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Anotace  

Obsahem práce je zpracování, recyklace a vyuţití různých druhů strusek. Úvod práce se 

zabývá především vznikem a chemickými a fyzikálními vlastnostmi strusek, především 

těch, které mají svůj původ ve výrobě ţeleza a oceli. Dále je zaměřena na úlohu strusky při 

výrobě ţeleza a oceli a postup jejího dalšího zpracování. Práce zároveň popisuje způsoby 

zpracování a vyuţití strusek v různých odvětvích průmyslu, kde hlavní uplatnění struska 

nachází ve stavebnictví pro podklady cest, dále je hojně vyuţívána jako pojivo, uplatnění 

nachází také v zemědělství jako umělé hnojivo. Závěr je zaměřen na vyuţívání strusky 

v ČR a v zemích EU. 

Klíčová slova: struska, průmysl, recyklace, vyuţití, zpracování 

Summary 

The content of work is the processing, recycling and using of different types of slag. 

Introduction of work deals mainly with the origin and chemical and physical properties of 

slag, especially those that have their origin in the manufacture of iron and steel. It is 

focused on the role of slag in the iron and steel production process and its further 

processing. The work also describes methods of processing and utilization of slag in 

various industries where the main use slag found in construction materials to roads, it is 

also widely used as a binder, the application is also used in agriculture as fertilizer. The 

conclusion focuses on the use of slag in the Czech Republic and the EU. 

Keywords: slag, industry, recycling, use, processing 
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Seznam použitých zkratek 

EOP: elektrická oblouková pec 
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Úvod  

Tématem mé bakalářské práce je recyklace nekovových odpadů. Při tvorbě práce jsem se 

zaměřila na vybrané odpady – strusky. Strusky představují jeden z rozhodujících faktorů 

při získávání výsledného kovu o poţadovaných atributech (homogenita, chemické sloţení, 

čistota z hlediska výskytu nevítaných nekovových příměsí – tzv. vměstků, odstranění 

obsahu rozpuštěných plynů, atd.) a při dosahování poţadovaného průběhu tavícího procesu 

a to jak v tzv. černé metalurgii (výroba litin, feroslitin a oceli), tak i v metalurgii 

neţelezných kovů. Na 1 tunu vyrobeného surového ţeleza připadá obecně podle bohatosti 

zpracovávaných rudných surovin 250 aţ 700 kilogramů strusky. U českých vysokých pecí 

připadá na 1 tunu surového ţeleza 650 - 700 kilogramů strusky z čehoţ plyne, ţe ročně se 

získává 6,5 aţ 7,0 milionů tun strusky. Takto získaná struska se jako vedlejší produkt 

vysokých pecí po určité úpravě a skoro beze zbytku vyuţívá. Struska můţe vznikat 

několika způsoby, ovšem skoro vţdy se jedná o neţádoucí produkt (odpad) s výjimkou 

metalurgické strusky. Cílem mé práce je zaměřit se na jednotlivé metody vyuţití strusek, 

popsat principy úpravy strusek a dále popsat blíţe jednotlivé metody vyuţívání. A nakonec 

srovnat úspěšnost vyuţívání strusek v ČR a v zemích Evropské unie. Při tvorbě mé práce 

mi poskytly cenné informace firmy Mittal Steel Ostrava, a.s. a Vítkovice Machinery 

Group, které se zabývají výrobou a úpravou ţeleza, kde jako meziprodukt vzniká právě 

struska. 
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1. Úloha strusky při výrobě železa a oceli 

Strusky plní dvě základní funkce: funkci pasivní a funkci aktivní. Pasivní úloha strusky 

spočívá hlavně v ochraně hladiny roztaveného kovu v peci nebo během následujících 

úkonů před reakcí taveniny s atmosférou, obzvláště s kyslíkem (eliminace úbytku kovu 

jeho „propalem“). Významné jsou i další pasivní funkce vrstvy strusky na hladině 

taveniny: hromadění kalů vystupujících z taveniny přirozenou či vynucenou cestou, 

tepelná izolace taveniny apod. Aktivní funkcí metalurgických strusek je pak přímé (aţ 

řízené) ovlivňování fyzikálního a chemického mechanismu průběhu tavícího procesu, který 

spočívá hlavně v dodávání legujících sloţek do taveniny nebo v iniciaci rafinačních 

chemických reakcí mezi struskou a kovovou lázní. 

Se zřetelem na funkci, jakou má struska při daném metalurgickém procesu vykonávat, a na 

podmínky vlastního metalurgického procesu (druh pece, teplota tavení, způsob „stahování“ 

strusky z povrchu taveniny) se vybírá její výchozí látkové sloţení, respektive sloţení směsi 

počátečních struskotvorných materiálů. V případě metalurgie oceli a dalších ţelezných 

slitin jsou obvyklými struskotvornými přísadami vápno, magnezit, křemičitý písek, kazivec 

a ostatní materiály, které vytvářejí ve vhodné směsi za vysokých teplot tavení dostatečně 

funkční (homogenní, silnou a tekutou) roztavenou vrstvu na povrchu kovové lázně.  

Při metalurgické úpravě neţelezných kovů, tj. slitin na bázi hliníku, olova, mědi, hořčíku 

aj., tedy metalurgických procesech probíhajících za výrazně niţších teplot, se ovšem 

pouţívají zcela jiné struskotvorné materiály, jejichţ podstatu tvoří převáţně různé typy 

alkalických solí (sírany, fluoridy, chloridy, fluorokřemičitany) společně s nejrůznějšími 

funkčními přísadami. Konečné odpadní strusky z metalurgie se proto zcela mohou 

vyznačovat – a také se vyznačují – diametrálně rozdílnými vlastnostmi, na které je ve 

stádiu nakládání s nimi (recyklace, odstraňování, vyuţívání) nutné brát ohled.[1, 2] 

Shrnutí účinku strusky: 

• Ochraňuje litinu před oxidací pecními plyny 

• Napomáhá procesu spalování tím, ţe rozpouští popel na povrchu hořícího koksu  

• Působí rafinačně tím, ţe váţe síru, fosfor a další příměsi (například oxidy) 

• Vrstva strusky sniţuje intenzitu transportu plynů (vodíku, dusíku) z pecní 

atmosféry do kovové lázně 
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• Podílí se na opotřebení vyzdívky ocelářských agregátů 

• Výrazně ovlivňuje výměnu tepla mezi roztaveným kovem a okolím 

Účinnost strusky závisí na fyzikálně – chemických vlastnostech, které jsou určené hlavně 

jejím chemickým a mineralogickým sloţením, teplotou, termodynamickou aktivitou sloţek 

strusky, které se účastní reakcí s roztaveným kovem a v neposlední řadě také viskozitou 

strusek apod. 

Nejdůleţitějšími sloţkami strusky jsou oxidy s podstatně vyšší tavící teplotou, jako je 

teplota v šachtě peci.[3] 

2. Vznik a vlastnosti strusky 

Při tavení různých druhů litin vzniká velké mnoţství vedlejších doprovodných jevů. 

Jedním z těchto jevů je právě vznik strusky, kdy obvykle vzniká 5-10 % hmotnosti kovu 

taveného kovu. Struska svými mechanickými vlastnostmi a zrnitostní skladbou odpovídá 

pískům. Strusky vznikající při vysokopecní výrobě ţeleza se od sebe vzájemně odlišují. 

To, jaké bude mít daná struska vlastnosti je závislé hlavně na druhu zpracovávaných 

materiálů, palivu, které bylo pouţito a druhu vyráběné slitiny. V průměru obsahují kromě 

vysokého obsahu oxidu křemičitého, 7 - 20 % Al2O3, 25 - 40 % CaO a 1 - 15 % MgO, 

které nejsou ve vysoké peci vůbec redukovány a SiO2, který se redukuje jen z malé části 

viz tabulka č.1. Dále jsou v nich ve větší míře objevovány oxidy ţeleza a manganu. 

