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Abstrakt 

Cílem disertační práce bylo ověřit moţnost úpravy velkoobjemových vedlejších 

prŧmyslových produktŧ (dále VPP) pro jejich pouţití v kompozitních stavebních 

materiálech. Mezi největší producenty velkoobjemových vedlejších prŧmyslových 

produktŧ patří elektrárny, teplárny a hutní podniky a proto byly pro tento účel vybrány 

vzorky vysokoteplotních a fluidních popelŧ a popílkŧ, vysokopecní strusky 

a konvertorového kalu 

Disertační práce byla zaměřena na optimalizaci skladby kompozitní hmoty, vzniklé 

kombinací maximálního obsahu těchto materiálŧ s minimálním mnoţstvím klasického 

pojiva (cementu nebo vápna), splňující poţadavky technologické i ekologické vhodnosti 

pro výrobu umělého kameniva studenou cestou.  

V rámci disertační práce byla provedena analýza vstupních komponent, její 

vyhodnocení a následně návrh úpravy komponent. Byla navrţena rámcová skladba hmoty 

pro laboratorní zkoušky, které byly prováděny na zkušebních tělesech – válečcích, 

připravených podle navrţeného obsahu jednotlivých komponent. Po vyhodnocení 

laboratorních zkoušek byly vybrány nejvhodnější receptury, na základě kterých byly 

na peletizačním talíři vyrobeny pelety pro poloprovozní zkoušky. Kromě testŧ 

technologické vhodnosti byly provedeny na vybraných peletách i testy ekologické 

vhodnosti. Zároveň bylo bráno v úvahu i ekonomické hledisko, spočívající zejména 

v jednoduché úpravě a minimálním počtu komponent.  

Na základě vyhodnocení dosaţených vlastností je navrhováno vyuţívání 

vyrobeného umělého kameniva zejména do následujících oblastí: Do betonu (umělé 

kamenivo s převahou konvertorového kalu), do lehkého betonu (umělé kamenivo 

s převahou vysokoteplotního popílku) a do konstrukčních vrstev podlah nebo stropŧ, jako 

náplň tepelně izolačních příčkových dílcŧ (umělé kamenivo s převahou fluidního popílku). 

 

Klíčová slova: odpadní a zbytkové materiály, umělé kamenivo, ekologická 

vhodnost, technologická vhodnost, pelety 
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Abstract  

The aim of dissertation work was verification of possible adjustment of bulk cargo 

industrial by-products for its utilisation in composite building materials. The biggest 

producers of bulk cargo industrial by-products are power stations, heat stations and 

metallurgical companies and therefore were choiced for this purpose samples of high-

temperature and fluidized ashes and fly ashes, blast furnace slag and converter mud. 

The dissertation work was oriented on optimalization of composited masses 

composition, which arised by combination of maximal content of these materials with 

minimal.quantity of classical binder (cement or lime), meeting technological and 

ecological suitability requirements for cold way of artificial aggregate production. 

There was performed analysis of input components in terms of dissertation work, 

its evaluation and subsequently proposal of components adjustment. The frame 

constitution of mass for laboratory tests was proposed. The laboratory tests were provided 

on test specimens – rollers, which were prepared according to proposed content of 

particular components. The optimal prescriptions was choiced after evaluation of these 

tests. There were manufactured pellets on pelletizing plate for pilot plant experiments. 

Except technological suitability tests was performed on choiced pellets also ecological 

suitability tests. The economical staindpoint was simultaneously taken into account in 

consideration (simple adjustment and minimal number of components).  

On the base of achieved properties is proposed utilization of manufactured artificial 

aggregate namely to the concrete (artificial aggregate with majority of converter mud), to 

the lightweight concrete (artificial aggregate with majority of high - thermal fly ash) and to 

the constructional layers of floors or ceilings, like filling thermal insulating crossbar 

elements (artificial aggregate with majority of fluidized fly ash). 

 

Keywords: waste and residual materials, articicial aggregate, ecological suitability, 

technological suitability, pellets 
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Motivace 

Snaha o co nejefektivnější vyuţití velkoobjemových odpadních a zbytkových 

materiálŧ jako druhotných surovinových zdrojŧ je jedním z hlavních trendŧ v oblasti péče 

o ţivotní prostředí. Vyuţívání druhotných surovin bylo v minulosti v České republice 

nedostatečné především z dŧvodu nízké ceny za ukládání odpadu na skládky v porovnání 

s moţnostmi jeho recyklace a vyuţití. Zvyšující se poplatky za skládkování, omezení 

skládkových ploch a omezení čerpání přírodních zdrojŧ jsou významnými argumenty pro 

vyuţívání těchto materiálŧ. Dalším faktorem jsou i stále se zvyšující náklady na dopravu 

přírodních surovin ze vzdálenějších lokalit, které by mohly být redukovány při vyuţití 

odpadních a zbytkových materiálŧ v místě potřeby. 

Podpora vyuţívání odpadních a zbytkových materiálŧ má oporu i v současné 

evropské a české legislativě, která klade dŧraz na prevenci vzniku odpadŧ a také na 

efektivní vyuţívání těchto materiálŧ jako cenného zdroje surovin. Pokud se týká 

velkoobjemových vedlejších prŧmyslových produktŧ (VPP), je v současné době přejímána 

evropská tendence jejich zařazení jako druhotné suroviny pro další výrobu, pokud tyto 

splňují specifikované poţadavky. 

Jednou z moţných oblastí vyuţití VPP je oblast stavebnictví, především oblast 

výroby stavebních hmot. Výše uvedené skutečnosti mě vedly k ověření moţnosti vyuţití 

vybraných VPP v této oblasti, konkrétně při výrobě umělého kameniva studenou cestou 

s cílem minimalizace obsahu klasického pojiva. 
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1. ÚVOD A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Současným trendem ve vyspělých zemích je snaha o co nejefektivnější vyuţití 

velkoobjemových odpadních a zbytkových materiálŧ jako druhotných surovinových 

zdrojŧ. Jedním z významných argumentŧ pro vyuţívání těchto materiálŧ je 

neobnovitelnost a nepřemístitelnost primárních surovin. Ve velkoplošných, především 

chráněných územích, byl zaznamenán významný pokles těţby nerostných surovin. 

Povolení těţby dalších stavebních surovin mŧţe narazit na střety zájmŧ mezi těţebními 

společnostmi, vlastníky jednotlivých pozemkŧ a jinými subjekty (např. místní 

samosprávou, ekologickými organizacemi, aj.). Vyuţívání odpadních a zbytkových 

materiálŧ mŧţe být navíc provázeno úsporami energie ve srovnání s výrobou produktŧ 

z klasických surovin.  

Nedostatečné vyuţívání druhotných surovin v České republice bylo v minulosti 

dáno především nízkou cenou za ukládání vzniklého odpadu na skládky v porovnání 

s moţnostmi jeho recyklace a vyuţití. V dnešní době je společnost nucena hledat moţnosti 

vyuţití vznikajících velkoobjemových odpadních materiálŧ nejen zvyšujícími se poplatky 

za skládkování, ale i nedostatkem vhodných a kapacitně dostačujících ploch určených pro 

skládky. Podpora vyuţívání odpadních a zbytkových materiálŧ má oporu i v současné 

evropské a české legislativě, která klade dŧraz na prevenci vzniku odpadŧ a také na 

efektivní vyuţívání těchto materiálŧ jako cenného zdroje surovin. Pokud se týká 

velkoobjemových vedlejších prŧmyslových produktŧ (dále VPP), je v současné době 

přejímána evropská tendence jejich zařazení jako druhotné suroviny pro další výrobu, 

pokud tyto splňují specifikované poţadavky 

Jednou z moţných oblastí vyuţití těchto materiálŧ je oblast stavebnictví, především 

oblast výroby stavebních hmot. 

Při vytváření stavebních hmot hrají zásadní roli vlastnosti vstupních materiálŧ – 

surovin, které mají být k přípravě určité konkrétní stavební hmoty pouţity. Proto je nutno 

detailně poznat jejich chemické, fyzikálně chemické, fyzikálně mechanické a ekologické 

vlastnosti. Na základě tohoto poznání lze zvolit nejvhodnější zpŧsob jejich technologického 

zpracování s cílem dosaţení výsledných poţadovaných technických a ekologických vlastností 

konkrétního typu stavební hmoty či výrobku ve vazbě na jejich uţitnou trvanlivost, účel 

a prostředí, pro které jsou určeny. 
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Takto je třeba postupovat vţdy, kdyţ chceme dosáhnout kvalitních parametrŧ 

výsledné stavební hmoty na bázi klasických surovin. V mnohem širší míře to však platí pro 

případy, kdy je ve funkci druhotné suroviny pouţit netradiční materiál - prŧmyslové 

odpadní a zbytkové materiály z rŧzných prŧmyslových odvětví. Mŧţe slouţit jako částečná 

či plná náhrada za surovinu klasickou, nebo je dokonce do technologií vnášen cíleně pro 

některé své mimořádné vlastnosti, které mohou dokonce zlepšit výsledné parametry 

vytvářené stavební hmoty ve srovnání se stavem, kdy byly pouţity pouze suroviny 

klasické.  

Odpadní a zbytkové materiály jako druhotné suroviny však mohou do výsledné 

hmoty vnášet vedle svých ţádoucích vlastností i negativní vlivy, projevující se v těchto 

hmotách negativním zpŧsobem, jako je např. sníţená stabilita technických a/nebo 

ekologických vlastností těchto hmot v dlouhodobém časovém horizontu. Výše zmíněné 

souvislosti jsou tedy dŧvodem pro zvýšenou míru pozornosti, kterou je třeba věnovat 

vstupním surovinám, jsou-li jejich součástí suroviny druhotné. 

1.1 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce je ověřit moţnost úpravy velkoobjemových vedlejších 

prŧmyslových produktŧ pro jejich pouţití v kompozitních stavebních materiálech. Mezi 

největší producenty velkoobjemových vedlejších prŧmyslových produktŧ patří elektrárny, 

teplárny a hutní podniky a proto byly pro tento účel vybrány vzorky vysokoteplotních a 

fluidních popelŧ a popílkŧ, vysokopecní strusky a konvertorového kalu. Z dosavadních 

výsledkŧ a poznatkŧ výzkumu vyplývá, ţe výše uvedené vedlejší prŧmyslové produkty 

jsou vhodným alternativním anorganickým materiálem pro pouţití v prŧmyslu stavebních 

hmot. 

Ve své disertační práci se zaměřuji na optimalizaci skladby kompozitní hmoty, 

vzniklé kombinací maximálního obsahu těchto materiálŧ s minimálním mnoţstvím 

klasického pojiva (cementu nebo vápna), splňující poţadavky technologické vhodnosti pro 

výrobu umělého kameniva studenou cestou. Navazujícím poţadavkem je dále testování 

ekologické vhodnosti umělého kameniva ve vazbě na účel a prostředí vyuţití. 
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Výsledkem práce je naplnění následujících dílčích cílŧ: 

 

1. Přehled poznatkŧ o vybraných vedlejších prŧmyslových produktech . 

2. Přehled moţnosti vyuţití vybraných VPP ve výrobě stavebních hmot 

a v dopravním a pozemním stavitelství. 

3. Přehled charakteristik kameniv. 

4. Analýza poţadavkŧ pro umělé kamenivo z hlediska technologie výroby studenou 

cestou. 

5. Metodický postup pro ověření vhodnosti VPP pro výrobu umělého kameniva 

studenou cestou. 

6. Optimalizace úpravy a skladby vybraných VPP pro výrobu umělého kameniva na 

základě provedených laboratorních zkoušek kompaktovaných hmot ve tvaru 

zkušebních válečkŧ. 

7. Testy technologické a ekologické vhodnosti u pelet vyrobených z vybraných 

receptur. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH 

PRODUKTŮ (VPP) 

Vyuţití vedlejších prŧmyslových produktŧ ve výrobě stavebních hmot vyţaduje 

vyřešení celé řady problémŧ. Odlišný charakter těchto materiálŧ znamená především 

široké spektrum rŧzných vlastností, které ovlivňují charakter budoucí stavební hmoty. 

Obecně lze pro stanovení vyuţitelnosti rozdělit VPP do následujících kategorií: 

- ekologicky inertní VPP – produkované v největších objemech, nejsou zdravotně 

závadné. Jejich fyzikální a chemické vlastnosti v převáţné většině splňují všechny 

poţadavky pro vyuţití v běţné výrobě. Cílem je jejich zapracování do vhodných 

stavebních produktŧ s odpovídajícími uţitnými vlastnostmi. 

- VPP s obsahem toxických sloţek snáze zpracovatelných – produkované ve velkých 

objemech. Přestoţe obsahují toxické sloţky, jsou po stránce fyzikálních a chemických 

vlastností vhodné pro běţnou výrobu. Cílem je zajistit stabilizaci toxických sloţek 

v pevné matrici výsledné hmoty. 

- VPP s obsahem toxických sloţek obtíţně zpracovatelných – produkované v menších, 

ale stále významných objemech. Kromě obsahu toxických sloţek nesplňují VPP ani 

poţadavky na fyzikální a chemické vlastnosti, ani jiné poţadavky pro vyuţití v běţné 

výrobě. Proto je lze vyuţívat pouze v malých mnoţstvích a jejich zpracování je 

náročné po ekologické, ale zejména po ekonomické stránce. Cílem je stabilizace 

toxických sloţek v pevné matrici, vyhovující technologická zpracovatelnost výsledné 

hmoty a dosaţení poţadovaných výsledných vlastností výrobku. 59  

Tato disertační práce je zaměřena především na VPP z druhé skupiny. 

2.1 Popel a popílek 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0-1 mm, který je 

zachytáván v odlučovačích. Je to heterogenní materiál tvořený částicemi s rozdílnými 

fyzikálními, chemickými, mineralogickými a technologickými vlastnostmi, které jsou 
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determinované a ovlivňované především kvalitou spalovaného uhlí a technologií 

spalovacího procesu (typ topeniště, technické řešení spalování, zpŧsob odlučování). 38  

Jedná se o částice sestávající převáţně z SiO2 a Al2O3 a obsahující nejméně 25 % aktivního 

SiO2, který zajišťuje pucolánovou aktivitu (latentní hydraulicitu). Jedná se o schopnost 

reakce amorfního oxidu křemičitého s Ca(OH)2 za vzniku hydratovaných křemičitanŧ 

vápenatých, které mají pojivé vlastnosti. Vzhledem k této schopnosti mŧţe být popílek 

počítán do skupiny příměsí vykazujících hydraulickou aktivitu podobnou cementu. 

Popílky dělíme na popílky z vysokoteplotního spalování v klasických kotlích 

a popílky a popely z fluidní technologie spalování. 

Popílky z vysokoteplotního spalování 

Popílky z vysokoteplotního zpŧsobu spalování při teplotách cca 1400 - 1600 ºC se 

vyznačují především obsahem β - křemene a mullitu (3Al2O3.2SiO2). Obsahují rovněţ 

sklovitou fázi (její mnoţství je zpravidla vyšší neţ 50 %), která zásadním zpŧsobem 

ovlivňuje reaktivitu popílkŧ s vápnem nebo cementem jak za normálních podmínek, tak za 

zvýšené teploty a tlaku při hydrotermálním tvrzení. Mullit se zúčastňuje reakce pouze ve 

velmi malé míře, a to výhradně za hydrotermálních podmínek. 

Popílek z vysokoteplotního spalování sám o sobě není hydraulický - není schopen 

reagovat s vodou. Je-li však mísen s hydroxidem vápenatým (např. z cementu), reaguje 

a vytváří stejné produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce se liší dle typu 

a druhu popílku a je označována jako pucolanita. V popílku, který byl skladován delší 

dobu ve vlhku mŧţe být pucolánový účinek porušen. 

Základními poţadovanými technickými parametry jsou ztráta ţíháním, obsah SiO2, 

obsah celkové síry a chloridŧ, dodrţení limitní hranice obsahu radioaktivních nuklidŧ 

a přítomnosti toxických látek a těţkých kovŧ v sušině i ve vodních výluzích. Kritéria pro 

některé parametry se v závislosti na účelu vyuţití popílku liší. 

Fluidní popely a popílky 

Fluidní popely a popílky vznikají při odsiřování spalin zaloţeném na přímém 

smísení paliva s odsiřovacím činidlem (zpravidla vápencem, popř. dolomitem) před 

spalováním nebo v jeho prŧběhu. Mleté palivo s přísadou vápence (příp. dolomitu) se 

spaluje v cirkulující vrstvě při teplotě 850 °C. V prŧběhu disociačního procesu se váţe 
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z paliva uvolňovaný SO2 na CaO a po následné oxidaci se tvoří CaSO4. Odsiřovací procesy 

mají značný význam z ekologického hlediska, neboť v dŧsledku přítomnosti oxidu 

siřičitého v atmosféře vznikají velmi škodlivé tzv. kyselé deště. Elektrárenské popely 

a popílky z fluidního spalování se vyznačují vedle obsaţeného β - křemene jistým podílem 

nerozpustného anhydritu, částečně rozloţených jílových minerálŧ, příp. volného CaO 

a hematitu. Vzhledem k tomu, ţe teploty spalování jsou při fluidních procesech niţší neţ 

při vysokoteplotním spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce 

páleného vápna, a je tedy reaktivní. Tyto popely a popílky neobsahují mullit. Pro fluidní 

popely a popílky je téţ charakteristický nízký obsah taveniny. Protoţe fluidní popely 

a popílky obsahují na rozdíl od popílkŧ klasických vyšší mnoţství volného CaO (15-35 %) 

a mají vysoký obsah SO3 (7-18 %), je jejich vyuţití zpŧsobem stejným jako u popílkŧ 

vysokoteplotních prakticky nemoţné. 

Kaţdá fluidní spalovací jednotka dále zpravidla produkuje fluidní popely a popílky 

dvojího druhu: loţový popel z prostoru ohniště a popílek filtrový nebo cyklonový (získaný 

z úletu). Vlastnosti těchto vedlejších produktŧ se výrazně liší jak ve fyzikálních vlastnostech 

(granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak v chemickém a mineralogickém 

sloţení, i kdyţ pocházejí z téhoţ technologického procesu fluidního spalování a odsiřování. 

Stejně jako u popílku vysokoteplotního se i u fluidních popelŧ a popílkŧ obou druhŧ 

projevuje nevýhoda kolísavých vlastností, zejména obsahŧ volného CaO a SO3 i ostatních 

fyzikálních a fyzikálně-mechanických parametrŧ, zpŧsobená variabilitou spalovacího 

procesu i vlastností vstupních komponent (uhlí a přidávaného sorbentu). 

Rozdíl ve vlastnostech popelŧ a popílkŧ z fluidního spalování proti 

vysokoteplotním je daný změnou podmínek spalování, především sníţením spalovací 

teploty a přidáváním alkalických aditiv přímo do prostoru spalování. Spalování probíhá 

nízko pod teplotou tavení popílku. Nedochází k protavování popílkových částic, zrna 

zŧstávají porézní, mají vrstevnatou strukturu a velký měrný povrch. Fluidní popílek má 

morfologii pŧvodního uhelného zrna, jen zřídka se vyskytují částice, které mají zaoblený 

tvar. 69  
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2.2 Struska 

Struska je vedlejším produktem mnoha termických a spalovacích procesŧ. 

Nejznámější jsou strusky metalurgické, vznikající při tavení a rafinaci kovŧ. Strusky jsou 

tvořeny převáţně oxidy s příměsemi sloučenin síry, fosforu a kovových částic. 

Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska je amorfní vedlejší produkt hutního prŧmyslu, který se 

vyznačuje latentní hydraulicitou. Hlavní komponenty vysokopecní strusky jsou SiO2, CaO 

 a Al2O3. Její hydraulická aktivita závisí na chemickém sloţení, obsahu skelné fáze, distribuci 

velikosti částic a morfologii povrchu. Mnoţství vyrobené strusky je dáno pouţitou ţeleznou 

rudou a mnoţstvím tavidel, které se vyţadují, aby se dosáhlo potřebné jakosti surového 

ţeleza.  

V současnosti existují tři procesy, které se při úpravě vysokopecní strusky pouţívají 

102 : 

- granulace strusky  

- zakládání strusky do jam 

- peletizace strusky 

Zpracování strusky granulací 

Granulace je v současnosti nejběţnějším procesem, který se ke zpracování strusky 

pouţívá. Metoda zahrnuje odlévání roztavené strusky pomocí vysokotlakých vodních trysek 

na začátku granulace, umístěné v těsném sousedství vysoké pece. Po granulaci se kaše 

strusky s vodou běţně přepravuje do odvodňovacího systému, který obsahuje horizontální 

filtrační (odsávací) nádrţ a vertikální filtrační nálevku, nebo rotační buben pro odvodnění. 

Po odvodnění je zbytková vlhkost struskového písku obvykle okolo 10 %. Filtrační loţe se 

periodicky opětně promývá vodou a prohání vzduchem, aby se odstranily jemné částice.  

Proces struskové jámy 

Proces struskové jámy zahrnuje odlévání tenkých vrstev roztavené strusky přímo do 

struskových jam sousedících s pecemi. Alternativně po uloţení strusky do pánví se 

roztavená struska pomalu chladí a krystalizuje na volném vzduchu. Jámy se střídavě plní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
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a odtěţují. Procesem struskové jámy se tvoří kusová struska, která se rozlamuje a drtí pro 

vyuţití jako hrubého kameniva zejména pro stavbu silnic. Čas chlazení má velký vliv na 

kvalitu vzniklé kusové strusky. Chlazení vodou také zlepšuje mikrostrukturu při dosaţení 

lepších mechanických vlastností. 

Proces peletizace strusky 

Roztavená struska se rozprostře na desku, která slouţí jako deflektor. Vrstva 

strusky se rozřeţe regulovanými vodními tryskami, které iniciují bobtnání a chlazení 

strusky. Struska se potom odstředivě vyhazuje do vzduchu na rotačním bubnu, aby se 

dokončilo unikání plynu a chlazení. Částice strusky sledují rŧzné trajektorie podle své 

velikosti od granulovaného písku do rozpětí pelet. 

Ocelárenská struska 

Ocelárenská struska se tvoří okysličováním vsázkových surovin (surové ţelezo, 

ocelový odpad, struskotvorné přísady, přísady legovací aj.) pŧsobením okysličovacích 

přísad a odtavením části ţárovzdorné vyzdívky. Po chemické stránce obsahují ocelárenské 

strusky, vedle sloučenin uvedených u strusky vysokopecní, často vysoký podíl Fe  

(18-24 %), Mn (4-7 %) a P (okolo 1 %) . 

Výroba oceli probíhá v rŧzných zařízeních (konvertory; martinská, elektrická, 

indukční a oblouková pec), a to při kyselém nebo zásaditém pochodu. Kyselý pochod 

probíhá zpravidla bez struskotvorných přísad a s kyselou vyzdívkou (dinas). Tomu 

odpovídá i charakter výsledné strusky, jejíţ hlavní sloţkou je SiO2. Zásadité oxidy jsou 

vázány jako křemičitany a ve strusce je volný SiO2. Obsahuje minimum S, P a CaO  

(např. struska z Martinských pecí obsahuje 5-10 % CaO). Při zásaditých pochodech se 

struskotvornými přísadami (vápenec, bauxit aj.) a s vyzdívkou zásadité povahy (magnezit, 

vysokohlinitý šamot, dolomit), vzniká struska zásadité povahy, která mŧţe obsahovat aţ 

48 % CaO; SiO2 bývá 12 aţ 20 %. Struska odpadávající při výrobě oceli se odváţí 

pánvovými vozy na struskoviště, kde se vylévá do struskových loţí. Ztuhlá struska se 

rozbíjí, drtí a elektromagneticky se oddělí ocel, která se vrací do vsázky ocelářské pece. 

Upravená struska se přidává do vsázky vysoké pece nebo se odváţí na haldu. 

S ohledem na rozmanitost kovové vsázky mohou ocelárenské strusky obsahovat 

škodlivé látky včetně těţkých kovŧ (Cr, Ni, Zn, Pb, Cd). Týká se to zejména obsahu Cr, 
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který se s kyslíkem slučuje dychtivěji neţ ţelezo a snadno přechází z kovové taveniny do 

strusky, kde se vyskytuje ve formě Cr2O3. Pro ocelárenské strusky je typická velká 

variabilita fyzických, chemických a mineralogických vlastností. Tato rozdílnost vyplývá 

především z výrobního postupu, druhu pece, zpŧsobu zpracování strusky a jejím 

skladování.  

2.3 Konvertorové kaly  

Konvertorové kaly vznikají při mokrém čištění spalin při výrobě oceli 

v kyslíkových konvertorech. Procesy v kyslíkovém konvertoru pokrývají v některých 

zemích více neţ polovinu objemu výroby oceli. Je to dáno zejména podstatě niţšími 

investičními náklady a vyšší výkonností kyslíkové ocelárny v porovnání s martinskou 

ocelárnou. 

