složení. 

Jsou čtyři druhy rozpadavosti: 

1. Vápenatý rozpad - v důsledku pomalého chlazení se mění modifikace 
dicalcium silikátu a nastávají  velké objemové změny. 

2. Hořečnatý rozpad vzniká hydratací periklasu MgO. 

3. Železnatý rozpad, je-li obsah FeO ≥ 3 %, dochází k reakci se sírou (je-li S 
 ≈1 %) za vniku FeS, který hydrolyzuje na Fe2O3 a H2O při zvětšování objemu. 

4. Rozpad termickým pnutím je vlastně ukončen při výrobě zpěněné strusky 
a nebo u granulované strusky je úmyslně vyvolán prudkých ochlazením [2]. 

Dalšími důležitými parametry pro sledování strusek jsou teplota, přilnavost k různým 
povrchům, fázové složení a povrchové napětí. 
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5    MOŽNOSTI VYUŽITÍ METALURGICKÝCH STRUSEK 

Ocelářské strusky našly uplatnění zejména v silničním stavitelství, ale také 
v zemědělství v jemně mletém stavu. V pozemním stavitelství se tyto strusky využívají jako 
plnivo do malt a částečně i jako plnivo do betonu. Z výsledků zkoušek struskových malt 
různého složení plyne, že ocelářské strusky lze doporučit jako plnivo do betonu jak pro 
nadzemní tak pro základové konstrukce [8]. 

Ocelářské strusky se využívají v různých odvětvích a v roce 2004 bylo v Evropské 
Unii recyklováno téměř 70% . Největší množství bylo využito na stavbu cest [8]. 

Ocelářské strusky musí splňovat i zdravotní nezávadnost [9]. 

Možnosti využití ocelářské strusky závisí na úpravě této strusky. Úprava ocelářských 
strusek je vedena mechanickým způsobem. Zpracování ocelářských strusek úpravenskými 
postupy je zaměřeno na rozpojování, třídění a magnetickou separaci, přičemž složitost 
jednotlivých technologických schémat je určena v podstatě cílem, pro jaký jsou dané operace 
prováděny. Prováděné postupy dokumentuje obrázek 1.[10] 

5.1    Využití strusek v hutním průmyslu 
Úpravnické procesy ocelářských stusek jsou mnohem složitější než u strusek 

vysokopecních. Na základně úpravnických procesů je zvolen způsob využití. Nejstarší známý 
způsob je návrat strusky do vsázky vysokých pecí. Pro toto použití je nutné snížit obsah 
fosforu a zvýšit obsah železa ve strusce. Z toho vyplývá, že struska, která má větší obsah 
železa se vrací zpět do oceláren a znovu se zpracovává. 

Pro podniky, které jsou producenty ocelářských strusek je výhodné jejich využití 
v rámci vlastního podniku. Nejčastěji je to recyklace strusky do vsázky pro vysokou pec, nebo 
pro aglomerační linky, ale je možno je využít i pro pece, ve kterých strusky vznikly. Ze 
strusky se vytěží železo, ale také se částečně nahrazují přírodní struskotvorné přísady jako je 
dolomit, manganová ruda nebo vápno. Opětovné využívání strusek ve vysoké peci je dáno 
obsahem fosforu, který přechází do surového železa. Tím se může stát, že obsah fosforu 
překročí přípustné hodnoty [4]. 

Mezi hlavní a nejpoužívanější zpracování patří ruční přebírání, drcení, magnetická 
separace a mletí. Ručním přebíráním se vytřídí hrubé ocelové slitky. Větší kusy se vracejí do 
dalšího procesu, kterými je drcení a následné třídění s magnetickou separací. Produktem je 
materiál, který může využít ocelárna, kovový podíl a struska pro stavební účely. Nebo ještě po 
třídění může následovat mletí s magnetickou separací a produktem je Fe koncentrát [10]. 
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Obr. 1  Způsoby využití ocelárenské strusky z hlediska druhu zpracování [10] 

5.1.1    Využití strusky pro opravy vyzdívek ocelářských pecí 

Všechny ocelářské pece podléhají korozi materiálu vyzdívky. A to hlavně z důvodu 
vysokých teplot a velmi agresivnímu prostředí, které vzniká při výrobě oceli. Proto je velmi 
důležité zajistit správnou a dlouhotrvající vyzdívku pece. Ocelárenská struska jako odpad 
vznikající při výrobě oceli, je poté využita na opravu vyzdívky, což je pro mnoho podniků 
dobré ekonomické řešení. 

Pro využití ocelárenských strusek v tomto odvětví je potřeba nejprve upravit jejich 
chemické složení na požadované podmínky. Mezi nejvýznamnější vlastnosti ocelárenské 
strusky, podle kterých je posuzována vhodnost jejího použití patří teplota strusky, její 
chemické složení, viskozita, přilnavost, či povrchové napětí [3]. 