Z mineralogického pohledu lze ve struskách najít především skupinu pyroxenů (silikáty 

typu MeO.SiO2, skupinu olivínů (ortosilikáty 2MeO.SiO2) a skupinu helenitu a melinitu 

s obecným vzorcem mMeO.nAl2O3.pSiO2. Chemicko-mineralogický popis strusek je 

důleţitý především z hlediska jejich dalšího zpracování a vyuţití. Důleţitou roli přitom 

hraje především povaha základních minerálů, přítomnost skelné fáze, stupeň krystalizace 

a prostorové rozdělení a poměr skelné a krystalické fáze [4]. 

Tab. č.1: Rozmezí chemického složení strusky [4] 

SiO2 [%] Al2O3 [%] CaO [%] MgO [%] FeO [%] MnO [%] S [%] 

30 – 50 7 – 20 25 – 40 1 – 15 2 – 10 2 – 10 0,05 – 0,8 
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Za počáteční teplotu vzniku strusky je pokládána teplota, kdy začíná měknout kovonosná 

vsázka. Teplotní interval počátku měknutí surovin a jejich roztavením není stálý, ale mění 

se v závislosti na chemickém sloţení a termoplastických vlastnostech, coţ bývá 

doprovázeno tvořením nových chemických sloučenin a roztoků, které mají za následek 

sníţení teploty tání vstupních i nově vzniklých látek. Všechny sloučeniny v konečném 

stádiu disociují a tvoří se roztok kationtů a aniontů.  

2.1  Chemické vlastnosti strusky 

Struska vzniká v tzv. oxidačním údobí tavby, kde se také nejvíce mění chemické sloţení, 

bazicita a tekutost strusky. V tabulce č. 2 je uvedeno přibliţné chemické sloţení strusky na 

počátku a na konci oxidační etapy. Po přidání vápna se zásaditost strusky v průběhu 

oxidačního údobí zvyšuje, zatím co oxidační schopnost se drţí na hodnotě kolem 10 % 

FeO. Délka trvání oxidačního údobí tavby při výrobě konstrukčních ocelí se pohybuje 

v rozmezí 50 – 70 minut. 

Redukční údobí tavby má za úkol dosaţení potřebného odkysličení, nalegování a odsíření 

kovové lázně v zásadité obloukové peci. 

Tab. 2: Chemické složení strusky na počátku a na konci oxidačního údobí [4] 

Hned jakmile dojde ke staţení oxidační strusky a provedení předběţné dezoxidace, začne 

se tvořit nová krycí struska sloţená z kazivce a vápna. Po roztavení struskotvorných 

příměsí je do pece přidávána tzv. redukční směs, která se skládá z kazivce, vápna, mletých 

zlomků elektrod, drobného koksu a mletého ferosilicia. Při průběhu difúzní dezoxidace 

jsou náleţité přísady přidávány tak, aby docházelo k reakci s kyslíkem ve strusce. Tím pak 

dochází k nabourávání rovnováhy mezi obsahem kyslíku v kovu a ve strusce a kyslík 

přechází z kovu do strusky. V případě, ţe pouţijeme jako dezoxidovadlo křemík, dochází 

 CaO 

[%] 

SiO2 

[%] 

MgO 

[%] 

Al2O3 

[%] 

MnO 

[%] 

FeO 

[%] 

Fe2O3 

[%] 

P2O5 

[%] 

 

[%] 

Počátek oxidačního 

údobí 
44,0 20,0 7,0 5,0 8,0 11,0 3,0 2,0 2,3 

Konec oxidačního 

údobí 
50,0 16,0 8,0 6,0 6,5 10,0 2,0 1,5 3,5 
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ke sniţování zásaditosti strusky, coţ musí být dále upravováno přídavkem většího 

mnoţství vápna. Při ochlazování se začne struska rozpadat na jemný bílý prášek a to 

z důvodu změny objemu sloučeniny CaO2 . SiO2. Proto bývá tato dezoxidace často 

nazývána jako dezoxidace pod bílou struskou. Obsah FeO se sniţuje aţ na 1,5%. 

Při pouţití uhlíku jako dezoxidovadla, dochází nejprve ke vzniku karbidu vápníku 

(v blízkosti elektrod) viz rovnice č. 1, který je dále vyuţit v průběhu dezoxidace. 

CaC2 + 3 FeO  →  CaO + 2 CO(g) + 3 Fe       (1) 

Tento způsob je označován jako dezoxidace pod karbidickou struskou. Ve srovnání s bílou 

struskou je tato struska účinnější a obsah FeO ve strusce se pohybuje v rozmezí 0,2–0,5 %. 

V tabulce č. 3 je uvedeno srovnání bílé a karbidické strusky. Obrovským nedostatkem při 

poţívání karbidických strusek je, ţe u nich dochází k nauhličení kovové lázně, mají větší 

měrnou hmotnost a menší tekutost.  

Tab. 3: Chemické složení bílé a karbidické strusky[4] 

Při difúzní dezoxidaci je redukční povaha strusek obvykle posuzována podle vzhledu 

a chování daného vzorku po jeho utuhnutí. Strusky musí mít bílou resp. šedou barvu a po 

zchladnutí se rozpadat na prášek, při čemţ se z karbidických strusek po navlhčení uvolňuje 

acetylen.  

Jako první se začne tvořit tzv. struska primární, která je obzvláště bohatá na FeO a MnO. 

Podle toho jak se postupně ohřívala při poklesu do spodní části vysoké pece se v ní 

rozpouští stále více oxidů SiO2, CaO a MgO, zatímco obsahy FeO a MnO se díky 

redukčního působení uhlíku koksu sniţují. Při zpracování samohutného nebo zásaditého 

aglomerátu se podmínky vzniku primární strusky výrazně zjednodušují a přítomnost oxidů 

FeO a MnO ztrácí na svém významu. 

Struska CaO 

[%] 

SiO2 

[%] 

MgO 

[%] 

Al2O3 

[%] 

MnO 

[%] 

FeO 

[%] 

CaF2 

[%] 

CaS 

[%] 

CaC2 

[%] 
 

Bílá 55,0  20,0  10,0  2,5  0,1  1,5  10,0  1,0  - 2,75  

Karbidická 60,0  20,0  8,5  1,5  0,1  0,4  6,0  1,5  2,0  3,0  
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Síra, která se dostává do vysoké pece společně s palivem, hoří v oxidačních prostorech na 

SO2 a ten potom přechází do surového ţeleza a do vsázky. V tento moment struska ještě 

není dostatečně aktivní, aby mohla navazovat SO2 z plynu a této schopnosti nabývá aţ 

v nístěji, kde se svým sloţením přibliţuje konečnému sloţení. Dochází zde k odsiřování 

surového ţeleza nikoli však plynu. 

V okolí výfučen se znova mění chemické sloţení strusky a to vlivem popela z paliva 

obsahující hlavně kyselé sloţky SiO2 a Al2O3. Obsah SiO2 se ve finální strusce příliš 

nezvyšuje, protoţe jeho část je spotřebována na redukci křemíku při nejvyšších teplotách. 

Cílem je, aby konečná struska měla takové fyzikální a chemické vlastnosti, které dokáţou 

co nejefektivněji odsířit surové ţelezo a zabezpečit prakticky dokonalou redukci ţeleza 

a vysoký stupeň redukce manganu a v neposlední řadě zabezpečit to, aby struska vytékala 

snadno z pece. Fyzikální a chemické vlastnosti strusky ovlivňuje také do značné míry 

obsah křemíku v surovém ţeleze.[5] 

Chemická povaha strusky se vyjadřuje tzv. zásaditostí (bazicitou B), která se určuje jako 

poměr mnoţství (hmotn. %) zásaditých a kyselých, případně amfoterních oxidů. Viz. 

rovnice č. 2. 