Cílem kyslíkové výroby oceli je spálení (tj. oxidace) neţádoucích nečistot 

obsaţených v kovové vsázce. Hlavními prvky, které přecházejí na oxidy jsou uhlík, 

křemík, mangan, fosfor a síra. Účelem tohoto oxidačního procesu je : 

- sníţit obsah uhlíku na předepsanou úroveň (z přibliţně 4 % na méně neţ 1 %, ale často 

níţe) 

- upravit obsah potřebných cizích prvkŧ 

- odstranit neţádoucí nečistoty v maximálně moţné míře 

Dle zrnitosti mŧţeme konvertorové kaly rozdělit na jemné a hrubé. 

Jemné kaly KKO 

Jemné kaly KKO jsou jemné částice obsahující 95 % zrn pod velikost 0,1 mm.  

Kaly obsahují 20-30 % volné vody. Převládá ţelezo v kovové formě, které se rychle oxiduje 

na wustit, méně na magnetit. Problémové prvky jsou Zn, Pb a Cd. Kal se odděluje 

v předusazovací nádrţi, je čerpán do další nádrţe, kde sedimentuje a následně je filtrován  

a odvodněn na deskovém kalolisu. Šnekovým dopravníkem je dopravován do přistavených 

bikranŧ. 
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Hrubé kaly KKO 

Hrubé kaly KKO jsou směsí globulárních částic s 30 % prachu pod 0,1 mm.  

Hlavní sloţkou je metalické ţelezo, oxidická forma wustit se nabaluje na globule metalického 

ţeleza. Kaly obsahují 20-30 % volné vody. Kaly vznikají při mokrém čištění spalin 

konvertorŧ. Vyskytují se v primárním odsávání v konvertoru a v sekundárním odsávání při 

nalévání surového ţeleza a jsou zchlazeny ve spalinovém kotli. Plyn je čištěn vodní sprchou, 

následuje dvojí zkropení v plynočistírně a dočišťování v odlučovači kapek. Kal se odděluje 

v předusazovací nádrţi a odtud je dopravován bez odvodnění šnekovým dopravníkem do 

bikranu. 

2.4 Problematické vlastnosti VPP 

VPP mohou v případě jejich pouţití vnášet do stavební hmoty často neţádoucí 

sloţky, a to jak ihned po vyrobení a vyzrání výsledného výrobku, tak i dále v prŧběhu 

času. Mŧţe se projevit i vliv pŧsobení okolního prostředí, v němţ je výrobek aplikován. 

Zvláštní pozornost v technologickém směru při vlastní výrobě (tuhnutí a tvrdnutí hmoty, 

apod.) musí být věnována sloţkám, které mohou zpŧsobit změny objemu, často vedoucí aţ 

k destrukci výsledné hmoty. Při vyuţití VPP v technologiích výroby stavebních hmot se 

tak musí, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, při volbě nejvhodnějšího postupu 

zpracování postupovat individuálně a vţdy musí být vhodně zvoleny limity pouţitelnosti 

uţitého druhu VPP. 

Neţádoucí objemové změny mohou nastat ve výsledných stavebních hmotách ve 

zvýšené míře v případě, jsou-li vstupními druhotnými surovinami vneseny do hmot 

škodlivé sloţky v rizikových mineralogických podobách a koncentracích (např. sírany, 

volné CaO apod.). Mohou pak probíhat často stejné chemické reakce, jako při vystavení 

klasických hmot účinkŧm agresivního prostředí, takţe v konečném dopadu pak mohou vést 

aţ k destrukci těchto hmot, zabudovaných do stavebních konstrukcí. Za potenciálně 

škodlivé lze označit i redukované formy některých prvkŧ např. Fe kovové, Fe
2+

, Mn
2+

, S
2-

, 

siřičitany apod., které se mohou při technologickém zpracování nedostatečně zoxidovat, a 

mŧţe potom následně dojít k jejich postupné oxidaci, spojené s neţádoucími objemovými 

změnami. Je třeba stanovit limitní hodnoty těchto rizikových sloţek pro kaţdý 

technologický směr zpracovávání odpadních materiálŧ ve vztahu k účelu a prostředí, 

v němţ budou budoucí výrobky pouţity.  
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Příkladem, kdy druhotná surovina mŧţe být nositelem hned několika vlastností, 

které mohou vést následně k neţádoucím objemovým změnám a k rozpadavosti, jsou 

některé typy strusek i popílkŧ.  

Příklady nejdŧleţitějších parametrŧ chemického sloţení pro vybrané typy VVP, 

které je nutno sledovat z hlediska potenciálního nebezpečí vzniku neţádoucích 

objemových změn, udává tabulka č. 1. 79   

Tabulka č. 1: Parametry chemického sloţení, které mohou ovlivnit objemové změny 

Typ VPP Rizikové sloţky 

Škvára Fe kovové, Fe
2+

, S
2-

, celkový obsah SO3, ztráta ţíháním 

Popílky z vysokoteplotního spalování Fe
2+

, S
2-

, celkový obsah SO3, ztráta ţíháním 

Popely a popílky z fluidního spalování volné CaO, celkový obsah SO3, S
2-

, MgO, ztráta ţíháním 

Strusky 
Fe kovové, Fe

2+
, S

2-
, Mn

2+
, celkový obsah SO3, volné CaO, 

MgO, ztráta ţíháním 

 

Z hlediska obsahŧ potenciálně nebezpečných prvkŧ (dále PNP) se při hodnocení 

uvolnitelnosti těchto prvkŧ do prostředí vychází většinou jen z louţicího testu podle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, novelizované vyhláškou 

č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadŧ na skládky a jejich vyuţívání na povrchu 

terénu 9,11  Test vyluhovatelnosti PNP dle výše uvedených vyhlášek pouze rozděluje 

odpady z hlediska jejich zatřídění na jednotlivé typy skládek (IO, S-001, S-002, S-003) 

podle stanovených limitŧ vyluhovatelnosti na základě krátkodobého (24 hodin) louţení 

odpadu vodou. Z výsledkŧ tohoto testu nelze ani odvodit formu vazby PNP, natoţ 

predikovat dlouhodobé, ba ani střednědobé chování vazeb škodlivých prvkŧ. Stejně tak 

nemŧţe slouţit k návrhu nejvhodnější technologie neutralizace / stabilizace PNP 

(„zpevnění jejich vazeb“). 

Pro tyto účely jsou v zahraničí pouţívány komplikovanější testy. V podstatě jde 

o tři přístupy: 

- Metoda postupné extrakce. 

- Testy zaloţené na proměňování poměru P: K.  

- Dlouhodobé testy se zkušebními tělesy. 
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Vazby škodlivých prvkŧ lze zjišťovat také přímo, a sice sofistikovanými 

instrumentálními metodami jako jsou elektronový mikroskop s energiově disperzním 

analyzátorem, elektronová mikrosonda, RTG-difrakce (tam, kde je některého PNP ≥ 2 %), 

spektroskopickými metodami na zkoumání okolí atomŧ - XANES, EXAFS. 81  

Moţnosti imobilizace PNP  

Tam, kde je některý PNP obsaţený ve VPP ve škodlivých koncentracích (z pohledu 

vyhlášky 294/2005 Sb.) vázán slabě, je moţné postupovat přeměnou vazby dotyčných PNP 

tak, aby byly za běţných přírodních podmínek stabilní. Toho lze dosáhnout například: 

- substitučně – např. vznik nerozpustných hydroxidŧ těţkých kovŧ, vazba Pb, Cd, Cu 

do fosforečnanŧ (přídavek popílku ze spalování MKM), Zn a Pb do karbonátŧ 

(podporou karbonatace popílkŧ s většim mnoţstvím volného vápna), Cr, As, V, B, aj. 

do ettringitu, těţkých kovŧ do sulfidŧ (přídavek Na2S, NaHS – tzv. AES proces) apod.  

- sorpčně (vazba na Fe, Mn hydroxyoxidy, prekurzory zeolitŧ apod.) – podpora tvorby 

ferrihydritu z hematitu ve fluidních popílcích, přídavek uměle připraveného 

ferrihydritu – zejména u popílkŧ a strusek se zvýšenými obsahy Cd a As. Se sorpční 

stabilizací PNP lze zkoumat moţnost úpravy sorpční kapacity zvětšením povrchu VPP, 

resp. sorbující látky. 

- změnou pH/Eh podmínek tak, aby ve VPP jiţ existující sloučeniny PNP byly 

nerozpustné Např. redukce - AES proces, vyuţití skládkových plynŧ – methan 

- tepelným zpracováním (kalcinací) při teplotě ≥ 900 ºC (po eventuálním proprání 

vodou), sintrací, vitrifikací (výroba skelné vaty z fluidních popílkŧ) 

- vypírkou vodou, eventuálně některým louţidlem – odpadní kyseliny, roztoky chelátŧ 

- alkalickou aktivací (vznik prekurzorŧ zeolitŧ – tzv. geopolymerŧ) 82  
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3. MOŢNOSTI VYUŢITÍ VPP VE STAVEBNICTVÍ  

Výše uvedené VPP lze pouţít jako pojiva, plniva či přísady zejména v aplikacích 

uvedených v následujících kapitolách: 

3.1 Výroba stavebních hmot  

 

Výroba cementu 83  

Při výrobě cementu lze vybrané VPP vyuţít jako sloţku surovinové směsi nebo 

jako hydraulickou přísadu při mletí cementu pro regulaci tuhnutí. Přínosem je nejen úspora 

slínku, ale i zlepšení některých vlastností cementu (např. odolnost proti agresivním 

vodám). Přídavek VPP má i významný ekologický dopad - sniţuje emise CO2. 

 

Výroba betonu (mezerovitý beton, lehký beton, aj.) 48, 60, 61, 88  

Při výrobě betonu lze VPP pouţít jako náhrady cementu a kameniva. Příklad 

vyuţití VPP v masivních betonových konstrukcích mŧţeme vidět na obr.č.1.  

 

 

Obrázek č. 1: Přehrada Puylaurent, Francie 93  
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Dalším moţným vyuţitím VPP v této oblasti je výroba bezcementových 

kompozitŧ, kde se mohou kombinovat rŧzné velkoobjemové druhotné suroviny (např. 

popílky, vysokopecní struska, energosádrovec). 

VPP v betonu přispívají ke zlepšení zpracovatelnosti a čerpatelnosti betonové 

směsi. Dalšími přínosy jsou omezení tvorby trhlin, zmenšení dotvarování, zvýšení 

vodotěsnosti, zlepšení odolnosti proti mrazu a agresivním vlivŧm´a zvýšení trvanlivosti 

staveb. 

 

Výroba pórobetonu na bázi popílku 54, 101   

Při výrobě pórobetonu (obr.č.2) se VPP pouţívají jako plná náhrada křemičitého 

písku Jedná se především o vysokoteplotní popílky, fluidní popílky se pouţívají jen 

částečně a to z dŧvodu vysoké nasákavosti, coţ má za následek sníţenou mrazuvzdornost. 

Dŧleţitými parametry pro pouţití těchto materiálŧ v této oblasti jsou u fluidních popílkŧ 

zejména obsah CaO, MgO, SO3 celk., hydratační teplo a granulometrie. 

 

 

Obrázek č. 2: Pórobeton z fluidního popílku, Čína 91  
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Výroba malt a tmelů (suché omítkové, zdící, zálivkové a jiné speciální směsi a tmely)  

Při výrobě malt a tmelŧ se VPP vyuţívají jako výplň směsi Vyuţívá se zde jejich 

pucolánová, případně hydraulická aktivita. Dŧleţité parametry jsou především pevnost 

v tahu za ohybu, pevnost v tlaku a přilnavost k podkladu. 42  

 

Výroba keramiky (pálené cihly, tvarovky, dlaţdice a obkladačky, aj.) 75  

Ve výrobě keramiky se VPP vyuţívají jako korekční sloţka výrobní směsi nebo 

jako základní surovina pro výrobu lehčeného cihlářského zboţí (obr.č.3). Další moţnou 

oblastí vyuţití VPP je výroba umělých, tzv. vápenopískových cihel . 

Přínosy pouţití VPP pro tuto výrobu jsou především úspora tradičních surovin, urychlení 

sušení a sníţení smrštění, zhospodárnění výpalu, sníţení hmotnosti výrobku vylehčením 

střepu, zvýšení tepelně-izolačních vlastností, zlepšení plasticity a zpracovatelnosti hmoty, 

zvýšení pevnosti, mrazuvzdornosti a trvanlivosti výrobku. 

 

 

Obrázek č.3: Cihly z popílku, USA 94   

Výroba izolačních hmot  

VPP je moţné pouţít i k výrobě rŧzných druhŧ izolačních hmot, např. minerálních 

vláken. Získané experimentální zkušenosti prokázaly reálnou moţnost zpracování popílku 

tavením a následujícím rozvlákněním na minerální vlnu a na výrobky z ní. 

 

Výroba umělého kameniva (lehčená, lehká a hutná kameniva) - viz kap.4.3 
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3.2 Dopravní a pozemní stavitelství 

Velkou moţnost aplikace představuje vyuţití VPP pro výstavbu a údrţbu 

dopravních cest. 84, 89 . Podmínkou jsou dostatečné pevnostní a přetvárné vlastnosti 

z nich vytvořených vrstev, vzhledem k potřebě dostatečné odolnosti vŧči účinkŧm 

dopravního zatíţení. 

VPP se tak mohou pouţít jako náhrada za přírodně těţené štěrkopísky pro zhutněné 

násypy, zásypy a obsypy, do podkladových, tepelně izolačních a konstrukčních vrstev 

vozovky VPP jsou plnohodnotným pojivem pro stabilizaci štěrkopísku s příměsí vápna 

nebo cementu a výbornou ochranou proti nárazovosti. 

Další moţností uplatnění VPP jsou těsnící tmely do skládek a hrází a do terénních 

podkladových a rekultivačních vrstev. 62  VPP stabilizované cementem nebo vápenným 

hydrátem se jako náhrada štěrkopískŧ pouţívají ke zlepšení podloţí, zpevnění ploch 

skládek, odstavných a parkovacích ploch (obr. č.4). 

 

 

Obrázek č. 4: Popílek v podkladu vozovky, Velká Británie 96  
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4. CHARAKTERISTIKA KAMENIV  

Kamenivem se rozumí zrnitý (sypký) anorganický materiál přírodního nebo 

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

Ve stavebnictví se kamenivo pouţívá především jako plnivo, které v kombinaci 

s vhodnými pojivy slouţí pro přípravu malt a betonŧ. V betonu tvoří kamenivo 75 aţ 80 % 

celkového objemu a jeho hlavní funkcí je vytvoření pevné a tlakově odolné kostry, která 

vzniká vzájemným opřením a zaklíněním jednotlivých zrn [49]. V silničním a ţelezničním 

stavitelství se kamenivo rovněţ pouţívá k tvorbě uměle zhutněných těles a vrstev – např. 

násypŧ, kolejových loţí a vozovkových vrstev.  

Vlastnosti kameniva jsou ovlivněny především jeho pŧvodem, tj. mineralogickým 

sloţením a obsahem dalších sloţek. Základními poţadavky na kamenivo jsou především 

objemová hmotnost a pevnost zrn (v závislosti na konkrétní stavební aplikaci), nízká 

nasákavost a trvanlivost. Škodlivinami, resp. nevhodnými součástmi kameniva do betonu, 

jsou zejména tvarově nevhodná, nekubická zrna (tj. zrna plochá nebo protaţená, u kterých je 

podíl délky a tloušťky větší neţ 3), zvýšený obsah jemných částic (pod 0,063 mm) nebo 

humusovitých látek, látky obsahující sloučeniny síry a zrna tvořená amorfním oxidem 

křemičitým, která ve spojení s cementem mohou zpŧsobit nebezpečné alkalicko-křemičité 

rozpínání. 

Naprostá většina kameniv pouţívaných ve stavebnictví, jsou kameniva přírodní, 

pocházející z přírodních hornin vyvřelého, usazeného nebo přeměněného pŧvodu. Přírodní 

kamenivo představuje jeden z nejrozšířenějších stavebních materiálŧ a nejpouţívanější 

přírodní materiál vŧbec. Celosvětová produkce drceného kameniva a štěrkopískŧ se 

v současnosti odhaduje na 16 mld. tun za rok, coţ představuje zhruba 50 % všech surovin 

těţených člověkem ze zemské kŧry [49]. 
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4.1 Rozdělení kameniva 

Dle literárních zdrojŧ [1,72,78] a poznatkŧ Výzkumného ústavu stavebních hmot, 

a.s., lze rozdělit kamenivo dle několika hledisek: 

Dle původu: 

- Přírodní: 

o kamenivo získané těţením nebo drcením přírodních hornin  

- Umělé: 

o VPP pouţívané jako kamenivo bez větších úprav (např. popílek, škvára, 

struska) 

o vyráběné z VPP (např. Agloporit, zpěněná struska)  

o vyráběné z upravených hornin (např. Keramzit, Expandovaný perlit) 

- Recyklované: 

o stavební materiály dříve pouţité ve stavebních konstrukcích – recykláty  

(z betonu, cihel, apod.) 43  

Dle objemové hmotnosti: 

- Lehké, resp. pórovité (do 2000 kg.m
-3

)
  

Z přírodních kameniv se jedná např. o vulkanické tufy a tufity, pemzu nebo křemelinu, 

jejichţ význam je v dnešním stavebnictví silně omezený. Ze skupiny umělých kameniv 

patří mezi pórovitá kameniva škvára, keramzit, expandovaný perlit, expandovaný 

vermikulit, v minulosti také např. agloporit nebo expandovaná břidlice. Pórovitým 

kamenivem recyklovaného pŧvodu je cihelný recyklát. Pórovité kamenivo nachází 

hlavní uplatnění při výrobě lehkých malt, omítkových směsí a betonŧ s tepelně-

izolačními vlastnostmi. Většina pórovitých hornin je více či méně nasákavá, k čemuţ je 

nutno přihlédnout při návrhu receptury čerstvého betonu a postupu míchání. 

- Hutné (2000-3000 kg.m
-3

)  

Mezi hutná kameniva patří většina těţených nebo drcených přírodních kameniv. 

Z umělých hutných kameniv se uplatňuje zejména vysokopecní struska. Hutným 

recyklovaným kamenivem je betonový recyklát.  Hutná kameniva jsou základem většiny 
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betonŧ a malt, pouţívají se i na násypy nebo pro výrobu asfaltobetonŧ (vozovkových 

vrstev tvořených směsí asfaltu a kameniva). 

- Těţké (nad 3000 kg.m
-3

)  

Z přírodních hornin mohou těţké kamenivo poskytovat některé vyvřelé nebo 

přeměněné horniny s vysokým obsahem tmavých minerálŧ bohatých na Fe a Mg, jako 

jsou masivní čediče nebo amfibolity. Jejich objemová hmotnost se však pohybuje jen 

mírně nad hranicí definující těţké kamenivo (zpravidla nepřesahuje 3100 kg.m
-3

). Mezi 

těţká kameniva mohou patřit také některé minerály přírodního nebo syntetického 

pŧvodu (syntetický korund - 4000 kg.m
-3

, baryt - 4500 kg.m
-3

, magnetit a hematit - aţ 

5300 kg.m
-3

). Jako těţká kameniva se mohou rovněţ pouţívat ocelové broky, litinová 

drť nebo odpady z obrábění ţeleza. Těţké kamenivo se pouţívá zejména pro přípravu 

speciálních těţkých betonŧ, které slouţí jako ochrana proti radioaktivnímu nebo 

rentgenovému záření, a to zejména v jaderné energetice, výzkumu nebo zdravotnictví. 

Syntetický korund má kromě vysoké hustoty také velmi vysokou tvrdost (stupeň 9 podle 

Mohsovy stupnice tvrdosti). Mŧţe slouţit jako kamenivo do betonŧ na mechanicky 

odolné podlahy nebo vozovky s nízkým obrusem. [49] 

Dle velikosti zrn: 

- Jemné do 0,25 mm – např. moučka, filer, příměs 

- Drobné 0-4 mm – např. písek 

- Hrubé 4-63 mm – např. drť, štěrk 

- Směs kameniva – např. štěrkopísek, štěrkodrť  

Na základě velikosti zrna je kamenivo tříděno do frakcí. Frakcí se rozumí označení 

kameniva podle velikosti ok dolního (d) a horního (D) síta. Frakce je mnoţina zrn 

kameniva, které propadnou horním sítem (horní mez frakce) a zachytí se na spodním sítu 

(dolní mez frakce). Velikostní rozmezí frakce se zapisuje ve formě d/D. Pokud je poměr 

otvorŧ sít D/d větší neţ 2, pak je těmito síty definována tzv. široká frakce (např. 0/4, 4/16, 

8/22, 0/32, 0/63). Úzká frakce je vymezena síty s poměrem velikosti otvorŧ menším nebo 

rovným 2 (např. 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 32/63).  

Kamenivo dodávané jako určitá frakce je vţdy v daném frakčním rozmezí 

vytříděno pouze přibliţně. Kaţdá frakce tak obsahuje určitý podíl zrn menších nebo 
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větších neţ je uvedené frakční rozmezí. Podíl zrn, které jsou menší neţ d, označujeme jako 

podsítné, zrna, která jsou větší neţ D, tvoří nadsítné. 

4.2 Přírodní kamenivo 

Na území České republiky je evidováno velké mnoţství loţisek přírodního 

kameniva. Jejich geografické rozmístění je podmíněno regionálně geologickou stavbou 

Českého masívu a podobou dnešní říční sítě České republiky. V současnosti se roční těţba 

přírodního kameniva v České republice pohybuje mezi 25-30 mil.m
3
, přičemţ ţivotnost 

prŧmyslových zásob je při současné úrovni těţby přibliţně 70 aţ 100 let.[78] 

Podle zpŧsobu těţby a další úpravy rozlišujeme přírodní kamenivo těţené nebo 

drcené. 

Těţené kamenivo  

Je pŧvodu ledovcového nebo pochází z říčních naplavenin. Vzniká přirozeným 

rozpadem horniny, těţí se z vodních tokŧ a náplavŧ. Je charakteristické převáţně 

zaoblenými tvary zrn s povrchem ohlazeným přirozenou cestou při transportu zvětralé 

horniny.  

Surovinou pro výrobu těţeného kameniva jsou nezpevněné sedimenty petrograficky 

odpovídající pískŧm nebo štěrkŧm. Prŧmyslově vyuţitelná loţiska těţeného kameniva jsou 

soustředěna především v povodí větších řek. 

Technologie těţby a úpravy těţeného kameniva je závislá na tom, nachází-li se 

loţisko štěrkopískŧ pod vodní hladinou (tzv. těžba z vody) nebo nad vodní hladinou, tj. na 

zemském povrchu (tzv. suchá těžba).  

Pro těţbu z vody se pouţívá plovoucích strojŧ - drapákových, korečkových nebo 

sacích bagrŧ. Vytěţený materiál je následně dopraven lodí, pásovými dopravníky nebo 

potrubím na břeh vodní plochy. Zde je např. korečkovým elevátorem surovina 

dopravována na technologickou linku, kde se upravuje drcením a tříděním. Expedice 

materiálu je prováděna zpravidla kolovými nakladači. 

Je-li loţisko štěrkopísku nad hladinou vody, mŧţe se těţit přímo ze stěny bagrem 

nebo nakladačem. Vytěţený materiál je dopraven nákladními automobily na 

úpravárenskou linku, kde dochází k roztřídění na jednotlivé vyráběné frakce kameniva. 
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Drcené kamenivo  

Je charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným lomovým 

povrchem. Získává se umělým drcením velkých kusŧ přírodních hornin a následným 

tříděním [49]. 

Jako surovina pro výrobu drceného kameniva slouţí všechny pevné magmatické, 

sedimentární i metamorfované horniny, pokud jejich technologické vlastnosti odpovídají 

účelu pouţití. Horniny musejí mít určité fyzikálně-mechanické vlastnosti, které vyplývají 

z jejich geneze, mineralogicko-petrografického sloţení, struktury, textury, druhotných 

přeměn apod. Prŧmyslově vyuţitelná loţiska drceného kameniva jsou rozšířena na celém 

území Českého masivu s výjimkou pánevních oblastí [53,78] 

Horniny pro výrobu drceného kameniva se těţí povrchovým zpŧsobem 

v kamenolomech. Hornina je od lomové stěny oddělována pomocí odstřelŧ. Následující 

technologickou operací výroby drceného kameniva je vlastní drcení. Drcení přírodních 

hornin probíhá zpravidla ve více stupních. Konkrétní podoba a počet stupňŧ drcení vychází 

z charakteru a vlastností zdrobňované suroviny a z poţadavkŧ na vlastnosti výsledného 

kameniva. Podrcené kamenivo je následně tříděno pomocí vibračních sítových třídičŧ na 

třídírnách na jednotlivé vyráběné frakce. 

