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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení objemové stability odpadu z výroby 

železa a oceli. V první části se práce podrobně zabývá rozčleněním a charakteristikou odpadů 

z metalurgického průmyslu a zmiňuje také jejich nejvýznamnější producenty ve světě i u nás. 

Další části jsou věnovány převážně konkrétním struskám. Zahrnuto je zde jejich dělení podle 

podmínek vzniku, chemické i mineralogické složení a fyzikální a objemové vlastnosti. 

V závěru teoretické části jsou uvedeny možnosti využití odpadu jako alternativního zdroje 

surovin především ve stavebním průmyslu, ale i v jiných odvětvích.  

Experimentální část je zaměřena na určení objemové stability strusek a dolomitového 

staviva. V tomto oddíle jsou uvedeny a popsány zkoušky, které byly na vzorcích prováděny. 

Jedná se o určení sypné hmotnosti, sítový rozbor, mechanickou úpravu vzorků, rentgenovou 

difrakční analýzu, pyknometrii a měření objemové stability v pískové lázni. V závěru práce 

jsou shrnuty výsledky výše uvedených zkoušek a konečné zhodnocení objemové stability 

předložených vzorků. 
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strusky, odpady, vlastnosti, objemová stabilita, druhotné suroviny 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the assessment of the stability volume of waste from the 

manufacture of iron and steel. In the first part of this work deals with segmentation and 

characteristics of wastes from metallurgical industry and also mentions the most important 

producers in the world and us. Other sections deal mainly slag concrete. Included here is 

distributed according to the terms of both chemical and mineralogical composition and 

physical properties and volume. At the end of the theoretical section suggests the use of waste 

as an alternative source of raw materials primarily in the construction industry but also in 

other sectors. 

The experimental part is focused on determining the volume stability of slag and 

dolomite construction materials. This section lists and describes the tests that were performed 

on samples. It is the determination of pour density, granulometry, mechanical treatment of the 

samples, X-ray diffraction analysis, pyknometrii and measurement of volume stability in a 

sand bath. The conclusion summarizes the results of the above tests and a final evaluation of 

the stability volume of the samples. 
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1 ÚVOD 

Současná doba, charakterizována zvyšující se životní úrovní obyvatel, intenzifikací 

průmyslových aktivit a s tím souvisejícím nárůstem produkce průmyslových odpadů, 

vyvolává nutnost ochrany přírodního prostředí a hospodárného využívání všech odpadů. 

Odpadní materiály nejsou jen náhradou za suroviny primární, ale stávají se 

rovnocennými surovinami, které mohou být přínosné z ekonomického i z technologického 

hlediska. 

Široké možnosti využití druhotných surovin zejména z metalurgického 

a energetického průmyslu nabízí stavebnictví. Pro dostatek, užitečnost a vhodnost jejich 

využití při výrobě některých stavebních hmot se k hlavním sekundárním surovinám 

zpracovávaných v tomto oboru řadí struska, popílek a slévárenský písek.  

Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska zužitkování průmyslových odpadů jsou 

dopravní stavby, které využívají strusky vysokopecní i ocelárenské. Struska získává stále 

větší význam jako potenciální náhrada přírodních zdrojů a její zpracování se nyní považuje 

za samostatné průmyslové odvětví.    

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku objemové stability strusek 

z výroby železa a oceli. V práci byla použita struska granulovaná vysokopecní, pánvová 

struska a dolomitové stavivo.  

Experimentální část práce posuzuje a vyhodnocuje změny objemové hmotnosti vzorků 

při hydrataci za zvýšené teploty. 
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2 CHARAKTERISTIKA ODPADU Z VÝROBY ŽELEZA 

         A OCELI 

Technologie výroby železa a oceli zahrnuje aglomeraci, vysoké pece a ocelárny 

s návazným zařízením. Tyto postupy jsou provázeny strháváním jemných částic výchozích 

surovin nebo již vzniklých hutnickým pochodem, vznikem strusky, škváry a drtě 

z opotřebovaných vyzdívkových materiálů, produkcí drobně zrnitého kovového odpadu 

a odpadem slévárenských hmot a písků. V souladu s požadavky na ochranu životního 

prostředí jsou hutní závody vybavovány odlučovači prachu. Účinnými odlučovači je 

zachytáváno stále větší množství pevných podílů spalin o velmi jemné zrnitosti a další odpady 

vznikající během výroby železa a oceli [5]. 

2.1 Odpad 

Odpad je podle zákona č.185/2011/ Sb. každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo 

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

v příloze č. 1 k tomuto zákonu [16]. 

Výroba železa a oceli je doprovázena produkcí odpadů. Většina odpadů se nachází 

ve formě kalů s velmi jemnou granulometrií často znečištěnou zinkem, olovem a dalšími 

těžkými kovy, případně organickými látkami. Opětovné využití v oblasti metalurgie železa je 

možné až po odstranění příměsí. Plynné odpadní produkty jsou dokonce bez podstatnějších 

úprav vypouštěny přímo do ovzduší.   

Velké množství pevných odpadů je ukládáno a haldováno mimo závod (obr. 1). Jen 

velmi zřídka jsou odpadní produkty vysokopecní a ocelářské výroby využívány 

a zpracovávány jako druhotné suroviny. 

Strusky obsahující užitečný kov se částečně vracejí na začátek technologického 

postupu, zbytek se většinou využije ve stavebnictví. Ostatní kovonosné odpady se obvykle 

použijí při výrobě daného kovu, považují se tedy za druhotné suroviny. Takto se však dají 

využít jen odpady obsahující určité omezené množství látek škodlivých pro proces výroby 

daného kovu [6]. Nevhodné zbytky se ukládají na skládkách, které jsou následně zdrojem 

znečišťování vzduchu a vod. Technologické postupy úpravy odpadních surovin se proto 

neustále vyvíjejí v důsledku nutnosti tyto odpady materiálně využívat, nikoli skladovat [17]. 

 

 

   Obr. 1  Halda [30] 
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2.2 Základní charakteristika 

Suroviny odpadající při hutnické výrobě se liší chemickým i mineralogickým složením 

a fyzikálním stavem. Hutní odpadní suroviny jsou rozděleny do následujících 3 základních 

skupin podle množství a formy kovů v nich obsažených [13]. 

2.2.1   Kovový odpad 

Sledovaný kov se v těchto materiálech vyskytuje v původním stavu nebo ve slitinách 

s poměrně malým a proměnlivým obsahem ostatních nekovových složek. Jedná se o materiál, 

který je možno vracet do hutního cyklu přímo, případně po úpravě fyzikálního stavu. 

Hospodárné využití kovového odpadu je podmíněno vhodnou rozměrovou úpravou, 

roztříděním a vyčištěním. Vhodná úprava zásadně ovlivňuje další zpracovatelnost kovového 

odpadu. Volba optimální metody závisí zejména na jeho velikosti, tvaru, chemickém složení, 

množství a stupni znečištění odpadu. 

2.2.2   Kovonosný odpad 

Kovonosné odpady z výroby železa a oceli se vyskytují v kondenzované a plynné 

formě. Největší podíl je tvořen jemnozrnnými železobetonovými odpady ve formě prachu 

nebo kalu. U těchto materiálů je vyžadována fyzikálně chemická úprava, proto je pro další 

zpracování rozhodující chemické složení (obsah Fe, dalších kovů jako Mn, Cr, Pb, Cd, As, 

Sb, obsah složek hlušiny, alkálií a příměsí), fyzikální vlastnosti jakými jsou granulometrie, 

hustota, obsah vody, měrný povrch, sypná hmotnost a forma, v níž se odpad nachází.  

2.2.2.1    Kaly a úlety z aglomerace a vysokých pecí 

Spaliny z aglomerací obsahují asi 1 až 5 g prachových částic na 1 m
3
. Až 95 % 

pevných částic se zachytí v mutlicyklonových odlučovačích. Produktem elektrostatických 

čistíren, které se nacházejí za mutlicykolem, je suchý prach, jež se běžně přivádí do kalového 

hospodářství aglomerací. Mokře zachycený jemnozrnný výhoz z aglomerace a kaly z čištění 

vysokopecního plynu svým chemickým složením přibližně odpovídají složení vysokopecní 

vsázky. 

Surový vysokopecní plyn obsahuje 30 až 50 g.m
-3 

prachových částic. Zhruba 65 % 

hrubšího prachu je zachyceno v prašnicích vysokých pecí a následně je suchý výhoz 

zvlhčován a ukládán do homogenizačních skládek. Jemnější zrna prachu jsou zachytávána ve 

vodních skrubech, poté následují další dva mokré stupně. Obvykle se jedná o Venturiho 

pračky. Pokud vzniklé řídké kaly neobsahují nežádoucí příměsi, lze je přidávat do 

aglomerační vsázky. 

Vysokopecní kaly jsou tvořeny úlomkovitými částicemi. Hlavní složky tvoří magnetit, 

hematit a koks, vedlejší složkou je hlušina [6]. 