Strusky vzniklé při zásaditých výrobních procesech mají vyšší obsah vápna, které šetří 
vyzdívku pecí a metalurgických nádob.  

Pro použití strusky jako opravárenského materiálu je potřeba zajistit její dobrou 
přilnavost k vyzdívce pece, a s tím souvisí i vhodná viskozita a povrchové napětí [11]. 

5.2    Využití strusek ve stavebnictví 
Vysokopecní a ocelárenské strusky můžeme použít jako náhradu přírodního kameniva 

do malty nebo betonu. Ale nelze jimi nahradit přírodní kamenivo v betonu úplně. Pro 
jednotlivá použití existuje dnes 7 technických norem [12]. 

1. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

2. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 
hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

3. ČSN EN 13139 Kamenivo do malty 

4. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 
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5. ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

6. ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, 
malty a injektážní malty 

7. ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro 
asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace 

Požadavky norem ČSN EN 13055-1 a ČSN EN 13055-2 nemohou být  pro použití 
strusek jak ocelářských tak vysokopecních brány v úvahu, protože se týkají pórovitého 
kameniva, které nemá objemovou hmotnost větší než 2000 kg.m-3. Což ale strusky obecně 
nesplňují. 

Struska drcená na štěrk se využívá pro odvodňování rozlehlých ploch, nebo jako 
násypový materiál pro zavážení terénu, ale i jako násypový materiál pro zpevňování břehů 
vodních koryt. 

Strusky vzniklé při výrobě nízkouhlíkové oceli mají nízký obsah volného vápna proto 
jsou vhodné pro využití při stavbě silnic. Dají se využívat i ve stavitelství vodohospodářském, 
ale i jako zemní podloží. 

Granulovanou strusku lze využít k výrobě struskoalkalických betonů a cementů. 
Ocelářské strusky jsou limitovány v použití především svým vysokým obsahem kovů, což je 
dáno velkou rozmanitostí vsázky. Dalším  limitem pro použití ocelářkách strusek může být 
jejich objemová stálost. Po odstranění kovových podílů je ocelářská struska vhodná pro 
výrobu obalovaných směsí pro silnice, jako kamenivo, nebo v jemně mletém stavu ji lze 
využít jako plnivo do betonů a malt [13]. 

Strusky zbavené ocelových komponentů odpovídají požadavkům výše uvedených 
norem, a proto je možné strusky využít v různých odvětvích stavebního průmyslu [2]. 

Ocelářská struska má vysokou tepelnou kapacitu, což znamená, že velmi dobře udrží 
teplo. Přírodní kameniva tuto vlastnost tak dobrou nemají. Proto je ocelářskou strusku vhodné 
používat pro horké opravy vozovek, které jsou prováděny v chladném prostředí. 

Struska se využívá jako kamenivo do asfaltových směsí a pro různé povrchové úpravy 
pozemních komunikací, letištních a parkovištních ploch. V tomto odvětví nachází ocelárenská 
struska velké uplatnění hlavně v zahraničí. Pro inženýrské stavby, převážně pro asfaltové 
směsi jsou ocelářské strusky využívány hlavně v USA a Kanadě. Pro toto použití  udává 
norma následující požadavky:  

• Zrnitost 

• Jemné částice 

• Tvar zrn hrubého kameniva 

• Geometrický tvar drobného kameniva 

• Odolnost proti drcení  

• Obrobitelnost  

• Obrusnost 

• Odolnost proti větru 

• Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty 
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• Odolnost proti tepelným šokům 

• Vhodné chemické vlastnosti a afinita mezi hrubým kamenivem a asfaltovým 
pojivem 

Způsob jak zvýšit výtěžnost strusky pro přípravu kameniva je jejich analýza na 
základě obsahu volného vápna [9]. 

5.2.1    Využití strusek v železničním stavitelství 

Konstrukce pražcového podloží železnice je nosný vícevrstvý systém. Kolejové lože je 
jednou z vrstev a musí odpovídat technickým požadavkům. Od kolejového lože se očekává 
trvalá propustnost a tedy schopnost jeho odvodnění při dešťových srážkách, aniž by byla 
ovlivněna geometrická poloha koleje [5]. 

Požadavky pro toto použití jsou uvedeny v normě ČSN EN 13450. Hlavními 
sledovanými parametry pro toto využití jsou:  

• Frakce kameniva 

• Zrnitost 

• Jemné částice 

• Tvarový index 

• Odolnost proti drcení 

• Odolnost proti rozmrazování a zmrazování 

• Objemová hmotnost zrna a nasákavost.  

V těchto případech se využívá struska ocelářská, jako kamenivo pro kolejové lože.  