4.3 Umělé kamenivo 

Umělé kamenivo je kamenivo anorganického pŧvodu, které vzniklo za přispění 

člověka nejčastěji tepelným procesem (tavba kovŧ, spalování, termická expandace). 

Obecně ho lze definovat jako účelově vyráběný anorganický zrnitý kompozitní stavební 

materiál, nejčastěji s objemovou hmotností v rozmezí 300-2000 kg.m
-3

.  

Prŧmyslová výroba lehkých kameniv byla zahájena jiţ ve 20. letech minulého 

století v USA. Doloţeným pŧvodcem současného zpŧsobu výroby je Stephen John Haydite 

z Kansas City v USA. Tento stavební podnikatel v oblasti cihlářské výroby si všiml, ţe při 

dosaţení vysokých teplot během vypalovacího procesu dochází k nafukování některých 

cihel. Na základě pokusŧ, které provedl v letech 1911 a 1912, dostal dne 12.02.1918 patent 

na svŧj postup výroby v rotační peci a v roce 1920 zaloţil prŧmyslový podnik na výrobu 

expandované břidlice s názvem HAYDITE. [97] 
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VPP pouţívané jako kamenivo bez větších úprav  

Některé prŧmyslové odpadní a zbytkové materiály, zvláště pak energetické, mají 

pro pouţití ve stavebnictví velmi výhodné vlastnosti (jak chemickým a mineralogickým 

sloţením, tak strukturou). Naproti tomu nevýhodou těchto materiálŧ je skutečnost, ţe tyto 

vlastnosti velmi silně kolísají. Prŧmyslové odpadní a zbytkové materiály obsahují 

proměnlivé mnoţství škodlivin, které mohou jejich vyuţití ve stavebnictví úplně 

znemoţnit. Některé z nich lze pouţít pro výrobu lehkého betonu přímo po podrcení 

a vytřídění.  

Škvára 

Jsou to zpevněné, nikoli však úplně roztavené zbytky rŧzných druhŧ kamenného 

a hnědého uhlí, hořlavých břidlic a rŧzných jiných pevných paliv. Tyto zbytky obsahují 

také určité mnoţství pŧvodního nebo částečně přeměněného výchozího paliva, které je 

velmi neţádoucí. 

U nás jsou škváry jako pórovité kamenivo pro výrobu lehkých betonŧ pouţívány 

nejdéle, všechny škváry však nejsou vhodné (škváry z lignitu nebo z palivových směsí 

obsahujících lignit se pro velkou objemovou nestálost nesmějí vŧbec pouţívat). 

Technologie výroby škvárového betonu se nijak podstatně neliší od postupu výroby 

normálního betonu štěrkopískového. Škvárový beton se dnes pouţívá jiţ spíše jako 

vyrovnávací materiál a jako výplňové stavivo. Jeho objemová hmotnost je cca 

1300-1700 kg.m
-3

. Výrobky ze škvárového betonu dnes jiţ nemají velký význam, ale 

velkou roli sehrály v 50. letech při přechodu z cihel na velkorozměrové zdicí 

materiály.[45] 

Elektrárenský popílek 

Popílky jsou nerostné zplodiny vznikající při spalování tuhých paliv spalovaných 

většinou v jemně mletém stavu. Sestávají převáţně z malých kuliček křemičitanového skla, 

které ve velkém mnoţství odpadá v tepelných elektrárnách. Je to křemičitá surovina 

s pucolánovými a jinými cennými vlastnostmi, jsou proto vhodné pro přípravu maltovin 

a lehkých stavebních látek. Vzhledem ke své velikosti slouţí spíše jako součást 

jemnozrnných betonŧ, sniţují mezerovitost a zlepšují zpracovatelnost. Mají malou 

objemovou hmotnost (volně sypaná je jen 550-900 kg.m
-3

). 
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Struska 

Struskové kamenivo nebo výrobky z něho je moţné pouţít pro zhotovení 

nestmelených vrstev vozovky, stabilizovaných podkladních vrstev vozovky, podkladních, 

loţních a obrusných vrstev vozovky z asfaltových směsí, nátěrŧ vozovek a mikrokobercŧ, 

při zajištění ochrany ţivotního prostředí podle platných norem. 

- Struskové kamenivo (SK) je kamenivo vyrobené chlazením, drcením, magnetickou 

separací a tříděním krystalické nebo vysokopecní strusky.  

- Struskové těţké kamenivo (STK) je umělé kamenivo vyrobené chlazením, drcením, 

magnetickou separací a tříděním krystalické ocelářské strusky. 

- Struskové hutné kamenivo (SHK) je umělé kamenivo vyrobené chlazením, drcením 

a tříděním vysokopecní strusky.  

- Strusková stmelená směs (SBM) je směs jednoho nebo více druhŧ struskového 

kameniva, které tuhnou a tvrdou vlivem hydraulické a nebo uhličitanové reakce. 

- Struskové stmelené směsi – typ A (SBM-A) jsou směsi, které jsou uţívány tehdy, jestliţe 

není poţadována okamţitá tuhost směsi po provedení v konstrukci pozemní 

komunikaci.  

- Struskové stmelené směsi – typ B (SBM-B) jsou směsi, které i při tuhnutí a tvrdnutí mají 

vykazovat dostatečnou tuhost.  

- Vzduchem chlazená vysokopecní struska (VVS) je umělé kamenivo zaloţené na bázi 

krystalických křemičitanŧ vápna a hořčíku. VVS je odebírána při pomalém vzdušném 

ochlazování rozţhavené vysokopecní strusky. Proces ochlazování vzduchem mŧţe být 

nahrazen kontrolovanou aplikací vody.  

- Vzduchem chlazená ocelářská struska (VOS) je umělé kamenivo vyrobené na bázi 

krystalických křemičitanŧ vápníku, ţelezitanŧ a oxidŧ ţeleza. VOS je odebírána při 

pomalém vzdušném chlazení ţhavé ocelářské strusky. Proces ochlazování vzduchem 

mŧţe být nahrazen kontrolovanou aplikací vody. 

- Granulovaná vysokopecní struska (GVS) je materiál na bázi CaO, SiO2, Al2O3, MgO.  

Je to písčitý materiál, s maximální velikostí zrna 5 mm. Výroba probíhá prudkým 

vodním zchlazením ţhavé vysokopecní strusky.[77] 
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Umělé kamenivo průmyslově vyráběné 

Výroba umělého kameniva spočívá ve zkusovění obvykle zvlhčené 

homogenizované směsi do tvaru zrn kameniva, a to buď bez pŧsobení tlaku (peletizační 

talíř, peletizační míchačka, peletizační buben, gumové granulační válce) a nebo pŧsobením 

tlaku na vlhkou výchozí směs (protlačovací lis, ocelové granulační válce). 

Podle velikosti tlačné síly [44] je moţno rozdělit technologie kompaktování na: 

− nízkotlaké, tj. silou 6-10 kN 

− středotlaké, tj. silou 60 kN 

− vysokotlaké, tj. silou nad 300 kN 

Základním kritériem rozdělení jednotlivých druhŧ umělého kameniva je zpŧsob 

vytvrzování. Rozlišujeme čtyři základní zpŧsoby : 

− technologie za studena - normální zrání ve vlhkém prostředí 

− technologie za zvýšené teploty -  urychlené zrání propařováním (Aardelite) 

− technologie za zvýšené teploty a tlaku - urychlené (hydrotermální) zrání autoklávo-

váním 

− technologie spékáním - za teplot nad 1000 ºC (Agloporit, Lytag, Liapor)  

Tyto zpŧsoby výroby umělého kameniva mají vliv nejen na jeho fyzikálně 

mechanické vlastnosti, a tím i na rozsah jeho pouţití v praxi, ale i na jeho výrobní náklady. 

Umělé kamenivo je v závislosti na vloţených nákladech na technologii výroby schopno 

částečně nebo úplně nahradit přírodní kamenivo. Cílem zkusovění VPP do podoby 

umělého kameniva je zafixovat toxické látky, omezit či zcela vyloučit vznik neţádoucích 

výluhŧ (i v závislosti na čase a prostředí) a zároveň zajistit optimální fyzikálně mechanické 

vlastnosti. 

Kamenivo vyráběné z VPP  

Agloporit 

Agloporit je spékané kamenivo vyrobené ţíháním granulí písčito-jílovitých hornin, 

tripolitŧ a jiných aluminosilikátových hornin i odpadŧ, vzniklých při těţbě a zpracování 

pevných paliv (popílkŧ z tepelných elektráren a odpadŧ z upraváren uhlí). Výhodou 

agloporitu je objemová stálost. 



Miroslav Svoboda: Úprava VPP pro pouţití v kompozitních materiálech 

2011 37 

Agloporit lze pouţít jako příměs např. do lehkého mezerovitého betonu, na izolace 

stropŧ a podlah, do stavebních směsí, na konstrukční vrstvy vozovek a do liniových staveb. 

Zpěněná struska 

Jsou pevné nekovové doprovodní výrobky hutní výroby, které vznikly roztavením 

hlušin rudy a minerálních podílŧ z pevných paliv. Vznikají při struskovém odpichu ve 

vysokých pecích. Pouţívají se pro výrobu cementŧ, jako kamenivo pro obyčejný beton, 

pórovité kamenivo pro lehký beton, tepelně izolační zásypy a jako kamenivo pro betonové 

a štěrkové vozovky. Hustota zpěněné strusky je 2330 kg.m
-3

. Objemová hmotnost zrna je 

2000 kg.m
-3

. 

Kamenivo vyráběné z upravených hornin  

Jedná se o druhy kameniva vyráběné z rŧzných přírodních hornin nebo zemin 

expandováním v ţáru (tzn. vyuţitím jeho nadýmání v pyroplastickém stavu). Lehkým se pak 

toto kamenivo stává hlavně vyhoříváním organických příměsí a odtěkáním vody a jiných 

látek. 

Keramzit 

Keramzit je umělé pórovité kamenivo, které je vyráběno expandováním lehce 

tavitelných hlín a jílŧ při vysoké teplotě. Keramzit se pouţívá do keramzit-betonŧ, 

obvodových plášťŧ bytových i občanských staveb, jako kamenivo pro tepelně izolační 

betony výplňové, do konstrukčních lehkých betonŧ, při výrobě protihlukových stěn 

u pozemních komunikací, pro izolační zásypy, jako zátěţová vrstva na ploché střechy, atd. 

Kavitit 

Jedná se o duté kuličky vypálené z cihlářských hlín, které se pouţívají jako lehké 

betonářské kamenivo. Jejich prŧměr je 10 aţ 30 mm při tloušťce stěny 1,5-3,5 mm. 

Surovinou pro výrobu kavititu jsou plastické a středně plastické cihlářské hlíny bez 

hrubých nečistot. Z dŧvodu malé tloušťky stěn vyţaduje dokonalé zpracování. Pouţívá se 

hlavně pro výrobu jemnozrnných betonŧ. Jeho objemová hmotnost je 600-900 kg.m
-3

 

a nasákavost 17-20 %. [49] 
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Expandit 

U nás je to vlastně expandovaná břidlice. Princip jeho výroby je velmi podobný 

keramzitu - vzniká prudkým pálením povrchu drcených zrn přírodních hornin. Výhodou 

těchto hornin je, ţe se před výpalem takřka nemusí upravovat. Pro výrobu expanditu se 

pouţívají rŧzné druhy pecí (hlavně pece rotační, aglomerační rošty aj.). Výpal musí být 

rychlý, aby povrch zrn slinul co nejrychleji. Jeho povrch je cihlově červený, uvnitř fialově 

šedý aţ tmavohnědý. Expandit se pouţívá pro všechny druhy lehkých betonŧ, jak 

mezerovité tak i hutné. [49] 

Expandovaný perlit 

Vyrábí se ze surového upraveného perlitu. Ten patří ke kyselým vulkanickým 

sklŧm jako obsidián, nebo pemza. Vzájemně se odlišují obsahem vody, které je v perlitu 

nejčastěji 2 aţ 5 %. Perlit je v podstatě amorfní křemičitan hlinitý sopečného pŧvodu. Má 

poměrně vysoký obsah alkálií a nízký obsah oxidu ţeleza a titanu. Vhodným tepelným 

zpracováním upravené horniny (expandací) při teplotách 900-1300 °C expanduje na 

pórovitý produkt do formy drobných dutých kuliček rŧzné velikosti - expandovaný perlit. 

Při expandací se objem perlitu zvětšuje 5 aţ 10krát. 

Po expandaci je expandovaný perlit chemicky inertní, nehořlavý, odolný vlhku 

i mrazu a má výborné tepelně a zvukoizolační vlastnosti. V dŧsledku vysoké pórovitosti, 

nízké objemové hmotnosti a nízkému koeficientu tepelné vodivosti a dobré schopnosti 

absorpce zvuku je jeho pouţití velmi široké ve stavebnictví, tepelně-izolační technice, 

metalurgii, čištění vod a filtrační technice, chemii, zemědělství apod. Jeho uţití je 

v rozsahu teplot -200 aţ 900 °C. 

Vermikulit 

Vermikulit je tmavě hnědý aţ tmavě šedozelený hydratizovaný hořečnatohlinitý 

slídovitý křemičitan, vzniklý zvětráváním jiných slíd (obr.č.5). 

Název vermikulit je odvozen od latinského vermicularis (červík) kvŧli dlouhým, 

zakřiveným a zatočeným sloupcŧm, které vznikají, kdyţ se náhle větší krystalky zahřejí na 

vysokou teplotu, která uvolní krystalickou vodu.  

Vermikulit má pozoruhodnou schopnost se mnohokrát rozpínat, pokud je zahříván 

– je to vlastnost, která je známá pod pojmem exfoliace (odlupování, odprýskání).  
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Exfoliace je proces tepelné expanze, při kterém se mění krystalická voda 

v interlaminárním prostoru na páru, která několikanásobně zvětšuje tento prostor 

a odděluje od sebe laminární vrstvičky. 

 

Obrázek č. 5: Vermikulit (Brno-Líšeň 2007) [4] 

Expandovaný vermikulit je uţíván jako upravovač pŧdy, sypaná izolace a balící 

materiál, plnivo omítek a betonŧ. V zahradnictví je pouţíván jako nosič chemikálií a stejně 

jako perlit je vhodný pro pěstování hydroponických rostlin. Expandovaný vermikulit lze 

pouţít také pro inkubaci plazích vajec.  

Světová produkce vermikulitu v roce 2000 překročila 500 000 tun. Hlavními 

producenty jsou Čína, Jihoafrická republika, Austrálie, Zimbabwe a Spojené státy americké. 

[51] 

Umělá kameniva v ČR 

V ČR jsou vyráběny následující druhy umělého kameniva: 

Keramzit 

V ČR se keramzit vyrábí pod obchodním názvem LIAPOR (obr.č.5). Pro výrobu 

kameniva Liapor se vyuţívají pouze přírodní produkty - jíly se schopností expandace, 

obsahující vysoký podíl organických sloţek. Tyto jíly těţené pouze v určitých partiích 

povrchových dolŧ se pečlivě upravují a granulují do kuliček, které následně procházejí 

systémem rotačních pecí a vypalují se aţ na teplotu 1200 °C. Kuličky jílu expandují, čímţ 

vznikají lehké keramické granule s expandovaným jádrem a slinutým povrchem s vysokou 

pevností v tlaku. Takto získaný produkt není odolný pouze vŧči mechanickým, ale 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Perlit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroponie
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuna
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
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i chemickým vlivŧm, neboť odolává pŧsobení kyselin i louhŧ. Liapor je tvrzený plamenem 

a sám chrání před ohněm. Je to nehořlavý stavební materiál nejnáročnější třídy poţární 

odolnosti A1 podle DIN 4102. Kamenivo Liapor (obr.č.6) je odolné vŧči vlivŧm vlhkosti, 

je mrazuvzdorné a odolné proti pŧsobení chemických rozmrazovacích látek. 

Nejvýznamnějším výrobcem v ČR je firma Lias Vintířov, LSM, k.s [97] 

 

Obrázek č. 6: Umělé kamenivo LIAPOR  

Další výrobky odvozené od LIAPORU jsou vyráběny pod názvy LIAFLOR 

(červenohnědé kamenivo určené pro zahradní a dekorační účely), LIADRAIN (drcený 

Liapor® určený do ţivných substrátŧ) a EKOGRIT (drcený Liapor určený pro zimní 

posypy). 

Agloporit 

V ČR se z agloporitu v Dětmarovicích připravovaly směsi ke zdění a směsi pro 

výrobu hrubých i jemných omítek, a to v nejrŧznějších barvách a odstínech, a vyráběly se 

tvárnice z mezerovitého betonu [7] 

Expandovaný perlit 

Výrobou expandovaného perlitu (obr.č.7) se v ČR zabývá firma PERLIT, spol. 

s r.o. Šenov u Nového Jičína [98] Tento se pouţívá se jako plnivo při výrobě tepelně-

izolačních desek a dalších lehčených stavebních materiálŧ, jako kryogenní izolace nádrţí 

zkapalněných plynŧ, pro filtrační účely, jako plnivo při výrobě barev. Lze jej pouţít jako 

tepelnou izolací v suchém sypaném stavu (např. do hutnictví) nebo jako plnivo do 

perlitových omítek, perlitových malt, lehčených betonŧ a ţárobetonŧ a jako základní 
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surovina při výrobě perlitových matrací. V zemědělství se pouţívá na vylehčení pŧdy, jako 

regulace pŧdní vlhkosti prodluţující účinek minerálních hnojiv, při rozmnoţování květin 

a v hydroponii. Na bázi expandovaného perlitu (také agroperlitu) se produkují sekundární 

výrobky - perlitové matrace (tepelná izolace), NOWAP (sorbent ropných produktŧ), 

agrosáčky (agroperlit v maloobchodním balení). 

 

Obrázek č. 7: Umělé kamenivo EXPANDOVANÝ PERLIT  

Další tuzemskou firmou zabývající se výrobou expandovaného perlitu je firma 

PERLIT Praha s.r.o., jejíţ speciálním výrobkem je sorbent ropných látek VAPEX.[99] 

Vermikulit 

Zpracováním a dodáváním vermikulitu na trh v ČR je známá především firma 

GRENA a.s., Veselí na Moravě, která od roku 2004 provozuje linku na exfoliaci 

vermikulitu. [95] 

V rámci stavební výroby je vermikulit vyuţíván jako hlavní surovina pro výrobu 

protipoţárních, nehořlavých a ţáruvzdorných desek, lisovaných izolačních tvárnic; 

odlehčených, izolačních a ţáruvzdorných betonŧ; vermikulitových omítek s tepelně 

izolačními a ţáruvzdornými vlastnostmi. Další uplatnění vermikulitu se nachází 

v zemědělství a automobilovém prŧmyslu, mŧţe také slouţit např. jako inertní a dobře 

absorbující obalový materiál pro dopravu nebezpečných materiálŧ.  

Umělá kameniva ve světě 

Celková produkce kameniva v zemích UEPG ("Union Européenne des Producteurs 

de Granulats" -European Aggregates Association) činila v roce 2008 3 541 mil. tun; z toho 
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umělé kamenivo 72 mil. tun, tedy cca 2 % z celkové produkce kameniva pouţívaného ve 

stavebnictví. Byl však zaznamenán narŧstající trend vyuţití recyklátŧ - 216 mil. tun  

(tj. cca 6 % z celkové produkce kameniva). Struktura kameniv vyráběných v jednotlivých 

evropských zemích je uvedena v tabulce č. 2: 

Tabulka č. 2: Struktura kameniv vyráběnýchv Evropě  

Země 

Výroba (mil.t) 

Písek a 

štěrk 

Drcený 

kámen 

Mořské 

sedimenty 

Recyklované 

kamenivo 

Umělé 

kamenivo 
CELKEM 

Rakousko 62 32 0 4 2 100 

Belgie 11 42 4 14 2 72 

Bulharsko 18 22 0 0 0 40 

Chorvatsko 7 22 0 0 0 29 

Česká republika 27 44 0 4 0 76 

Dánsko* 43 0 5 0 10 58 

Finsko 25 60 0 1 0 86 

Francie 165 237 7 15 8 432 

Německo 260 218 11 56 18 563 

Řecko 20 20 0 0 0 40 

Irsko* 25 25 0 0 0 50 

Itálie 225 135 0 5 3 368 

Nizozemí 46 0 54 24 0 124 

Norsko 15 52 0 0 0 68 

Polsko 131 49  22 1 203 

Portugalsko 61 15 0 0 17 93 

Rumunsko 18 7 0 1 0 26 

Slovensko 13 21 0 1 0 35 

Španělsko 134 244 0 5 1 383 

Švédsko 19 67 0 7 0 93 

Švýcarsko 37 5 0 5 0 47 

Turecko 25 290 0 0 0 315 

Velká Británie 55 114 12 53 9 243 

Celkem 1441 1720 92 216 72 3541 

Zdroj: UEPG 2008  
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Podíl jednotlivých druhŧ kameniv udává graf č.1. [100] 

41%

49%

2%

6% 2%

Písek a štěrk

Drcený kámen

Mořské sedimenty

Recyklované kamenivo

Umělé kamenivo

 

Graf č. 1: Podíl druhů kameniv vyráběných v evropských státech včetně ČR (2008) 

Hlavní producenti kameniva v Evropské unii jsou Německo, Španělsko, Francie, 

Itálie a Velká Británie, z nichţ pochází přibliţně dvě třetiny produkce v EU-25. Téměř 

čtvrtina produkce umělého kameniva z evropských zemí je soustředěna v Německu. 

 

Vybraní výrobci umělého kameniva dle pouţitého materiálu jsou uvedeni 

v následující tabulce č. 3:. 

Tabulka č. 3: Výrobci lehkého kameniva [63]  

Materiál Název Firma Země 

Pemza a škvára 

Vikur Nesvikur Island 

Hekla pumice Pumice Products Ltd. Island 

Hekla pumice Jarðefnaiðnaður hf. Island 

Scoria AMC Lettsteinn ehf Island 

Expandovaný jíl 

Ares Cementi Buzzi Itálie 

Argex N.V. Gralex Belgie 

Arlita Aridos Ligeros, S.A. Španělsko 

Fibo Fibo ExClay Deutschland GmbH Německo 

Fibo Fibo Værket Dánsko 

Leca Austria Österreichische Leca Gestellschaft GmbH Rakousko 

Leca a.s. Norsk Leca Norsko 

Liapor Lias Vintířov Česko 

Liapor Lias-Franken Leichtbaustoffe GmbH Německo 

 Liapor Lias Leichtbaustoffe Tuningen GmbH  Německo 

KS 810, KS Optiroc Oy Ab Finsko 
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Tabulka č. 3 - pokračování  

Materiál Název Firma Země 

Expandované sklo 
Liaver Liaver Německo 

Poraver Dennert Poraver GmbH Německo 

Expandovaný 

lupek a břidlice  

Berwilit Wittgensteiner Blähschiefer GmbH & Co KG Německo 

Granulex GEM Francie 

Stalite Carolina Stalite Company USA 

Ulopor VTS GmbH Německo 

Popílek 

Aardelite Provag B.V. Nizozemí 

Fa-Light Kyushu, Kyundensangyo, Kobe Steel Japonsko 

Lytag Lytag Velká Británie 

Lytag B.V. Vasim Nizozemí 

Pollytag Pollytag SA Polsko 

Vysokopecní 

struska 

Grobalith BauMineral GmbH Německo 

Safamolith Safa Saarfilterasche-Vertriebes-GmbH Německo 

Steasint Steag Entsorgungs-GmbH Německo 

 

4.4 Recyklované kamenivo 

Recyklované kamenivo je kamenivo anorganického pŧvodu, které bylo dříve 

pouţito v konstrukci. Nejčastěji se jedná o drcené cihly a beton. 

Cihelný recyklát 

Je v současnosti vyuţíván především jako zásypový materiál. Pro pouţití cihelné 

drti jako plniva do stavebních směsí pro výrobu konstrukčních prvkŧ je třeba zajistit, aby 

neobsahovala příliš velká mnoţství neţádoucích příměsí. Základním poţadavkem je, aby 

její vlastnosti nenarušovaly procesy nabývání pevnosti pojiva, tj.nejčastěji hydrataci 

cementu, a byl tak umoţněn vznik pevné hmoty jistých ţádoucích fyzikálně mechanických 

vlastností, nezávadných i ve vztahu ke zdraví člověka. 

Jedna z moţností vyuţití cihelného recyklátu je pro výrobu konstrukčních betonŧ 

niţších pevnostních tříd. 