2.2.2.2    Ocelárenské úlety a kaly  

Chemické složení ocelářských prachů je závislé na systému výroby oceli. Fyzikálně 

jsou si však všechny úlety velmi podobné a obsahují částice cca 1 mm a menší. Vznik úletů je 

ovlivněn množstvím dmýchaného plynu během různých fází zkujňování a fyzikálně-

chemickou charakteristikou procesu. V průběhu různých fází zkujňování je i chemické složení 

úletů rozdílné. K reakcím kyslíku se železem a prvky přítomnými v lázni, zejména 

s křemíkem, manganem, uhlíkem, fosforem a sírou totiž nedochází souběžně. 
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Ocelářské úlety obsahují neželezné kovy, především zinek a olovo, a také přes 60 % 

železa. Rozdíl je ve stupni oxidace podle typu ocelářské technologie [5, 7].  

2.2.2.3    Okuje a okujové kaly 

Okuje vznikají chemickou reakcí železa a doprovodných prvků nebo legujících přísad 

s kyslíkem jako produkt působení plynné oxidační atmosféry v ohřívacích nebo žíhacích 

pecích. Za Fe okuje je považován materiál s vysokým obsahem Fe2O3, obsahem FeO do 10% 

a o optimální vlhkosti 10 – 15 %. Škodlivin ve formě SO3 musí být maximálně 1 %. 

Vlastnosti okují jsou různé podle druhu zpracování. 

Okujové kaly jsou nejjemnějším podílem okují sedimentovaných v usazovacích 

nádržích. Přepadem jsou pak vedeny do dalších jímek, kde dochází k částečnému odvodnění. 

2.2.2.4    Mořírenské kaly 

Mořírenské kaly vznikají během odstraňování oxidů železa z povrchových vrstev kovů 

v kyselém prostředí kyseliny sírové nebo kyseliny chlorovodíkové. Vyčerpané mořicí lázně 

jsou likvidovány neutralizací vápnem. Částečně se také odvodňují na kalolisech. Konečné 

výlisky se zpracovávají při výrobě pórobetonu nebo neželezných kovů [5, 13]. 

2.2.2.5    Kaly z čištění vod 

Jedním ze základních médií při výrobě železa a oceli je voda. Její cena se stále 

radikálně mění, což vede ke zvýšené snaze o maximální odstranění nečistot a její opětovné 

použití. Spotřeba vody na 1 tunu oceli se pohybuje v rozmezí 150 – 200 litrů. Přibližně 50 % 

média se dostává do přímého styku s plyny nebo produkty výroby, čímž dochází k silnému 

znečištění. Odpadní voda proto obsahuje vysoké množství rozpuštěných kovů, v sedimentech 

absorbované ionty kovů a strhávané částice prachu [7]. 

2.2.3   Nekovový odpad 

Nekovovým odpadem jsou suroviny vznikající při výrobě a přepracování kovů, 

případně v doplňkových procesech. Tyto materiály obsahují poměrně malé množství kovů. 

Vzhledem k velkým objemům však může být získání kovů ekonomicky efektivní. Nekovové 

podíly pak představují využitelné složky pro jiná průmyslová odvětví. 

2.2.3.1    Vysokopecní a ocelářské strusky 

Struska obecně je odpad z výroby železa, oceli, neželezných kovů, z chemického i 

jiného průmyslu. Především strusky z výroby železa a oceli, přestože mají v současnosti 

široká uplatnění, jsou jen omezeně zpracovávány jako druhotné suroviny.  

Z fyzikálně-chemického hlediska se jedná o více složkovou soustavu. Chemické 

složení a teplota výrazně ovlivňují jejich strukturu, na které závisí fyzikální vlastnosti např. 

viskozita, měrná hmotnost, povrchové a mezifázové napětí. Z chemických vlastností závisí na 

uvedených faktorech hlavně rafinační působení na kov z hlediska odstraňování nežádoucích 

složek, jakými jsou síra, fosfor, kyslík a korozní působení na keramické vyzdívky 

pecí [7, 13]. 
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2.2.3.2    Popílky a škvára 

Spalování uhlí je doprovázeno vznikem velkého množství popílku, popela a škváry. 

Popeloviny mají různá složení, tvořeny jsou například kaolinitem, haloyzitem, 

montmorillonitem, vápencem, dolomitem, magnetitem, sádrovcem, křemenem, pyritem atd. 

Všechny tyto složky mohou být rozdílně dlouhou dobu vystaveny různě vysokým teplotám. 

V topeništích se může vytvářet redukční i oxidační atmosféra a více nebo méně tepelně 

přeměněné komponenty jsou schopné spolu reagovat. Z toho důvodu je mineralogické složení 

popílků velmi rozmanité a také zjišťování vlastností je vzhledem k jejich nestejnorodosti 

velmi komplikované. V současnosti se však v elektrárnách využívají 2 technologické postupy 

spalování, podle nichž je možno popílek rozlišit na klasický nebo fluidní [7]. 

a) klasický – vzniká při spalování uhlí na roštech při teplotách 1400 – 1600 °C. 

V tomto případě dochází k dokonalému spalování organických látek [7]. 

b) fluidní – vzniká v případě fluidního spalování práškového uhlí s vápencem při 

teplotě 850 °C. Tento typ zahrnuje i nespálené zbytky uhlí a zvýšený obsah CaO (15 –

 35 %), který se nachází ve stavu tzv. měkce páleného vápna a je reaktivní [7]. 

Zpevněné, spečené zbytky po spalování uhlí v roštových kotlích představují škváru. 

Obsahuje organické i anorganické nespálené podíly a vytváří nepravidelné porézní 

útvary [19]. 

2.2.3.3    Slévárenský odpad 

Ve slévárnách je slévárenský písek používán k výrobě odlitků. 10 až 15 % použitých 

písků se vrací zpět do výrobního procesu. Převažující část je ale pro další výrobu nepoužitelná 

a je vyvážena na odvaly. Použitý křemičitý písek je znečištěn bentonitem, vodním 

sklem, jílem, grafitem, ferochromovou struskou, mastkem a organickými vytvrzovacími 

látkami. 

Využití slévárenských písků je v současnosti minimální, ojediněle je tato hmota 

využívána ve stavebnictví. Tímto však není problém vyřešen, a tak stále narůstají volně 

ložené skládky [5]. 

2.3 Producenti  

Producenty odpadních surovin z hutní výroby jsou zejména velké společnosti 

s celosvětovou působností. V současné době je světová výroba oceli na svém historickém 

maximu. S tím samozřejmě také souvisí nárůst produkce odpadů z těchto provozů. O to větší 

význam je potřeba přikládat novým možnostem jeho využití. 

2.3.1   Producenti v zahraničí  

V loňském roce dosáhla světová produkce surové oceli nového rekordu 1,55 miliardy 

tun. Za tímto výkonem stojí hlavně výrobci v Asii a Severní Americe. Nejvíce v této oblasti 

posiluje Čína, která už nyní vyrábí přes 46 % celosvětové produkce oceli. Druhé Japonsko 

přispívá jen necelými 7 %. Ostatní země jsou uvedeny v grafu sestaveném z údajů World 

Steel Association (obr. 2). Oproti asijskému trhu produkce v EU a Jižní Americe klesá. 

Za poklesem stojí hlavně dlouhodobý propad ve stavebnictví, slabá poptávka 

v automobilovém průmyslu a orientace některých firem na dovoz materiálu ze zahraničí [20].   
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 Obr. 2  Graf světové produkce oceli [21] 

2.3.1.1    ArcelorMittal 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, dominantní postavení v hutnickém průmyslu mají 

asijské země. Vůbec největším producentem je ArcelorMittal, s centrálou v Lucembursku 

a divizemi než ve více než 20 zemích. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na 

výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. V roce 2012 dosáhla 

výroba surové oceli objemu 88,2 milionů tun, což představuje zhruba 6 % světové produkce 

oceli. Přibližně 35 % oceli vyrábí v Severní a Jižní Americe a 47 % v Evropě. ArcelorMittal 

má vedoucí postavení na trhu v Severní a Jižní Americe, západní a východní Evropě 

i Africe [31]. 

2.3.1.2    Nippon Steel & Sumitotmo Metal 

Japonské ocelárny Nippon Steel a Sumitomo Metal Industries se loňském roce spojily 

za účelem vytvoření podniku s druhou nejvyšší produkcí oceli na světě. Před fúzí byla 

společnost Nippon Steel největším producentem oceli v Japonsku. Cílem nově vzniklé 

ocelárny je vyhovět zvyšující se poptávce po oceli a dosáhnout globální výrobní kapacity 60 –

 70 milionů tun ročně. Výrobní základny jsou rozmístěné strategicky v  Americe, Evropě, 

Africe a samozřejmě v Japonsku a Číně [32]. 

2.3.1.3    Habei Steel 

Společnost vznikla v roce 2008 sloučením podniků Tangsteel and Hansteel. 

V současné době zastává pozici lídra v Číně a druhého největšího producenta oceli na světě. 

Nyní dosahuje výrobní kapacity 50 milionů tun ročně [33]. 