B2 =           (2) 

Podle hodnoty zásaditosti se strusky označují jako: 

 Velmi silně kyselé (B < 0,6) 

 Kyselé (B = 0,6 aţ 0,9) 

 Neutrální (B = 0,9 aţ 1,1) 

 Středně zásadité (B = 1,1 aţ 1,6) 

 Zásadité (B = 1,6 aţ 2,2) 

 Velmi silně zásadité (B > 2,2) 

Celkový obsah těchto oxidů bývá aţ 95 hmotn. % [3] 
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2.2   Fyzikální vlastnosti strusky 

Nejvýznamnějšími fyzikálními vlastnostmi strusky jsou entalpie, tavitelnost a v neposlední 

řadě také viskozita. Teplota tání neboli tavitelnost strusek je poměrně sloţitý pojem, 

protoţe struska je tvořena mnohosloţkovou soustavou, jejíţ přechod z tuhého stavu do 

stavu taveniny neprobíhá vţdy stejným způsobem. Ztuhlá struska při ohřevu nejdříve 

změkne a pak prochází různými stádii změklého stavu, aţ se nakonec roztaví úplně. Při 

obráceném procesu se často projevuje její tendence k přechlazení a k následnému náhlému 

sklovitému ztuhnutí. Z toho důvodu musí ochlazování probíhat zvolna, aby byla dostatečně 

dlouhá doba na krystalizaci jednotlivých sloţek.  

Termický způsob stanovení bodu tuhnutí nebo tání látek pouţívané v metalografii je pro 

strusku naprosto nevyhovující. Tavící teplota strusky se určuje z jejího komplexního 

sloţení (chemického a mineralogického). Mineralogické sloţení se výrazně mění s teplotou 

a rychlostí vzniku, resp. tuhnutí strusky. Teplota úplného roztavení strusky (teplota 

přeměny heterogenního stavu v homogenní) se určuje většinou opticky a je přitom 

vyuţíváno znalostí o optických vlastnostech krystalických látek. Za dosaţení bodu tavení 

je povaţována teplota, při které zcela vymizí anizotropie zkoumané látky (stav, kdy látka 

přechází z krystalického stavu do stavu sklovitého). 

Viskozita, jejíţ obrácenou hodnotou je tekutost, je další významnou fyzikální vlastností 

vysokopecních strusek. Významně ovlivňuje proudění plynu ve spodní části vysoké pece 

a hraje důleţitou roli při fyzikálně – chemických pochodech, jejichţ rychlost je omezována 

difúzními jevy. Viskozita nám také podává do určité míry představu o vnitřní stavbě 

roztavené strusky. Viskozita je vyvolávána vnitřním třením, které vzniká mezi 

jednotlivými elementárními vrstvami taveniny pohybujícími se odlišnou rychlostí. 

K měření viskozity vysokopecních strusek při určité teplotě se vyuţívá viskozimetr 

různých konstrukcí. Mezi nejrozšířenější viskozimetry patří vibrační, který pracuje na 

principu měření útlumu vibrací vyvolaných v roztavené strusce střídavým 

elektromagnetickým polem. Jako čidlo slouţí destička kmitající ve svislém směru.  

V poslední době je věnována stále větší pozornost vlivu oxidu hořečnatého na vlastnosti 

ocelářských strusek, jelikoţ se ukazuje, ţe obsah tohoto oxidu v mnoţství 6 – 7 % sniţuje 

viskozitu a urychluje asimilaci vápna, které je pouţíváno jako struskotvorná příměs. Bauxit 

a kazivec se pouţívají jako ředidla a slouţí ke zrychlování tvorby strusky a k udrţení její 

tekutosti na poţadovaném stupni. [6] 
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2.3  Zdroje podporující vznik strusky 

Popel z koksu: koks obsahuje zpravidla 8 aţ 15 % popela, jehoţ sloţení je následující: 

asi 46 % SiO2, 39 % Al2O3, 4 % CaO a 6 % Fe2O3  

Nečistoty z kovové vsázky: oxidy kovů a písek na povrchu jednotlivých částí kovové 

vsázky (nejméně vratného materiálu) 

Oxidy kovů: nejméně křemíku, manganu a ţeleza, které vznikají při tavení 

Sulfidy a fosfidy: vznikají při samotném tavení 

Struskotvorné přísady: přidavájí se do pece pro zlepšení vlastností oceli a tím i pro 

zlepšení kvality strusky (mezi struskotvorné přísady patří vápenec aj.) [3] 
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3. Legislativa ČR v oblasti ocelárenské strusky 

Při posuzování účinku strusky na ţivotní prostředí je uplatňován zákon 185/2001 Sb. 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů dle poslední novely z roku 2011. 

Podle zákona o odpadech je struska zařazována do skupiny Q8 viz tabulka č. 4. 

Tab. 4: Zařazení odpadů [7] 

Kód  Skupina odpadů 

Q1 Zůstatky z výroby a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou výroby 

Q4 Pouţité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně 

všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody 

kontaminovány 

Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běţnou činností (např. zůstatky z čištění, 

obalové materiály, nádoby atd.) 

Q6 Nepouţitelné součásti (např. pouţité baterie, katalyzátory apod.) 

Q7 Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, 

kalící soli apod.) 

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.) 

Q9 Zůstatky z procesů sniţující znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filt0rů, 

vyřazené filtry apod.) 

Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky 

z obrábění a frézování, okuje apod.) 

Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.) 

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) 

Q13 Jakékoli materiály, látky či výrobky, jejichţ uţívání bylo zakázáno zákonem 

Q14 Výrobky, které vlastník nepouţívá nebo nebude více pouţívat (např. v zemědělství, 

v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) 

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 

Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 

Podle zákona 185/2001 Sb. je odpad definován jako: movitá věc, které se osoba zbavuje, 

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

č. 4 a vyuţívání odpadu je definováno jako: činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží 
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užitečnému účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to 

i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto 

konkrétnímu účelu upraven. V příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet 

způsobů využití odpadů. [7] 

4. Zpracování strusky 

Mnoţství vyrobené strusky se odvíjí od pouţité ţelezné rudy a mnoţství tavidel, které jsou 

důleţité pro dosaţení potřebné jakosti surového ţeleza. V dnešní době je kladen důraz 

hlavně na to, aby veškerá vyprodukovaná vysokopecní struska byla vyuţita, čehoţ bylo 

v mnohých případech jiţ dosaţeno. Struska je hojně vyuţívána k mnohým účelům 

v nejrůznějších odvětvích průmyslu. V současné době se poţívají 3 postupy úpravy 

vysokopecní strusky: 

 peletizace strusky  

 granulace strusky 

 zakládání strusky do jam 

Chlazení strusky můţe být v mnohých případech doprovázeno vznikem sirovodíku, který 

zapáchá. [8] 

4.1 Zpracování strusky granulací 

Granulace je v dnešní době nejvíce vyuţívanou metodou při zpracování strusky. Toto 

zpracování zahrnuje odlévání roztavené strusky prostřednictvím vysokotlakých vodních 

trysek na počátku granulace, umístěné v těsné blízkosti vysoké pece. Po granulaci se směs 

strusky s vodou přepravuje do odvodňovacího systému, který obsahuje podélnou filtrační 

(odsávací) nádrţ (obzvláště proces OCP) a svislou filtrační nálevku nebo rotační buben pro 

odvodňování (zejména proces INBA). V mnoha případech se směs strusky s vodou před 

odvodněním přesunuje do zvláštní nádrţe. Zde se zachycují vodní páry, které kondenzují 

nebo odcházejí komínem. Po odvodnění se zbytková vlhkost struskového písku pohybuje 

okolo 10 %. Filtrační loţe se pravidelně promývá vodou a prohání vzduchem, aby byly 

odstraněny jemné částice. Obr. 1 a obr. 2 ukazují dvě nejčastější techniky granulace: 

proces OCP a proces INBA.[9] 



Eva Křepelková: Recyklace nekovových odpadů 

2011 Stránka 11 

 

Obr. č. 1: Proces OCP [8] 
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Obr. č. 2: Proces INBA [8] 

4.2 Proces struskové jámy 

Proces struskové jámy spočívá v odlévání tenkých vrstev roztavené strusky přímo do 

struskových jam, které sousedí s pecemi. Po uloţení strusky do pánví se roztavená struska 

pomalu ochlazuje a krystalizuje na vzduchu. Jámy se pravidelně plní a odtěţují a kusová 

struska se rozlamuje a drtí na menší kusy, které se vyuţívají jako hrubé kamenivo. V praxi 

se doba chlazení zkracuje ostřikováním horké strusky regulovaným mnoţstvím vody, coţ 

je doprovázeno nepříjemným zápachem. Pokud je chlazení prováděno správně, pak se 

všechna spotřebovaná chladící voda zcela odpaří. Doba chlazení má velký význam pro 

kvalitu vzniklé kusové strusky. Procesem struskové jámy je vytvářena kusová struska, 

která je ţádoucí surovinou pro stavbu silnic.[8]   