Betonový recyklát  

Předpokladem uţití drceného betonu jako kameniva pro výrobu konstrukčních 

prvkŧ je pečlivá příprava a třídění do příslušných frakcí. Betony vyrobené z drceného 
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betonu se oproti betonŧm vyrobeným z přírodního kameniva vyznačují niţší pevností 

v tlaku (o 10-15 %), niţším modulem pruţnosti (o 15-20 %), vyšším součinitelem dotva-

rování (aţ o 50 %) a vyšším smršťováním (o 20-40 %). [71] 

Nejjednodušší zpŧsob vyuţití recyklovaného betonu je jeho vyuţití jako zásypový 

materiál, dále při úpravách a zpevňování plání pro silniční a ţelezniční stavby, jako 

kameniva ţelezničního svršku, respektivě do nestmelených podkladních vrstev vozovek. 

Upravený recyklovaný beton lze pouţít i jako kamenivo do betonŧ niţších tříd 

(podkladních nebo výplňových betonŧ) s nízkými poţadavky na kvalitu kameniva. [77, 85] 

Při snaze o vyuţití recyklovaného betonu jako náhrady kameniva pro konstrukční 

beton je nutno věnovat zvýšenou pozornost jeho nezávadnosti a obsahu škodlivin 

a posuzovat ho podle ukazatelŧ pouţívaných pro kamenivo, případně definovat moţné 

odchylky některých vlastností. 
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5. ANALÝZA POŢADAVKŮ NA KAMENIVO 

Neexistuje jedna univerzální norma pro kamenivo, jeho zkoušení a pouţití, ale 

několik norem v závislosti na účelu pouţití. Jednotlivé evropské normy nejsou navzájem 

sladěny, některá ustanovení jsou dokonce v rozporu např. definice rozdílu mezi drobným 

a hrubým kamenivem. Definice je třeba vţdy vztahovat ke konkrétní normě. Evropské 

normy jsou univerzální. Uvádějí jen seznamy poţadavkŧ vyjádřené pomocí kategorií 

a nestanovují, pro jaký účel pouţití je která kategorie vhodná. Jsou nabídkou rŧzných 

alternativ, z nichţ je moţné volit ty, které jsou v daných podmínkách země a regionu 

nejvhodnější. 

5.1 Kamenivo dle účelu pouţití 

Poţadavky na kamenivo jsou dle účelu pouţití uvedeny v následujících normách : 

ČSN EN 12620:2008– Kamenivo do betonu  

Norma stanovuje názvosloví, poţadavky na vlastnosti kameniva, zpŧsob zkoušení 

a vymezuje kategorie, podle kterých je nutno deklarovat vlastnosti kameniva s ohledem 

na konkrétní pouţití. Kamenivo vyráběné a uváděné na trh podle této normy se dá pouţít 

do betonŧ s vysokými nároky na vlastnosti – vysokopevnostní beton, předpjatý beton, 

cementobetonové kryty, beton vystavený vyšším nárokŧm vlivu prostředí, stejně jako pro 

betony s běţnými nároky na vlastnosti konstrukčních betonŧ nebo s minimálními nároky 

na vlastnosti betonu. [17] 

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

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch  

Norma se týká pouţití kameniva do asfaltových směsí, přírodního i recyklovaného, 

drceného i těţeného, drobného i hrubého kameniva či směsi kameniva do velikosti zrna 

45 mm (tj. např. frakce 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 16/32, atd.).  

Na ČSN EN 13043:2000 se ve svých článcích odvolávají normy specifikací 

asfaltových směsí (EN řada 10308). [18] 
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ČSN EN 13242:2008 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace  

Norma vymezuje kamenivo do směsí pro nestmelené podkladní vrstvy a směsi pro 

nestmelené ochranné vrstvy a dále pro směsi stmelené hydraulickým pojivem (např. 

cementem, pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo s hydraulickými vlastnostmi 

nebo vrstva z čerstvého betonu zhutněná válcováním, vibrací atd.). Pouţívá se kamenivo 

do velikosti zrna 63 mm. [22] 

ČSN EN 13450:2004 – Kamenivo pro kolejové loţe  

Norma obsahuje parametry kameniva pro kolejové loţe určené pro všechny typy 

drah, které jsou dány specifickým zpŧsobem jeho pouţití. Určuje vlastnosti, které mají být 

ověřovány, zpŧsob jejich zkoušení a deklarace, systém řízení výroby i zpŧsob prokazování 

shody. Norma je doplněna o národní přílohu NA, která obsahuje přiřazení kategorií 

jednotlivých vlastností kameniva pro dané účely jeho pouţití. Týká se frakce 32/63 nebo 

32/50. [25] 

Uţivatel mimo rámec ČSN EN i nadále poţaduje prokazování doplňkových 

vlastností kameniva. Souhrn současných poţadavkŧ uţivatele je uveden v novelizovaných 

obecných technických podmínkách „Kamenivo pro kolejové loţe ţelezničních drah“.  

Vlastnosti kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa ţelezničního spodku nejsou po 

zrušení ČSN 72 1512 stanoveny ţádnou evropskou ani českou normou. Proto se 

prokazování shody provádí podle NV č. 163/02 Sb. Poţadavky uţivatele na vlastnosti 

tohoto kameniva (frakce 0/22, 0/32) jsou uvedeny v obecných technických podmínkách 

„Štěrkopísky, štěrkodrtě a výtisk z kolejového loţe pro konstrukční vrstvy tělesa 

ţelezničního spodku“.  

ČSN EN 13139:2004 – Kamenivo pro malty  

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva určeného pro pouţití na malty pro 

podlahové potěry, stříkané, sanační malty, injektáţní malty (všechno kamenivo podle ČSN 

EN), na malty pro vnější a vnitřní omítky (všechno kamenivo), na malty pro zdění 

(všechno kamenivo kromě drceného písku) a na malty pro zdění s drceným pískem. 

Pouţívají se frakce kameniva: 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 nebo 2/4 a 2/8. Frakce kameniva 2/4 a 2/8 

se pouţívají jen pro malty spolu s frakcemi 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 (smíchávání kameniva). [21] 
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ČSN EN 13383-1:2004 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace  

ČSN EN 13383-2:2003 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 

Normy vymezují pouţití jako hrubé kamenivo pouţívané v konstrukcích vodních 

staveb a jiných inţenýrských stavbách [23, 24] 

ČSN EN 13055-1:2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, 

malty a injektáţní malty 

ČSN EN 13055-2:2006 Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové 

směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace . 

Tyto normy specifikují poţadavky na lehká kameniva do betonu a malt a na lehká 

kameniva pro tepelné izolační zásypové vrstvy a další aplikace. Jsou zde uvedeny rovněţ 

zkušební postupy vlastností lehkých kameniv [19, 20]  

5.2 Zkušební normy kameniva 

Zkoušení kameniva je zahrnuto v následujících souborech norem : 

ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva (5 norem ) 

− ČSN EN 932-1 Metody odběru vzorkŧ 

− ČSN EN 932-2 Metody zmenšování laboratorních vzorkŧ 

− ČSN EN 932-3 Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 

− ČSN EN 932-5 Běţné zkušební zařízení a kalibrace 

− ČSN EN 932-6 Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva (11 norem) 

− ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor 

− ČSN EN 933-2 Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorŧ 

− ČSN EN 933-3 Stanovení tvaru zrn – Index plochosti  

− ČSN EN 933-4 Stanovení tvaru zrn – Tvarový index 

− ČSN EN 933-5 Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu 

− ČSN EN 933-6 Posouzení povrchových charakteristik – Tekutost kameniva 

− ČSN EN 933-7 Stanovení obsahu schránek ţivočichŧ 

− ČSN EN 933-8 Posouzení jemných částic – Zkouška ekvivalentu písku 
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− ČSN EN 933-9 Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří 

− ČSN EN 933-10 Posouzení jemných částic – Zrnitost filerŧ (prosévání proudem 

vzduchu 

− ČSN EN 933-11 Posouzení jemných částic – Klasifikace sloţek hrubého recyklo-

vaného kameniva 

ČSN EN 1097 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva (10 norem) 

− ČSN EN 1097-1 Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 

− ČSN EN 1097-2 Metody pro stanovení odolnosti proti drcení 

− ČSN EN 1097-3 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva 

− ČSN EN 1097-4 Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru 

− ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 

− ČSN EN 1097-6 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti  

− ČSN EN 1097-7 Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška 

− ČSN EN 1097-8 Stanovení hodnoty odladitelnosti 

− ČSN EN 1097-9 Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická 

zkouška 

− ČSN EN 1097-10 Stanovení výšky vzlínavosti vody 

ČSN EN 1367 Zkoušení kameniva vůči teplotě a zvětrávání (6 norem) 

− ČSN EN 1367-1 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

− ČSN EN 1367-2 Zkouška síranem hořečnatým 

− ČSN EN 1367-3 Zkouška varem  

− ČSN EN 1367-4 Stanovení smršťování 

− ČSN EN 1367-5 Stanovení odolnosti vŧči tepelným šokŧm 

− ČSN EN 1367-6 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti 

soli (NaCl) 

ČSN EN 1744 Zkoušení chemických vlastností kameniva (5 norem) 

− ČSN EN 1744-1 Chemický rozbor 

− ČSN EN 1744-3 Příprava výluhŧ louţením kameniva 

− ČSN EN 1744-4 Stanovení citlivosti na vodu filerŧ pro asfaltové směsi 
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− ČSN EN 1744-5 Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině 

− ČSN EN 1744-6 Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí 

cementu 

5.3 Základní charakteristiky kameniva a jejich stanovení 

Zrnitost 

Mnoţství jednotlivých velikosti zrn ve směsi kameniva je zjišťováno zkouškou 

zrnitosti, čili zkouškou prosévací, nazývanou také zkouška granulometrická. 

Zrnitost je určována podrobně nebo zkráceně. Je kontrolováno mnoţství zrn 

v jednotlivých frakcích a mnoţství drobného a hrubého kameniva, neboli sloţení daného 

kameniva. 

Nejčastěji je prováděna zkouška zrnitosti podrobně. Pomocí normových sít základní 

řady, popř. doplněných síty doplňkové řady a kalibry, je roztříděn vzorek kameniva podle 

velikosti na jednotlivé frakce. Mnoţství zrn velikosti do 0,05 mm je zjišťován 

procezovacím nebo sedimentačním zpŧsobem. Hmotnost odplavitelných částí je zahrnuta 

do výsledku zkoušky. V případě, ţe kamenivo obsahuje frakce rŧzných objemových 

hmotností, vyjádří se poměr jednotlivých zbytkŧ na sítech objemovými podíly (jde 

o kamenivo rŧzných hornin). Tím je stanovena poměrná skladba zrn kameniva. Výsledek 

se znázorní čárou zrnitosti. 

Čára zrnitosti je plynulá, jestliţe jsou na všech sítech zbytky kameniva. Čára zrnitosti 

je přetrţitá, jestliţe některá frakce chybí. Pro výrobu vyšších pevností betonu se velmi často 

pouţívá větší frakce hrubého kameniva a drobné kamenivo na vyplnění mezer mezi hrubými 

zrny. 

Tvar zrn kameniva 

Kamenivo se skládá ze zrn rŧzných velikostí a tvarŧ. Zrna mají větši povrch, mají-li 

tvar odlišný od koule. Zrna nevhodného tvaru, jako jsou jehlicovitá, destičkovitá, 

tyčinkovitá, lasturovitá, vytvářejí značnou mezerovitost, zvláště tehdy, je-li jich větší 

mnoţství. 
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Pro betonářské práce jsou vybírána kameniva, jejichţ zrna mají tvar pokud moţno 

rovnoosý, tedy kulovitý, kostkovitý a je-li poměr hlavních rozměrŧ a os přibliţně stejný. 

K charakterizování tvaru zrna je pouţíván tvarový index. Vypočítá se jako hmotnostní 

podíl zrn, jejichţ poměr rozměrŧ délka/tloušťka je větší neţ 3 a vyjádří se jako procento 

k celkové hmotnosti zkoušených zrn. 

Obsah schránek ţivočichů 

Podíl schránek ţivočichŧ nesmí v hrubém kamenivu přesáhnout 10 % 

hmotnostních. Zjišťuje se podle ČSN EN 933-7:1998 pro hrubé kamenivo a směsi, které 

hrubé kamenivo obsahují. [78] 

Odolnost vůči zmrazování a rozmrazování 

K posouzení odolnosti kameniva vŧči zmrazování a rozmrazování se mŧţe pouţít 

buď hodnota mrazuvzdornosti stanovená podle ČSN EN 1367-1:2007 nebo hodnota 

zkoušky síranem hořečnatým stanovená podle ČSN EN 1367-2:2010. Zkouška síranem 

hořečnatým se povaţuje za vhodnější v případě, kdy je kamenivo vystaveno pŧsobení 

mořské vody nebo rozmrazovacích solí. 

Pevnostní charakteristiky 

Kamenivo má obvykle vyšší pevnost neţ beton. Je-li však určeno pro výrobu 

vysokopevnostního betonu, doporučuje se vzít pevnost kameniva v úvahu. 

Mechanická odolnost 

Mechanická odolnost (drtitelnost v rázu) je významná zejména pro kamenivo 

kolejových svrškŧ. 

Škodlivé látky v kamenivu 

Z hlediska vlastností betonové směsi, vlastností a trvanlivosti betonu je dŧleţité, 

aby kamenivo neobsahovalo škodlivé látky, které při styku s cementovým tmelem vedou 

k nepříznivému ovlivnění tuhnutí a tvrdnutí cementového tmele, zpŧsobují vnitřní pnutí, 

a tím porušování struktury zatvrdlého betonu. 
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Škodlivé látky v kamenivu určeném do betonu mŧţeme rozdělit do následujících 

skupin: 

− Jemné částice  

− Humusovité látky  

− Bobtnající organické látky  

− Látky ovlivňující tvrdnutí 

− Látky obsahující síru 

− Látky způsobující korozi výztuţe  

− Látky podléhající alkalicko-křemičité reakci 

− Kamenivo ze zbytků čerstvého betonu a malt 

Humusovité látky a materiály obsahující cukr mohou nepříznivě ovlivnit rychlost 

hydratace cementu změnou doby tuhnutí a tvrdnutí. Některé jílové příměsi sniţují pevnost 

a trvanlivost betonu. Sírany obsaţené v kamenivu mohou zpŧsobit porušení betonu 

rozpínáním. Chloridy v kamenivu ve formě sodných a draselných solí mohou zvyšovat 

riziko koroze kovových sloţek.V případě alkalických reakcí mŧţe docházet k rozpínání 

a vzniku trhlinek, popř. rozpadu betonu.  

Některé sloţky kameniva mohou nepříznivě ovlivnit vzhled povrchu betonu 

skvrnami, rzí, zbarvením, puchýři nebo odprýsknutím, jestliţe jsou blízko povrchu 

přítomny betonové konstrukce (např. reaktivní pyrit a lignin). Speciálně u pohledových 

betonŧ, kde je kladen velký dŧraz na vzhled povrchu betonu, by měl být podíl organických 

znečišťujících látek co nejniţší. [78] 

Objemová hmotnost zrn 

Je to poměr hmotnosti zrn vzorku kameniva k objemu, který vzorek zaujímá, včetně 

dutin a pórŧ v jednotlivých zrnech, avšak bez mezer mezi zrny. Nezávisí na velikosti zrn 

a je charakterizována materiálem, ze kterého jednotlivá zrna vznikla. Úzce souvisí 

s chemickým sloţením kameniva a jeho mikrostrukturou. Podle objemové hmotnosti zrn 

dělíme kamenivo na těţké, hutné a pórovité. 
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6. UMÉLÉ KAMENIVO NA BÁZI VPP VYRÁBĚNÉ ZA STUDENA 

 6.1 Rámcový návrh technologie výroby umělého kameniva na bázi VPP 

studenou cestou 

Technologie výroby umělého kameniva studenou cestou je zaloţena na smíchání 

VPP, pojiva, vody a dalších přísad či příměsí.  

Všechny suché sloţky jsou uloţeny v provozních zásobnících, kam jsou 

pneumaticky dopraveny z autocisteren, v optimální variantě je VPP dopraven pneumaticky 

potrubím přímo od zdroje výskytu – tzn. od producenta VPP.  

Komponenty se dávkují do váţícího zařízení podle zvolené receptury.  

Výrobky vznikají smícháním naváţených podílŧ jednotlivých sloţek na 

poţadovanou homogenitu směsi. Takto připravovaná směs se vytváří do granulí nebo pelet 

(dle pouţitého zařízení), které se ukládají na uzavřenou skládku do doby, neţ získají 

transportní pevnost. Poté jsou přemístěny na volnou expediční skládku. Po 28 dnech 

dosáhnou pelety/granule konečné pevnosti a mohou být expedovány jako výrobek – umělé 

kamenivo. 

Ukládání čerstvých pelet/granulí musí být prováděno pouze v nízké vrstvě, 

aby nedocházelo k jejich znehodnocení. Na expediční skládce jiţ mohou být skladovány 

v podstatně větší vrstvě, protoţe mají dostatečnou pevnost. Z expediční skládky mŧţe být 

kamenivo odebíráno lopatovým kolovým nakladačem na dopravní pásovou linku, která 

dopravuje kamenivo do třídírny. Na dvousítném třidiči je kamenivo roztříděno 

na stanovené frakce. Expedice frakcí je prováděna z pojezdných expedičních zásobníkŧ 

do nákladních aut.  

Z  rozboru vyplývá zejména ekonomická náročnost na skladování a zrání kameniva 

(28 dní na kryté ploše zabezpečené před vlivem mrazu). Tento zpŧsob je moţný pouze 

v nízkokapacitních provozech. Pro provozy s vyšší kapacitou je třeba technologicky vyřešit 

moţnost urychleného zrání kameniva. 
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6.2 Metodický postup experimentálních prací 

Pro laboratorní ověřování technologie výroby byl navrţen metodický postup 

technologie výroby umělého kameniva studenou cestou, který blíţe popisují následující 

kapitoly.  

6.2.1 Vstupní vlastnosti VPP 

Při návrhu zapracování kaţdého VPP do stavebních hmot je nejprve nutné provést 

soubor vstupních laboratorních ověřování vedlejších prŧmyslových produktŧ, jejichţ 

vyhodnocením lze předběţně vybrat směry vyuţití.  

Chemická analýza  

Jedná se o kompletní analýzu oxidŧ silikátové matrice provedenou ve vyšší třídě 

přesnosti. Tato analýza zahrnuje následující sloţky vyjádřené v hmotnostních procentech: 

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, P2O5, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, SO3celk., ztrátu 

ţíháním, ztrátu sušením. Kromě těchto základních sloţek jsou u VPP stanovovány i další 

sloţky dle poţadavkŧ jednotlivých zpracovatelských technologií. Jedná se o stanovení  

SO3celk., Cl
-
, SO2, CO2 a dalších, eventuálně stanovení rozpustných sloţek silikátových 

hmot, kde se jedná především o CaO, Na2O, K2O, SO3 a stanovení pH analýzou výluhu. 

Stanovení fyzikálně mechanických vlastností  

V rámci ověření fyzikálně-mechanických vlastností jsou prováděna následující 

stanovení : 

− sítový rozbor  

− měrná hmotnost  

− měrný povrch  

− sypná hmotnost volně sypaná a setřesená 

− vlhkost 

Stanovení ekologické vhodnosti  

Viz kapitola 6.2.3  
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6.2.2 Zkoušky technologické vhodnosti  

Jsou navrţeny jednak ve vztahu k posuzování chování daného odpadního materiálu 

při simulaci příslušné technologie výroby a dále ve vztahu k účelu pouţití dané stavební 

hmoty nebo výrobku a k prostředí, ve kterém bude finální produkt dlouhodobě umístěn 

(např. vlhkostní a teplotní parametry, tlak a kombinace těchto faktorŧ). Součástí těchto 

zkoušek jsou i urychlené zkoušky trvanlivosti, které prokazují délku ţivotnosti stavební 

hmoty nebo výrobku. Při navrhování zkoušek technologické vhodnosti daného produktu 

musí být zohledněny základní technické i legislativní poţadavky zohledněné Zákonem 

č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonŧ (v platném znění) a navazujícími předpisy. 

Vymezení technických poţadavkŧ v oblasti tuhnutí vyrobeného umělého kameniva 

ve vztahu k navrţeným základním recepturám vychází z předpokladu, ţe umělé kamenivo 

v prŧběhu zrání dosáhne určitých parametrŧ, charakterizujících manipulační pevnost. 

Ta je testována pomocí zkoušky bodové pevnosti (po vyrobení, 7 a 28 dnech) a dále 

zkouškou volným pádem (ze tří výšek, po vyrobení a po 24 hodinách).  

Dŧleţitou součástí zkoušek technologické vhodnosti daného produktu jsou zkoušky 

užitné trvanlivosti, a to jak krátkodobé urychlené zkoušky trvanlivosti, tak i zkoušky 

dlouhodobé (probíhající v reálném prostředí a v reálných časových intervalech). 

Ke zkoušení urychlené trvanlivosti se vyuţívají rŧzné metody, které zahrnují 

kombinované pŧsobení jednotlivých faktorŧ venkovního prostředí tak, aby se jejich účinky 

mohly projevit stejně jako v reálném prostředí. Pro tyto zkoušky jsou dle metodiky 

simulace ţivotních cyklŧ připravována zkušební tělesa s vybranými VPP v určeném 

optimálním obsahu, na kterých jsou v určených časových intervalech sledovány zejména: 

− vlivy mrazu a tepla 

− vlivy vlhkosti 

− vlivy chemicky agresivního prostředí  

− vlivy biologicky agresivního prostředí  

− a jiné dle dalších poţadavků 

Dle stanoveného časového harmonogramu jsou pak před zahájením, v prŧběhu i po 

ukončení simulace ţivotních cyklŧ monitorovány základní fyzikálně mechanické 

a fyzikálně chemické vlastnosti a další poţadované technické a ekologické parametry.  
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Jedním z dlouhodobě sledovaných parametrŧ je objemová stálost hmoty, 

stanovována na zkušebních tělesech v závislosti na čase a zkušebním prostředí, v němţ 

jsou tělesa uloţena. Sledování objemových změn vyráběných hmot a výrobkŧ má 

z hlediska jejich uţitné trvanlivosti zásadní význam. Mohou vést k výraznému poklesu 

pŧvodně dosaţených technických i ekologických parametrŧ a často aţ k úplné destrukci 

těchto hmot. Objemové změny se projevují smršťováním nebo roztaţností hmoty. Jsou 

ovlivňovány prostředím, v němţ se hmota vytváří a dále aplikuje, tj. vlhkostí, teplotou, 

tlakem, kombinací těchto faktorŧ a dalších. Dále závisí na řadě veličin, které charakterizují 

příslušnou hmotu. Dŧleţitým faktorem je i technologie výroby dané výsledné hmoty, 

tj. zejména zpŧsob a podmínky její homogenizace za sucha či za mokra, formování, tuhnutí 

a tvrzení aj. Jestliţe jsou vstupními druhotnými surovinami vneseny do hmot škodlivé sloţky 

v rizikových koncentracích a mineralogických podobách, lze předpokládat zvýšený výskyt 

objemových změn. 

V rámci poloprovozních zkoušek budou na vyrobeném umělém kamenivu 

prováděny následující zkoušky: 

− Zkoušky geometrických vlastností kameniva  

− Zkoušky fyzikálních vlastností kameniva  

− Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností kameniva  

− Zkoušky chemických vlastností kameniva 

− Zkoušky ekologické vhodnosti kameniva 

Zkoušky geometrických vlastností kameniva 

Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor (ČSN EN 933-1:1998) [32] 

Pomocí normových sít základní řady, popř. doplněných síty doplňkové řady 

a kalibry, je roztříděn vzorek kameniva podle velikosti na jednotlivé frakce. Mnoţství zrn 

velikosti do 0,05 mm je zjišťováno procezovacím nebo sedimentačním zpŧsobem. Hmotnost 

odplavitelných částí je zahrnuta do výsledku zkoušky. V případě, ţe kamenivo obsahuje 

frakce rŧzných objemových hmotností, vyjádří se poměr jednotlivých zbytkŧ na sítech 

objemovými podíly (jde o kamenivo rŧzných hornin). Tím je stanovena poměrná skladba zrn 

kameniva. Výsledek se znázorní čárou zrnitosti. 
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Zkoušky fyzikálních vlastností kameniva 

Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností kameniva byly prováděny u dvou 

frakcí(4/8 mm a 8/16 mm) v časové závislosti (0-28 dnŧ). Jednalo se o následující 

zkoušky: 

Stanovení sypné objemové hmotnosti volně sypaného kameniva (ČSN EN 1097-3:1999) 

[13] 

Zjistí se hmotnost vysušeného kameniva v odměrné nádobě a vypočte se sypná 

hmotnost volně sypaného kameniva: 

V

mm
b

)( 12  (1) 

Kde je: m2  hmotnost nádoby se zkušební naváţkou v kg 

  m1  hmotnost prázdné nádoby v kg 

  V  objem nádoby v l 

  ρb  sypná objemová hmotnost kameniva v Mg.m-3 

Stanovení vlhkosti (ČSN EN 1097-5:2008) [14] 

Hodnota vlhkosti je hmotnost vody ve zkušební naváţce vyjádřená jako procento 

hmotnosti vysušené zkušební naváţky (sušení v sušárně při teplotě 110±5 °C). 