2.3.1.4    Baosteel Group Corporation 

Čínský podnik se sídlem v Šanghaji se zaměřuje na tři hlavní řady produktů oceli 

uhlíkové, nerezové a speciální. V předchozím roce vyrobil více než 44 milionů tun oceli. To 

ho řadí na čtvrté a druhé místo v produkci oceli a železa v globálním měřítku. Objemem 
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výroby je tedy Baosteel schopen uspokojit nejen domácí poptávku, ale také exportovat 

produkty do více než čtyřiceti zemí světa, včetně Japonska, Jižní Koreji, Evropy 

a Ameriky [34]. 

2.3.2   Producenti v České republice  

Z celosvětového hlediska sice došlo v loňském roce k nárůstu výroby oceli, ale 

produkce surové oceli v českých hutích loni klesla o 8,5 %  na 6,07 milionů tun. 

Před příchodem krize čeští oceláři vyráběli zcela běžně mezi šesti a sedmi miliony tun oceli 

ročně. Na tak silný pokles má podíl hlavně dlouhodobý propad ve stavebnictví a orientace 

některých firem na dovoz materiálu ze zahraničí, přestože Česko patří mezi deset největších 

producentů oceli v Evropské unii [20]. Jen v ostravsko – slezském regionu je hutní výroba 

soustředěna do tří velkých společností, kterými jsou ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké 

železárny a.s. a Evraz Vítkovice Steel a.s. Zatímco Třinecké železárny a ArcelorMittal jsou 

zaměřeny zejména na hutní výrobu, Evraz se řadí ke strojírenským podnikům s hutní 

základnou. Hutní divize všech tři společností zahrnují aglomeraci, vysoké pece, ocelárny a 

válcovny [7]. 

2.3.2.1    ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je součástí skupiny ArcelorMittal, která je největší světovou 

ocelářskou společností, zároveň je i nejvýznamnějším výrobcem oceli v ČR. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích, které mají roční kapacitu 3 miliony 

tun. Podnik má dále k dispozici čtyři vysoké pece. Zpravidla jsou však v provozu pouze tři, 

ročně jsou schopny vyrobit přes 3 miliony tun surového železa. Tři čtvrtiny produkce 

spotřebovává závod ocelárna, přibližně pětinu výroby odebírá společnost Evraz Vítkovice 

Steel a zbývající část je dodávána v pevném stavu jiným subjektům [35]. 

2.3.2.2    Evraz Vítkovice Steel a.s. 

Evraz je významná ocelářská a těžařská společnost a producent vanadu. Kromě Ruska 

a ČR působí na Ukrajině, v USA, Kanadě, Itálii a Jižní Africe. V Evropě patří mezi přední 

evropské výrobce válcovaných výrobků z oceli a v českém měřítku se jedná o třetí největší 

hutní společnost. Produkci oceli zajišťuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je 

vybaveno sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Ročně se v tomto zařízení vyprodukuje 

kolem 950 000 tun oceli [36]. 

2.3.2.3    Třinecké železárny a.s. – Moravia Steel 

Třinecké železárny patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v České republice. V současné době skupinu Třinecké železárny – Moravia Steel tvoří řada 

firem, které jsou součástí výrobních řetězců Třineckých železáren nebo poskytují služby 

v rámci skupiny i mimo ni. Z více než jedné třetiny se podílejí na celkové výrobě oceli 

v Česku. Ročně se tak jedná přibližně o 2,4 milionu tun. Srovnatelná je i produkce surového 

železa, toho jsou ročně průměrně vyrobeny asi 2 miliony tun. Více než polovina všech 

zhotovených produktů je určena pro export do USA, Velké Británie, Polska a především 

Německa [37]. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
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3 STRUSKA Z VÝROBY SUROVÉHO ŽELEZA A OCELI 

Od počátku 20. století nastal prudký rozmach výroby železa a oceli, jehož důsledkem 

byl vznik značného množství odpadu. V tomto případě se jedná o obvykle hrubozrnný 

materiál černého zabarvení se skelným leskem a ostrými hranami – strusku. 

Strusky jsou produkty z pecí hutního, chemického i jiného průmyslu, vzniklé 

ztuhnutím taveniny nebo slinováním. Na klasifikaci strusek neexistuje jednotný názor a každý 

autor preferuje jiné rozdělování a třídění. 

3.1 Rozdělení strusek 

Základní dělení je podle druhu výroby [22]: 

 vysokopecní strusky 

 ocelárenské strusky  

 

Další eventuální rozdělení je podle fyzikálně-chemických vlastností. 

 

Podle charakteru vzhledem k pH: 

 bazické – zásadité; převládající obsahy CaO, MgO, FeO 

 kyselé – převážný obsah SiO2, Al2O3, Fe2O3 

 neutrální 

 

Podle chemického složení [9]: 

 silikátové strusky – vyskytují se nejčastěji; význačný obsah SiO2 

 fosfátové strusky – kyselou složku představuje zejména P2O5 

 strusky na bázi oxidů kovů  

 

Podle stupně stálosti: 

 nerozpadavé strusky 

 strusky se sklonem k rozpadu 

 rozpadavé strusky 

 

Podle hydraulické aktivity: 

 aktivní 

 neaktivní 
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Podle rychlosti chlazení [13]: 

 pomalu (přirozeně) chlazené 

 rychle (uměle) chlazené  

3.2 Vznik vysokopecní strusky 

Při výrobě železa vzniká struska jako vedlejší produkt celého procesu. Ke vzniku 

dochází z nekovových podílů vysokopecní vsázky při redukci železných rud a dalších 

vsázkových komponentů. V okamžiku začínajícího měknutí kovonosné vsázky dochází 

k vytváření strusky [10]. V závislosti na termoplastických vlastnostech a chemickém složení 

se mění teplotní interval mezi počátkem měknutí surovin a jejich úplným roztavením. 

V průběhu děje se tvoří nové chemické sloučeniny a roztoky, které snižují teploty tání látek 

přítomných nebo nově vznikajících. Struska obsahuje především CaO, MgO a Al2O3, které se 

neredukují vůbec, a SiO2, který se redukuje jen omezeně. Do strusky přicházejí také malá 

množství MnO, FeO, BaO, TiO2, sulfidy, nitridy a karbonitridy, které ovlivňují charakter 

a fyzikálně-chemické vlastnosti. 

Struska, která se začíná tvořit, se nazývá prvotní (primární). Jejímu vzniku předchází 

spékání částečně redukovaného aglomerátu. Primární struska je charakterizována vysokými 

obsahy FeO a MnO. S postupným snižováním viskozity, prvotní struska klesá vsázkou až do 

míst, vyznačujících se nejvyšší teplotou. Rozložení teplot závisí na druhy vyráběného železa 

příp. oceli [1, 2]. 

Tato struska postupně přichází do styku s rozžhaveným koksem. Tímto se dokončuje 

redukce železa a současně se rozpouští zbývající množství SiO2, CaO, Al2O3 a MgO. 

Následně dochází ke změně chemického složení a nárůstu objemu strusky. V této oblasti se 

struska přechodně obohacuje FeO a jinými oxidy kovů, které jsou opětovně vyredukovány. 

Složení a vlastnosti strusky se neustále mění, proto je oblast nazývána přechodovou. 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti konečné strusky musí být takové, aby byla 

zabezpečena ideální redukce železa, vysoký stupeň redukce manganu, co nejdokonalejší 

odsíření surového železa a snadný výtok z pece [2].  

Vysokopecní struska obsahuje více FeO a SiO2 než struska ocelárenská. Množství 

vysokopecní strusky vzniklé při výrobě 1 tuny železa se pohybuje mezi 350 až 500 kg. 

V tabulce (tab. 1) jsou uvedeny nejčastěji zastoupené oxidy ve struskách a jejich 

přibližné množství. Obsah oxidů je závislý na kvantitě a kvalitě vsázky [4]. 

 

Tabulka 1  Obvyklé chemické složení strusek [4, 25] 

Struska 

Složka (% hm.) 

MnO MgO CaO Al2O3 SiO2 
FeO + 

Fe2O3 

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

ocelárenská 0,4 - 8 5 – 15 35 - 60 2 – 9 9 - 32 1 – 30 
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3.3 Zpracování vysokopecní strusky 

Množství vyrobené vysokopecní strusky (obr. 3) je určeno zejména kvalitou použité 

železné rudy a kvantitou tavidel. Pro dosažení požadované jakosti železa je podstatné, aby 

kvalita a množství vsázky byla přesná a stabilní. S rychlým rozvojem hutního průmyslu 

začaly strusky představovat obtížný odpad, jehož velká část se kumulovala na odvalech bez 

dalšího využití a za cenu znečištěného prostředí [11]. Aktuálně je hlavním cílem najít 

uplatnění pro veškerou strusku. Probíhají analýzy možností komplexního využití a tento trend 

se stále zvyšuje. V současnosti se používají tři procesy pro úpravu strusky [23]. 