4.3 Proces peletizace strusky 

Peletizace je nejméně vyuţívaným procesem při zpracování strusky. Peletizačního procesu 

je vyuţíváno pouze v několika závodech EU a v některých závodech v Kanadě. Principem 
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peletizace je rozprostření roztavené strusky na desku, která slouţí jako deflektor. Tenká 

vrstva strusky se rozřeţe regulovanými vodními tryskami, které podněcují bobtnání 

a chlazení strusky. Struska je pak odstředivě vyhazována do vzduchu na rotačním bubnu, 

aby bylo dokončeno unikání plynu a chlazení. Pokud se aplikuje správný postup, procesní 

voda se zcela odpaří a působí jen jako vlhkost produktu. Specifická spotřeba vody je 

menší, neţ při mokré granulaci. [10] 

5. Emise ze zpracování strusky 

Při reakci vody s roztavenou struskou, zvláště se sirnými sloučeninami (CaS a MnS) se 

tvoří jak pára, tak difundují emise H2S a SO2. Tyto emise způsobují zápach a korozi. Aby 

se tento problém vyřešil, vyuţívají některé granulační závody kondenzaci výparů 

viz obr. č. 3. Kondenzát a voda z odvodněné strusky po ochlazení cirkulují. Důleţitost 

difundujících emisí se mění podle toho, jaká metoda se pro zpracování strusky pouţije. 

Emise mohou výrazně měnit od jednoho závodu k druhému, od jednoho cyklu zpracování 

strusky k druhému a v rámci jednoho cyklu úpravy strusky. Z toho důvodu je mnoţství 

dostupných emisních faktorů velké. 

Při granulaci strusky kolísají hodnoty emisí H2S od 1 aţ 320 g H2S/t surového ţeleza 

a 1 aţ 150 g H2S/t surového ţeleza pokud není struska chlazena vodou, ale je vystavena 

chladnému vzduchu, nastávají dlouhotrvající nízké emise hlavně H2S. Z hlediska sniţování 

znečištění to lze povaţovat za výhodu. 

Voda vyuţívaná ke granulaci a v procesu peletizace se můţe do značné míry zachycovat 

a opět vyuţívat. Tyto systémy mohou být provozovány tak, aby produkovaly velmi malé 

mnoţství odpadní vody. Pára, která vzniká v průběhu procesu, obsahuje tuhé hmotné 

částice, SO2  a H2S, které běţně unikají do atmosféry. Prováděly se testy pro opětné 

vyuţívání značného mnoţství tepla ze strusky, ale komerčně dostupný není v současné 

době ţádný systém. Existuje varianta rekuperovat energii v mnoţství asi 0,35 GJ/t 

surového ţeleza. Výroba kusové strusky z jam vede zpravidla k větším emisím SO2  a H2S, 

které můţe být obtíţněji regulovatelné. Úprava vodou můţe emise H2S ovlivnit. 
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Obr. č. 3: Granulace vysokopecní strusky s kondenzací kouřových výparů [40] 

6. Rozdělení strusek podle technologie vzniku 

6.1  Strusky z metalurgie železných slitin 

Odpadní strusky z výroby oceli a dalších ţelezných slitin spadají mezi takřka 

bezproblémové typy odpadů. Jejich konečné chemické a fázové sloţení (zatuhlá tavenina 

oxidů hliníku, vápníku, křemíku a hořčíku skelného charakteru, minimum kovů, 

nepřítomnost solí) činí z tohoto odpadu zcela stálý a nereaktivní materiál, nerozpustný ve 

vodě a velmi málo v kyselinách, který disponuje výbornými mechanickými vlastnostmi. 

Z tohoto důvodu jsou takovéto strusky hojně vyuţívány jako stavební materiál, po vhodné 

granulaci slouţí jako posypový materiál pro komunikace a v neposlední řadě nacházejí své 

uplatnění i v zemědělství jako součást hnojiv (bazické strusky v disperzní formě). Malou 

výjimku představují strusky z rafinačního tavení ocelí, které mohou obsahovat některé 

problémové sloţky, a tudíţ jsou obtíţně vyuţitelné. Jistá překvapení mohou v tomto 
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ohledu přinášet strusky z metalurgie chromniklových ocelí, které bývají provázeny 

zvýšeným obsahem chromu a niklu. Naprostou výjimku v oblasti černé metalurgie 

představují strusky, jejichţ sloţkou je karbid vápníku (sloučenina pouţívaná pro sníţení 

„propalu“ uhlíku v tavenině). Tyto odpadní strusky přirozeně reagují s vodou (sráţky, 

vzdušná vlhkost) za tvorby ethynu, čímţ je jejich přechovávání či skládkování spojeno 

s moţností vzniku nebezpečných situací (hoření, exploze). Tyto velmi reaktivní strusky 

mají nebezpečnou vlastnost číslo H3-A.  

Z výsledků rozborů souboru těchto strusek, které byly provedeny v laboratořích 

společnosti Analytické laboratoře Plzeň a.s. v uplynulých letech, vyplývá, ţe jejich reakcí 

s vodou dochází ke vzniku 200 litrů plynné fáze z jednoho kilogramu za hodinu, jejíţ 

převládající sloţkou je právě ethyn. Vodný výluh z uvedených strusek se vyznačuje velmi 

vysokým obsahem rozpuštěného organického uhlíku (aţ 1000 mg/l) a značným obsahem 

rozpuštěných látek, překračujícím limit III. výluhové třídy vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky. V jejich nativním stavu je tedy nutné dané 

strusky zařazovat jako odpad kategorie N-nebezpečný a nelze je odstraňovat ukládáním na 

skládky. Vhodným způsobem úpravy těchto strusek (odstraněním reaktivní sloţky řízeným 

„vyhašením“) se ale daný odpad můţe stát odpadem O-ostatní. [10, 11, 12] 

Tab. 5: Shrnutí strusek z metalurgie železných slitin 

Druh strusky Využití 

Ocelárenské strusky Bezproblémové: stavebnictví, posypy komunikací 

Bazické strusky Bezproblémové: zemědělské hnojivo 

Strusky z rafinačního tavení oceli Problematické vyuţití: obsah nebezpečných sloţek 

Strusky z metalurgie chromniklových ocelí Problematické vyuţití: obsah nebezpečných sloţek 

Strusky s obsahem karbidu vápníku Problematické vyuţití: nebezpečí exploze a hoření 

6.2  Strusky z metalurgie neželezných slitin 

Odpadní strusky z metalurgie neţelezných slitin představují oproti struskám z metalurgie 

ţeleza co do objemu menší, ale značně rozmanitější a problematičtější skupinu odpadů. 

Tento fakt je dán jak rozsáhlou škálou chemických látek a přípravků, pouţívaných jako 

struskotvorné přísady, tak zároveň i celou řadou sloučenin a reakčních produktů, které 

vznikají v průběhu tavícího procesu a stávají se součástí výsledné odpadní strusky.  
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Při výrobě olova se můţeme setkat v podstatě se dvěma – co do vlastností velmi 

rozdílnými – typy odpadních strusek. Pro strusky z letitého pouţívaného způsobu výroby 

olova je charakteristická jejich vysoká odolnost vůči působení okolních vlivů. Oba 

základní typy těchto strusek (struska a tzv. kamínek) jsou z hlediska vyluhovatelnosti 

vodou ve smyslu stávající legislativy řazeny do výluhové třídy II.a, potaţmo II.b a jejich 

vysokou rezistenci proti povětrnostním vlivům (sráţky, kolísání teploty, zvětrávání) 

dokazují například haldy, na které byly tyto strusky dlouhodobě ukládány.  