Pro frakci kameniva pro kolejové lože platí D= 63 mm nebo D=50 mm a d=31,5 mm. 
D označuje velikost horního síta a d velikost dolního síta  [12]. 

5.2.2    Využití strusek pro malty 

V dnešní době našla ocelárenská struska své uplatnění i jako plnivo do malt a betonu. 
Rovněž lze strusku použít jak do nadzemních tak do základových konstrukcí. 

V maltových směsích je možné použít ocelárenskou strusku jako plnivo v určitých 
poměrech s přírodními kamenivy, nebo pouze strusku samotnou. Vlastnosti a požadavky jsou 
následující:   

• Zrnitost 

• Tvar zrn 

• Obsah jemných částic 

• Objemová hmotnost 

• Nasákavost 

Pro frakci kameniva se zrny většími než 4 mm se podle normy stanoví odolnost proti 
zmrazování a rozmrazování kameniva. Je však možné stanovit odolnost proti zmrazování 
a rozmrazování zrna kameniva menších než 4 mm. Tato odolnost se odvozuje ze zkoušky 
zmrazování a rozmrazování malty. Dále se sledují chemické parametry, jako je obsah 
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chloridů, složky obsahující sírany, celková síra a složky ovlivňující průběh tuhnutí a tvrdnutí 
malty, látky rozpuštěné ve vodě a ztráta žíháním [12]. 

5.2.3    Využití strusek ve stavebním průmyslu 

Spotřeba kameniva v celém stavebnictví je velká, ale v cestním stavitelství tvoří 
pravděpodobně největší podíl z používaných materiálů. Produkce stavebních hmot je doposud 
založena na využívání nerostných surovin, které jsou bohužel neobnovitelné. Nyní se již 
začínají využívat i materiály druhotné. Moderní technologie používané při stavbě vozovek, 
i při jejich opravách zvyšují nároky na použité kamenivo. Používání přírodního kameniva, je 
často omezeno kvalitou dostupného kameniva. Přídavek strusky umožňuje dosažení mnohem 
lepších vlastností betonu oproti betonům z přírodního kameniva. Velkou výhodou přidáním 
strusky je například: 

• Pevnost v tlaku 

• Požární odolnost 

• Objemová stabilita  

• Odolnost proti síranům a chloridům 

Ocelářské strusky s obsahem volného vápna pod 3 %  po odležení (uskladnění) delším 
než 6 měsíců a po odstranění kovových částic, se stanou výborným materiálem pro spodní 
základ silnic a dálnic. 

Granulované a jemně mleté strusky mají vhodné použití ve struskoalkalických 
betonech. Hrubší frakce strusky se používají jako kamenivo. V alkalickém prostředí je jejich 
povrch reaktivní, což přispívá k získání pevnosti. 

Pro použití strusky ve stavebním průmyslu musí být splněny legislativní a ekologické 
podmínky. Pro použití ve stavebním průmyslu se strusky musí dále upravovat drcením 
a tříděním. Složky železa jsou odděleny pomocí magnetických separátorů. Takto upravené 
strusky jsou připraveny k použití ve stavebním průmyslu. Důležitým parametrem v tomto 
odvětví je i sledování zrnitosti. 

Při využívání strusky je zohledňována přijatelnost pro životní prostředí a stavební 
vhodnost daného materiálu. Postup možného zpracování a následného využití znázorňuje 
obrázek 2. [12] 

Aby bylo možné strusky využít, je nutné provést zkoušky technologické vhodnosti 
použitelnosti materiálu. Na základě výsledků zkoušek lze určit, zda lze strusky využít v dané 
oblasti. Zkoušky technologické vhodnosti jsou navrženy ve vztahu k posuzování chování 
daného odpadního materiálu při simulaci příslušné technologie výroby. Dále ve vztahu k  
použití dané stavební hmoty, nebo výrobku a k prostředí, ve kterém bude finální produkt 
dlouhodobě umístěn (např. vlhkostní a teplotní parametry, tlak a kombinace těchto faktorů). 
Součástí těchto zkoušek jsou i urychlené zkoušky trvanlivosti, které prokazují délku 
životnosti stavební hmoty nebo výrobku. Tyto zkoušky se týkají veškerých odpadních 
materiálů, kam jsou zahrnuty i strusky.  
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Obr. 2 Postup využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot [7] 
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5.3    Využití strusek v zemědělství 
V dnešní době se již strusky jako hnojivo nepoužívají, protože jsou v půdě hlídané 

parametry jednotlivých prvků, které by na základě používání strusky mohly být překročeny.  

Ocelárenská struska je zdrojem vápníku, manganu a fosforu, proto byla tato struska 
zemědělci využívána, protože zlepšovala strukturu půdy a dodávala do ní organickou hmotu.  