 

Obr. 3  Vysokopecní struska [38] 

a) Granulace  

Nejběžnějším postupem pro zpracování strusky je její granulace. Nejčastěji se provádí 

mokrým způsobem, kdy se tekutá vysokopecní struska lije do proudu studené vody, čímž 

dochází k prudkému ochlazení a následné granulaci. Proud vysokotlaké vody se musí přivádět 

šikmo vzhůru, aby došlo k rozbití tekuté strusky na drobné částečky. Poté se směs strusky 

s vodou, tzv. kaše, přepravuje do odvodňovacího systému. Jsou i případy, kdy je nejprve kaše 

strusky s vodou dopravena do zvláštní nádrže, kde se zachycují vodní páry, které kondenzují, 

nebo odcházejí komínem. V průběhu granulace dochází ke značným ztrátám vody odpařením, 

rozstřikem mezi strusku a přechodem do granulátu. Zbytková vlhkost struskového písku po 

odvodnění je běžně kolem 10 % [22, 23]. 

b) Strusková jáma 

Proces struskové jámy zahrnuje odlévání tenkých vrstev roztavené strusky přímo do 

struskových jam sousedících s pecemi. Následně se roztavená struska pomalu chladí a 

krystalizuje na volném vzduchu. V praxi je možné zkrátit dobu chlazení ostřikováním horké 

strusky regulovaným množstvím vody, přestože dochází ke vzniku nepříjemného zápachu 

způsobeného obsaženými sloučeninami síry. Chlazení vodou také zlepšuje mikrostrukturu při 

dosažení lepších mechanických vlastností. Pokud je postup proveden správně, veškerá 

spotřebovaná chladicí voda se odpaří. Čas chlazení ovlivňuje kvalitu vzniklé kusové strusky. 

Procesem struskové jámy se získává mnohem jakostnější produkt, protože obsahuje méně 

vody a zároveň klesají náklady na spotřebu vody a dopravu. Jámy se střídavě plní a odtěžují. 

Kusová struska se rozlamuje a drtí na drobné částečky lopatkami rotačního bubnu. Takto 

zpracovaná struska je žádoucí surovinou pro stavbu silnic [23]. 
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c) Peletizace strusky 

Dalším možným zpracováním strusky je peletizační proces, který však není tak častý. 

Využívá se pouze v několika evropských závodech a v některých závodech v Kanadě. 

Roztavená struska se rozprostře na desku, která slouží jako deflektor. Struska na deflektoru se 

rozřeže regulovanými vodními tryskami, které následně iniciují bobtnání a chlazení strusky. 

Struska se poté odstředivě vyhazuje do vzduchu na rotačním bubnu, aby bylo dokončeno 

unikání plynů a chlazení. Rotující buben je dutý válec s podélnými drážkami, které tvoří 

lopatky. Částice strusky vykonávají různé trajektorie podle své velikosti od granulovaného 

písku do rozměrů pelet. Drážky umožňují radiální odtékání vody. Pokud je postup proveden 

správně, procesní voda se zcela odpaří a způsobí jen vlhkost výrobku [23].  

3.4 Vznik ocelárenské strusky 

Největší část vedlejších produktů výroby oceli tvoří ocelárenská struska (obr. 4). 

Mezi dnes používané pece pro produkci oceli patří kyslíkové konvertory (KK), elektrické 

obloukové pece (EOP), tandemové pece (TP). 

V kyslíkových konvertorech se do tekutého železa s obsahem fosforu obvykle pouze 

kolem 0,1 až 0,2 % dmýchá téměř čistý kyslík (min. 98,5 %). Konvertor se skládá 

z ocelového pláště, žárovzdorné omítky, sklápěcího zařízení, vybavení pro přívod vzduchu 

a odprašovacího zařízení. V elektrických obloukových pecích se vsázka taví pomocí 

elektrického oblouku. Elektřina nemění vlastnosti oceli při zahřívání, proto je vhodná k tavení 

vsázky v peci. Tandemové pece jsou dvounístějové. Teplo spalin jedné nístěje se využívá 

pro ohřev vsázky ve druhé nístěji [1]. 

Pro velkoobjemovou produkci oceli se používají konvertory. Elektrické pece slouží 

pro výrobu jakostní oceli. Tandemové pece jsou v moderních ocelárnách výjimečné. V ČR 

tuto technologii využívá ArcelorMittal Ostrava, a.s [5]. 

Struska je nepostradatelnou technologickou součástí výroby oceli, protože musí nejen 

pokrývat souvislou vrstvou kovovou lázeň, ale také vytvářet nejvhodnější podmínky pro 

přenos tepla, zajišťovat potřebný zdroj kyslíku a vázat na sebe zplodiny rafinačních reakcí. 

Složení strusky zahrnuje zplodiny z oxidace příměsí surového železa a ocelového odpadu, 

nečistoty vsázky, části vyzdívky pracovního prostoru a vlastní struskotvorné a oxidační 

přísady např. vápno, okuje, bauxit. Ocelárenské strusky představují materiály se značným 

obsahem železa a bazických složek. V závislosti na charakteru procesu a jeho průběhu se však 

chemické složení a tím i vlastnosti vznikajících strusek výrazně liší [3].  

V souvislosti s výrobním procesem a složením výchozí vsázky, množstvím 

přidávaných struskotvorných přísad a řadou dalších parametrů se uvádí výskyt ocelárenské 

strusky v rozmezí od 60 do 250 kg na tunu surové oceli [5]. 

 

Obr. 4  Ocelárenská struska [38] 
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3.5 Zpracování ocelárenské strusky 

Využití ocelárenské strusky závisí na metodě úpravy. Úpravnické postupy strusek 

ocelárenských jsou mnohem složitější než vysokopecních. Nejstarším známým způsobem 

spočívajícím v opětovném přidávání strusky do vsázky vysoké pece je recirkulace. Tento 

postup je výhodný především pro podniky, které jsou producenty ocelárenských strusek. 

V tomto případě ovšem dochází k omezení přidávaného množství z hlediska kovnatosti a 

obsahu fosforu, které mohou přejít do oceli a způsobit překročení povolených hodnot. Nízká 

objemová stabilita je dalším limitujícím faktorem pro využití ocelárenských strusek. 

Způsobuje ji vyšší obsah volného CaO, případně MgO a také rozpadavost strusek, kterou má 

na svědomí minerál dikalciumsilikát [4, 5].  

Pro dosažení lepšího využití se struska upravuje na metalurgicky vhodné produkty, 

které jsou definovány svojí zrnitostí a kvalitou. K nejpoužívanějším zpracováním se řadí ruční 

přebírání, drcení, magnetická separace a mletí. Z těchto úprav se získávají vysoce kvalitní 

kovové slitky vhodné pro přímé použití v ocelárnách a jemnozrnný koncentrát přidávaný ke 

vsázce. Pouze velké ocelové slitky se vracejí rovnou do ocelárny. Zbývající surovina se dále 

drtí a třídí v kombinaci s magnetickou separací. Produktem je materiál využitelný ocelárnou, 

kovový podíl a struska pro stavební účely [9]. 

Krystalochemická metoda zpracování byla zavedena pro strusku s vyšší bazicitou. 

Princip spočívá v přidání přísady podporující vznik dikalciumsilikátu. Struska se pak při 

chladnutí rozpadne na prach. 

Ke granulaci ocelárenské strusky se využívá rotační buben chlazený vodou a 

stacionární válec ve vodním proudu. Granulaci je možno provádět také vzdušným chlazením 

strusky na haldách. Zchlazená struska se následovně podrtí a magneticky odseparuje [4, 9]. 

Komplexním zařízením na zpracování strusky je mlýnice, která se skládá ze dvou 

stupňů. Drtiče v prvním stupni materiál drtí, ve druhém stupni navazuje magnetická separace 

a nakonec je struska přiváděna na mlýny [9].  

3.6 Charakteristika strusek 

Hlavním předpokladem pro možnosti využití ocelárenských a vysokopecních strusek 

je důkladná znalost chemického a mineralogického složení, nejvýznamnějších 

technologických vlastností a vlivu na životní prostředí [5]. 

3.6.1   Chemické složení 

Z fyzikálně-chemického hlediska představují strusky vícesložkovou soustavu. 

Struktura strusky a souběžně i fyzikální vlastnosti jsou dány chemickým složením, které se 

odvíjí od technologie výroby železa nebo oceli [7]. 

Na základě chemického složení je následující rozdělení strusek [9]. 

a) Strusky silikátové – mají značný podíl oxidů; jejich zastoupení je nejčastější. 

b) Strusky fosfátové – vyznačují se vysokým obsahem P2O5 a CaO. 

c) Struska na bázi kovových oxidů – jsou tvořený směsí různých oxidů.  

 

Vysokopecní struska je asi z 90 % tvořena oxidy (CaO, SiO2, MgO, Al2O3 a Fe2O3), 

které pocházejí z materiálů použitých při výrobě železa nebo z magnezitové vyzdívky pecního 
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agregátu. Kromě toho obsahuje některé sulfidy vznikající při odsíření (CaS, MnS, FeS), oxidy 

MnO, FeO, TiO2 a další [7]. 

Stěžejními mineralogickými fázemi v ocelárenské strusce jsou dikalciumsilikát, 

dikalciumferit a oxidy MgO, MnO a CaO [27]. 