Naprosto odlišným příkladem jsou solné strusky, vznikající v procesu recyklace olova, 

potaţmo slitin olova. V důsledku pouţití struskotvorných příměsí na bázi alkalických 

síranů a chloridů jsou výsledné odpadní strusky charakterizovány vysokým podílem solí, 

který můţe dosahovat aţ 80 % hmot. Vodný výluh ze strusky pak následně překračuje aţ 

desetinásobně limity III. výluhové třídy v případě chloridů, síranů a rozpuštěných látek 

a výrazně jsou překračovány i limitní hodnoty arsenu, antimonu potaţmo dalších veličin 

výluhu. Ve svém nativním stavu proto můţe mít daný typ strusky nebezpečnou vlastnost 

číslo H13 (schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po jejich 

odstranění), vyvolanou vysokou vodivostí výluhu.  

Další problematickou skupinou jsou strusky z výroby nebo recyklace hliníkových slitin. 

Tento fakt vyplývá z pouţívaných rafinačních solí (alkalické chloridy, fluoridy) jako 

struskotvorných přísad a je obvykle znásoben přítomností některých reaktivních reakčních 

produktů (hydridy, nitridy, karbidy), vznikajících v průběhu tavení reakcí hliníku nebo 

jiných sloţek se struskou, s pecní atmosférou nebo s nečistotami v kovové vsázce. Odpadní 

strusky ve formě odlitých kusů ztuhlé taveniny vypadají sice na první pohled jako naprosto 

bezproblémový odpad, avšak ve skutečnosti se jedná o odpad s mnoha nebezpečnými 

vlastnostmi. 

Charakteristickou vlastností těchto strusek je jejich značný solný podíl na bázi alkalických 

chloridů, který se pohybuje okolo 50 aţ 70 % hmot. Vodné výluhy z daných strusek pak 

převyšují aţ desetkrát limity III. výluhové třídy obsahem chloridů a několikanásobně 

obsahem rozpuštěných látek, výrazně bývá překročena i limitní hodnota obsahu fluoridů. 

Vysokou reaktivitu vykazuje většina odpadních strusek z recyklace hliníkových slitin 

s vodou, kdy dochází ke vzniku nebezpečné plynné fáze (aţ 10 litrů z kilogramu za 

hodinu), jejíţ základ tvoří amoniak a vodík občas s příměsí methanu. Ve svém nativním 
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stavu se proto většinou jedná o odpady kategorie N-nebezpečný, které mají nebezpečnou 

vlastnost číslo H13 a obvykle i H12 a H3-A.  

Za zřejmě nejvíce problematickou skupinu odpadních strusek v současné době můţeme 

povaţovat strusky z recyklace hořčíkových slitin. Jejich základ tvoří vysoký podíl solné 

fáze na bázi alkalických chloridů (podle typu pouţívaného pecního agregátu 20 aţ 70 % 

hmotn.) a vodné výluhy ze strusek přesahují limity III. výluhové třídy aţ patnáctkrát 

obsahem chloridů a několikanásobně obsahem rozpuštěných látek.  

Největším problémem daného typu strusek je jejich extrémní reaktivita s vodou, která je 

způsobená jak přítomností reaktivních reakčních produktů z metalurgického zpracování ve 

strusce (především vysoké obsahy nitridů – obvykle důsledek rafinačního probublávání 

taveniny v peci dusíkem), tak reakcí zbytkových obsahů kovového hořčíku s vodou. 

V důsledku těchto skutečností dochází při kontaktu strusky s vodou ke vzniku velkých 

objemů plynné fáze (aţ 100 litrů za hodinu z jednoho kilogramu – podle typu tavebního 

procesu), jejímţ základem jsou amoniak a vodík, doprovázené příměsemi některých 

organických sloučenin.  

Doprovodným projevem reakce daných strusek s vodou je navíc velký vývin tepla: při 

laboratorním zpracování zhruba desetikilogramového odlitku takovéto strusky reakcí se 

100 litry vody došlo během necelé hodiny k nárůstu tepla reakčního systému aţ k bodu 

varu vody! Z toho důvodu je uváděný typ strusek jednoznačně odpadem kategorie N-

nebezpečný, vyznačující se nebezpečnými vlastnostmi číslo H13, H12 a H3-A (nebezpečná 

vlastnost č. 14 nebyla testována). Proto odpad v jeho nativním stavu nelze odstraňovat 

ukládáním na skládky. [13, 14] 

Tab. 6: Shrnutí strusek z výroby neželezných slitin 

Původ strusky Vlastnost 

Strusky z výroby oceli Takřka bezpečné, odolné vůči povětrnostním vlivů 

Strusky z recyklace olova Vysoký podíl solí, nebezpečné pro ŢP 

Strusky z výroby nebo 

recyklace hliníkových slitin 

Nebezpečné z důvodu přítomnosti rafinačních solí a reaktivnívh 

reakčních solí 

Strusky z recyklace 

hořečnatých slitin 

Nebezpečné, mají vysoký podíl solné fáze. Největším problémem 

je extrémní reaktivita s vodou => obrovský nárůst tepla 
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6.3 Metalurgická struska (vysokopecní a ocelárenská struska) 

Metalurgická struska vzniká při tavení a rafinaci kovů. Z tohoto pohledu strusku dělíme na 

vysokopecní, ocelárenskou a slévárenskou. Na povrchu lázně ve vysoké peci vzniká různě 

silná vrstva metalurgické strusky, ta je schopna vázat látky, které narušují zdárný průběh 

zpracování kovu. 

Je schopna k sobě vázat nekovové části, produkty nedokonalé oxidace, korozní částice, 

naplaveniny. Struska dokáţe navázat jen určitý počet molekul odpadní části taveniny, pak 

se stává hlušinou, před sléváním se důkladně odstraňuje staţením hladiny strusky.  

Většina metalurgických strusek obsahují sloučeniny kovů, které lze znovu vyuţít po 

recyklaci. Například ocelárenská struska obsahuje aţ 60 % ţeleza, dobře odstranitelného 

magnetickým odloučením. Pro mnohé provozovatele skládek odpadů je metalurgická 

struska vynikající materiál pro zpevnění tělesa skládky, ovšem jen do doby prvního deště. 

Strusky, obzvláště strusky z metalurgie neţelezných kovů, totiţ představují v poslední 

době velmi aktuální a problematickou mnoţinu odpadů. Coţ dokazují rozsáhlé databáze 

výsledků analýz a různých testů mnoha typů strusek.[15, 16] 

Tab. č. 7: Druh a specifické množství pevných odpadů/vedlejších produktů, které vznikají při kyslíkové 

výrobě oceli [40] 

pevné odpady/vedlejší produkty (kg/t tekuté oceli) 

odsířená struska 2 – 25 

konvertorová struska 100 – 130 

Výhozy 4 – 10 

hrubý prach a kaly z úpravy konvertorového plynu 3 – 12 

jemný prach a kaly z úpravy konvertorového plynu 9 – 15 

prach ze sekundárního odprášení 0,2 – 3 

struska ze sekundární metalurgie 2 – 16 

struska z plynulého odlévání 4 – 5 

okuje z plynulého odlévání 1,2 – 6 

stavební suť 0,8 – 6 

  



Eva Křepelková: Recyklace nekovových odpadů 

2011 Stránka 19 

 

Obr. č. 3: Jemná ocelárenská struska 

Frakce 0 - 8 mm. Vhodná pro použití: drenáže [39] 

 

 

Obr. č. 4: Středněhrubá ocelárenská struska 

Frakce 0 – 32 m . Vhodná pro použití: základové desky, terénní úpravy [39] 
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Obr. č. 5: Hrubá ocelárenská struska 

Frakce 40 – 120 mm. Vhodná pro použití: základové desky [39] 

 

 

Obr. č.6: Netříděná ocelárenská struska 

Frakce 0 – 300 mm. Vhodná pro použití: základové desky, terénní úpravy [39] 
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6.4 Struska indukčních elektrických pecí 

Elektrické indukční pece jsou určeny jen k přetavování a struska zde má za úkol 

ochraňovat tekutý kov před oxidací. V průběhu tavení je produkováno malé mnoţství 

strusky opalem vyzdívky a z nečistot uchycených na vsázkovém materiálu. Tato struska se 

po roztavení vsázky odstraní a nahradí skelnou ochrannou struskou. Strusku z elektrických 

obloukových pecí lze povaţovat za umělý kámen, podobný přírodnímu kameni, který 

obsahuje oxidy ţeleza, vápno, oxid křemičitý a ostatní oxidy. Strusky z EOP jsou význačné 

svou vysokou pevností, dobrou odolností vůči počasí a také vysokou odolností proti obrusu. Mají 

také vlastnosti, díky kterým jsou vhodné pro pouţití ve vodohospodářském stavitelství. Důleţitým 

aspektem pro vyuţití strusky z EOP všeobecně je stálost jejího objemu, která je odvislá od 

přítomnosti volného vápna. 