Výpočet vlhkosti charakterizuje následující vztah : 

100
3

31

M

MM
w  (2) 

Kde je:  M1  hmotnost zkušební naváţky v g 

  M3 ustálená hmotnost vysušené zkušební naváţky v g 

  w  vlhkost v % 

Stanovení objemové hmotnosti zrn (ČSN EN 1097-6:2001) [15] 

Stanovuje se pyknometricky. Objemová hmotnost zrn pórovitého kameniva  

v Mg.m
-3

se vypočítá ze vztahu: 
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FWWpp

W
a

MMVM

mm

)(

)( 12  (3) 

Kde je:  m1 hmotnost pyknometru, nálevky a mříţky (pokud je pouţita) v g 

  m2  hmotnost pyknometru, nálevky, suché dílčí naváţky a mříţky (pokud je pouţita) v g 

  M3  hmotnost zkušební naváţky v sušárně vysušené v g 

  ρW  hustota vody při teplotě 22 °C v Mg.m-3 

  Mp  hmotnost pyknometru a mříţky (pokud je pouţita) při kalibraci v g  

  Vp  objem pyknometru při kalibraci v ml 

  MW  hmotnost povrchově osušeného kameniva na konci zkoušky v g 

  MF hmotnost pyknometru, nálevky, dílčí naváţky a mříţky (pokud je pouţita) v okamţiku ukončení  

   měření v g 

Stanovení nasákavosti (ČSN EN 1097-6:2001) [15] 

Nasákavost vodou v procentech suché hmotnosti v okamţiku konečného měření se 

vypočítá ze vztahu : 

100
)(

)(

12

12

mm

mmM
W w

F  (4) 

Kde je: m1  hmotnost pyknometru, nálevky a mříţky (pokud je pouţita) v g 

  m2 hmotnost pyknometru, nálevky, suché dílčí naváţky a mříţky (pokud je pouţita) v g 

  Mw  hmotnost povrchově osušeného kameniva na konci zkoušky v g 

  WF  nasákavost v % 

Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností kameniva 

V časové závislosti byly prováděny následující zkoušky : 

Stanovení bodové pevnosti kameniva  

Bodová pevnost vyrobených pelet lze zjistit pomocí pŧsobení lisu. 10 kusŧ pelet 

od kaţdé frakce se postupně podrobí lisovacímu tlaku, dokud se nepoškodí. Výsledná 

hodnota se stanoví prŧměrem z 10 měření. 

Stanovení pevnosti kameniva volným pádem  

Manipulační pevnost vyrobených pelet lze zjistit metodou volného pádu. 10 kusŧ 

pelet od kaţdé frakce se pustí z výšky 30, 50 a 70 cm na ţeleznou podloţku. Zjišťuje se, 

kolik nárazŧ peleta vydrţela. Peleta vyhovuje poţadavkŧm na pevnost, pokud zŧstane 

po 4 pádech nepoškozena. 
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Tyto dvě zkoušky se týkají manipulační pevnosti kameniva a jsou prováděny na 

základě zkušebních postupŧ Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. [65]  

Stanovení mezerovitosti volně sypaného kameniva (ČSN EN 1097-3:1999) [13] 

Mezerovitost v procentech se vypočte ze sypné hmotnosti volně sypaného 

kameniva a objemové hmotnosti zrn kameniva : 

100)1(100
p

b

p

bp
v  (5) 

Kde je:  ρb  sypná hmotnost volně sypaného kameniva v Mg.m-3  

  ρp  objemová hmotnost v Mg.m-3 

  ν  mezerovitost v % 

Stanovení odolnosti proti drcení (ČSN EN 13055-1:2004) [19] 

Připravený vzorek kameniva se vloţí do specifikovaného ocelového válce a zhutní 

se vibrací. Kamenivo je pak pístem stlačováno ve válci na stanovenou vzdálenost, přičemţ 

se změří síla, která vyjadřuje odolnost proti drcení.  

Odolnost proti drcení se vypočte z následujícího vztahu: 

A

FL
Ca  (6) 

Kde je: Ca odolnost proti drcení v N.mm-2 

 L síla vyvozovaná pístem v N 

 F  tlak při stlačení v N 

 A  plocha pístu v mm2 

Vypočte se prŧměrná hodnota ze tří výsledkŧ. 

Stanovení odolnosti proti rozpadu (ČSN EN 13055-1:2004) [19] 

Dvě dílčí samostatné naváţky pórovitého kameniva se uloţí ve vodě na dobu 3 dnŧ 

při pokojové teplotě, potom se uloţí do autoklávu na dobu 3 hodin při tlaku 2 MPa 

a teplotě 215 °C a následně se ochladí na teplotu 30 °C. Po vysušení při teplotě 110 °C 

a ochlazení se dílčí naváţky prosejí nejbliţším menším sítem, neţ je spodní omezující síto 

úzké zrnitosti zrnění. Hmotnost propadu tímto sítem se vyjádří jako procentní podíl 

hmotnosti kaţdé vysušené dílčí naváţky: 
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100
1

2

m

m
M  (7) 

Kde je:  M  ztráta hmotnosti v % 

 m1  počáteční hmotnost dílčí naváţky v g 

 m2  hmotnost materiálu, který propadl příslušným menším sítem po autoklávování v g 

Výsledek se zaznamená jako prŧměr výsledkŧ dvou dílčích naváţek. 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování (ČSN EN 13055-:2004) [19] 

Zkušební metoda sestává z nasáknutí při atmosférickém tlaku a uloţení ve vodě 

za účelem nasycení vodou a vystavení účinku mrazu po vodou. 

Zkušební naváţky kameniva po nasáknutí vodou při atmosférickém tlaku jsou 

vystaveny 20 cyklŧm zmrazování a rozmrazování. To znamená ochlazování na teplotu  

– 15 °C a pak rozmrazování ve vodní lázni o teplotě okolo 20 °C. Po ukončení 

zmrazovacích a rozmrazovacích cyklŧ se přezkoumá, zda u kameniva nastaly nějaké 

změny (výskyt trhlinek anebo ztráta hmotnosti). 

Výsledek zkoušky zmrazování a rozmrazování se vypočte z následujícího vztahu : 

100
)(

1

21

M

MM
F  (8) 

Kde je: M1  počáteční suchá hmotnost tří zkušebních naváţek před zmrazováním v g 

 M2  konečná suchá hmotnost tří zkušebních naváţek po zmrazování, která zŧstala na specifikovaném sítu v g 

 F  ztráta hmotnosti tří zkušebních naváţek po zmrazování a rozmrazování v % 

Zkoušky chemických vlastností kameniva  

Stanovení celkové síry váţkovou metodou (ČSN EN 1744-1:2010) [16] 

Zkušební naváţka kameniva se upravuje brómem a kyselinou dusičnou za účelem 

přeměnění všech sloţek síry obsaţených v síranech, sírany se vysráţí a zváţí ve formě 

BaSO4. Obsah síry se vyjadřuje v hmotnostních procentech kameniva a vypočte se 

z následujícího vztahu: 

S = m5/m4. 13,74 (%) (9) 

Kde je: m5  hmotnost sraţeniny v gramech 

 m4  hmotnost zkušební naváţky v gramech 

  S  obsah celkové síry v kamenivu v % 
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Stanovení síranové síry váţkovou metodou ČSN EN 1744-1:2010) [16] 

Zkušební naváţka kameniva se extrahuje vodou, aby se ve vodě odstranily 

rozpustné ionty síranŧ. Obsah síranu rozpustného ve vodě se stanoví sráţením při pH mezi 

1 a 1,5 roztokem chloridu barnatého při bodu varu. Stanovení se dokončí gravimetricky a 

obsah iontŧ se vyjádří v procentech hmotnosti kameniva. 

Obsah rozpustného síranu, vyjádřený jako SO3, se vypočte z následujícího vztahu : 

Rozpustný SO3 = 2. W. 0,343. m3 (v %) (10) 

Kde je: m3  hmotnost sraţeniny síranu barnatého v gramech 

 W  poměr vody a kameniva (v gramech/gram) – pro pórovité kamenivo, W je 1000g/hmotnosti kameniva  

   v gramech 

Stanovení ztráty ţíháním (ČSN EN 1744-1:2010) [16] 

Ztráta ţíháním se stanoví v oxidační atmosféře (vzduchu). Při ţíhání na vzduchu při 

teplotě (975±25)°C se oxid uhličitý a voda, která se nevypařila během sušení, vypudí i se 

všemi okysličitelnými přítomnými těkavými prvky. 

Ztráta ţíháním se vypočte z následujícího vztahu : 

ZŢ = m13-m14/m13 100 (v %) (11) 

Kde je: m13 hmotnost zkušební naváţky v gramech 

 m14 hmotnost vyţíhané zkušební naváţky v gramech 

Stanovení obsahu chloridů titrační metodou merkurimetricky - SOP 2 [76] 

Vzorek se rozloţí zředěnou kyselinou dusičnou a chloridy se titrují v prostředí 

kyseliny dusičné dusičnanem rtuťnatým za vzniku chloridu rtuťnatého na indikátor 

nitroprusid sodný, který dává s přebytkem dusičnanu rtuťnatého bílý zákal. 

Obsah chloridŧ se vypočte z následujícího vztahu : 

% Cl
- 
= (a-s).f.0,003546/ n .100 (12) 

Kde je: a  spotřeba odměrného roztoku Hg(NO3)2 v ml 

 s spotřeba odměrného roztoku Hg(NO3)2 při slepé zkoušce (bez pouţití vzorku) v ml 

  f  faktor odměrného roztoku Hg(NO3)20,05M 

  n  naváţka vzorku v g 
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6.2.3 Zkoušky ekologické vhodnosti 

Základním předpokladem při volbě odpadního materiálu pro výrobu stavebních 

hmot a výrobkŧ je, ţe tyto materiály nebudou ohroţovat ani zhoršovat jednotlivé sloţky 

ţivotního prostředí, tzn. podzemí i povrchové vody, horninové prostředí, faunu, flóru, 

pŧdu, ovzduší, veřejné zdraví. K ověření těchto faktorŧ slouţí zkoušky ekologické 

vhodnosti, tj. testy a zkoušky, jejichţ účelem je vyloučit moţné negativní vlivy na ţivotní 

prostředí. Zkoušky ekologické vhodnosti se řídí platnou legislativou a provádějí se jak 

z pohledu samotného odpadu, tak z pohledu konečného produktu na bázi odpadních 

materiálŧ. Výsledky ekologické vhodnosti se posuzují i z časového hlediska pomocí testŧ 

vyluhovatelnosti a ekotoxicity na zkušebních tělesech (např. po zkouškách urychlené 

trvanlivosti). 

Zkoušky ekologické vhodnosti zahrnují stanovení: 

− ekotoxicity  

− hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů 

− nebezpečných látek ve výluhu  

− nebezpečných látek v sušině 

Pokud je podezření, ţe by se v odpadu mohly nacházet organické látky, provádí se 

téţ jejich stanovení, např. PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). 

Testy ekotoxicity 

Ekotoxicita je vlastnost odpadu představující akutní či pozdní nebezpečí pro jednu 

nebo více sloţek ţivotního prostředí. Jde o ukazatel vyuţívaný k hodnocení odpadŧ 

z hlediska moţnosti jejich vyuţití na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. [11] 

a k hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadu H14 Ekotoxicita dle vyhlášky č. 376/2001 Sb. 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadŧ [10]. Pro sjednocení postupu při hodnocení 

ekotoxicity zpracovalo v únoru 2007 Ministerstvo ţivotního prostředí Metodický pokyn 

odboru odpadŧ pro stanovení ekotoxicity. [8] 

V České republice jsou doporučovány 4 konvenční testy metodicky identické s ISO 

normami. Jedná se o akutní test na rybách dle ČSN EN ISO 7346-2:1999 Stanovení akutní 

letální toxicity látek pro sladkovodní ryby - Část 2: Obnovovací metoda [27]; imobilizační 

test na perloočkách dle ČSN EN ISO 6341:1997 Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia 
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magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity [26]; rŧstově inhibiční test 

na řasách dle ČSN EN ISO 8692:2005 Zkouška inhibice rŧstu sladkovodních zelených řas 

[28] a test klíčivosti a rŧstu kořene hořčice dle Metodického pokynu odboru odpadŧ ke 

stanovení ekotoxicity odpadŧ uveřejněného ve Věstníku MŢP č. 4/2007. [8] Poţadavky 

na výsledky ekotoxikologických testŧ odpadŧ, které mají být vyuţívány na povrchu terénu, 

uvádí tabulka č.4. Na obr.č. 8 jsou výše uvedené testované organismy: 

Tabulka č. 4: Poţadavky na výsledky ekotoxikologických testů  

dle přílohy č. 10 vyhlášky č .294/2005 Sb.  

Testovaný organismus 
Doba 

působení 
I. II. 

Poecilia reticulata 

nebo 

Brachydanio rerio 

96 

Ryby nesmí vykazovat 

v ověřovacím testu výrazné 

změny chování ve srovnání 

s kontrolními vzorky a nesmí 

uhynout ani jedna ryba. 

Ryby nesmí vykazovat 

v ověřovacím testu výrazné 

změny chování ve srovnání 

s kontrolními vzorky a nesmí 

uhynout ani jedna ryba. 

Daphnia magna Straus 48 

Procento imobilizace perlooček 

nesmí v ověřovacím testu 

přesáhnout 30 % ve srovnání 

s kontrolními vzorky. 

Procento imobilizace perlooček 

nesmí v ověřovacím testu 

přesáhnout 30 % ve srovnání 

s kontrolními vzorky. 

Raphidocelis 

subcapitata  

nebo  

Scenedesmus 

subspicatus 

72 

Neprokáţe se v ověřovacím 

testu inhibice rŧstu řasy větší 

neţ 30 % ves srovnání 

s kontrolními vzorky. 

Neprokáţe se v ověřovacím 

testu inhibice nebo stimulace 

rŧstu řasy větší neţ 30 % ve 

srovnání s kontrolními vzorky. 

Semena Sinapis Alba 72 

Neprokáţe se v ověřovacím 

testu inhibice rŧstu kořene 

semene větší neţ 30 % ve 

srovnání s kontrolními vzorky. 

Neprokáţe se v ověřovacím 

testu inhibice nebo stimulace 

rŧstu kořene semene větší neţ 

30 % ve srovnání s kontrolními 

vzorky. 

 

  
Poecilia reticulata 

 

 
Daphnia magna Straus 

 
Sinapis Alba 

 
Scenedesmus subspicatus 

Obrázek č.8: Testované organismy – ekotoxicita 
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Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů 

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidŧ se provádí na základě zákona 

č. 18/1997 Sb. o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 

a o změně a doplnění některých zákonŧ (ve znění pozdějších předpisŧ) a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 307/2002 Sb. se změnou ve vyhlášce č. 499/2005 Sb.[12] Měří se hmotnostní 

aktivita 
226

Ra, 
40

K a 
228

Th (viz tabulka č.5). Ze získaných hodnot se stanoví index 

hmotnostní aktivit (IHA = 40K/3000 + 226Ra/300 + 232Th/200), jehoţ maximální 

hodnoty pro jednotlivé kategorie stavebních materiálŧ jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 5: Stavební materiály a mezní hodnoty hmotnostní aktivity 
226

Ra, při jejichţ překročení se nesmí 

stavební materiál uvádět do oběhu 

Stavební materiál 

Hmotnostní aktivita 226Ra [Bq.kg-1] 

pouţití pro stavby  

s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi 

pouţití výhradně pro stavby 

jiné neţ s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi 

Cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny 150 500 

Stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna 150 500 

Stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu 150 500 

Stavební kámen 300 1000 

Stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, 

umělé kamenivo 
300 1000 

Keramické obkladačky a dlaţdice 300 1000 

Písek, štěrk, kamenivo a jíly 300 1000 

Popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající  

v prŧmyslových procesech, hlušina a kaly pro 

stavební účely, stavební výrobky z nich jinde 
neuvedené 

300 1000 

Materiály z odvalŧ, výsypek a odkališť pro stavební 

účely kromě radiačních činností 
300 1000 

Cement, vápno, sádra 300 1000 

 

Tabulka č. 6: Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu 

Stavební materiál 
Index hmotnostní 

aktivity 

Stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropŧ a podlah ve stavbách s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, 

sádrokarton 

0,5 

Ostatní stavební materiály určené k pouţití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi 
1 

Stavební materiály určené k pouţití jinému neţ ve stavbách s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi, veškeré stavební materiály určené výhradně k pouţití jako surovina pro výrobu 
stavebních materiálŧ 

2 
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Stanovení škodlivých látek ve výluhu [9,11] 

Stanovení škodlivých látek ve výluhu je prováděno podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

O podmínkách ukládání odpadŧ na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. Limitní hodnoty pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti uvádí 

tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti 

Ukazatel Jednotka 
Třída vyluhovatelnosti 

Limit I Limit IIa Limit IIb Limit III 

DOC mg.l
-1

 50 80 80 100 

Fenolový index mg.l
-1

 0,1    

Chloridy mg.l
-1

 80 1500 1500 2500 

Fluoridy mg.l
-1

 1 30 15 50 

Sírany mg.l
-1

 100 3000 2000 5000 

As mg.l
-1

 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba mg.l
-1

 2 30 10 30 

Cd mg.l
-1

 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celk. mg.l
-1

 0,05 7 1 7 

Cu mg.l
-1

 0,2 10 5 10 

Hg mg.l
-1

 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni mg.l
-1

 0,04 4 1 4 

Pb mg.l
-1

 0,05 5 1 5 

Sb mg.l
-1

 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se mg.l
-1

 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn mg.l
-1

 0,4 20 5 20 

Mo mg.l
-1

 0,05 3 1 3 

RL mg.l
-1

 400 8000 6000 10000 

pH   ≥ 6 ≥ 6  

Poznámka: RL – rozpuštěné látky: pokud je stanovena hodnota ukazatele RL, není nutné stanovit hodnoty  

   koncentrací síranŧ a chloridŧ 

   DOC – rozpuštěný organický uhlík 

Stanovení škodlivých látek v sušině [9,11] 

Pokud odpad obsahuje škodliviny, které nejsou ve vodě rozpustné (například 

polycyklické aromatické uhlovodíky nebo PCB), je nutné provádět zkoušky také s jeho 

sušinou. Vychází se ze stejného právního předpisu, jako v případě vodného výluhu. 

Limitní hodnoty neţádoucích látek v sušině uvádí tabulka č.8. 
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Tabulka č. 8: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

Kovy 

As mg.kg
-1

 sušiny 10 

Cd mg.kg
-1

 sušiny 1 

Cr celk. mg.kg
-1

 sušiny 200 

Hg mg.kg
-1

 sušiny 0,8 

Ni mg.kg
-1

 sušiny 80 

Pb mg.kg
-1

 sušiny 100 

V mg.kg
-1

 sušiny 180 

Monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované) 

BTEX mg.kg
-1

 sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU mg.kg
-1

 sušiny 6 

Chlorované alifatické uhlovodíky 

EOX mg.kg
-1

 sušiny 1 

Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované) 

Uhlovodíky C10-C40 mg.kg
-1

 sušiny 300 

Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované) 

PCB mg.kg
-1

 sušiny 0,2 

Poznámka: BTEX   suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenŧ 

   PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,  

     benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,  

     fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu,naftalenu a pyrenu 

   EOX  extrahovatelné organicky vázané halogeny 

   PCB  polychlorované bifenyly (suma kogenerŧ č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
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6.2.4 Blokové schéma metodického postupu 

Pro dosaţení cílŧ experimentální části byl zpracováno blokové schéma, které je 

znázorněno na obr.č. 9. 

 

 

 

Obrázek č. 9: Metodický postup experimentálních prací 



Miroslav Svoboda: Úprava VPP pro pouţití v kompozitních materiálech 

2011 68 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7. PŘÍPRAVA EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

7.1 Odběr a příprava vzorků 

Odběr vzorkŧ vstupních komponent proběhl dle Metodiky vzorkování 

Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. [67] Vstupní vzorky byly odebrány následovně : 

 podle výše uvedené metodiky na místě (popílky, strusky) 

 dodávkou od producenta (konvertorové kaly) 

Všechny vzorky byly definovány v záznamu o odběru vzorku a v odběrovém 

protokolu a zaevidovány do Centrální knihy vzorkŧ. 

Odebrané vzorky byly před kaţdým dalším pouţitím upraveny postupným 

zmenšováním kvartací. Dále byly podrobeny úpravě na poţadovanou granulaci pro 

chemické, fyzikálně-chemické a ekologické zkoušky. Pro chemický rozbor sušiny bylo 

třeba vzorky upravit pod síto 0,09 mm (minimální mnoţství vzorku 25 g), pro chemický 

rozbor výluhu byla nutná úprava vzorkŧ pod síto 10 mm (minimální mnoţství vzorku  

je 200 g). Pro ekotoxikologické zkoušky bylo třeba upravit zrnitost vzorku drcením pod  

hodnotu 4 mm (minimální mnoţství vzorku je 2 kg). Pro stanovení hmotnostní aktivity 

přírodních radionuklidŧ byla poţadována zrnitost vzorku do 8 mm (minimální mnoţství 

vzorku je 1 kg). 

Pro další postup zkoušek vzorku byl vytvořen plán zkoušek. 

7.2 Stanovení a vyhodnocení vlastností vstupních komponent 

Bylo provedeno stanovení a vyhodnocení vlastností vstupních komponent. Jednalo 

se především o kompletní chemickou analýzu vstupních surovin a stanovení jejich 

fyzikálně-mechanických a ekologických charakteristik. Výsledky stanovení vlastností 

včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v kapitole č. 7.3. 

Na základě chemické analýzy vstupních komponent v tabulce č. 9 bylo provedeno 

jejich vyhodnocení. 
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Tabulka č. 9: Chemická analýza vstupních komponent [% hm.] 

Číslo vzorku 

Parametr 

KKO 

586/1 

PV 

763/1 

PV 

35/1 

PFL 

38/1 

PFF 

39/1 

PFL 

810/1 

PFF 

811/1 

STD 

596/1 

STM 

951/1 

SiO2 1,94 54,90 48,45 28,40 39,17 41,11 38,90 38,57 37,82 

TiO2 0,67 1,15 0,93 1,49 1,92 0,72 0,78 0,37 0,36 

Al2O3 0,48 21,51 20,28 17,27 24,61 15,60 18,06 6,95 7,19 

Fe2O3 12,73 6,56 3,87 3,67 8,96 8,70 5,65 0,67 0,58 

FeO 73,02 1,27 2,31 2,84 0,56 0,85 0,56 1,00 0,93 

P2O5 0,03 0,18 0,14 0,26 0,35 0,32 0,66 0,05 0,01 

MnO 1,18 0,14 0,13 0,08 0,07 0,11 0,08 0,67 0,48 

MgO 1,61 2,81 2,51 1,41 1,63 1,78 1,69 13,04 11,79 

CaO 7,35 3,63 3,89 26,22 13,39 17,70 14,26 35,69 37,86 

Na2O 0,20 0,48 0,33 0,28 0,49 0,61 0,60 0,40 0,38 

K2O 0,17 3,02 2,46 0,76 1,01 2,25 2,51 0,47 0,54 

ztráta ţíháním + 4,15 14,00 1,11 1,63 2,14 10,86 1,37 1,79 

SO3 celk. 0,44 0,30 0,48 16,08 5,97 7,98 5,20 1,02 1,43 

CELKEM 99,82 100,1 99,78 99,87 99,76 99,87 99,81 100,27 100,22 

SO3 síran. 0,18 0,24 0,29 16,04 5,52 7,96 5,19 0,29 0,07 

CaO vol. 0,31 0,28 0,01 7,59 2,90 5,12 5,24 0,29 0,01 

Cl- 0,078 0,017 0,007 0,010 0,006 0,007 0,035 0,003 0,024 

vlhkost 1,78 0,21 0,21 0,13 0,10 0,03 0,37 0,36 0,33 

Vodorozpustné soli a pH 

Na2O 0,063 0,023 0,005 0,009 0,014 0,009 0,014 0,008 0,016 

K2O 0,065 0,027 0,006 0,027 0,016 0,016 0,026 0,018 0,059 

CaO 0,06 0,30 0,27 2,20 0,52 2,05 2,01 0,12 0,24 

SO3 0,06 0,07 0,22 1,49 0,61 1,35 1,23 0,09 0,10 

pH výluhu 10,3 12,2 12,0 12,9 11,9 12,5 12,5 11,2 12,2 

Pozn. + narŧstá (nelze přesně stanovit z dŧvodu vysokého obsahu FeO,které přechází na Fe2O3). 