Z chemických analýz vysokopecních a ocelářských strusek je zřejmé, že jejich složení 

nejvýrazněji určují oxidy CaO, SiO2, Al2O3. U většiny strusek tvoří podíl těchto oxidů 77 –

 90 hm %. To poskytuje možnost vyjádření složení strusek jen pomocí poměrného zastoupení 

těchto oxidů. Přepočet jejich obsahů na teoretický základ 100 % umožní znázornění 

poměrného zastoupení oxidů v jednotlivých typech strusek v ternárním fázovém diagramu 

CaO – SiO2 – Al2O3 (obr. 5). Podle polohy bodů odpovídajících složení konkrétních strusek 

se zjistí příslušná rovnovážná fázová asociace tří minerálů, které lze ideálně rovnovážným 

(tedy převážně pomalým) chlazením získat z roztavené strusky. 

Žluté pole na obr. 5 znázorňuje obvyklé složení vysokopecních strusek. Zastoupení 

CaO a SiO2 v nich je přibližně stejné, na úrovni 35 – 45 hm%, obsah Al2O3 je nízký. 

Vzhledem k vysokému podílu SiO2 mají struskové taveniny z vysokopecního provozu 

vysokou viskozitu, což vede při rychlém chlazení tavenin ke snadnému vzniku skelné fáze. 

Skelný stav je výhodný z hlediska latentní hydraulicity strusek. Takový produkt se označuje 

jako granulovaná vysokopecní struska. Modré pole na obr. 5 představuje složení části 

ocelářských strusek. Ochlazováním struskových tavenin takového chemického složení mohou 

vznikat přímo hydraulické fáze C3S, β-C2S (vysokoteplotní forma), C3A, C12A7 nebo CA, 

případně C2AS - gehlenit. Tento systém hydraulických fází po rozemletí a při reakcí s vodou 

tuhne a tvrdne, vytváří se stálý cementový kompozit. Příliš pomalé chlazení strusky je spojené 

se vznikem nehydraulické γ formy C2S, která neumožňuje vznik hydraulických pojivových 

fází. Výhodné latentně hydraulické vlastnosti vykazují systémy ocelářských strusek při 

rychlém ochlazování tavenin [15].  
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Obr. 5  Znázornění složení strusek v rovnovážném fázovém diagramu CaO–SiO2-Al2O3 [15] 

 

U vysokopecní strusky je nejdůležitějším hodnoticím kritériem modul bazicity 

(zásaditosti), který udává poměr látkového množství bazických složek k látkovému množství 

složek kyselých nebo amorfních. Tento poměr se určuje ze vztahu (1) [7]. 

 

0,1
322







OAlSiO

MgOCaO
M Z    (1) 

Strusky s modulem MZ > 1 jsou zásadité, pokud se modul pohybuje v oblasti 

1,1 < MZ > 1,7 mají strusky slabě hydraulické vlastnosti, modul MZ > 1,7 charakterizuje 

vysokou zásaditost a kyselé strusky se vyznačují modulem MZ < 1. 

U ocelárenských strusek se vyhodnocuje schopnost předávat kovové lázni kyslík, jde o 

tzv. oxidační schopnost strusky. Určit ji lze podle Nernstova rozdělovacího zákona (2) [3]: 
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OFe

a
L

O

O    (2) 

OL  je  oxidační schopnost kyslíku, 

 maxOa  - aktivita kyslíku v roztaveném železe pod struskou z čistého FeO. 
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3.6.2   Mineralogické složení 

Kyselé, bazické a amfoterní oxidy obsažené ve struskách, vytváří v tuhém stavu 

širokou řadu sloučenin. Znalost mineralogického složení tedy poskytuje podstatné informace 

o užitých vlastnostech strusek. Složení strusky a podíl konkrétních sloučenin se odvíjí 

zejména od vysokopecní vsázky, režimu provozování vysoké pece a také závisí na rychlosti 

chlazení [26]. Ztuhlé ocelárenské strusky obsahují oxidy, křemičitany, ferity vápníku a další 

sloučeniny v krystalické nebo sklovité podobě. Z mineralogického hlediska jsou proto 

pokládány za heterogenní. Fosfátové strusky jsou složeny především ze silikofosfátů. 

V redukčních struskách z odsíření oceli, nebo surového železa se vyskytuje hlavně 

dikalciumsilikát. Podle charakteru chladnutí a v závislosti na chemickém složení jsou ve 

struskách zastoupeny různé další minerály. V tabulce (tab. 2) jsou uvedený minerály obsažené 

ve vysokopecních a ocelárenských struskách [3, 4, 5]. 

 

Tabulka 2  Minerály vysokopecních a ocelárenských strusek [4, 9, 25] 

Vysokopecní struska Ocelárenská struska Chemický vzorec 

Dikalciumsilikát C2S* 

Rankinit C3S2 

Forsterit M2S 

Merwinit C3MS2 

Monticellit CMS 

Wollastonit CS 

Diopsid CMS2 

Sulfidy CaS, MnS, FeS 

Melilit  C2AS + C2MS2 

Akermanit  C2MS2 

Spinel  MA 

 Kalciumferit CF 

 Vápno CaO 

 Kalciumaluminát CA 

 Olivín 2MgO . SiO2 + 2FeO . SiO2 

 
Tuhé roztoky fáze 

CaO – FeO – MnO - MgO 
CaO – FeO – MnO - MgO 

 Periklas MgO 

 Trikalciumsilikát C3S 

Další FeO, Fe2O3 

 

* Používá se zkrácené označování, např. C2S = 2CaO.SiO2, C3S2 = 3CaO.2Si02, atd. 
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3.6.3   Fyzikální vlastnosti 

Strusky je možné charakterizovat i na základě fyzikálních vlastností. Mezi 

nejvýznamnější patří viskozita, teplota tání a tavení strusek a hustota [2]. 

3.6.3.1    Viskozita 

Jednou z nejdůležitějších fyzikálních vlastností strusek je viskozita. Udává poměr 

mezi tečným napětím a změnou rychlosti. Je závislá na teplotě, pohyblivosti a rozměrech 

aniontů, které jsou ve strusce obsaženy. Jestliže vzrůstá koncentrace a velikost těchto aniontů, 

dochází i k nárůstu viskozity.  

Závislost dynamické viskozity na teplotě vyjadřuje vztah (3) [3]: 

TR

E

eB 



   (Pa.s)    (3) 

 

kde η   je viskozita strusky  (Pa.s), 

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

 Eη - aktivační energie viskózního toku  (J.mol
-1

), 

 T - absolutní teplota  (K), 

 R - plynová konstanta  (J.mol
-1

.K
-1

). 

 

Mezi jednotlivými vrstvami taveniny probíhá vnitřní tření, které způsobuje viskozitu 

strusky. K překonání vnitřního tření je zapotřebí síly F, která se určuje pomocí Newtonova 

zákona (4) [3]: 

 

dx

dv
SF    (N)    (4) 

 

kde 
dx

dv
 je  gradient rychlosti  (s

-1
), 

 S - plocha  (m
2
). 

 

Viskozita je velmi důležitá při fyzikálně-chemických pochodech. Ovlivňuje mj. 

oddělování kamínků, míšně nebo kovů od strusky, které se řídí Stokesovými zákony (5) [29]: 

 



2

21
2

2 rDD

g

g
v


   (m.s

-1
)   (5) 

 

kde v2 je rychlost klesajících částic kamínků ve strusce  (m.s
-1

), 

 g - tíhové zrychlení  (m.s
-2

), 

 D1-D2 - rozdíl měrných hmotností kamínků a strusky  (kg.dm
-3

), 

 r - průměr částic kamínků  (mm).  
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Měření hodnot viskozity se provádí viskozimetry, z nichž nejpoužívanějším je 

vibrační. 

3.6.3.2    Teplota tání a tavení strusek 

Z technologického hlediska je nejvýznamnější vlastností strusek teplota tání. Závisí na 

kvantitě struskotvorných přísad. Teplota tání není přesně stanovena, protože k natavování 

strusek dochází v intervalu teplot. V praxi se požaduje teplotní interval co nejnižší, ovšem 

není vhodná ani tavba při velmi nízkých teplotách [2]. Tabulka (tab. 3) uvádí teploty tání 

některých nejčastěji se vyskytujících čistých oxidů ve struskách [1]. 

 

Tabulka 3  Teplota tání některých čistých kovů [1] 

Oxid Teplota tání (°C) 

FeO 1369  

SiO2 1723  

CaO 2570  

MgO 2800  

 

Pro přehlednost tavitelnosti jednotlivých struskových soustav byly na základě 

rozsáhlých výzkumů sestaveny binární, ternární a kvaternární diagramy. Pro strusky má 

primární význam výše uvedený ternární fázový diagram soustavy CaO – SiO2 – Al2O3. 

3.6.3.3    Hustota 

Pouze dostatečný rozdíl mezi hustotami strusky, kamínků a kovů umožňuje dokonalé 

oddělení a odmísení produktu, proto dalším velmi význačným charakterem strusek je hustota. 

Pomocí výpočtu ji nelze přesně určit, z toho důvodu se měrná hmotnost měří. Běžně se tato 

hodnota pohybuje kolem 2,8 – 3,8 g.cm
-3

, ale může být i vyšší. Zvýšení hustoty obecně 

způsobují především oxidy železa a sloučeniny těžkých kovů [2]. 