Většina strusek z jakostní nízkouhlíkové oceli má poměrně nízký obsah volného vápna a jsou 

vhodné při stavbě silnic, vodohospodářském stavebnictví a jako zemní podloţí. Rozhodujícími 

faktorem při jejich vyuţívání je tako to, ţe nemají negativní dopad na ţivotní prostředí. [17, 25, 

40] 

6.5 Odsiřovací strusky 

Odsiřování taveniny se realizuje přídavkem karbidu vápníku CaC3 nebo směsí vápna 

a kazivce (CaF2). Vzniklé strusky jsou heterogenní a roztavené jen částečně, obsahují 

sloučeniny síry rozpustné ve vodě a v případě pouţití karbidu vápníku jeho aktivní zbytky. 

Strusky musí být proto ukládány na zvláštních vodotěsných skládkách.[18, 40] 

Tab. č. 8: Chemické složení strusky z odsíření surového železa v hmotn. % [40] 

CaO: 27,0 Celkové Fe: 20,0 Cr2O3:  0,1 

SiO2: 18,0  Kovové Fe: 15,0 Volný CaO: 5 

Al2O3: 8,0 MnO:  0,5 Síra:  4 

MgO: 10,0 P2O5:  0,2 CaO/SiO2: 1,5 

Poměrně vysoký podíl síry a nedostačující mechanické vlastnosti neumoţňují optimální 

moţnosti vyuţití odsířených strusek. Částečně jsou vyuţívány k zakládání skládek nebo 

jako ochranné protihlukové bariéry, ale také jsou ukládány na skládku. 
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Graf č. 1: Využití strusky z odsíření surového železa v zemích EU [vlastní zpracování] 

6.6 Struska z pevných paliv 

Spalováním pevných paliv v tepelných elektrárnách a spalovnách odpadů vzniká zbytkový 

popel - struska. Aby se zabránilo tvorbě struskového špuntu ve spalovacím prostoru, jsou 

topeniště většinou teplotně řízena tak, aby byl popel roztaven a mohl být odveden jako 

tavenina. Struska je dále vedena do vodou ochlazovaných komor ke granulaci a odsíření 

karbidem vápníku. Granulát strusky je podobně jako metalurgické strusky pouţíván při 

stavbě pozemních komunikací a na výrobu tvárnic. V některých provozovnách bývají proto 

k palivu přidávány struskotvorné příměsi, které ulehčují tavení strusky.[19] 

6.7 Vulkanická struska 

Vulkanická struska vzniká vyvrţením lávy z magmatického prostoru zemského pláště 

a zemské kůry. Při vulkanické erupci, je část lávy oxidována působením okolní atmosféry 

a vodní páry a rozpadá se na vulkanickou strusku tmavě šedé aţ černé barvy s vysokým 

podílem ţeleza. Vulkanické strusky mají hodně pórovitou strukturu, coţ je dáno 

mnoţstvím unikajících vulkanických plynů v okamţiku jejich tvarování. Vzniká čistě 

přírodními pochody; usazeniny vulkanické strusky bývají odklízeny a dále se recyklují. 

[20] 
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Obr. č. 7: Vulkanická struska [20] 

7. Využití strusky 

Ročně je vyráběno velké mnoţství strusky, coţ vede k významným ekonomickým 

a ekologickým problémům co se týče jejich dalšího vyuţití. Mnohé strusky, zejména 

strusky ocelářské, slévárenské a strusky z výroby neţelezných kovů obsahují sloučeniny 

kovů, které mohou být metalurgicky recyklovány. Tyto strusky se dále zpracovávají, 

například některé slévárenské strusky obsahují aţ 60 % ţeleza, které je moţno magneticky 

separovat. Recyklování strusek tvoří významnou ekonomickou oblast hutní výroby. 

Jelikoţ je struska dobře zpracovatelná vibračními hutnícími prostředky a splňuje 

poţadavky technických podmínek pro návrhy a provádění staveb pozemních komunikací 

s pouţitím popílků a popelů a jiných technických předpisů, lze strusku vyuţívat do násypů 

zemních těles pozemních komunikací, zásypů rýh a kanalizačního potrubí, obsypů 

mostních opěr apod. Nízká objemová hmotnost strusky je velmi uţitečná především při 

stavbách násypových těles na málo únosném podloţí. Vzhledem k její vysoké smykové 

pevnosti lze strusku vyuţít i pro zásypy opěrných konstrukcí. [21] 

7.1  Struska jako stavební materiál 

Struska vypouštěná z pece struskovou výpustí (tzv. horní struska) i struska oddělená od 

surového ţeleza při odpichu (tzv. spodní struska) teče příslušnými ţlaby do nevyzděných 

ocelolitinových pánví o objemu 11 aţ 17 m
3
, které mají kuţelovitý tvar se zaobleným 
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dnem a jsou vyjímatelně umístěny na zvláštních ţelezničních podvozcích opatřených 

sklápěcím zařízením. Pánve se před plněním za tepla vystříkávají řídkou hlinito-vápenatou 

kaší, která po ztuhnutí zabraňuje přivaření surového ţeleza strţeného struskou a usnadňuje 

odstraňování skořepin z pánví po vylití tekuté strusky. 

Na moţnosti vyuţívání vysokopecní strusky ve stavebním průmyslu poukázal jiţ roku 

1859 F. Lurmann, který ji v rozdrceném stavu pouţil v jednom německém závodě při 

výrobě ţáruvzdorného materiálu. V roce 1862 objevil E. Lange hydraulické vlastnosti 

rychle ztuhlé strusky a stal se tak průkopníkem jejího vyuţívání při výrobě stavebního 

cementu. [22] 

V dnešní době se více neţ polovina veškeré vyrobené vysokopecní strusky upravuje 

granulací a získaný struskový písek – granulát slouţí převáţně při výrobě cementu, kde 

částečně nahrazuje přírodní slínek. Neţádanou příměsí strusky je síra, která se odděluje 

chemickou reakcí taveniny strusky s karbidem vápníku. Způsoby granulace strusky se dělí 

na mokré a polosuché. 

Při mokrém způsobu granulace je struska vylévána tenkým proudem vody do ţlabu 

s vodou nebo do vodní nádrţe, ze které se pak granulát odebírá drapákovým jeřábem. 

K tomu, aby se proud tekuté strusky rozbil na jemné částice o maximálním průměru 3-5 

mm, se do něj přivádí šikmo vzhůru proud vysokotlaké vody. Mokrého způsobu granulace 

je vyuţíváno v přímé návaznosti na struskové ţlaby u vysokých pecí, čímţ odpadá doprava 

tekuté strusky. 

Z ekonomických důvodů je výhodné, aby granulát obsahoval co nejméně vody, a této 

podmínce nevyhovují strusky silně přehřáté a vysoce zásadité. Důleţitou úlohu zde hraje 

teplota granulační vody, která má být co nejniţší. Sníţení obsahu vody v granulátu se 

dosahuje různými konstrukčními úpravami granulačního zařízení. 

Jakostnější výrobek je získáván polosuchým způsobem, jelikoţ obsahuje méně vody 

a klesají tak náklady na dopravu a sušení. Struska se vylévá tenkým proudem z pánve do 

mezipánve a z ní do granulačního ţlabu, do něhoţ se přivádí malé mnoţství vody o tlaku 

0,4 – 0,5 MPa. [23] 

Proud ochlazené, nikoli však ztuhlé strusky padá na lopatky rychle se otáčejícího bubnu, 

kde se rozbíjí na jemné částice odhazované do značné vzdálenosti (aţ 20 m) od bubnu. 