Odfosfořovací struska z Thomasova konvertoru byla používána pro svůj vysoký obsah 
fosfátů na výrobu hnojiv v zemědělství z tzv. thomasovy moučky. Při používání jemně mleté 
martinské strusky se dosahovalo v zemědělství zvýšeného výnosu plodin, protože tato struska 
měla příznivější účinky než vápno. A to hlavně díky obsahu mnoha oxidů jako je např. oxid 
manganatý, fosforečný nebo hořečnatý a dalších stopových prvků. Tato struska příznivě 
ovlivňovala kyselost půdy [14]. 
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6    VYUŽITÍ OCELÁ ŘSKÝCH STRUSEK V OBLASTI POJIV 

Dlouhou dobu se pozornost v tomto odvětví věnovala struskám vysokopecním, které 
se díky  tomu staly velmi používanými. Ocelářské strusky mají mnohem větší variabilitu 
chemického složení než strusky vysokopecní a proto se teprve hledají možnosti využití v této 
oblasti. Pojiva mají velké využití v keramickém a sklářském průmyslu. 

6.1    Hydraulická pojiva 
Mezi hydraulická pojiva se řadí látky, které pomocí vody vytvářejí  produkty, které 

dokáží dále tuhnout. Tyto produkty mohou tvrdnout ve vzduchu, ale i ve vodě – v tomto 
případě jsou produkty ve vodě dále nerozpustné [15]. 

Pojiva můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou maltoviny, které po 
přidání a rozmíchání s vodou začnou na vzduchu tuhnout a tvrdnout. Tuhnutí probíhá na 
základě vysychání. Tato pojiva jsou ve vodě nestálá, proto se nesmějí používat ve vlhkém 
prostředí a nazýváme je vzdušné maltoviny.  

Do druhé skupiny se řadí hydraulické vápno, všechny druhy cementů, pucolány, 
popílky a strusky. Tato pojiva se řadí mezi hydraulická a charakterizuje je možnost tuhnutí i 
pod vodou. Tato skutečnost je způsobena tím, že při tvrdnutí dochází k hydrataci původních 
minerálů pojiva, tedy k jejich rekci s vodou a proto jsou produkty hydratace ve vodě 
nerozpustné. Díky této vlastnosti mohou být vyrobené materiály trvale vystaveny účinkům 
vody, aniž by docházelo k porušení nebo objemovým změnám [16]. 

6.2    Alkalická aktivace  
Alkalická aktivace je přechod složek v hydratovanou formu. K aktivaci hydraulicity 

látek, v tomto případě nestačí jen voda, ale je nutné použít alkalický aktivátor. Alkalický 
aktivátor vzbudí hydraulicitu i u látek, které s vodou za normálního stavu nereagují. Po 
přidání aktivátoru jsou  látky schopny chovat se jako hydraulické. Alkalický roztok vytvořený 
z alkalických aktivátorů způsobuje rozpouštění skelné fáze. Poté již nastává proces hydratace 
a dochází ke zpevnění a utuhnutí směsi. 

Rychlost hydratace je ovlivňována tvorbou komplexů. Během alkalické aktivace 
dochází k rozpouštění aluminosilikátů. Pro aktivaci se využívají sodné nebo draselné 
sloučeniny. Nejčastěji se využívá vodní sklo. Které má molární poměr hlavních složek Na2O : 
SiO2  (1: 2 – 3) [14], [20]. 

Při alkalické aktivaci může být voda nahrazena aktivátorem. Pokud je aktivátor ve 
formě vodního roztoku [15]. 

6.3    Latentní hydraulicita 
Hydraulicita je schopnost látek tuhnout a tvrdnout ve vodě. Látky které svojí 

hydraulicitu projevují za pomoci nějakého aktivátoru se nazývají latentně hydraulické látky. 
Materiály s latentní hydraulicitou vyskytující se  v přírodě jsou pucolány. Aby se tyto látky 
staly hydraulické, je potřeba jim dodávat mimo aktivátoru i vodu v různém množství. Voda 
umožní tvorbu hydratačních produktů a distribuci aktivátoru [15], [17]. 

Důležitým faktorem je složení, proto se zjišťuje obsah SiO2 a Al2O3 a jejich forma, ve 
které se v daném produktu vyskytují. Dále je nutné sledovat obsah CaO. Podle množství 



 24 

obsaženího CaO se liší průběh hydratace. Dále je nutné, aby látka obsahovala skelnou fázi. 
Čím vyšší obsah skelné fáze bude, tím lepší  budou i hydratační schopnosti [15]. 

V dnešní době je využívání latentně hydraulických látek zcela běžné. Obzvláště 
využívání průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot. Do portlandských 
cementů je přidávána vysokopecní struska, dále je využíván popílek pro výrobu různých 
stavebních materiálů. Na různé opravy (opravy památek) jsou využívány kalcinované jíly jako 
malta [15]. 