3.6.4   Objemové vlastnosti strusek 

Po zavedení evropských norem se objemová stabilita prokazuje v závislosti na původu 

strusky. U strusek obsahujících volné vápno se ukazuje, že hydratací způsobený nárůst 

objemu nezávisí jen na obsahu volného vápna, ale i na porezitě strusek. Pokud jsou tedy 

strusky chudší na volné vápno, je přípustná vyšší porezita. U strusek s obsahem MgO se 

projevují změny objemové stability v menší míře a to vlivem minerálu, jako je 

magneziumwüstit a spinel. Teplota ochlazení tekuté strusky a obsah CaO má vliv na 

strukturálně objemovou změnu strusky. Experimenty dokazují, že struska s obsahem CaO 

do 47 % vykazuje stabilitu, zatímco při množství CaO více než 48 % má sklon 

k rozpadavosti. Rozpadavost je vlastnost důležitá k vyhodnocení trvanlivosti strusek a je 

určena chemickým složením [5]. 

 

 

 



23 

 

Známé jsou následující druhy rozpadavosti strusky. 

a) Vápenatý rozpad 

K rozpadu dochází vlivem pomalého ochlazování, během něhož se mění modifikace     

dikalciumsilikátu při značných objemových změnách. 

b) Hořečnatý rozpad 

Dochází k němu v důsledku hydratace periklasu. 

c) Železnatý rozpad 

Jestliže je obsah FeO ≥ 3 %, dochází k reakci se sírou. Vzniká tak FeS, který 

hydrolyzuje na Fe2O3 a H2O při zvětšování objemu. 

d) Rozpad termickým pnutím 

Je vyvoláván úmyslně prudkých ochlazením u granulované strusky [5]. 

Prováděné zkoušky dokazují, že objemové změny strusek jsou skutečně zapříčiněny 

přeměnami minerálů.  

a) hydratací volného vápna 

 22 OHCaOHCaO   

b) hydratací periklasu 

 22 OHMgOHMgO   

c) karbonatací hydroxidů hořečnatého a vápenatého 

 

  OHMgCOCOOHMg

OHCaCOCOOHCa

2322

2322




 

d) polymorfními přeměnami dikalciumsilikátů 

SCSC 22    

Procesy hydratace, vznik druhotných minerálů a obecně sklon k objemovým změnám 

podporují následující faktory [27]. 

 vyšší podíl jemnozrnné frakce 

 vysoký měrný povrch zrn 

 zásadité prostředí – pH > 9,2 

 teplota nad 10 °C 

 přítomnost CO2 v prostředí  

 

Pro hodnocení objemové stability lze použít mnoho metod, ale nelze privilegovaně 

využívat v širokém měřítku jen jednu z nich. Obecně se jedná od dlouhodobé a urychlující. 

Spolehlivě je možné objemovou stabilitu strusky posoudit třemi základními typy zkoušek. 

Chemická metoda spočívá ve stanovení volného CaO nebo MgO titrací. V druhém případě se 

sleduje reakce rozemleté strusky s vodou za určitých podmínek. Posledním, ale 

nejrozšířenějším postupem, je určení stability zaznamenáváním rychlosti rozpínání strusky v 

parním prostředí [24].  



24 

 

4 VYUŽITÍ ODPADU JAKO ALTERNATIVNÍHO ZDROJE    

 SUROVIN 

Nejen u nás, ale i v zahraničí jsou průmysl a energetika největšími producenty odpadů. 

K jeho likvidaci se nejběžněji využívá skládkování, což má za následek ztrátu cenných 

surovin a také devastaci životního prostředí. Využívání průmyslových odpadních materiálů 

jako alternativních surovin je vhodné především z důvodů úspory významných přírodních 

zdrojů i z hlediska ochrany přírody. Racionální využití druhotných surovin se podílí na 

efektivnější výrobě, a pokud je aplikace vhodně provedená, dochází i k úsporám energie 

oproti zpracování primárních zdrojů. Recyklované průmyslové odpady umožňují poměrně 

široké uplatnění zejména ve stavebnictví [5]. 

4.1 Využití druhotných surovin ve stavebnictví 

Pro stavebnictví mají význam jen velkoobjemové odpadní materiály o požadovaném 

chemickém a mineralogickém složení. Kvalita stavební hmoty se odvíjí od získaných 

fyzikálních vlastností po zpracování druhotné suroviny. Stavební produkty na bázi odpadních 

materiálů musí splňovat požadavky na technologickou a ekologickou vhodnost [7]. 

4.1.1   Popílek  

Popílek (obr. 6) může být ve stavebnictví využíván velmi efektivně z pohledu 

technologického, ekonomického i ekologického. Klasické a fluidní popely a popílky se 

zastávají při výrobě stavebních hmot funkci plniva, pojiva nebo přísady. Popílky 

z vysokoteplotního spalování a popely a popílky z fluidního spalování lze použít k výrobě 

lehkého betonu, pórobetonu, pěnobetonu, umělého kameniva, cementu, suchých maltových 

směsí a speciálních tmelů a dále při výrobě pálených cihlářských výrobků a minerálních 

vláken. V dopravním stavitelství je vpravují do podkladních i konstrukčních vrstev vozovek a 

v asfaltových směsích se vyskytují ve funkci plniva. V případě fluidních popelů a popílků se 

využívá jejich pucolánové vlastnosti, které vylepšují kvalitu betonu, omezuje tvorbu trhlin, 

zvyšuje odolnost vůči mrazu a agresivním působením prostředí. K výrobě lehkých betonů se 

využívají především popílky z tzv. klasického spalování. V pórobetonech popílky zastupují 

křemičité písky. Popílky lze díky širokému uplatnění využívat kromě stavebnictví také 

v zemědělství, hutnictví, metalurgii, k posypu komunikací nebo čištění odpadních 

vod [7, 19, 39]. 

 

 

Obr. 6  Popílek [39] 
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4.1.2   Stabilizát 

Stabilizát vzniká při fluidním způsobu spalování uhlí nebo v mísicím zařízení 

elektrárny. Vzájemným působením složek se vytváří tzv. pucolánová reakce. Při zvlhčení 

stabilizátu dochází k reakci materiálu s vodou a během několika minut k nastartování 

hydratačních procesů. Chemickým procesem vznikají pucolánové reakce podobné procesům 

tuhnutí cementu a tím k vazebným schopnostem. Stabilizát (obr. 7) má četné možnosti 

využití, například jako podkladní a ochranné vrstvy vozovek, protihlukové valy nebo 

zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin. Vzestupný zájem je 

hlavně ve stavebnictví, ve srovnání s předchozími roky až několikanásobný [7, 39]. 

 

 

Obr. 7  Stabilizát [39] 

4.1.3   Škvára 

Za škváru (obr. 8) se považují zpevněné, spečené zbytky ze spalování uhlí. Obsahuje 

organické i anorganické podíly. Jde o pórovité, tvarově nepravidelné kamenivo. Zpracovává 

se do lehkých betonů izolačních i nosných vyztužených [19]. Použitelnost a kvalita škváry je 

omezena několika faktory [7]. 

a) jakost a druh výchozího paliva 

b) přítomnost neprohořelých zbytků uhlí 

c) volné oxidy vápna a hořčíku 

d) sloučeniny síry 

e) rozpustné soli 

f) tovární odpadky, jílovité látky 

 

Škváry se dělí do 3 jakostních tříd [25]. 

 I. jakostní třída pro vyztužené škvárobetonové materiály 

 II. jakostní třída pro ostatní nevyztužené nosné materiály 

 III. jakostní třída pro beton výplňový a čistě tepelně izolační 

  

 Z hlediska použití škváry jako alternativního zdroje surovin ji lze využít zejména v 

oblasti výroby stavebních hmot, hlavně při výrobě cementu, avšak také je možné použití v 

dopravní výstavbě jako součást stabilizovaných podkladů vozovek a jako složka při budování 
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podkladních vrstev. Dále je možno ji využít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní 

údržbu komunikací a chodníků a pro výrobu cihlářských pálených výrobků [19]. 

 

 

Obr. 8  Škvára [40] 

4.1.4   Okuje 

Jedná se o materiál s vysokým obsahem Fe2O3, obsahem FeO do 10 % s optimální 

vlhkosti 10 – 15 %. Využívání okují a okujových kalů bylo až dosud omezené, neboť tyto 

kovonosné odpady obsahují olej. Nyní jsou již známy úpravy, při nichž jsou okuje a okujové 

kaly zbavovány olejových příměsí a jsou dále využívány jakožto významný kovonosný 

materiál pro výrobu aglomerátu v aglomerační vsázce. Byla také posuzována možnost 

aplikace okujových kalů k produkci cementu a i pro tuto oblast využití byl materiál shledán 

vhodným [9]. 

4.2 Strusky ve stavebnictví 

Ve stavebnictví mají široké uplatnění strusky ocelárenské i vysokopecní. Hojně 

využívané jsou především jako náhrada přírodního kameniva v betonových směsích, při 

výrobě malt a suchých maltových směsích.  