Granulát se při letu vzduchem ochlazuje a zbavuje se částečně vody. 
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Mnohdy bývá struska také vlhčena, aby se zabránilo přílišnému prášení při manipulaci. 

Dodatečná vlhkost můţe nepříznivě ovlivnit rychlost reakce, např. tuhnutí betonu, kde 

nedochází k opětovnému sušení betonové směsi. 

V cementárnách se vysušený granulát rozemílá buď selektivně, nebo kolektivně se 

slínkem. Účelem granulování strusky však není jen získávání drobných zrn, ale především 

docílení hydraulických vlastností strusky. Se zvyšujícím se obsahem granulované strusky 

v portlandském cementu se příznivě ovlivňují některé jeho stavební charakteristiky, jako 

například dodatečně silné tvrdnutí betonu, malý vývin tepla při tvrdnutí a vysoká vzdornost 

proti chemickým působením vody a půdy. Podle podílu pouţité granulované strusky se 

rozlišují cementy ţelezoportlandské s maximálně 30 hmotnostními % strusky 

a vysokopecní s 31 aţ 85 hmotnostními % strusky. K tvrdnutí portlandského cementu 

s přídavky granulované strusky je však nezbytný aktivátor. Hydraulická hodnota 

granulované strusky podmíněná sklovitou strukturou zrn vzrůstá s obsahy Al2O3, CaO 

a CaS a klesá s rostoucími obsahy SiO2, MnO a FeO. MgO můţe do určité míry nahradit 

CaO, avšak při vyšších obsazích MgO ve strusce vzrůstá její krystalizační schopnost a je 

proto nutná velmi vysoká ochlazovací rychlost. [24] 

Hydraulická schopnost rychle ztuhlé vysokopecní strusky se někdy vysvětluje 

tzv. utajenou energií, která má být podle některých názorů v mezích 290 aţ 335 kJ · g
-1

 , je 

však pravděpodobnější, ţe tato její vlastnost vyplývá ze strukturních zvláštností. K jejímu 

rychlému měření slouţí metody zaloţené na pouţití ultrafialového světla a na fázové 

kontrastní mikroskopii. 

Druhým nejrozšířenějším způsobem zpracování vysokopecní strusky je výroba 

struskového štěrku. K tomuto účelu slouţí poměrně rozsáhlé, 2 aţ 3 m hluboké jámy 

obdélníkového tvaru, které se postupně zaplňují nepříliš tlustými vrstvami tekuté strusky. 

K tomu, aby došlo k chlazení těchto vrstev, napomáhá přívod malého mnoţství vody, 

avšak vţdy aţ po jejich úplném ztuhnutí. Ochlazená a zcela vykrystalizovaná struska se 

potom těţí pomocí lţícového bagru, magneticky se zbavuje náhodného surového ţeleza 

obsaţeného ve strusce, načeţ se drtí v kuţelových drtičích a třídí podle kusovosti. 

Struskový štěrk má vlivem plně rozvinuté krystalické struktury vysokou pevnost v tlaku 

přibliţující se pevnosti přírodního štěrku a je proto vhodným stavebním materiálem 

v silničním a ţelezničním stavitelství. K výrobě štěrku však není vhodná příliš zásaditá 

struska, protoţe je u ní nebezpečí výskytu rozpadavé modifikace Ca2SiO4 (larnitu). 
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Zpěněná struska se pouţívá pro výrobu lehčených stavebních panelů a získává se 

naléváním tekuté strusky do důlku, který je 20 – 30 cm hluboký, jejíţ dno je zpevněno 

jílem a opatřeno systémem vertikálně uspořádaných vodních trysek. Při jednorázovém 

nalití strusky je tryskami přiváděno omezené mnoţství vody, která se postupně mění v páru 

a vytváří v tuhnoucí strusce výdutě a póry. Další zpracování ztuhlé strusky je velmi 

podobné výrobě struskového štěrku. 

Tzv. hutní pemza, ze které se vyrábějí ultra lehké stavební dílce přídavkem cementu 

a vody, se získává zpěňováním strusek, které mají vysokou teplotu a niţší obsahy 

zásaditých oxidů.[26] 

Shrnutí využití strusky ve stavebním průmyslu 

 Násypy zemních těles pozemních komunikací 

 Zásypy opěrných konstrukcí 

 Zásypy a obsypy inţenýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) 

 Zásypový materiál při zúrodnění vytěţených prostranství po těţbě nerostných 

surovin (povrchové doly, pískovny, lomy) 

 Terénní úpravy nebo rekultivace pozemků zasaţených antropogenní činností 

 Jako ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků [27] 

7.2 Struska jako tepelná izolace 

Vysokopecní struska je také přetavována s některými horninami v pecích, které jsou velmi 

podobné tavícím pecím k přetavování surového ţeleza, kde je tavenina při vypouštění 

z pece rozfoukávána přehřátou vodní párou nebo horkým stlačeným vzduchem. Produktem 

jsou dlouhá strusková vlákna, která se lisují a prošívají do tvaru rohoţí a slouţí tak jako 

tepelná izolace energetických rozvodů. Přídavkem fenolové pryskyřice při lisování těchto 

vláken za tepla se vyrábí desky s výbornými tepelně – izolačními vlastnostmi. 

Vysokopecní struska má široké moţnosti uplatnění, pouţívá se dále při výrobě skla, 

keramických předmětů a ţáruvzdorných vláken. [28] 
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7.3 Struska jako umělé hnojivo 

Jako umělé hnojivo je vyuţívána tzv. Thomasova struska. Tato struska je čistě minerálního 

původu a získává se jako odpad při odstraňování fosforu z ţeleza při moderní výrobě oceli 

dle Gilchrist – Thomasova procesu. Struska je jemně mleta a vyuţívána jako fosforečné 

zemědělské hnojivo. Její účinnost při hnojení je závislá na mnoţství přítomné kyseliny 

křemičité a stupni rozdrcení. [29, 30] 

7.4 Struska jako pojivo 

Různé druhy strusek jsou latentně hydraulickými látkami (LHL), které nejsou schopny 

hydratovat a tudíţ vykazovat zpevňovací charakter jen působením vody. Více či méně lze 

hydratační reakce strusek iniciovat ve směsi s portlandským cementem, kde se aktivátorem 

stávají vznikající Ca(OH)2 nebo sádrovec, plnící v portlandských cementech úlohu 

regulátoru hydratačních procesů.  

Dalším způsobem aktivace strusek a jiných LHL, vedoucích k hydratačním dějům 

a tvrdnutí systémů, je působení roztoků sloučenin alkalických kovů – hydroxidů, uhličitanů 

a především křemičitanů (vodních skel).[31, 32] Podmínkou úspěšnosti této alkalické 

aktivace je zejména skelný stav strusek či jiných LHL (elektrárenské popílky apod.). 

Četnost a také kvalita skelné fáze závisí na rychlosti chlazení strusky, vstupní teplotě 

struskové taveniny a na jejím chemickém sloţení, především dostatečném zastoupení 

sklotvorných oxidů ( SiO2, ale také Al2O3, oxidů Ti a Mn apod.). V roztocích, kde pH 

přesahuje hodnotu 12 (silně alkalické roztoky), nastává rozpouštění skelné fáze a sráţení 

hydratačních produktů. Podle sloţení struskové taveniny nejdříve vznikají 

topochemickými reakcemi hydráty různého sloţení v soustavě CaO-SiO2-H2O, 

označované jako C-S-H fáze, zabezpečující počáteční zpevňování hydratujících směsí. 