6.4    Pucolány 
Rozlišujeme dva druhy pucolánů.  

Přírodní pucolány – vznikly vyhřátím na vysokou teplotu, která překročila teplotu 
likvidu a následně byly velmi rychle ochlazeny. Během tohoto rychlého ochlazení nedojde 
k vykrystalizování taveniny, proto tavenina zatuhne ve skelném stavu [15]. 

 Mezi přírodní pucolány řadíme látky vulkanického původu (sopečný popel, pemza), 
vulkanické tufy – minerály vzniklé účinkem alkálií, teploty, vody a tlaku. Dalšími zástupci 
jsou křemičité materiály (opál a křemelina). V přírodě se tyto produkty vyskytují hojně. 
Složení produktů z vulkanické činnosti závisí na složení hornin, ze kterých vznikaly. 
Například  popel se skládá ze skelné i krystalické fáze, ale pemza má jen sklovitou fázi [15]. 

Technogenní pucolány – jsou to látky, které vznikají jako odpadní produkty 
v průmyslu ( popílek, strusky, mikrosilika), nebo jsou to látky připravované, tedy látky, které 
nevznikají jako odpad (kalcinové jíly, kalcinované bauxity) 

Pucolány v jemně mletém stavu za laboratorní teploty reagují s hydroxidem 
vápenatým (Ca(OH)2) a tvoří nové fáze, které nejprve ztuhnou a poté ztvrdnou [15]. 

Popílek - je odpadní produkt při spalování tuhých paliv. Nejčastěji se pro latentní 
hydraulicitu využívají popílky z hnědého nebo černého uhlí. Složení a hydraulicita popílku 
závisí na typu spalování [15]. 

Metakaolin - vzniká kalcinací kaolinitu (při teplotách 560 – 580 °C). Metakaolin patří 
mezi velmi reaktivní pucolán [15]. 

Mikrosilika  - je odpadní produkt vznikající při teplotách nad 2000° C při zpracování 
křemíku a jeho slitin. Je velmi dobře reaktivní, proto se využívá  jako přísada betonů. Navíc 
zlepšuje pevnost betonu – díky své velmi jemné granulometrii, protože vyplňuje dutiny, které 
by zůstaly jako póry [15]. 

Struska - některé literatury pracují se struskou jako se samostatnou skupinou latentně 
hydraulických látek.  Oproti jiným složkám mají strusky vysoký obsah CaO. Proto  u strusky 
vznikají fáze C-S-H (CaO – SiO2 – H2O) Oproti tomu látky s nízkým obsahem CaO, nebo 
žádným obsahem CaO hydratací vytvářejí tzv. zeolitické fáze (zeolity jsou hydratované 
aluminosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin). Zeolity obsahují slabě vázané 
molekuly vody (neolitická voda), tato voda může být nahrazena jinými molekulami. Vodu lze 
odstanit zahřátím na teploty okolo 250 – 400° C. Pokud zeolity setrvávají v pokojové teplotě a 
vlhkosti nastává pohlcování okolní vlhkosti. Hydratace za zvýšené teploty a tlaku podporuje 
vznik těchto krystalických produktů [15]. 
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6.5    Alkalické aktivátory 
Mezi nejčastěji používaný alkalický aktivátor latentní hydraulicity patří hydroxid 

vápenatý (Ca(OH)2). Pokud hydroxid vápenatý aktivuje hydraulicitu určité látky, lze ji 
považovat za pucolán.  

Je mnoho dalších aktivátorů, mnohdy i účinnějších než je hydroxid vápenatý. Tyto 
aktivátory urychlují průběh reakcí a jsou schopny aktivovat hydraulicitu i u látek, ve kterých 
se vyskytuje SiO2 a Al2O3 v mnohem stabilnějších formách. V takovýchto případech by byl 
hydroxid vápenatý neúčinný. Další alkalické aktivátory mohou být rozpustné sloučeniny 
alkalických kovů (uhličitanů, křemičitanů, hydroxidů, hlinitanů). Tyto sloučeniny tvoří 
roztok, který nahrazuje vodu, protože voda je k hydrataci nezbytná. Roztok rozpustí skelnou 
fázi a spustí proces hydratace, během kterého dochází k utuhnutí a ztvrdnutí směsi. Výhodné 
jsou kapalné aktivátory, protože dochází ke snadnějšímu promísení s aktivovanou látkou a 
zároveň dochází k urychlení reakcí [15]. 