Technické požadavky pro použití strusek jako náhrady přírodního kameniva jsou 

zahrnuty v 5 evropských normách [7]. 

 ČSN EN 13450:2004    Kamenivo pro kolejové lože 

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

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a 

pozemní komunikace 

 ČSN EN 13139:2004    Kamenivo pro malty 

 ČSN EN 12620:2004    Kamenivo pro betony 

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

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních 

ploch 

 

Technické normy uvádějí ještě ČSN EN 13055 - 1 Pórovité kamenivo – část 1: 

Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty a ČSN EN 13055 – 2 Pórovité 

kamenivo – 2 část: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro 

nestmelené a stmelené aplikace. Pro použití strusek jsou však irelevantní, jelikož se týkají 
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pórovitého kameniva s objemovou hmotností maximálně 2000 kg.m
-3

. Tento parametr strusky 

obecně nesplňují [7]. 

Vysokopecní strusky jsou ve většině zemí využívány jako hodnotné druhotné 

suroviny. Až 94 % velmi jemně mleté vysokopecní strusky obsahují směsné cementy 

s označením CEM II až CEM IV. Dále se uplatňuje jako samostatná surovina pro výrobu 

portlandského slinku, k výrobě izolačních materiálů a odlévaných sklokrystalických dlaždic. 

Lze ji také přidávat do silikátových nátěrových hmot. Velmi výhodné je využití granulované 

vysokopecní strusky k výrobě struskoalkalických cementů a betonů. Pro tyto účely je možné 

použít i některou ze strusek ocelárenských nebo slévárenských. Struskové kamenivo je 

výhodné použít na výrobu konstrukčních betonů i pro náročné konstrukce. Příznivá je hlavně 

jeho nižší objemová hmotnost při dosažení stejných pevností jako u běžných betonů. Struska 

se mele na měrný povrch 270 až 500 m
2
.kg

-1
. Pokud se jedná o hrubší strusku, je vhodné ji 

použít ve funkci plniva. Krystalické strusky s nízkým podílem skelné fáze slouží jako 

kamenivo.  

Struska drcená na štěrk se s výhodou požívá k odvodňování rozlehlých ploch nebo 

jako násypový materiál pro zavážení terénu či zpevňování břehů vodních koryt [7].  

I ocelárenská struska získala uplatnění ve stavbě komunikací. Využívá se hlavně jako 

plnivo do malt a betonu. Strusky z produkce nízkouhlíkové oceli se vyznačují nízkým 

obsahem volného vápna, proto je vhodné jejich využití pro stavbě silnic. Ocelárenská struska 

má vysokou tepelnou kapacitu. Oproti přírodním kamenivům proto velmi dobře udrží teplo. 

Této vlastnosti je vhodné využít při horkých opravách vozovek, které se nacházejí v chladném 

prostředí [14]. 

Na základě dosavadních poznatků je možné konstatovat, že bezproblémové použití 

ocelárenské strusky lze pouze pro frakci nad 32 mm, kdy jsou eliminovány jemnozrnné podíly 

náchylné k objemovým změnám. Před použitím ocelárenské strusky jako kameniva pro 

stavební účely je proto nutné ověřit její vlastnosti. 

Stěžejním předpokladem pro využitelnost odpadních surovin jako potenciálních 

alternativních zdrojů surovin je vhodné chemické a mineralogické složení i fyzikální 

vlastnosti. Zvláště ve stavebnictví je důležitým kritériem použitelnosti objemová stálost. 

V případě nevhodné chemické skladby dochází k samovolnému rozpadu [5]. 

4.3 Další oblasti použití strusek 

Možnosti využití strusek vždy závisí na jejich úpravě. Část strusek se používá 

k přípravě cementů nebo se přidává do betonu. Přestože největší objem strusek z výroby je 

spotřebováván právě ve stavebnictví, způsoby využití tohoto odpadu jsou i v jiných oblastech 

lidské činnosti. 

4.3.1   Využití v oblasti pojiv 

Pro využití strusek v oblasti pojiv je potřeba zajistit amorfní strukturu strusek, což lze 

velmi rychlým ochlazením. U ocelářských strusek se však vytváří skelná fáze mnohem 

obtížněji, jelikož jejich bazicita je vyšší než u strusek vysokopecních. A to i v případě velmi 

rychlého chlazení. Možnost využití strusky v oblasti pojiv je ovlivněno chemickým složením. 

Důležitá je hlavně znalost obsahu CaO, Al2O3 a SiO2 [18, 26]. 

Vysokopecní granulovaná struska se přidává ke strusce ocelářské, aby docházelo 

k navazování volného CaO vysokopecní struskou, protože vápno se účastní procesů hydratace 
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vysokopecní strusky. Směs strusky vysokopecní a ocelářské vytváří hutnou strukturu. 

Výhodou je i menší smrštění výrobků a odolnost proti korozi.  

Výhodné je také přidání ocelářské strusky k surovinám pro výrobu portlandského 

slinku. Dochází tak ke snížení teploty jeho výpalu a zároveň k energetické i materiálové 

úspoře [18]. Faktorem, který ovlivňuje potenciál využití ocelářských strusek v oblasti pojiv je 

objemová stálost. Pokud strusky obsahují mnoho volného CaO nebo MgO, nemusí mít tyto 

strusky vhodnou objemovou stabilitu. CaO a MgO rychle a snadno hydratují, mění svůj 

objem a tím dochází ke snížení pevnosti produktů vyrobených z ocelářských strusek [28]. 

4.3.2   Využití v hutním průmyslu 

Výroba oceli probíhá za vysokých teplot a v agresivním prostředí. Z toho je 

zřejmé, že ocelářské pece podléhají korozi materiálu vyzdívky. Vhodným ekonomickým 

řešením, jak zajistit dlouhotrvající vyzdívku nebo její opravu, je využití ocelárenské strusky. 

Před použitím strusky jako opravárenského materiálu je nutné upravit chemické složení 

strusky na požadované vlastnosti a zajistit její dobrou přilnavost k vyzdívce pece [8, 28]. 

4.3.3   Využití ve sklářství 

Ocelárenská struska obsahuje vysoký podíl železa, proto se ve sklářském průmyslu 

uplatňuje pouze vysokopecní struska [10]. Do některých skel se SiO2 vnáší křemičitými písky 

nebo právě struskou. Náhrada křemičitého písku jemně mletou struskou je výhodná také 

ekonomicky. Upravená vysokopecní struska se používá skel na bázi natronového vápna 

a oxidu křemičitého. Kvantita vnášené strusky se určuje podle požadavků na barvu a složení 

skla. Použité množství se obvykle udává v procentech hmotnosti suchého písku [10, 28]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části bylo: 

 posouzení a vyhodnocení objemových změn u vybraných typů strusek z výroby 

železa a oceli,  

 posouzení a vyhodnocení objemových změn u dolomitového staviva,  

 ověřit funkčnost a metodiku nově navrženého měřícího zařízení pro sledování 

změn objemových stabilit materiálů. 

Souhrn použitých strusek a dolomitového staviva a zkoušek, které byly na tyto vzorky 

aplikovány, je uveden v tabulce (tab. 4). U těchto vzorků byly stanoveny základní fyzikální a 

chemické vlastnosti. Pro experimentální stanovení objemové stability bylo navrženo speciální 

zařízení, kde byly materiály testovány. Principem měření je sledování objemových změn 

vzorků pomocí laserových snímačů, kde během procesu jsou vzorky vystaveny hydrataci za 

zvýšené teploty. Celý průběh měření je počítačově zpracováván a zaznamenáván. 

 

Tabulka 4  Seznam použitých zkoušek strusek a dolomitového staviva 

Seznam zkoušek vzorků 

Vzorek Typ vzorku 
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04209 Vysokopecní granulovaná struska X X X X X X 

18012 Dolomitové stavivo X X X X X X 

18412 Ocelárenská struska X X X X X X 

5.1 Použité suroviny 

Pro experimentální část byly vybrány tři vzorky. Použity byly strusky ocelárenská a 

granulovaná vysokopecní a dále dolomitové stavivo. Tyto materiály spadají k druhotným 

surovinovým zdrojům. Dolomitové stavivo bylo získáno ze studeného odvalu.  

5.1.1   Vysokopecní granulovaná struska 

Vysokopecní struska pro naše účely byla namletá a označena jako vzorek 

č. 04209 (obr. 9). 
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Obr. 9  RTG záznam vysokopecní granulované strusky (04209) 

 

Metoda RTG difrakční analýzy zaznamenala přítomnost hlavních krystalických fází: 

akermanit, merwinit, tobermorit a dále přítomnost skla. Podle chemického složení (tab. 5) 

struska obsahuje sklotvorný oxidy SiO2  (41,86 %) a CaO (37,74 %) jež jsou základní oxidy 

podílející se na vzniku C-S-H fází a v menší míře obsahuje oxidy MgO a Al2O3 (15,09 % a 

5,74 %). RTG analýza dokazuje, že tyto oxidy se vyskytují převážně ve sklené fázi a dále se 

zastoupením v krystalických fázích. 