Vedle nich vznikají hydratované alkalické alumosilikáty velmi podobné zeolitickým 

minerálům, které postupně rekrystalizují a poskytují fáze neobyčejně stálé, s velkou 

chemickou odolností, přispívající k tvorbě zatvrdnutého produktu s výbornými 

pevnostními parametry. Posloupnost a rozsah těchto hydratačních dějů je kromě 

uvedených popisů strusky závislý na granulometrickém sloţení (resp. měrném povrchu) 

strusky, kvalitě, druhu a dávce aktivátoru, vodním součiniteli záměsí (mnoţství čerstvého 

betonu) a podmínkách při hydrataci, zejména teplotě a vlhkosti okolní atmosféry. [33] 
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7.5 Využití strusky v pyrometalurgickém procesu 

Strusky jsou nepostradatelným nástrojem pro pyrometalurgický průmysl a slouţí k extrakci 

a čištění kovů. V pyrometalurgickém průmyslu se pouţívají k zabránění oxidaci kovu 

prostřednictvím kontaktu se vzduchem, k redukci tepelných ztrát, které způsobuje 

ultrafialové záření, a k odstranění nečistot z roztaveného kovu. [34] Po oddělení tekuté 

strusky z kovu je ochlazena na teplotu okolí. Ochlazení probíhá buď pouţitím vody, 

procesem peletizace a nebo pomalým ochlazováním na vzduchu. Chlazení strusky je 

spojeno se vznikem velkého mnoţství vedlejších produktů. Největším producentem strusky 

je ţelezárenský a ocelárenský průmysl s produkcí 400 milionů tun strusky v roce 2006. 

Přibliţně dvě třetiny této strusky pochází z procesů ve vysokých pecích, zatímco zbývající 

třetina pochází z ocelárenských procesů. [35] 

Aby se zabránilo ekonomickým problémům a nákladům spojených se skládkováním, jsou 

strusky vyuţívány jako sekundární zdroje. (viz obr. 6) prvním krokem v úpravě strusky je 

často vyuţití vzácných a nebezpečných kovů ze strusky. Kovová frakce můţe být 

navrácená mechanickými nebo fyzikálními procesy zahrnujícími drcení, magnetickou 

separaci nebo flotaci. [36] 

 

Obr. 8: Celkový přehled fází zpracování strusky. [36] 
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Pokud jsou hladiny dostatečně vysoko, můţe být struska pouţita jako spotřební surovina 

pro redukční procesy za vysokých teplot nebo v procesech louţení k obnovení 

oxidovaných kovů. Zbývající struska je ukládána na skládky nebo se recykluje jako 

sekundární zdroj. 

8. Komparace využití strusek v ČR a v zemích EU 

Recyklace a vyuţívání odpadů jsou v zemích EU velmi rozšířené. V zemích, jako je 

Dánsko, Nizozemsko a Francie, se opětovně vyuţívají prakticky všechny materiály 

z vozovek, z demolic stavebních konstrukcí, ze spaloven komunálních odpadů, strusky 

a další odpady. 

Se zřetelem na technickou vyspělost v zemích západní Evropy a v nových členských 

státech EU a státech, které s nimi sousedí, bylo v rámci projektu SAMARIS rozhodnuto 

připravit technické souhrny moţných technologií s vyuţitím odpadních hmot pro stavby 

a opravy silnic. Technické souhrny mají slouţit správcům a investorům staveb a oprav 

silnic k informovanosti v dané oblasti. Technické přehledy jsou propracovány pro všechny 

uvedené průmyslové a stavební odpady. 

Na základě porovnání stavu recyklace průmyslových odpadů v některých zemích EU lze 

jednoznačně konstatovat, ţe tvorba jednotného systému posuzování jakosti recyklátů 

z průmyslových odpadů v podmínkách České republiky dosud výrazně zaostává.  

Významnou úlohu by v řešení současné situace mělo sehrát i nově ustanovené Evropské 

sdruţení jakosti pro recyklaci (European Quality Association for Recycling e.V.) a jeho 

aktivity na evropské úrovni. [41] 

8.1 Situace v EU 

V současné době je využíváno zhruba 85 % vyprodukované strusky v kyslíkových 

konvertorech. Tato struska nachází hlavní uplatnění: ve stavebnictví 42 %, pro hutní 

pouţití 17 %, jako hnojivo 16 % a sypkého materiálu 10 %. 
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Graf č.2: Využití vysokopecní strusky v zemích EU [vlastní zpracování] 

S ohledem na strusky vyrobené v elektrických obloukových pecích, jsou k dispozici 

údaje pouze pro Německo. To ukazuje, ţe tyto strusky nacházejí využití jen asi ze 70% 

a to z důvodu menšího mnoţství vyrobené strusky. Hlavní oblasti pouţití jsou: stavebnictví 

66 % a hutnictví 4 %. 

 

Graf č. 3: Využití strusky z kyslíkových konvertorů v zemích EU [vlastní zpracování] 
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8.2 Situace v ČR 

Objemy vyprodukovaných recyklátů vyrobených z průmyslových odpadů je velmi náročné 

přesněji určit. Jedním z rozhodujících faktorů je pravděpodobně ten, ţe oficiální 

„Informační databáze odpadového hospodářství“ (ISOH), vedená z pověření Ministerstva 

ţivotního prostředí Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, nemůţe obsahovat 

všechna data. 

Jelikoţ nejsou k dispozici data o mnoţství produkce strusky na území celé ČR, vyuţiji 

v následujícím grafu č. 4 hodnoty získané od společnosti Vítkovické ţelezárny, a.s. jakoţto 

jednoho z největších producentů strusky v ČR k popisu vývoje recyklace strusky na území 

ČR. 

Tab. č. 9: Přehled vyprodukované a zpracované strusky v EOP [43] 

Rok Vyprodukované 

množství strusky (t) 

Využité množství 

strusky (t) 

Procentuální 

využití strusky 

(%) 

Poplatek za 

zneškodnění 

strusky 

(Kč/t) 

2005 37 113 16 290 43,9 110 

2006 54 507 29 015 53,2 70 

2007 73 907 37 800 51,1 60 

2008 72 242 36 125 50,0 60 

2009 36 133 18 000 49,8 60 

 

 

Graf č. 4: Využití strusek z EOP v ČR [vlastní zpracování] 
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Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, ţe mnoţství recyklované strusky v posledních 

letech v ČR příliš nekolísá a pohybuje se kolem 50 %. Tato hodnota je však hluboko pod 

průměrem zemí EU, které vyuţijí pro recyklaci cca 85 % vyprodukované strusky.  

Oblastní analýzy zaměřené na výzkum strusky v období 1996 – 2004 ukazují, ţe otázky 

recyklace strusky získaly důleţitost, která se odráţí v rostoucím povědomí o udrţitelné 

výrobě a procesech šetrných k ţivotnímu prostředí.  

V rámci tohoto výzkumu je kladen důraz především na hledání a vyhodnocování produktů 

obsahujících strusku jako jsou např.:  

 Hutní toky 

 Cement 

 Kameniva pro výstavbu silnic 

 Půdních látek a hnojiv [37] 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zaměřit se na moţnosti zpracování a vyuţití strusek. Dříve se otázkou 

vyuţití strusek nikdo příliš nezabýval, téměř veškerá struska byla ukládána na skládky bez 

úprav a bez ohledu na další moţnosti jejího vyuţití. V současné době však stále více roste 

poptávka po tomto dříve takřka nevyuţitelném odpadu, kterým je právě struska a to hlavně 

z jednoho prostého důvodu – je stále méně a méně místa pro trvalé uloţení odpadů. Proto 

se hledají stále nové způsoby úpravy, zpracování a následného vyuţití strusek. V dnešní 

době struska nachází největší uplatnění ve stavebnictví jako zásypový a obsypový materiál 

inţenýrských sítí, přidává se do cementu, slouţí jako pojivo a část vysokopecní strusky je 

opět vyuţívána ve výrobním procesu. Otázka vyuţívání strusek nejenom vysokopecních se 

stává v současné době velmi častou otázkou a to z důvodů rostoucích cen za uloţení 

odpadů na skládky a také nedostupnosti míst pro ukládání odpadu. Z čehoţ plyne, ţe 

v následujících letech by se měl zvýšit nebo alespoň vyrovnat ekonomický rozdíl v ceně za 

uloţení strusky na skládku a ceně za opětovné zpracování a následné vyuţití strusky. 

Ve své práci jsem se zaměřila hlavně na situaci v zemích EU a ČR a porovnala tyto dva 

výsledky. Zatímco v zemích EU je situace uspokojivá, vyuţívá se zde opětovně téměř 

85 % vyprodukované strusky, v ČR uţ je situace podstatně horší. V ČR opětovně 

vyuţijeme jen kolem 50 % vyprodukované strusky, coţ je oproti situaci v EU propad téměř 

o 35 %. 
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