Alkalické aktivátory lze rozdělit na: 

• Hydroxidy 

• Slabé křemičité soli kyselin 

• Silikáty 

• Alumináty 

• Alumosilikáty 

• Silné bezkřemičité soli kyselin 

Nejznámějším a nejčastějším alkalickým aktivátorem je vodní sklo. Bývá jako 
koloidní roztok alkalických křemičitanů (draselné, nebo sodné -  jsou levnější a dostupnější), 
nebo jako pevný hydratovaný, nebo nehydratovaný alkalický křemičitan. V případě použití 
kapalného aktivátoru je mnohem rychlejší a lehčí promísení s látkou a tím i rychlejší průběh 
reakcí. Při použití pevného aktivátoru je nutné přidávat vodu a kontrolovat množství tepla, 
které vzniká při rozpouštění aktivátoru, aby nedošlo k přehřátí produktu. Je nutné sledovat 
chemické složení, viskozitu a hustotu vodního skla, aby bylo možné posoudit aktivační 
účinky [15], [17]. 

6.6    Hydratace strusek 
K latentně hydraulické strusce se přidává voda a nastává omezená tvorba Ca(OH)2, 

v důsledku nízkého obsahu volného CaO.  Účinkem iontů OH- dochází k rozpouštění struktur 
(Ca-O, Si-O, Al-O). Protože je koncentrace OH- nízká, nedojde k úplnému narušení vazeb, 
tím nedojde k tvorbě fází (C-S-H). Po přidání alkalického aktivátoru naroste pH a vazby se 
rozruší. Následně vznikají fáze [15]. 

V případě přidávání granulované vysokopecní strusky do portlandských cementů není 
nutné přidávat aktivátory. Protože je zde dostatek Ca(OH)2, který vzniká hydratací složek 
cementu. 

U strusky ovlivňuje přidaná voda hydrataci mnohem více, než přidané množství vody 
u portlandských cementů. Větší množství vody naředí aktivátor, tím je zpomaleno rozpouštění 
struskového skla. Pokud se použije jako aktivátor NaOH není hydratace tolik závislá na 
množství přidané vody. 
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Aby mohla hydratace správně probíhat je potřeba mít ve strusce co největší podíl 
skelné fáze [15]. 

6.7    Využití strusek v oblasti pojiv 
Pro využívání strusek v oblasti pojiv je nutné zajistit, aby struska měla amorfní 

strukturu. Amorfní strukturu lze zajistit velmi rychlým ochlazením. Chemické složení 
ovlivňuje využití strusky v oblasti pojiv. Je důležité sledovat hlavně obsah CaO, Al2O3, 
a SiO2 [17]. 

Vysokopecní granulované strusky se přidávají ke strusce ocelářské, aby docházelo  
k tomu, že vysokopecní struska navazuje volné CaO, protože vápno se účastní procesů 
hydratace vysokopecní strusky. Směs strusky vysokopecní a ocelářské vytváří hutnou 
strukturu. Výhodou je i menší smrštění výrobků, odolnost proti korozi [17]. 

Ocelářská struska je přidávána i k surovině  pro výrobu portlandského slínku. Tímto 
přidáním dochází ke snížení teploty výpalu slínku. Ocelářská struska umožnila energetickou 
ale i materiálovou úsporu [17]. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje možnosti využití ocelářských strusek v oblasti pojiv 
je objemová stálost. V případě, že strusky obsahují mnoho volného CaO nebo MgO nemusí 
mít tyto strusky dobrou objemovou stálost. Protože CaO a MgO rychle a snadno hydratují 
a mění svůj objem, tím dochází ke snížení pevnosti produktů vyrobených z ocelářských 
strusek. Přítomnost volného vápna byla sledována z hlediska rychlosti průběhu objemových 
změn. Z hlediska této studie vyplynulo, že lze strusky rozdělit na strusky s nízkým obsahem 
volného MgO (do 5 %) a s vysokým obsahem MgO (nad 5 %). Strusky s nízkým obsahem 
MgO  vlivem hydratace CaO ukončily změnu objemu za 24 hodin. V případě strusek 
s vysokým obsahem MgO bylo potřeba na ukončení hydratace až 168 hodin [9]. 

Rozpadavost a objemovou nestabilitu může způsobovat i minerál C2S (2 MgO . SiO2), 
který je za normální teploty v modifikaci γ, pokud došlo k pomalému chladnutí strusky. 
V případě že byla struska chlazena rychle, nachází se C2S v modifikaci β. U strusky, která 
chladne pomalu dochází k přeměně β modifikace na γ modifikaci, která je spojená s velkou 
objemovou změnou (až 10 %) a tím i s velkou rozpadavostí strusky na velmi malé částice [9]. 