Popílky z vysokoteplotního spalování (PV) jsou tvořeny především SiO2  

(cca 50 %), Al2O3 (cca 20 %) a dalšími sloţkami s obsahem 1-5 %, kterými jsou především 

Fe2O3, CaO, K2O, MgO, FeO a TiO2.  

Popely a popílky z fluidního spalování (PFL, PFF) jsou tvořeny především SiO2 

(cca 30-40 %), CaO (cca 15- 5 %), Al2O3 (cca 15–25 %), SO3celk. (cca 5-15 %) a dále Fe2O3 

(do 10 %) a dalšími sloţkami s obsahem 1- 5 %, kterými jsou především K2O, MgO, FeO a 

TiO2. 

Strusky (STD,STM) jsou tvořeny především SiO2 (cca 40 %), CaO (cca 35-40 %), 

MgO (cca 10-15 %), Al2O3 (do 10 %) a dalšími sloţkami s obsahem 1-5 %, kterými jsou 

především FeO a SO3celk. 
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Konvertorový kal (KKO) je tvořen především FeO (cca 70 %), Fe2O3 (cca 15 %), 

CaO (do 10 %) a dalšími sloţkami s obsahem cca do 5 %, kterými jsou především SiO2, 

MgO a MnO . 

Ztráta ţíháním je u popelŧ a popílkŧ z vysokoteplotního i fluidního spalování vyšší 

neţ u strusek. U konvertorového kalu nelze přesně stanovit z dŧvodu vysokého obsahu 

FeO, které přechází na Fe2O3. 

Sírany jsou významné především u fluidních popelŧ a popílkŧ (cca 5-15 %), 

u ostatních je jejich obsah cca do 2 %. 

pH výluhu se u všech vstupních komponent pohybovalo v silně zásaditém prostředí 

v rozmezí cca 10-12. 

Dále bylo provedeno stanovení a vyhodnocení fyzikálně- mechanických 

charakteristik vybraných komponent (viz tabulka č.10). Ze vstupních komponent bylo 

nutno upravit zrnitost drcením u strusky a konvertorového kalu a mletím u konvertorového 

kalu, strusky a loţového popele z fluidního spalování (viz kapitola č. 7.4). 

Tabulka č. 10: Stanovení fyzikálně mechanických charakteristik  

Číslo vzorku 
KKO* PV PV PFL PFF PFL* PFF STD* STM 

586/1 763/1 35/1 38/1 39/1 810/1 811/1 596/1 951/1 

Zbytek na sítě [% hmotnostní] 

Síto (mm) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 2,5 0 0 0 6,3 0 

4 0 0 0 2,4 0 0 0 25,7 0 

2 6,9 0 0 2,9 0 0,5 0 21,2 0 

1 8,0 0 0 7,4 0 1,5 0 17,6 0 

0,5 4,0 1,4 0 10,9 0 7,2 0,1 11,8 0 

0,25 4,1 0,8 2,5 41,6 0,8 25,6 2,0 9,2 23,4 

0,125 5,1 2,4 6,0 21,9 6,4 39,4 14,4 5,3 29,2 

0,09 7,2 6,2 7,5 8,2 12,8 16,5 13,9 1,3 11,8 

0,063 11,5 11,9 9,5 1,2 10,4 7,5 19,3 0,1 12,0 

0,04 17,5 20,6 15,0 0,4 11,6 1,1 13,7 0,1 17,5 

Propad sítem 0,04 

mm 
35,8 56,7 59,5 0,6 58,0 0,7 36,6 1,4 6,1 

Litrová hmotnost [kg.m-3] 

Volně sypaná  1060 839 927 1218 562 983 628 1522 1040 

Setřesená 1310 947 1056 1358 696 1139 767 1816 1182 

Měrná hmotnost 

[kg.m-3] 
4270 2157 2179 2875 2683 2754 2395 2916 2878 

Měrný povrch 

[kg.m-3] 
453 330 295 56 785 397 570 71** 468 

Poznámka:  * hodnoty po úpravě ,** orientační hodnota, mimo rozsah přesného měření 
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Sítový rozbor jednotlivých druhŧ vstupních komponent byl zpracován do křivek 

zrnitosti (viz grafy č.2 - 6). 
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Graf č. 2: Křivka zrnitosti konvertorového kalu 
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Graf č. 3: Křivka zrnitosti popílků z vysokoteplotního spalování 
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Graf č. 4: Křivka zrnitosti loţových popelů z fluidního spalování 
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Graf č. 5: Křivka zrnitosti popílků z filtru z fluidního spalování 
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Graf č. 6: Křivka zrnitosti drcené a mleté strusky 

 

Litrová hmotnost byla stanovena nejniţší u fluidních popílkŧ z filtru a popílkŧ 

z vysokoteplotního spalování, nejvyšší u konvertorového kalu a drcené strusky. Hodnoty 

měrné hmotnosti se pohybovaly u většiny komponent v rozmezí 2160-2920 kg.m
-3

, 

nejniţší u popílkŧ z vysokoteplotního spalování, nejvyšší u drcené strusky. Výjimkou byl 

konvertorový kal, kde byla stanovena hodnota 4270 kg.m
-3

. 

Měrný povrch byl stanoven v rozmezí 71-785 kg.m
-3

, nejniţší hodnota byla zjištěna 

u drcené strusky, nejvyšší u fluidního popílku z filtru.  
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Stanovení ekologických charakteristik vybraných komponent bylo provedeno na 

základě výsledkŧ uvedených v tabulkách č.12-15. 

Tabulka č. 12: Testy ekotoxicity 

Číslo vzorku/test Ryby Dafnie Řasy Hořčice 

KKO- 586/1 0 6,7 9,8 20,5 

PV 763/1 100,0 100,0 36,3 3,1 

PV 35/1 0 3,3 68,1 2,0 

PFL - 38/1 30,0 100,0 81,8 60,4 

PFF-39/1 0 67,8 66,9 31,3 

PFL-810/1 10,0 35,5 98,9 44,0 

PFF-811/1 30,0 100,0 98,9 46,7 

STD-596/1 0 5,0 10,3 24,5 

STM-951/1 0 4,4 82,4 36,3 

Limit 0 30,0 30,0 30,0 

 

S výjimkou vzorkŧ konvertorového kalu a drcené strusky překračují ostatní vzorky 

limity pro ekotoxicitu. Nejčastější překročení limitu bylo zaznamenáno u řas. Nepříznivé 

výsledky byly dány vysokou alkalitou vstupních materiálŧ. Pro další zkoušky bude tento 

faktor brán v úvahu a pH bude příslušně upraveno dle uvedeného Metodického pokynu 

ke stanovení ekotoxicity odpadŧ. [8] 

Tabulka č. 13: Stanovení škodlivých látek v sušině [mg.kg
-1

 sušiny] 

Číslo vzorku/ 

Parametr 

KKO 

586/1 

PV 

763/1 

PV 

35/1 

PFL 

38/1 

PFF 

39/1 

PFL 

810/1 

PFF 

811/1 

STD 

596/1 

STM 

951/1 
Limit 

As 18,6 6,7 10,3 71,4 42,4 140,0 99,0 6,5 17,0 10 

Cd -* 0,70 0,50 0,49 0,54 1,61 1,36 0,68 0,67 1 

Cr celk. -* 33 50 83 117 105 78 77 22 200 

Hg 0,42 0,25 0,23 0,02 0,74 0,01 0,44 0,01 0,01 0,8 

Ni 92 42 34 110 107 63 67 14 9 80 

Pb 3435 28 31 15 35 31 49 10 10 100 

V 37 38 85 218 282 69 83 37 19 180 

BTEX <0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,10 <0,10 0,4 

PAU 6,53 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 6 

EOX <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 

Uhlovodíky C10-

C40 
<300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 300 

PCB <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 

Poznámka:  * hodnoty nelze stanovit vzhledem k velmi výrazné interferenci s Fe 
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Pokud jde o stanovení škodlivých látek v sušině (tab.č.13), došlo u většiny vzorkŧ 

k překročení limitu As. V případě konvertorového kalu došlo k překročení limitu ještě u 

Ni, PAU a zejména Pb, u fluidních popelŧ a popílkŧ došlo k překročení limitu u Cd, Ni 

a V. 

Tabulka č.14: Stanovení škodlivých látek ve výluhu [mg.l
-1

] 

Číslo 

 vzorku 

Parametr 

KKO 

586/1 

PV 

763/1 

PV 

35/1 

PFL 

38/1 

PFF 

39/1 

PFL 

810/1 

PFF 

811/1 

STD 

596/1 

STM 

951/1 
Limit I 

DOC 8 1 0,2 2,9 3,1 10 10 3 0,5 50 

Fenolový 

index 
0,011 0,005 0,008 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,1 

Chloridy 58 2 2 1 1 2 26 2 1 80 

Fluoridy 17,6 2,38 2,23 0,43 1,99 0,32 1,73 0,71 1,21 1 

Sírany 97 157 253 1590 1120 1600 1710 168 35 100 

As 0,016 0,016 0,010 0,002 0,001 0,005 0,002 0,016 0,013 0,05 

Ba 0,01 0,44 0,45 0,52 0,46 0,23 0,39 0,05 0,07 2 

Cd 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,004 

Cr celk. 0,02 0,20 0,37 0,03 0,14 0,15 0,35 0,02 0,04 0,05 

Cu 0,010 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,010 0,024 0,2 

Hg 0,0002 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,001 

Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 

Pb 0,017 0,013 0,003 0,001 0,004 0,005 0,003 0,015 0,033 0,05 

Sb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 

Se 0,008 0,057 0,049 0,002 0,015 0,002 0,006 0,008 0,013 0,01 

Zn 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,05 0,4 

Mo 0,13 0,11 0,10 0,04 0,23 0,11 0,19 0,03 0,01 0,05 

RL 380 790 768 4790 2500 5780 5160 326 348 400 

pH 10,26 12,06 12,14 12,86 12,56 12,60 12,48 10,14 11,40 ≥6 

 

Pokud jde o stanovení škodlivých látek ve výluhu (tab.č.14), As, Ni, Pb i Cd 

limitŧm třídy vyluhovatelnosti I vyhověly. Naopak došlo téměř u všech vzorkŧ 

k překročení limitŧ této třídy pro sírany a fluoridy, Mo a rozpustných látek. U některých 

vzorkŧ došlo k překročení limitŧ třídy vyluhovatelnosti I u Cr celk. a Se. Všechny vzorky 

vyhověly limitŧm třídy vyluhovatelnosti IIb. 
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Tabulka č. 15: Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů 

Číslo vzorku/Parametr 
40

K 
226 

Ra 
228 

Th IHA 

KKO- 586/1 150 15 10 0,15 

PV 763/1 753 128 81 1,1 

PV 35/1 887 77 76 0,94 

PFL - 38/1 316 33 47 0,46 

PFF-39/1 641 101 110 1,1 

PFL-810/1 561 66 60 0,71 

PFF-811/1 705 129 81 1,07 

STD-596/1 119 105 20 0,49 

STM-951/1 105 92 31 0,50 

Limit   300  2 

 

Při stanovení hmotnostní aktivity radionuklidŧ (tab.č.15) nebylo zjištěno u ţádného 

ze vzorkŧ překročení limitu jak v případě indexu hmotnostní aktivity, tak 
226 

Ra . 

7.3 Úprava vybraných komponent  

Na základě vyhodnocení stanovení fyzikálně-mechanických charakteristik 

vstupních komponent v kapitole 7.3 bylo nutno některé komponenty upravit sušením, 

drcením a mletím (obr. 10-13). 

Jednalo se o následující komponenty:  

− konvertorový kal (sušení, drcení pro frakci 0-1 mm - laboratorní mlýn čelisťový, mletí 

pod 0,09 mm – kulový mlýn) 

− loţový popel z fluidního spalování (mletí pod 0,09 mm – kulový mlýn) 

− vysokopecní struska (drcení pro frakci 0-1 mm - laboratorní mlýn čelisťový, mletí pod 

0,09 mm – kulový mlýn) 

Fyzikálně mechanické charakteristiky vybraných komponent po úpravě jsou uvedeny 

v tabulce č.16. 
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Obrázek č. 10: Zařízení na úpravu vstupních 

surovin – laboratorní mlýn čelisťový 

 

Obrázek č. 11: Zařízení na úpravu vstupních 

surovin – kulový mlýn 

  
 

Obrázek č. 12: Konvertorový kal  

před zpracováním  

 

Obrázek č. 13: Konvertorový kal  

po úpravě 

 

Tabulka č. 16: Stanovení fyzikálně mechanických charakteristik po úpravě  

Číslo vzorku 

Parametr 

KKO 

586/1 

PFL 

810/1 

STM 

951/1 

STD 

596/1 

Litrová hmotnost [kg.m-3] 

Volně sypaná  

Setřesená 

1060 

1310 

983 

1139 

 

1040 

1182 

1522 

1816 

Měrná hmotnost [kg.m-3] 4270 2754 2878 2916 

Měrný povrch [kg.m-3] 453 397 468 71* 

* - orientační hodnota, mimo rozsah přesného měření 
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7.4 Rámcová skladba hmoty 

Pro laboratorní zkoušky byly do navrţených skladeb na základě vyhodnocení 

vstupních vlastností zvoleny následující komponenty : 

1. Plnivo  

− konvertorový kal (KKO 586/1) 

− popílek z vysokopecního spalování (PV 763/1 - série č.1, PV 35/1- série č.2,3) 

− popílek z fluidního spalování z filtru (PFF 811/1- série č.1, PFF 39/1 - série 2,3)  

− loţový popel z fluidního spalování (PFL 810/1- série č.1, PFL 38/1 - série č.2,3) 

Popílky byly pro série skladeb vybrány tak, aby jejich úloţiště bylo co nejblíţe úloţištím 

dalších komponent, tj. konvertorového kalu a strusek. 

2. Pojivo  

− cement CEM II 32,5 (CEM) 

− vápno pálené (VP) 

3. Ostatní  

− vysokopecní struska mletá (STM 951/1) 

− vysokopecní struska drcená (STD 596/1) 

 

U výše uvedených sloţek byly navrţeny tři série skladeb pro výrobu zkušebních 

těles s těmito cíli: 

- ověřování vyuţití konvektorového kalu v kombinaci s popílkem z vysokoteplotního 

spalování nebo popílku i popele z fluidního spalování, event. strusky s přídavkem 

konstantního obsahu cementu 

- ověřování kombinace popílku z vysokoteplotního spalování a popílku i popele 

z fluidního spalování bez přídavku dalšího pojiva 

- ověřování kombinace popílku z vysokoteplotního spalování a popílku i popele 

z fluidního spalování s přídavkem cementu, vápna nebo strusky 
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 Série č.1  

Byla zaměřena na ověření vyuţití konvertorového kalu (55-72,5 %), popílkŧ 

z vysokoteplotního a popele a popílku z fluidního spalování (17,5-35 %) a vysokopecní 

drcené a mleté strusky (17,5-35 %). Jako pojivo byl pouţit cement CEM II 32,5 (10 %). 

Procentní zastoupení jednotlivých sloţek je uvedeno v tabulce č. 17 a znázorněno v grafu 

č.7. 

Tabulka č. 17: Procentuální zastoupení sloţek série č. 1 

Série č. 1 I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 

Konvertorový kal  55 55 72,5 55 55 

Popílek z vysokoteplotního spalování 35     

Popílek z fluidního spalování z filtru  20 10   

Loţový popel z fluidního spalování   15 7,5   

Vysokopecní struska drcená    35  

Vysokopecní struska mletá     35 

Cement CEM II 32,5 10 10 10 10 10 

 

 

Graf č. 7: Grafické znázornění skladby série č. 1 
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Série č.2  

Byla zaměřena na ověření popílku z vysokoteplotního spalování (25-85 %) 

s přídavkem popele a popílku z fluidního spalování (5-100 %). Procentní zastoupení 

jednotlivých sloţek je uvedeno v tabulce č. 18 a znázorněno v grafu č.8. 

Tabulka č. 18: Procentuální zastoupení sloţek série č. 2 

Série č. 2 II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 II/7 

Popílek z vysokoteplotního spalování 75 50 25  85 75 75 

Popílek z fluidního spalování z filtru 25 50 75 100   5 

Loţový popel z fluidního spalování      15 25 20 

 

 

Graf č. 8: Grafické znázornění skladby série č. 2 

Série č.3  

Byla zaměřena na ověření popílku z vysokoteplotního spalování (70-85 %) 

a s přídavkem popele a popílku z fluidního spalování (20-95 %), vysokopecní strusky 

mleté (5-15 %). Jako pojivo byl pouţit buď cement CEM II 32,5 (5-15 %) nebo pálené 

vápno (5-10 %). Procentní zastoupení jednotlivých sloţek je uvedeno v tabulce č. 19 a 

znázorněno v grafu č.9. 
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Tabulka č. 19: Procentuální zastoupení sloţek série č. 3 

Série č. 3 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/7 III/8 III/9 III/10 III/11 

Popílek 

z vysokoteplotního 

spalování 

85   75 75 70 75 85    

Popílek z fluidního 

spalování z filtru 
 85 95    20  90 85 80 

Loţový popel z fluidního 

spalování  
   20 20 20      

Cement CEM II 32,5  15 15 5 5    5 5 5 5 

Vápno pálené      5 10 5     

Vysokopecní struska 

mletá 
       10 5 10 15 

 

 

Graf č. 9: Grafické znázornění skladby série č. 3 
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8. LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Na základě stanovení a vyhodnocení chemických, fyzikálně mechanických  

a ekologických vlastností vstupních surovin byly navrţeny tři série receptur (viz. kap.7.5). 

V rámci laboratorního testování výroby umělého kameniva studenou cestou byly 

do receptur vybrány popílek z klasického zpŧsobu spalování a popel a popílek z fluidního 

spalování, vysokopecní struska a konvertorový kal. Pro zlepšení pucolánových vlastností 

některých receptur byl jako pojivová sloţka pouţit cement CEM II 32,5 (Ladce) a vápno. 

8.1. Popis laboratorních zkoušek 

Z navrţených receptur byla vyrobena zkušební tělesa (obr.č.14) ve tvaru válečkŧ 

o rozměrech 36×36 mm kompaktované silou 10 kN, coţ simuluje přibliţně tlak vyvozovaný 

při výrobě pelet či granulí [64]. Z kaţdé receptury bylo vyrobeno 12 zkušebních válečkŧ, 

které byly po vyrobení uloţeny ve vlhkém prostředí. V určených časových intervalech 

na nich byly provedeny laboratorní zkoušky.  

 
Obrázek č. 14: Zkušební válečky pro laboratorní zkoušky 

8.2 Výsledky testů zkušebních válečků 

Na zkušebních válečcích z jednotlivých sérií byly dle metodiky Výzkumného 

ústavu stavebních hmot, a.s. stanovovány pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, 

objemová hmotnost a vlhkost. [66] 
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Výsledky testŧ zkušebních válečkŧ jsou uvedeny v tabulkách č.20-22 a grafech 

č.10-21. 

Tabulka č. 20: Výsledky 1. série receptur 

Série č. 1 I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 

Objemová hmotnost suchá [kg.m
-3

] 1693 1707 1773 1981 1749 

Objemová hmotnost po vyrobení [kg.m
-3

] 2101 2123 2253 2407 2090 

Objemová hmotnost po 7 dnech [kg.m
-3

] 2058 2057 2195 2361 2038 

Objemová hmotnost po 28 dnech [kg.m
-3

] 2010 2024 2122 2280 2002 

Vlhkost po vyrobení 24,1 24,4 27,1 21,5 19,5 

Vlhkost po 7 denních pevnostních.zkouškách [%] 22,8 22,5 22,4 19,5 16,9 

Vlhkost po 28 denních pevnostních.zkouškách [%] 18,0 18,3 19,4 15,4 15,6 

Pevnost v tlaku po 7 dnech [MPa] 1,9 8,1 6,2 2,7 4,7 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 3,6 14,4 10.0 4,8 10,5 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech [MPa] 0,2 1,2 0,7 0,3 0,4 

Pevnost v příčném tahu po 28 dnech [MPa] 0,4 1,8 1,1 0,5 1,1 
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Graf č. 10: Pevnost v tlaku u receptur 1. série [MPa] 
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Graf č. 11: Pevnost v příčném tahu u receptur 1. série [MPa] 

 

Zkušební tělesa s popílkem z vysokoteplotního spalování dosáhla v 1. sérii 

obdobných výsledkŧ pevnosti jako zkušební tělesa s drcenou struskou. Podstatně vyšších 

hodnot pevnosti v tlaku bylo dosaţeno při přídavku fluidního popele a popílku ve stejném 

obsahu jako u vysokoteplotního popílku a drcené strusky. Při pouţití mleté strusky lze 

konstatovat, ţe pevnost oproti drcené strusce byla vyšší cca o 100 %. 
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Graf č. 12: Vlhkost u receptur 1. série po pevnostních zkouškách 
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Vlhkost po 28 dnech zrání se u receptur 1. série pohybovala v rozmezí  

cca 15-20 %. V porovnání receptur byly u receptur s pouţitím strusek naměřeny niţší 

hodnoty neţ u receptur s popílky. 
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Graf č. 13: Objemová hmotnost u receptur 1. série  

 

Objemová hmotnost po 28 dnech zrání se pohybovala u receptur 1. série v rozmezí 

cca 2000 - 2280 m
3
.kg

-1
. U objemové hmotnosti v suchém stavu byly naměřeny vyšší 

hodnoty u skladby s drcenou struskou oproti ostatním skladbám.  

Tabulka č. 21: Výsledky 2. série receptur 

Série č.2 II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 II/7 

Objemová hmotnost suchá [kg.m
-3

] 1201 1160 1098 1072 1327 1331 1317 

Objemová hmotnost po vyrobení [kg.m
-3

] 1474 1592 1566 1467 1627 1655 1661 

Objemová hmotnost po 7 dnech [kg.m
-3

] 1426 1560 1458 1389 1577 1581 1583 

Objemová hmotnost po 28 dnech [kg.m
-3

] 1420 1316 1416 1306 1552 1565 1568 

Vlhkost po vyrobení 25,2 35,1 44,3 48,5 21,9 20,7 22,5 

Vlhkost po 7 denních 

pevnostních.zkouškách [%] 
20,2 24,7 28,4 35,8 18,2 16,5 20,0 

Vlhkost po 28 denních 

pevnostních.zkouškách [%] 
20,1 11,8 12,1 12,7 17,3 16,2 18,3 

Pevnost v tlaku po 7 dnech [MPa] 2,1 2,6 4,3 10,8 2,9 4,4 5,1 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 1,5 3,0 4,4 12,3 6,4 10,2 9,3 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech [MPa] 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 

Pevnost v příčném tahu po 28 dnech [MPa] 0,1 0,3 0,5 0,5 0,8 1,2 0,9 
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Graf č. 14: Pevnost v tlaku u receptur 2. série [MPa] 
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Graf č. 15: Pevnost v příčném tahu u receptur 2. série [MPa] 

 

Ze zkušebních těles 2. série byly nejlepší výsledky dosaţeny u receptur II/4 a II/6, 

které svými hodnotami převyšovaly ostatní receptury převáţně o 100 % a překročily 

hodnotu pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání 10 MPa, která představovala kritérium pro 

výběr receptur pro poloprovozní zkoušky. 
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Graf č. 16: Vlhkost u receptur 2. série po pevnostních zkouškách 

 

U receptur 2. série se hodnoty vlhkosti pohybovaly v rozmezí cca 12-20 %., 

přičemţ niţších hodnot po 28 dnech bylo dosaţeno u receptur s převahou fluidního popílku 

z filtru.  
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Graf č. 17: Objemová hmotnost u receptur 2. série  

Objemová hmotnost po 28 dnech zrání se pohybovala u receptur 2. série v rozmezí 

cca 1300-1570 m
3
.kg

-1
. Nejniţší objemové hmotnosti dosahovaly receptury s převáţným 

obsahem fluidního popílku z filtru. 
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Tabulka č. 22: Výsledky 3. série receptur 

Série č. 3 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/7 III/8 III/9 III/10 III/11 

Objemová hmotnost suchá 

[kg.m
-3

] 
1285 1167 1112 1325 1338 1339 1317 1309 1143 1180 1138 

Objemová hmotnost po 

vyrobení [kg.m
-3

] 
1703 1545 1540 1691 1663 1678 1661 1648 1503 1550 1636 

Objemová hmotnost po 7 

dnech [kg.m
-3

] 
1686 1460 1487 1582 1630 1617 1583 1582 1405 1484 1544 

Objemová hmotnost po 28 

dnech [kg.m
-3

] 
1582 1417 1335 1521 1610 1590 1568 1526 1270 1335 1485 

Vlhkost po vyrobení 18,5 44,8 48,7 26,1 22,9 21,6 22,5 20,3 46,6 44,3 39,1 

Vlhkost po 7 denních 

pevnostních.zkouškách [%] 
16,8 39,1 43,2 21,8 19,7 19,0 20,0 17,4 41,8 41,7 41,9 

Vlhkost po 28 denních 

pevnostních.zkouškách [%] 
11,2 20,3 18,4 16,9 18,5 17,5 18,3 14,4 27,4 28,0 29,2 

Pevnost v tlaku po 7 dnech 

[MPa] 
4,8 17,2 12,3 4,1 3,8 3,2 5,1 1,8 7,9 8,3 8,1 

Pevnost v tlaku po 28 dnech 

[MPa] 
12,2 18,3 14,9 10,4 16,8 15,2 9,3 4,5 9,7 9,4 7,0 

Pevnost v příčném tahu po 

7 dnech [MPa] 
0,5 1,2 0,9 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,8 0,9 0,8 

Pevnost v příčném tahu po 

28 dnech [MPa] 
1,3 1,3 1,0 0,9 1,5 1,7 0,9 0,6 1,1 1,1 0,7 
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Graf č. 18: Pevnost v tlaku u receptur 3. série [MPa] 
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Graf č. 19: Pevnost v příčném tahu u receptur 3. série [MPa] 

Kritériu pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání >10 MPa vyhověly ve 3. sérii receptury 

bez přídavku mleté strusky  
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Graf č. 20: Vlhkost u receptur 3. série po pevnostních zkouškách 

Vlhkost po 28 dnech zrání se u receptur 3 série pohybovala v rozmezí cca 10-30 %. 

Při obsahu fluidního popílku z filtru nad 50 % se vlhkost podstatně zvýšila aţ k hranici    

30 %  (u receptur III/9,10 a 11 – tzn. receptury obsahujících kromě fluidního popílku 

z filtru ještě 5-15 % mleté strusky). Nejvyšší vlhkosti tak dosahovaly zkušební tělesa 

s převahou fluidního popílku z filtru, naopak nejniţší vlhkosti zkušební tělesa s převahou 

popílku z vysokoteplotního spalování 
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Graf č. 21: Objemová hmotnost u receptur 3. série 

Objemová hmotnost po 28 dnech zrání se pohybovala u receptur 3. série v rozmezí 

1270-1610 m
3
.kg

-1
. Nejniţší objemové hmotnosti dosahovaly receptury s převáţným 

obsahem fluidního popílku z filtru (III/2,3,9,10,11),  

8.3 Vyhodnocení testů zkušebních válečků 

Na základě pevnostních zkoušek a dosaţené objemové hmotnosti byl proveden 

výběr perspektivních skladeb pro poloprovozní zkoušky.  

Pro poloprovozní zkoušky byly dle výše uvedeného kritéria (pevnost v tlaku 

po 28 dnech > 10 MPa) vybrány skladby č. II/4, II/6, III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6. 

Vzhledem k niţší objemové hmotnosti (cca 1100 kg.m
-3

) byly pro poloprovozní zkoušky 

zařazeny i skladby III/9, III/10, blíţící se těsně hranici stanoveného limitu pevnosti. 

V případě série č. 1 byly pro další zkoušky vybrány skladby I/I, I/2, I/3 a I/4. Skladba I/5 

nebyla vybrána z dŧvodu nepříznivé ekonomické bilance (35 % mleté strusky, 10 % 

cementu). 
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9. POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY 

Na základě předchozích testŧ na zkušebních válečcích bylo pro poloprovozní 

zkoušky vybráno 14 receptur.  

9.1 Popis poloprovozních zkoušek 

Testy kameniva byly prováděny na peletách vyrobených na peletizačním talíři  

(obr. č. 15,16). 

Hlavní výhodou peletizačních talířŧ je snadná úprava podle poţadované suroviny, 

velikosti pelet, dobrá čistitelnost a jednoduchá kontrola. Čím je sklon peletizačního talíře 

větší, tím menší pelety vznikají a opačně. Dalším činitelem ovlivňujícím velikost 

vznikajících pelet je rychlost otáčení. Čím větší je počet otáček, tím menší je moţnost 

nabalování dalšího materiálu, a proto vznikají pelety menší, a opačně. 

 Velikost pelet lze měnit i změnou jejich pohybu v talíři, coţ lze regulovat velikostí 

průměru talíře a výškou jeho okraje. Čím větší je prŧměr talíře a čím vyšší je jeho okraj, 

tím větší pelety se vytvářejí. 

 Aby nedocházelo při zvyšování okraje talíře k porušování pelet a aby se dosáhlo 

jejich lepšího zpevnění delším pobytem na talíři, pouţívá se někdy talíře dvoustupňového  

a třístupňového, který má na obvodě dvě aţ tři vyvýšená mezikruţí.  

K regulaci velikosti pelet je ještě třeba uvést, ţe čím více materiálu se na 

peletizační talíř přivádí, tím menší pelety se tvoří a opačně. Přivádí-li se voda ve větších 

kapkách, vznikají větší pelety a naopak menší, jestliţe se voda jemně rozprašuje. Přívod 

suroviny a vody musí být sladěn a trvale dodrţován. Suché pelety mají nízkou pevnost, 

příliš vlhké pelety jsou měkké, snadno se deformují a slepují se. 
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Obrázek č. 15: Peletizační talíř 

 

Obrázek č. 16: Detail vyráběného kameniva na paletizačním talíři 
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Výroba pelet probíhala za níţe uvedených podmínek : 

Zhomogenizované suché směsi podle jednotlivých receptur (viz kap.8.3) byly 

postupně přiváděny třasným ţlabem na peletizační talíř proti směru jeho otáčení. 

Peletizační talíř s nastavitelným sklonem se otáčel kolem své osy. Voda byla na talíř 

přiváděna jemnou kapičkovou sprchou shora. Zkrápěním směsi vodou při otáčivém 

pohybu se vytvářely kuličky. Sbalkováním vzniklé pelety dosáhly určité velikosti, 

nahromadily se při zdviţeném okraji talíře a přepadávaly ven. 

Parametry peletizačního talíře byly následující: 

− prŧměr talíře – 0,99 m 

− výška okraje – 0,24 m 

− otáčky talíře – 6-10 otáček za minutu 

− sklon talíře – 38-42° (větší sklon u větší vyráběné frakce kameniva) 

9.2 Výsledky testů pelet 

Na vyrobených peletách byly provedeny zkoušky, jejichţ výsledky byly zaneseny 

do níţe uvedených tabulek a grafŧ. Jednalo se o následující zkoušky: 

 

− Zkoušky geometrických vlastností kameniva.  

− Zkoušky fyzikálních vlastností kameniva. 

− Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností kameniva.  

− Zkoušky chemických vlastností kameniva. 

− Zkoušky ekologické vhodnosti kameniva. 

Zkoušky geometrických vlastností kameniva 

Byl proveden sítový rozbor vyrobených umělých kameniv. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách č.23 a 24 a v následujících grafech č. 22 a 23. 
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Tabulka č. 23: Stanovení zrnitosti kameniva – série č.1 

Otvor síta (mm) 
Zbytek na sítě (%) 

I/1 I/2 I/3 I/4 

32 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 4,79 3,13 1,98 1,20 

8 53,18 50,67 37,58 31,50 

4 32,36 32,21 43,85 42,55 

2 3,82 7,60 9,10 11,74 

1 0,86 1,88 1,87 4,61 

0,5 1,13 2,43 3,63 5,54 

0,25 0,67 0,57 0,76 1,55 

 

Tabulka č. 24: Stanovení zrnitosti kameniva – série č. 2, 3 

Otvor síta (mm) 
Zbytek na sítě (%) 

II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 4,49 0,04 2,10 0,81 1,14 0,20 1,04 6,71 0,78 0,35 

8 62,52 36,29 33,64 45,85 49,91 51,40 55,53 67,02 47,83 43,91 

4 30,58 52,22 34,53 45,39 42,57 41,35 40,09 23,29 42,51 44,44 

2 1,94 7,77 10,23 7,19 5,85 4,18 2,43 1,27 7,83 9,25 

1 0,22 1,75 5,59 0,45 0,27 0,80 0,13 0,14 0,51 0,90 

0,5 0,06 0,51 1,99 0,13 0,05 0,27 0,07 0,08 0,09 0,17 

0,25 0,14 0,76 5,42 0,11 0,15 0,76 0,21 0,29 0,35 0,48 

0,063 0,04 0,65 3,51 0,04 0,03 0,32 0,50 1,11 0,06 0,07 
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Graf č. 22: Křivka zrnitosti u pelet I.série 
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Graf č. 23: Křivka zrnitosti u pelet II. a III.série 

Z provedeného granulometrického rozboru vyplynula převaha dvou frakcí, a to 4-8 

mm a 8-16 mm, na kterých byly poté prováděny další zkoušky kameniva. 

Zkoušky fyzikálních vlastností kameniva 

Bylo provedeno stanovení sypné hmotnosti v rŧzných časových intervalech a 

stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a vlhkosti po 7 a 28 dnech zrání. Naměřené 

hodnoty byly zaneseny do tabulek č.25 – 27. 

Tabulka č. 25: Stanovení sypné hmotnosti kameniva 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-8 

mm  

Sypná hmotnost volně sypaná [kg.m-3]  

po vyrobení 1258 1262 1285 1396 894 973 892 887 853 933 992 966 862 851 

po 3 dnech 1253 1257 1284 1393 851 908 844 830 845 873 952 913 818 812 

po 7 dnech 1250 1250 1282 1392 729 882 826 785 759 851 926 911 781 799 

po 28 dnech 1149 1199 1207 1282 704 848 805 750 705 792 891 877 730 735 

Sypná hmotnost setřesená [kg.m-3] 

po vyrobení 1375 1338 1404 1530 949 1055 1022 949 950 1022 1089 1031 918 900 

po 3 dnech 1337 1337 1390 1498 941 1007 967 896 906 954 1035 1011 877 877 

po 7 dnech 1331 1324 1369 1497 802 953 880 856 821 915 993 975 833 851 

po 28 dnech 1226 1262 1295 1406 760 949 865 805 764 879 982 953 785 785 
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Tabulka č. 25 - pokračování 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 8-16 

mm  

Sypná hmotnost volně sypaná [kg.m-3]  

po vyrobení  1231 1175 1270 1368 866 923 875 875 864 929 954 950 854 844 

po 3 dnech 1230 1171 1260 1365 846 823 824 815 828 858 899 890 828 816 

po 7 dnech 1202 1163 1228 1359 817 823 812 782 782 810 846 844 791 777 

po 28 dnech 1130 1104 1196 1283 638 818 773 745 694 795 806 838 716 744 

Sypná hmotnost setřesená [kg.m-3] 

po vyrobení  1328 1245 1376 1473 942 1032 981 957 944 1015 1051 1004 929 901 

po 3 dnech 1308 1245 1335 1464 903 911 893 867 896 932 973 982 869 848 

po 7 dnech 1286 1222 1323 1458 847 899 878 866 832 880 922 889 842 839 

po 28 dnech 1198 1191 1287 1374 690 866 867 795 739 878 921 878 756 790 

 

Tabulka č. 26: Stanovení objemové hmotnosti zrn po 7 a 28 dnech zrání 

OH po 7 dnech 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-8 mm  

Obj.hm. [kg.m-3] 1820 1810 1950 2150 1030 1420 1450 1130 1060 1420 1450 1400 1080 1100 

Frakce 8-16 mm  

Obj.hm. [kg.m-3] 1790 1750 1820 2170 1060 1450 1430 1110 1120 1420 1420 1410 1140 1100 

OH po 28 dnech 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-8 mm  

Obj.hm. [kg.m-3] 1800 1820 1850 2090 1040 1410 1490 1100 1010 1450 1440 1420 1090 1100 

Frakce 8-16 mm  

Obj.hm. [kg.m-3] 1800 1770 1840 2140 1050 1430 1460 1110 1030 1440 1460 1430 1120 1080 

 

 

Výsledky stanovení sypných a objemové hmotnosti byly pro přehlednost převedeny 

do grafŧ č. 24 a 25. 
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Graf č. 24: Objemová a sypná hmotnost kameniva frakce 4-8mm po 28 dnech zrání 
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Graf č. 25: Objemová a sypná hmotnost kameniva frakce 8-16 mm po 28 dnech zrání 

 

Hodnoty objemových hmotností (dále OH) kameniva se pohybovaly v širokém 

rozmezí 1050-2200 kg.m
-3. 

Nejvyšší OH dosahovalo kamenivo s převahou konvertorového 

kalu (1800-2200 kg.m
-3 

), naopak nejmenší OH kamenivo s převahou fluidního popílku 

z filtru (1050-1150 kg.m
-3

). OH kameniva s převahou popílku z vysokoteplotního 

spalování se pohybovala v rozmezí 1400-1500 kg.m
-3

. 
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Tabulka č. 27: Stanovení nasákavosti a vlhkosti 

Nasákavost kameniva v pyknometru [%] 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-8 mm  

Po 7 dnech zrání 20,29 22,66 21,64 16,89 48,07 20,32 18,28 42,43 48,31 21,31 19,46 21,90 46,20 44,43 

Po 28 dnech zrání 20,24 22,25 23,37 17,06 47,89 23,30 17,57 45,05 51,03 20,40 20,69 22,10 43,01 42,60 

Frakce 8-16 mm  

Po 7 dnech zrání 20,36 23,14 24,33 15,90 45,48 17,69 18,76 44,60 43,54 20,24 20,63 21,80 38,50 44,90 

Po 28 dnech zrání 19,80 22,23 23,75 16,01 47,18 20,90 18,36 44,14 49,59 19,93 19,15 19,70 39,43 44,12 

Vlhkost při teplotě sušení 105 - 110 °C 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-16 mm  

po vyrobení 21,0 19,9 23,3 16,8 51,7 20,7 18,5 43,7 45,5 16,1 21,1 19,5 66,7 44,3 

po 3 dnech 18,7 18,9 21,7 15,7 43,6 14,0 8,1 34,8 41,7 14,1 11,2 5,9 40,3 40,8 

po 7 dnech 18,6 18,2 19,8 14,1 37,7 10,1 6,9 29,5 28,7 6,5 10,7 4,7 29,8 30,2 

po 28 dnech 11,6 14,2 16,8 13,4 22,9 9,3 6,9 23,8 23,9 6,5 5,0 4,7 21,3 25,2 

 

Nasákavost kameniva se pohybovala v rozmezí 15-50 %, dle druhu pouţitých 

komponent. U kameniva s převahou konvertorového kalu se hodnoty nasákavosti 

pohybovaly v rozmezí 20-25 %, u kameniva s převahou fluidního popílku z filtru 

v rozmezí 40-50 % a u kameniva s převahou popílku z vysokoteplotního spalování 

v rozmezí 18-22 %. Z výsledkŧ vyplývá, ţe velikost frakce nemá vliv na nasákavost 

kameniva, která je dána pouze skladbou dané hmoty. 

 

Vlhkost kameniva po 28 dnech se pohybovala v rozmezí 5-26 %. U receptur 

s převahou konvertorového kalu se hodnoty vlhkosti kameniva pohybovaly v rozmezí 12-

17 %, u receptur s převahou fluidního popílku z filtru v rozmezí 21-26 % a u receptur 

s převahou popílku z vysokoteplotního spalování v rozmezí 5-10 %. Největší úbytek 

vlhkosti v časové závislosti byl zaznamenán u receptur s převahou popílku 

z vysokoteplotního spalování – cca aţ o 70 %. U receptur s převahou fluidního popílku 

z filtru byl zaznamenán úbytek ve výši cca 50 % a u receptur s převahou konvertorového 

kalu ve výši cca 40 % . 
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Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností kameniva  

V rámci zkoušek technologické vhodnosti byly provedeny následující zkoušky: 

- Stanovení bodové pevnosti kameniva. 

- Stanovení pevnosti kameniva volným pádem. 

- Stanovení odolnosti proti drcení. 

- Stanovení odolnosti proti rozpadu. 

- Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. 

 

Výsledky zkoušek byly zaneseny do tabulek č.28 – 32 a grafŧ č. 26-33. 

Tabulka č. 28: Stanovení bodové pevnosti kameniva  

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-8 

mm 
 

Bodová 

pevnost  

po vyrobení 

(N) 

3 4 3 4 4 0 0 7 5 0 0 0 5 5 

Bodová 

pevnost  

po 7 dnech 

(N) 

3 8 7 5 5 1 7 9 8 6 3 4 5 6 

Bodová 

pevnost  

po 28 dnech 

(N) 

9 13 11 12 10 10 18 13 12 12 10 18 14 15 

Frakce 8-16 

mm 
 

Bodová 

pevnost  

po vyrobení 

(N) 

7 10 7 11 9 0 0 15 11 0 0 0 12 13 

Bodová 

pevnost  

po 7 dnech 

(N) 

8 21 19 15 12 6 9 26 18 8 10 9 13 14 

Bodová 

pevnost  

po 28 dnech 

(N) 

25 46 30 22 16 22 34 31 23 18 25 26 24 33 
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Tabulka č. 29: Stanovení pevnosti kameniva volným pádem 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 4-8 mm  

po vyrobení 

Vizuální 

posouzení  
dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý 

Manipulační 

pevnost z výšky 

30 cm 

10 10 10 10 9 3 2 8 10 4 4 3 7 4 

Manipulační 

pevnost z výšky 

50 cm 

9 8 9 10 8 3 2 4 5 2 3 3 4 4 

Manipulační 

pevnost z výšky 

70 cm 

6 5 5 10 5 2 2 4 4 2 2 2 3 3 

po 24 hodinách 

Vizuální 

posouzení  
dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý 

Manipulační 

pevnost z výšky 

30 cm 

10 10 10 10 10 5 4 10 10 5 5 3 10 9 

Manipulační 

pevnost z výšky 

50 cm 

10 10 10 10 10 3 3 8 9 3 3 3 9 7 

Manipulační 

pevnost z výšky 

70 cm 

8 9 8 10 10 2 2 6 7 2 2 2 5 6 

Frakce 8-16 

mm 
 

po vyrobení 

Vizuální 

posouzení  
dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý 

Manipulační 

pevnost z výšky 

30 cm 

7 9 9 9 8 3 2 7 7 3 4 3 5 4 

Manipulační 

pevnost z výšky 

50 cm 

4 4 6 6 5 2 2 5 4 2 3 2 4 3 

Manipulační 

pevnost z výšky 

70 cm 

4 3 4 3 3 2 1 4 3 2 2 2 3 3 

po 24 hodinách 

Vizuální 

posouzení  
dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý 

Manipulační 

pevnost z výšky 

30 cm 

9 7 10 10 10 4 4 9 10 4 4 3 9 8 

Manipulační 

pevnost z výšky 

50 cm 

5 6 8 8 8 3 3 6 8 3 3 2 5 5 

Manipulační 

pevnost z výšky 

70 cm 

4 4 7 6 5 2 2 3 5 2 2 2 4 4 

 

Nejvyšší manipulační pevnosti bylo dosaţeno u vzorkŧ kameniva s převahou 

konvertorového kalu a se 100% podílem fluidního popílku z filtru. U vyšší frakce nebyl 

rozdíl mezi vzorky tak patrný. Objemová hmotnost zde není tak významným faktorem jako 

u předchozích zkoušek . 
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Tabulka č. 30: Stanovení odolnosti proti drcení  

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce  

4-8 mm 
 

po 7 

dnech 
 

F 32000 64000 43500 32500 49000 18900 36000 84500 57000 26600 23400 29800 30500 31000 

Ca 1,87 3,73 2,54 1,90 2,86 1,10 2,10 4,92 3,32 1,55 1,37 1,74 1,78 1,81 

po 28 

dnech 
 

F 44000 97000 62000 55000 53000 61000 91000 68000 58000 78500 98000 100000 75000 58000 

Ca 2,56 5,65 3,61 3,21 3,09 3,55 5,30 4,96 3,38 4,57 5,71 5,82 4,37 3,38 

Frakce  

8-16 mm 
 

po 7 

dnech 
 

F 19500 42000 35000 29500 26000 10500 33000 58500 35000 18800 21800 12400 27500 27500 

Ca 1,14 2,45 2,04 1,72 1,52 0,61 1,92 3,41 2,04 1,10 1,27 0,73 1,60 1,60 

po 28 

dnech 
 

F 36000 64000 49000 40000 40500 37000 59000 54000 47000 54500 60000 57500 54000 60500 

Ca 2,10 3,73 2,86 2,33 2,36 2,16 3,44 4,15 2,74 3,18 3,50 3,35 3,15 3,53 

Poznámka:  Ca odolnost proti drcení v N/mm2  

  F tlak při stlačení v N 

 

V grafech č. 26-29 jsou znázorněny výsledky odolnosti kameniva proti drcení ve 

vazbě na objemovou hmotnost. 
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Graf č. 26: Odolnost kameniva proti drcení po 7 dnech zrání- frakce 4-8 mm 
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Graf č. 27: Odolnost kameniva proti drcení po 28 dnech zrání - frakce 4-8 mm 
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Graf č. 28: Odolnost kameniva proti drcení po 7 dnech zrání - frakce 8-16 mm 
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fr.8-16mm po 28 dnech
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Graf č. 29: Odolnost kameniva proti drcení po 28 dnech zrání- frakce 8-16mm 

 

Nejniţší ztráta hmotnosti při testech odolnosti proti drcení byla dosaţena 

u kameniva s převáţným podílem popílku z vysokoteplotního spalování a konvertorového 

kalu (s výjimkou receptury I/2). Vyšší ztráty hmotnosti byly zaznamenány u receptur 

s převáţným podílem fluidního popílku z filtru. Trend vývoje tohoto parametru v časovém 

porovnání byl u obou frakcí odpovídající. 

 

Tabulka č. 31: Stanovení odolnosti proti rozpadu  

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce 

4-8 mm 
 

m1 562,30 563,79 626,49 759,14 309,63 318,27 460,52 296,41 296,00 327,43 392,45 335,02 297,96 312,50 

m2 0,45 0,31 0,63 134,27 1,32 0,56 0,52 0,82 1,08 0,45 0,67 0,64 0,73 0,87 

M 0,08 0,06 0,10 17,71 0,43 0,18 0,11 0,28 0,36 0,14 0,17 0,19 0,24 0,28 

Frakce 

8-16 mm 
 

m1 1001,61 934,86 959,82 1161,88 543,07 809,42 743,87 622,68 551,93 826,26 784,52 719,63 560,20 582,27 

m2 0,36 0,29 0,51 257,05 1,80 0,83 0,55 1,37 1,72 0,62 1,00 1,01 0,89 0,92 

M 0,04 0,03 0,05 22,19 0,33 0,10 0,07 0,22 0,31 0,08 0,13 0,14 0,16 0,16 

Poznámka:  M  ztráta hmotnosti v % 

  m1  počáteční hmotnost dílčí naváţky v g 

  m2  hmotnost materiálu, který propadl příslušným menším sítem po autoklávování v g 
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V grafech č. 30 a 31 jsou znázorněny výsledky odolnosti kameniva proti rozpadu 

ve vazbě na objemovou hmotnost. 
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Graf č. 30: Odolnost kameniva proti rozpadu frakce 4-8 mm 
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Graf č. 31: Odolnost kameniva proti rozpadu frakce 8-16 mm 

Vzorky kameniva s převahou konvertorového kalu vykázaly nejniţší úbytek 

hmotnosti. Výjimkou byl vzorek s přídavkem drcené strusky. Vzorky kameniva s převahou 

popílku z vysokoteplotního spalování prokázaly niţší úbytek hmotnosti neţ vzorky 

s převahou fluidního popílku z filtru. Obě výše uváděné frakce vykazovaly stejný trend 

odolnosti proti rozpadu. 
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Tabulka č. 32: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

Vzorek I/1 I/2 I/3 I/4 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

Frakce  

4-8 mm 
 

M1  590,50 547,47 541,29 582,26 512,99 723,24 497,75 385,40 375,10 453,29 543,70 413,53 392,70 389,50 

M2 522,61 390,44 424,15 383,20 284,40 545,39 489,98 326,50 306,70 443,03 512,95 405,32 325,50 320,00 

F  11,50 28,68 21,64 34,19 44,56 24,59 1,56 15,28 18,24 2,26 5,66 1,99 17,11 17,84 

Frakce  

8-16 mm 
 

M1  949,10 1005,58 1011,14 1196,49 471,85 446,94 463,35 714,40 698,20 761,39 797,13 813,42 692,10 723,20 

M2 630,23 621,65 577,46 787,22 163,91 310,70 463,13 601,70 552,40 652,36 668,56 648,85 559,40 576,80 

F  33,60 38,18 42,89 34,21 65,26 30,48 0,05 15,78 20,88 14,32 16,13 20,23 19,17 20,24 

Poznámka: M1 počáteční suchá hmotnost zkušebních naváţek před zmrazováním v g; 

  M2 konečná suchá hmotnost zkušebních naváţek po zmrazování, která zŧstala na specifikovaném sítu v g 

   F ztráta hmotnosti zkušebních naváţek po zmrazování a rozmrazování v % 

 

V grafech č. 32 a 33 jsou znázorněny výsledky odolnosti kameniva proti 

zmrazování a rozmrazování ve vazbě na objemovou hmotnost. 
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Graf č. 32: Odolnost kameniva proti zmrazování a rozmrazování – frakce 4-8mm 
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Graf č. 33: Odolnost kameniva proti zmrazování a rozmrazování – frakce 8-16mm 

 

Nejlepší výsledky v odolnosti proti zmrazování a rozmrazování byly dosaţeny 

u vzorkŧ kameniva s převahou popílku z vysokoteplotního spalování, přičemţ u větší 

frakce byly ztráty hmotnosti vyšší a blíţily se vzorkŧm s převahou fluidního popílku 

z filtru. Největší ztráty hmotnosti byly dosaţeny u vzorkŧ s převahou konvertorového kalu 

a v případě větší frakce u vzorku se 100 % podílem fluidního popílku z filtru.  