Struska musí mít dostatek β-C2S (obsah je závislý na granulometrii).  Vyšší obsah byl 
zaznamenán ve frakcích 0-5 mm. Modifikace C2S je během chlazení stabilní při teplotách 
500 - 680°C. Chlazení probíhá pomalu, aby se postupně vytvořila fáze β-C2S, jakmile je této 
fáze dosaženo, nastane rychlé ochlazení, které zabrání vzniku formy γ-C2S, která je 
nízkoteplotní. Po proběhnutí tohoto procesu vznikne cement nelitického typu. Tato fáze je 
výraznější u ocelárenské strusky, než u vysokopecní [17]. 

U ocelářských strusek je bazicita vyšší než u strusek vysokopecních a z toho vyplývá, 
že u ocelářských strusek se vytváří skelná fáze mnohem obtížněji. A to i v případě velmi 
rychlého chlazení [18]. 

6.8    Využití pro hydraulická pojiva  
V přítomnosti cementových minerálů jsou pecní ocelářské strusky hydraulické. 

A pokud obsahují skelný podíl, je možná jejich alkalická aktivace. Zkušební tělesa-alkalicky 
aktivovaná z pánvových a pecních ocelářských strusek dosahují velice dobré pevnosti v tlaku 
a další parametry, které je možné zlepšit přídavkem jiné suroviny (popílky) [18]. 

V této oblasti je důležité sledovat:  
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• frakci kameniva 

• zrnitost pro hrubé kamenivo 

• zrnitost pro drobné kamenivo a směsi kameniva 

• tvar zrn hrubého kameniva 

• obsah jemných částic 

• odolnost proti drcení hrubého kameniva 

• objemová hmotnost zrn 

• nasákavost 

• chemické vlastnosti (obsah síranů rozpustných v kyselině a celkový obsah 
síry). 

U ocelářské strusky se navíc sleduje:  

• objemová stálost 

• odolnost proti zmrazování a rozmrazování 

• nasákavost jako třídicí zkouška pro odolnost proti zmrazování a rozmrazování.  

Frakce kameniva u tohoto druhu použití musí být odděleny, přičemž poměr mezi 
horním sítem D a dolním sítem d nesmí být větší než 1,4. Pro tyto strusky se vychází z normy 
ČSN EN 13242, ve které jsou přesně stanoveny požadavky pro použití [12]. 
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7    SROVNÁNÍ OCELÁ ŘSKÉ A VYSOKOPECNÍ STRUSKY 

Množství vyrobené strusky je závislé na množství rudy a  tavidel, které jsou 
požadavkem pro výrobu potřebné jakosti vysokopecní strusky. Vysokopecní strusku lze 
využít k mnoha účelům, jako materiál na stavbu silnic, tepelnou izolaci (minerální vlna), 
přísady do cementu.  

V dnešní době je využití vysokopecní strusky mnohem výraznější než použití strusky 
ocelářské, což je patrné i z obrázku č.4. 

 

 

Obr. 4  Srovnání využití vysokopecní a ocelárenské strusky a dalších produktů v ČR [19] 

Vysokopecní struska 

Pro potřeby ve stavebnictví se uplatňuje spíše vysokopecní struska, což je ztuhlý 
roztok neželezných kovů a mnoha dalších složek, které vznikají při výrobě železa. Ve velmi 
jemně mleté formě ji lze využít na přípravu silikátových nátěrových hmot, což umožňuje  
zvýšení mikrotvrdosti a obrusnosti, aniž by byla zhoršena vodotěsnost, mrazuvzdornost, 
propustnost pro vodní páry a difúzi CO2. Náhrada přírodního křemičitanového písku struskou 
je výhodná hlavně z ekonomického hlediska.  

K úpravě vysokopecní strusky se používá granulace, zakládání do struskových jam 
a peletizace. 

Granulace je v dnešní době nejpoužívanější proces zpracování vysokopecní strusky. 
Zakládání do struskových jam zahrnuje odlévání strusky přímo do jam, které sousedí 
s vysokou pecí. Touto metodou se vytvoří kusová struska, která se využívá pro stavbu silnic. 
Proces peletizace se u nás nevyužívá. Jeho použití je častější v některých Evropských zemích 
nebo v Kanadě. 

Během zpracovávání vysokopecní strusky, ale vznikají i emise a to hlavně při styku 
roztavené strusky s vodou, hlavně  se sirnými sloučeninami CaS a MnS, tím se vytvoří pára a 
emise H2S a SO2. Díky těmto emisím vzniká zápach a problémy s korozí. 
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Vysokopecní struska se používá jako samostatná surovina pro výrobu portlandského 
slinku, k výrobě izolačních materiálů a jako surovina v některých odvětvích keramického 
průmyslu. Je-li struska hrubší je vhodná jako aktivní plnivo. 

U vysokopecních strusek je chemicko-mineralogické složení závislé na charakteru 
základních minerálů, stupni rekrystalizace, přítomnosti skelné fáze, prostorovém rozdělení 
a poměru krystalické a skelné fáze. Všechny tyto parametry jsou důležité z hlediska dalšího 
využití a zpracování vysokopecních strusek. 