Zkoušky chemických vlastností kameniva 

V rámci zkoušek chemických vlastností kameniva byly provedeny následující 

zkoušky: 

- Stanovení celkové síry váţkovou metodou. 

- Stanovení síranové síry váţkovou metodou. 

- Stanovení obsahu chloridů titrační metodou merkurimetricky. 

- Stanovení ztráty ţíháním. 
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Výsledky zkoušek chemických vlastností kameniva jsou uvedeny v tabulce č. 33: 

Tabulka č. 33: Stanovení chemických vlastností kameniva  

Vzorek I/2 I/3 II/4 II/6 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/9 III/10 

S celk. 0,98 0,66 2,63 1,80 0,29 2,50 2,67 1,51 1,45 1,39 2,49 2,32 

S síran. 0,89 0,58 2,59 1,79 0,27 2,47 2,65 1,50 1,43 1,38 2,45 2,31 

Cl-  0,04 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 

ztráta 

ţíháním 
+ + 10,11 8,10 10,03 11,81 10,94 8,87 10,07 12,97 11,00 11,24 

Pozn. + narŧstá (nelze přesně stanovit z dŧvodu vysokého obsahu FeO,které přechází na Fe2O3). 

 

Obsah celkové síry vyjádřené jako S se pohyboval v rozmezí 0,29-2,67 %. Nejvyšší 

obsah byl zaznamenán u vzorkŧ kameniva s převahou fluidního popílku z filtru 

(2,32-2,67 %), nejniţší u vzorkŧ s převahou konvertorového kalu (0,66-0,98 %). U vzorkŧ 

kameniva s převahou popílku z vysokoteplotního spalování se pohyboval v rozmezí 

0,29-1,80 %. 

Obsah síranové síry vyjádřené jako S se pohyboval v rozmezí 0,27-2,65 %. 

Nejvyšší obsah byl zaznamenán u vzorkŧ kameniva s převahou fluidního popílku z filtru 

(2,31-2,65 %), nejniţší u vzorkŧ s převahou konvertorového kalu (0,58-0,89%). U vzorkŧ 

kameniva s převahou popílku z vysokoteplotního spalování se pohyboval v rozmezí  

0,27-1,79 %. 

Obsah chloridŧ se pohyboval v rozmezí 0,01-0,05 %. Nejvyšší obsah byl 

zaznamenán u vzorkŧ kameniva s převahou konvertorového kalu (0,04-0,05 %), nejniţší 

u vzorkŧ s převahou popílku z vysokoteplotního spalování (0,01-0,02 %). U vzorkŧ 

kameniva s převahou fluidního popílku z filtru se pohyboval v rozmezí 0,02-0,03 %. 

Ztráta ţíháním se pohybovala v rozmezí 8-13 %. U vzorkŧ kameniva s převahou 

konvertorového kalu tento parametr nelze přesně stanovit z dŧvodu vysokého obsahu FeO, 

které přechází na Fe2O3. U vzorkŧ kameniva s převahou popílku z vysokoteplotního 

spalování byla niţší neţ u vzorkŧ kameniva s převahou fluidního popílku z filtru. 
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Zkoušky ekologické vhodnosti kameniva 

Pro zkoušky ekologické vhodnosti byly vybrány vzorky kameniva vyrobené s rŧznými 

typy pojiv a plniva. V rámci zkoušek ekologické vhodnosti kameniva byly provedeny 

následující zkoušky: 

- Testy ekotoxicity. 

- Stanovení hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů. 

- Stanovení škodlivých látek ve výluhu. 

- Stanovení škodlivých látek v sušině. 

Výsledky zkoušek byly zaneseny do tabulek č. 34 - 37. 

Tabulka č. 34: Testy ekotoxicity  

Vzorek /Test Ryby Dafnie Řasy Hořčice pH výluhu 

I/2 
0 100,0 19,7 19,6 11,5* 

0 0 24,4 15,5 7,9 

I/3 
0 100,0 33,3 34,2 11,6* 

0 20,0 28,7 22,2 7,9 

II/4 
0 95,0 33,2 1,2 10,2 

0 15,0 25,8 1,4 7,9 

II/6 
0 0 5,8 0,5 9,2 

     

III/1 
0 5,0 13,3 21,6 9,4 

     

III/4 
0 0 10,1 0,8 8,1 

     

III/5 
0 10,0 12,2 20,2 7,9 

     

III/6 
0 15,0 21,5 16,8 8,0 

     

Limit 0 30 30 30  

Poznámka: * pH neupraveného výluhu 

 

Při stanovení ekotoxicity vyhověly všechny vzorky kameniva příslušným limitŧm, 

přičemţ u vzorkŧ s převahou konvertorového kalu (I/2 a I/3) a se 100 % podílem fluidního 

popílku z filtru (II/4) bylo dle metodiky zkoušení upraveno pH. 
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Tabulka č. 35: Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů 

Vzorek/ Parametr 40K 226 Ra 228 Th IHA 

I/2 182 31 18 0,25 

I/3 135 22 11 0,17 

II/4 383 65 65 0,67 

II/6 513 72 71 0,77 

III/1 701 74 73 0,85 

III/4 484 68 59 0,68 

III/5 550 71 57 0,70 

III/6 479 74 52 0,67 

Limit    300   1 

 

Všechny vzorky vyhověly limitŧm obsahu 
226

Ra a indexu hmotností aktivity 

přírodních radionuklidŧ (IHA). 

Tabulka č. 36: Stanovení škodlivých látek ve výluhu  

Vzorek/ 

Parametr 
I/2 I/3 II/4 II/6 III/1 III/4 III/5 III/6 

TV 

I 

TV 

IIb 

DOC 4 3 4 1 1 1 2 2 50 80 

Fenol. index <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 0,1 

Chloridy 35 47 14 4 9 7 4 1 80 1500 

Fluoridy 1,3 2,0 1,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 1 15 

Sírany 210 292 1700 1600 75 908 635 85 100 2000 

As 0,016 0,016 0,020 0,003 0,013 0,001 0,016 0,001 0,05 0,2 

Ba 0,08 0,07 0,04 0,16 0,06 0,24 0,10 0,39 2 10 

Cd 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,004 0,1 

Cr celk. 0,12 0,10 0,10 0,23 0,01 0,35 0,08 0,07 0,05 1 

Cu 0,010 0,010 0,010 0,005 0,020 0,005 0,010 0,005 0,2 5 

Hg 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,02 

Ni 0,008 0,007 0,007 0,020 0,008 0,020 0,007 0,020 0,04 1 

Pb 0,017 0,017 0,017 0,001 0,024 0,001 0,017 0,001 0,05 1 

Sb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 0,07 

Se 0,008 0,008 0,023 0,002 0,013 0,003 0,008 0,002 0,01 0,05 

Zn 0,031 0,031 0,031 0,02 0,02 0,04 0,031 0,02 0,4 5 

Mo 0,119 0,112 0,027 0,090 0,035 0,100 0,027 0,048 0,05 1 

RL 544 638 2040 2110 1320 1430 1140 2140 400 6000 

pH 11,94 11,98 11,04 10,97 11,52 11,62 11,12 12,41 ≥6 ≥6 

Pozn: TV – třídy vyluhovatelnosti 

Při stanovení škodlivých látek ve výluhu došlo v několika případech k překročení 

limitu třídy vyluhovatelnosti I. U všech vzorkŧ byl překročen limit rozpustných látek (větší 

hodnoty u vzorkŧ s převahou popelŧ a popílkŧ) a Cr celk (větší hodnoty u vzorkŧ s převahou 

konvertorového kalu a 100 % fluidního popílku z filtru. U vzorkŧ s převahou 
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konvertorového kalu byly dále překročeny limity u fluoridŧ, síranŧ a Mo. Ve všech 

případech tyto komponenty s velkou rezervou splnily limit třídy vyluhovatelnosti IIb. U 

vzorku se 100 % podílem fluidního popílku z filtru byly dále překročeny limity u fluoridŧ, 

síranŧ a Se. I zde tyto komponenty splnily s velkou rezervou limit třídy vyluhovatelnosti 

IIb, nejvíce se limitu blíţily hodnoty síranŧ. U vzorkŧ s převahou popílku 

z vysokoteplotního spalování byly dále překročeny hodnoty třídy vyluhovatelnosti I u 

síranŧ, Se a Mo. Opět všechny vzorky splnily limity třídy vyluhovatelnosti IIb. Lze 

konstatovat, ţe u většiny vzorkŧ bylo zaznamenáno významné překročení limitu třídy 

vyluhovatelnosti I zejména u síranŧ a rozpustných látek. 

Tabulka č. 37: Stanovení škodlivých látek v sušině  

Vzorek/ 

Parametr 
I/2 I/3 II/4 II/6 III/I III/4 III/5 III/6 Limit 

As 50 40 19 32 16 31 24 24 10 

Cd 26,0 34,0 1,5 1,1 0,7 1,1 0,9 0,8 1 

Cr celk. 378 465 141 48 55 42 36 44 200 

Hg 0,29 0,32 0,34 0,18 0,32 0,17 0,15 0,14 0,8 

Ni 73 81 120 61 2,7 58 52 49 80 

Pb 1856 2425 30 37 30 36 36 33 100 

V 31 31 186 85 133 80 79 80 180 

BTEX <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 

PAU 0,81 2,23 0,56 0,53 0,52 0,53 0,55 0,54 6 

EOX 0,75 0,63 0,89 0,73 0,62 0,65 0,71 0,70 1 

Uhlovodíky 

C10-C40 
61 138 64 69 68 74 99 102 300 

PCB <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 

 

Při stanovení škodlivých látek v sušině byl u všech vzorkŧ kameniva překročen 

limit As, nejvíce tomu bylo u vzorkŧ s převahou konvertorového kalu. U vzorkŧ této série 

bylo dále zaznamenáno výrazné (řádové) překročení limitu Pb a Cd a dvojnásobné 

překročení limitu. Cr celk. V jednom případě došlo k mírnému překročení limitu u Ni. 

Nejlepší výsledky byly zaznamenány u vzorkŧ s převahou vysokoteplotního popílku, kde 

došlo dále pouze k mírnému překročení limitu v případě Cd. V případě vzorku se 100 % 

podílem fluidního popílku z filtru došlo k mírnému překročení Cd a v jednom případě 

V a Ni. 
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10. DISKUSE K VÝSLEDKŮM  

Na základě vyhodnocení všech provedených testŧ vyrobeného kameniva lze 

konstatovat: 

Na peletizačním talíři byly vyrobeny pelety kulovitého tvaru. Při výrobě pelet 

převaţovaly cca z 90 % dvě frakce a to 4-8 mm a 8-16 mm.  

Následně byly testovány fyzikální vlastnosti kameniva a to především objemová 

hmotnost, nasákavost a vlhkost. Hodnoty objemových hmotností se pohybovaly v rozmezí 

1.050-2.200 kg.m
-3

, přičemţ hranici 2.000 kg.m
-3 

pro zařazení mezi lehká, resp. pórovitá 

kameniva, překročil pouze jediný vzorek kameniva při kombinaci konvertorového kalu 

s drcenou struskou. Testy nasákavosti a vlhkosti kameniva potvrdily korelaci s objemovou 

hmotností vzorkŧ. Hodnoty nasákavosti se pohybovaly v rozmezí 15-50 % a hodnoty 

vlhkosti v rozmezí 5-26 %, přičemţ nejvyšších hodnot bylo dosaţeno u vzorkŧ kameniva 

s nejniţšími objemovými hmotnostmi, coţ byly vzorky s převahou fluidního popílku. 

V rámci zkoušení technologické vhodnosti kameniva, tj. ověřování poţadovaných 

technických parametrŧ z hlediska vlastní technologie výroby, byly vybrány následující 

testy, zaměřené na pevnostní charakteristiky kameniva: 

 stanovení manipulační pevnosti  

 stanovení odolnosti proti drcení 

 stanovení odolnosti proti rozpadu 

 stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

Manipulační pevnost byla posuzována dvěma testy - stanovením bodové pevnosti 

kameniva a stanovením pevnosti kameniva volným pádem. Tyto testy posuzují vzájemné 

propojení jednotlivých komponent v dané hmotě v závislosti na čase. Při stanovení bodové 

pevnosti kameniva (po vyrobení, po 7 a 28 dnech) se hydratační proces zpŧsobený vlivem 

pojiva (cement, mleté loţe) i obsahu CaO ve fluidním popílku z filtru projevil zvýšením 

pevnosti (resp. soudrţnosti hmoty). Při stanovení pevnosti kameniva volným pádem bylo 

nejlepších výsledkŧ dosaţeno v případě vzorkŧ kameniv s převahou konvertorového kalu, 

naopak především u vzorkŧ kameniv s převahou vysokoteplotního popílku nedošlo 

k uspokojivým výsledkŧm. Při výrobě tohoto kameniva by muselo dojít k úpravě výrobní 
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technologie, tj, sníţit vrstvu pelet při zrání v prvních dnech po výrobě nebo upravit skladbu 

hmoty navýšením obsahu pojiva. 

Výsledky stanovení odolnosti proti drcení korelovaly s výsledky testu bodové 

pevnosti. Naměřené hodnoty po 7 a 28 dnech zrání se v závislosti na čase zvyšovaly. 

U frakce 4-8 mm bylo dosaţeno vyšších hodnot odolnosti proti drcení oproti frakci  

8-16 mm o cca 25 %. 

Většina vzorkŧ kameniva vykázala při stanovení odolnosti proti rozpadu nízké 

úbytky hmotnosti v rozmezí 0,03-0,43 %. Výjimkou byl vzorek s přídavkem drcené 

strusky, který poukázal na nevhodnost úpravy této komponenty. 

Nejlepších výsledkŧ při stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování bylo 

dosaţeno u vzorkŧ s převahou popílku z vysokoteplotního spalování. Největší ztráty 

hmotnosti bylo dosaţeno u vzorkŧ s převahou konvertorového kalu a u vzorku se 100 % 

podílem fluidního popílku z filtru.  

Testy chemických vlastností kameniva byly zaměřeny zejména na stanovení 

celkové síry a síranové síry, stanovení obsahu chloridŧ a stanovení ztráty ţíháním. 

Obsah celkové síry vyjádřené jako S se pohyboval v rozmezí 0,29-2,67 %, obsah 

síranové síry vyjádřené jako S se pohyboval v rozmezí 0,27-2,65 %. Nejvyšší hodnoty byly 

zaznamenány u vzorkŧ kameniva s převahou fluidního popílku z filtru, nejniţší u vzorkŧ 

s převahou konvertorového kalu. Rozdíl mezi celkovou a síranovou sírou, který v podstatě 

představuje obsah sulfidické síry (ta má tendenci oxidovat a zvětšovat tak objem hmoty) 

nebyl u ţádného ze vzorkŧ kameniva natolik významný, aby představoval riziko 

objemových změn kameniva.  

Obsah chloridŧ stanovený titrační metodou merkurimetricky se pohyboval 

v rozmezí 0,01-0,05 %. Nejvyšší obsah byl zaznamenán u vzorkŧ kameniva s převahou 

konvertorového kalu, nejniţší u vzorkŧ s převahou popílku z vysokoteplotního spalování. 

Pokud se bude kamenivo pouţívat do betonu, jsou výše uvedené hodnoty vyhovující.  

Ztráta ţíháním se pohybovala v rozmezí 8-13 %. Ztráta ţíháním představuje úbytek 

hmotnosti zpŧsobený zejména únikem chemicky vázané vody, spálením organických látek, 

rozkladem uhličitanŧ, chloridŧ a síranŧ, které jsou identifikovatelné podle výšky teploty 

spalování. Tento úbytek hmotnosti mŧţe být překryt nárŧstem hmotnosti některých sloţek, 

např. oxidačními procesy ţeleza. Tato skutečnost se projevila zejména u vzorkŧ s převahou 
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konvertorového kalu, kde ztrátu ţíháním nebylo moţno přesně stanovit z dŧvodu vysokého 

obsahu FeO, které přechází na Fe2O3. Podrobný rozbor ztráty ţíháním poskytuje představu 

o sloţitosti zkoumané hmoty. Při zpracování v technologiích stavebních hmot je nutno 

vţdy vycházet z kompletního chemického rozboru jednotlivých komponent. 

Pro vyhodnocení ekologické vhodnosti kameniva byly vybrány testy ekotoxicity, 

stanovení hmotnostní aktivity přírodních radionuklidŧ, stanovení škodlivých látek ve 

výluhu a v sušině. 

Při stanovení ekotoxicity vyhověly všechny vzorky kameniva příslušným limitŧm. 

Všechny vzorky vyhověly limitŧm obsahu 
226 

Ra a indexu hmotností aktivity přírodních 

radionuklidŧ (IHA). Při stanovení škodlivých látek v sušině byl u všech vzorkŧ kameniva 

překročen limit As. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u vzorkŧ kameniva s převáţným 

podílem konvertorového kalu a dále zejména u vzorkŧ kameniva s obsahem loţového 

fluidního popela.. U vzorkŧ této série bylo dále zaznamenáno výrazné (řádové) překročení 

limitu Pb a Cd a dvojnásobné překročení limitu u Crcelk. Při stanovení škodlivých látek ve 

výluhu došlo v několika případech k překročení limitu třídy vyluhovatelnosti I. U všech 

vzorkŧ bylo zaznamenáno překročení limitu rozpustných látek a Crcelk, u většiny vzorkŧ 

významné překročení limitu síranŧ a u poloviny vzorkŧ překročení Mo. Nicméně všechny 

vzorky s velkou rezervou splnily limit třídy vyluhovatelnosti  IIb.  

Při porovnání obsahu škodlivých látek ve výluhu u vstupních komponent 

a u vzorkŧ vyrobeného kameniva lze konstatovat, ţe parametry překračující limity třídy 

vyluhovatelnosti I u vstupních komponent se po zabudování těchto komponent do matrice 

kameniva sníţily a přispěly tak v několika případech ke splnění těchto limitŧ, případně se 

těmto limitŧm přiblíţily. Svou úlohu zde nepochybně sehrál obsah klasických pojiv - 

cementu a vápna.  

Lze předpokládat, ţe zabudování kameniva do betonu bude znamenat další fixaci 

potenciálně nebezpečných prvkŧ z hlediska jejich moţné vyluhovatelnosti.  
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11. ZÁVĚR  

Kamenivo je dŧleţitou materiálovou sloţkou stavebního prŧmyslu. Například 

v betonu a maltě tvoří asi 70 % celkového objemu, ve vozovkách přes 90 % celkového 

objemu. Ve vztahu k ţivotnímu prostředí však těţba přírodních kameniv představuje 

významnou environmentální zátěţ. Projevuje se zásahy do krajinného rázu narušením 

přírodních lokalit a stanovišť ohroţených druhŧ a dále i prašností a hlukem. Doprava 

a otřesy zhoršují ţivotní prostředí v okolních obcích či městech. Těţební místa jsou často 

zavírána na základě rŧzných environmentálních problémŧ. V některých zemích dostávají 

jen časově omezená oprávnění k těţbě.  

Přes uvedená negativa je kamenivo pro stavební prŧmysl nepostradatelné. 

Alternativou mŧţe být výroba umělých kameniv z druhotných surovin. Pouţíváním 

vyráběných umělých kameniv i recyklátŧ jsou podporovány současné environmentální 

i ekonomické trendy související se stavebnictvím a výrobou stavebních hmot : 

- Šetrné vyuţívání neobnovitelných přírodních zdrojŧ. 

- Minimalizace vlivu na ekosystémy – tj. omezení znečištění vody, ovzduší a pŧdy, 

sniţování hluku apod. 

- Redukce přebytkŧ stavebních hmot na staveništích a maximální podpora recyklace 

stavebních odpadŧ. 

- Minimalizace dopravních vzdáleností mezi staveništěm a místem vzniku stavebních 

surovin a materiálŧ  

Speciálně koncipovaná umělá kameniva mohou svými vlastnostmi přispět např. 

k sniţování hmotnosti stavebních a k zvyšování trvanlivosti stavebních materiálŧ 

a ţivotnosti staveb. 

Cílem disertační práce bylo ověřit moţnost úpravy vedlejších prŧmyslových 

produktŧ pro jejich pouţití v kompozitních stavebních materiálech. Ve své disertační práci 

jsem se zaměřil na optimalizaci skladby kompozitní hmoty, vzniklé kombinací 

maximálního obsahu těchto materiálŧ s minimálním mnoţstvím klasického pojiva 

(cementu nebo vápna), splňující kritéria technologické vhodnosti pro výrobu umělého 

kameniva s nízkoenergetickými poţadavky. Z tohoto dŧvodu byla práce směřována 
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na moţnost výroby umělého kameniva tzv. studenou cestou s minimalizací klasických 

pojiv. 

V teoretické části disertační práce byl uveden přehled poznatkŧ o vybraných 

vedlejších prŧmyslových produktech, o moţnostech vyuţití vybraných VPP ve výrobě 

stavebních hmot a v dopravním a pozemním stavitelství, dále přehled charakteristik 

kameniv a analýza poţadavkŧ pro umělé kamenivo z hlediska technologie výroby 

studenou cestou. V závěru teoretické části byl navrţen metodický postup experimentálních 

prací pro ověření vhodnosti VPP pro výrobu umělého kameniva studenou cestou. 

V praktické části disertační práce byla nejdříve provedena analýza vstupních 

komponent, její vyhodnocení a následně návrh úpravy komponent. Bylo navrţeno rámcové 

sloţení hmoty pro laboratorní zkoušky, které byly prováděny na zkušebních tělesech – 

válečcích, připravených podle navrţených skladeb jednotlivých komponent. Po 

vyhodnocení těchto zkoušek byly vybrány nejvhodnější receptury, ze kterých byly na 

peletizačním talíři vyrobeny pelety pro poloprovozní zkoušky. Kromě vybraných testŧ 

technologické vhodnosti byly provedeny na poloprovozně vyrobených peletách i testy 

ekologické vhodnosti. Zároveň bylo bráno v úvahu i ekonomické hledisko, zahrnující 

úpravu vstupních sloţek a počet sloţek pro základní skladbu hmoty (skladovací sila 

a dopravní cesty). 

Závěrem lze říci, ţe všechny dílčí cíle stanovené disertační prací byly splněny. 

Navrţený metodický postup se ukázal vhodným pro posuzování moţnosti vyuţití VPP 

pro výrobu umělého kameniva tzv.studenou cestou. Ve vazbě k dosahovaným vlastnostem 

lze předpokládat vyuţívání vyrobeného umělého kameniva zejména do následujících 

oblastí: 

 Do betonu (umělé kamenivo s převahou konvertorového kalu) 

 Do lehkého betonu (umělé kamenivo s převahou vysokoteplotního popílku) 

 Do konstrukčních vrstev podlah nebo stropŧ, jako náplň tepelně-izolačních příčkových 

dílcŧ (umělé kamenivo s převahou fluidního popílku) 

S kaţdým VPP je však nutno dle metodického postupu pracovat jednotlivě 

z dŧvodu velké variability jejich vlastností ve vazbě k účelu a prostředí pouţití výsledného 

výrobku. 
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