U nás se vysokopecní struska používá i při výrobě cementu. Potom vzniká několik 
druhů cementů, které jsou podle normy členěny do skupin I až V. 

V případě využití vysokopecní strusky v oblasti pojiv je kvalita vysokopecní strusky  
dána maximálním obsahem skelné fáze. Vysokopecní struska se používá na výrobu 
struskoalkalických betonů. V tomto využití má mnoho předností: 

• Vysokou pevnost v ohybu a tlaku 

• Nízkou tepelnou vodivost oproti betonům s portlandským cementem 

• Dlouhodobou stálost 

• Mrazuvzdornost 

• Odolnost proti vodě 

• Krátkou dobu tuhnutí oproti betonům s portlandským cementem 

• Odolnost proti zvýšeným teplotám  

• Ekonomicky výhodné z důvodu využití různých průmyslových odpadů 

Jednou z hlavních výhod struskoalkalických betonů je možnost využití nestandardního 
kameniva, což je důležité z hlediska ubývání přírodního kameniva a lze takto řešit i 
ekologický problém jako je využívání průmyslových odpadů [14]. 

Dalším výrobkem z vysokopecní strusky je tzv. lehčená struska. Je to umělé pórovité 
kamenivo, vyrobené z vhodné vysokopecní strusky jejím napěňováním. Tento stavební 
materiál má velmi dobré fyzikální a mechanické vlastnosti, ale v dnešní době se již téměř 
nepoužívá ani nevyrábí. Zpěněná struska (expandovaná) se využívala jako plnivo do lehkých 
izolačních betonů obvodových plášťů [5]. 

Ocelářská struska 

Výzkumy, ale i praktickým ověřením bylo prokázáno, že ocelářská struska se po 
vystárnutí stabilizuje. To znamená, že ztratí rozpadavost a je ve stavebnictví stejně hodnotná, 
jako struska vysokopecní nebo přírodní kamenivo [20]. 

Mineralogické a chemické složení u ocelářských strusek bývá proměnlivé, protože je 
závislé na technologii ocelářského procesu a na výsledné kvalitě vyráběné oceli. 

Před použitím ocelářské strusky jako kameniva pro stavební účely je nutné 
experimentálně ověřit požadované vlastnosti na kamenivo podle požadavků norem. Současné 
evropské normy neřeší téměř vůbec problematiku využití ocelářských strusek, řeší pouze 
strusky vysokopecní, proto by před dalším řešením složité problematiky měla být provedena 
a ověřena celá škála možností a vlastností podle jednotlivých nároků norem [20]. 
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8    ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vysledovat materiálové využití ocelářských strusek 
z výroby železa a oceli. V dávnějších dobách byla struska brána jako nepoužitelný odpad 
a byla vyvážena a haldována na skládkách. V dnešní době, ale tento materiál získává výsadní 
postavení. Struska se začíná těžit ze starých skládek a využívat ve všech možných odvětvích. 
Navíc dochází k úbytku ukládacích prostor pro veškeré odpady, proto se začínají hledat nové 
postupy pro zpracování těchto odpadů.  

Struska ale není jediný průmyslový odpad, který byl a stále je ukládán na skládky, 
patří sem i velké množství škváry, popelovin, kameniva i odprašků. Je nutno dívat se na tento 
materiál jako na druhotnou surovinu, která se dá nadále zpracovávat a používat jako náhrada 
za jiné přírodní materiály, kterých neustále ubývá. Největším problémem je najít pro tyto 
materiály postup zpracování a možnost využití. Většinu těchto odpadů lze po různých 
úpravách využívat ve stavebním a zemědělském průmyslu. Zpracováním těchto surovin lze 
ulehčit přírodě a krajině, protože nadměrná těžba přírodních materiálů krajinu devastuje. 
Přitom obrovské množství odpadů uložených na haldách nebo skládkách, by bylo možno 
využívat místo těchto těžených materiálů. 

Stavebnictví poskytuje široké možnosti využití strusek jak ocelárenských, tak 
vysokopecních. Lze je využívat jako umělé kamenivo. Díky tomu klesá spotřeba přírodního 
kameniva. Strusky lze využít jako materiál na výrobu různých stavebních dílů, ale také pro 
zpevňovací procesy cest, parkovištních a letištních ploch.  

Využití strusek v oblasti pojiv je také velmi významné. Patří sem zejména výroba 
všech druhů betonů, bez kterých by se stavební průmysl neobešel. Podmínkou pro využívaní 
strusek v této oblasti je jejich hydraulicita, tedy schopnost tuhnout a tvrdnout po přidání vody 
nebo aktivátoru.  
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