5.1.2   Dolomitové stavivo 

Vzorek s označením 18012 (obr. 10) je dolomitové stavivo. 

 

 18012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  RTG záznam dolomitového staviva (18012) 

 

1 Ca2Mg(Si207) – akermanit 

2 Ca3Mg(SiO4)2 – merwinit 

3 Ca5(Si6O16)(OH)2 - tobermorit 

1 

2 

3 

 

04209 

 

1 MgO – periklas  

2 CaO – oxid vápenatý 

3 SiO2 - sklo 
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Fázové složení dolomitového staviva podle RTG záznamu vykazuje hlavní píky 

portlanditu (20,6 %) brucitu (30,6 %) a dále nezreagované množstvím periklasu (44 %) a 

skelnou fázi. Podle chemického listu hlavním oxidy jsou CaO a MgO (59 % a 39 %), což 

odpovídá i zatoupení krystalických fází. V minimálním množství jsou přítomny oxidy Fe2O3, 

SiO2, ZrO2 a dále zbytkový uhlík. 

5.1.3   Ocelárenská struska 

Ocelárenská struska je označena jako vzorek 18412 (obr. 11). 

 

 

Obr. 11  RTG záznam ocelárenské strusky (18412) 

 

Ocelárenská struska z výsledku RTG záznamu obsahuje dikalciumsilikát, C-S-A-M 

fázi a dále fáze s obsahující volné CaO, periklas,, tobermorit a SiO2 ve formě cristobalitu. 

Podle chemické složení hlavními oxidy u ocelárenské strusky jsou CaO a Al2O3 a to 

v množství cca (49 % a 18 %), obsah MgO a MnO cca (10 % a 5 %) a SiO2 cca (12 %). 

5.2 Chemické složení 

Z fyzikálně – chemického hlediska představují strusky i dolomitové stavivo 

vícesložkové soustavy. Chemické složení je výrazně ovlivněno povahou procesu a průběhem 

vzniku a následně ovlivňuje strukturu a další fyzikální vlastnosti vzniklých produktů. 

V případě strusek je obsah oxidů velmi proměnlivý a záleží převážně na množství a kvalitě 

vsázky. Chemické složení analyzovaných vzorků je uvedeno v tabulkách 5 – 7. Z nich je 

zřejmé, že vzhledem k odlišným složením se budou lišit i vlastnosti těchto surovin. 

 

 

 

 

18412 
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Tabulka 5  Chemické složení GVS  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6  Chemické složení dolomitového staviva z materiálových listů 

Složka (% hm.) 

MgO 39,0 

CaO 59,0 

Si02 0,8 

Fe2O3 0,7 

ZrO2 1,9 

zbytkový C 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složka (% hm.) 

CaO 37,74   

MgO 15,09   

SiO2 41,86   

Al2O3 5,74   

Fe2O3 0,21   

TiO2 0,18   

K2O 0,35   

Na2O 1,76    

P2O5 0,04   

SO3 1,22   
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Tabulka 7  Chemické ocelárenské strusky 

Složka (% hm.) 

CaO 49,30 

MgO 9,79 

SiO2 11,67 

Al2O3 18,37 

Fe2O3 2,27 

TiO2 0,33 

K2O 0,02 

P2O5 0,09 

S 0,19 

FeO 2,70 

MnO 5,47 

Cr2O3 0,06 

V2O5 0,51 

 

Vzorky byly podrobeny zkouškám, které charakterizují jejich vlastnosti. Metody, které 

byly aplikovány, jsou popsány v následujících kapitolách. 

5.2.1   Mechanická úprava 

Strusky a dolomitové stavivo byly dodány v neupraveném kusovém stavu. Proto bylo 

nutné tyto vzorky mechanicky přizpůsobit potřebám pro měření. Pro úpravu vstupních 

surovin pro celý experiment byl použit vibrační laboratorní mlýn, kde byly vzorky rozemlety. 

Mletí probíhalo u každého vzorku odlišnou dobu. Kritériem pro ukončení mletí bylo dosažení 

požadované zrnitosti. Takto upravené vzorky byly připraveny pro stanovení fázového složení 

a hustoty. Objemová stabilita a sypná hmotnost byla hodnocená na vzorcích pod 3 mm.  

5.2.2   Sypná hmotnost 

Sypnou hmotnost materiálu ovlivňují jeho fyzikální vlastnosti, jako jsou relativní 

hustota, tvar a zrnitostní rozdělení částic, ale i rozměry měřicí nádoby. Protože výsledky 

sypné hmotnosti se mění v závislosti na výše uvedených faktorech, je doporučeno, aby byla 

provedena samostatná granulometrická analýza.  

Sypná hmotnost je hmotnost objemové jednotky kameniva s dutinami a póry, včetně 

mezer, která jsou mezi zrny. Metoda se provádí na vzorku vysušeném do konstantní 

hmotnosti. Zváží se prázdná, suchá nádoba, která se poté plní vyhodnocovaným materiálem. 

Nádoba se stále doplňuje vzorkem, v našem případě struskou a dolomitovým stavivem, dokud 

nedojde ke zhutnění. Pokud povrch strusky respektive dolomitového staviva není pravidelný, 

musí se zarovnat ručně tak, aby objem vzorku byl stejný jako objem nádoby. Na závěr se 

zváží naplněná nádoba a zaznamená se její hmotnost. 
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Sypná hmotnost se stanovuje ze vztahu (6) [25]. 

V

mm
b

12       (kg.m
-3

)   (6) 

ρb  je sypná hmotnost  (kg.m
-3

), 

m1  - hmotnost prázdné nádoby  (kg), 

m2  - hmotnost nádoby se zkušební navážkou  (kg), 

V  - objem nádoby  (l). 

5.2.3   Sítový rozbor 

Nejběžnějším způsobem stanovení velikosti částic a určení zrnitosti soustavy je sítový 

rozbor. Metoda je stanovena normou ČSN EN 72 1127. Síta se používají v sadách tvořících 

posloupnost. Podle hrubosti materiálu se vybírá adekvátní velikost ok. Nejhrubší síto musí být 

zvoleno tak, aby jím propadl veškerý materiál.  

Při sítovém rozboru mohou být výsledky zatíženy chybami, které způsobují 

aglomerace částic, nebo nedostatečná doba prosévání. Tyto chyby je možné eliminovat 

nuceným pohybem částic po povrchu síta, především vibracemi nebo setřásáním. Také je 

možné využít proudu vzduchu nebo metody prosévání za mokra. Doba mechanického 

prosévání je normou stanovena na 10 minut. Zbytky zachycené na jednotlivých sítech se 

zváží, materiál uvíznutý v oku síta se přidává do nadsítného podílu daného síta. Celková 

hmotnost všech frakcí se nesmí od navážky lišit o více než 1 – 2 %. Z nadsítného 

a podsítného podílu se sestrojí graf součtových křivek R, D = f (di), výsledkem je určení 

mediánu tzn. stejný počet větších i menší zrn [44]. Pro účely diplomové práce byl sítový 

rozbor proveden za sucha na mechanickém zařízení v laboratoři Ústavu průmyslové 

keramiky. 

5.2.4   Rentgenová difrakční fázová analýza 

RTG difrakční fázová analýza se využívá k fázové analýze krystalických látek. RTG 

záření vzniká dopadem elektronů, emitovanou žhavenou katodou a urychleným vysokým 

napětím, na anodu/antikatodu ve vakuovaném prostoru.  Charakteristické RTG záření se 

následně monochromatizuje. Každá krystalická látka má jedinečnou strukturu (velikost 

buňky, polohy a druhy atomů), a proto má také zcela charakteristický rentgenový difrakční 

obraz představovaný souborem hodnot mezirovinných vzdáleností dhkl a relativních intenzit 

I/Io.  

Ve vícefázovém vzorku, obsahujícím více krystalických látek, poskytuje každá 

z přítomných látek nezávislý difrakční záznam v polohách maxim, přičemž intenzity jsou 

závislé na poměrném obsahu látky ve směsi [42]. 

Na vybraných vzorcích byly stanoveny před a po měření analýzy fázového složení v 

laboratoři Centra nanotechnolgií VŠB-TU Ostrava na rentgenovém difraktometru Bruker D8 

Advance. 

5.2.5   Pyknometrické měření 

K měření skutečné hustoty pevných a práškových materiálů se využívá pyknometrické 

metody. V našem případě měření probíhalo v laboratoři Institutu environmentálních 

technologií VŠB - TU Ostrava pomocí heliového pyknometru Pycnomatic ATC (obr. 12). 

Jedná se o plně automatický multiobjemový měřicí přístroj na určení objemu a hustoty 
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prášků, granulátů, porézních materiálů, směsí a další. Měření může probíhat při teplotách 18 –

 35°C s přesností ± 0,01 °C. Pro většinu materiálů, u kterých se zjišťuje hustota, je však 

teplota definována  20 °C. Pycnomatic ATC pracuje s přesností měření 0,01 %. Zařízení je 

připojeno k počítači, do kterého se ukládají naměřená data. 

Před začátkem vlastního měření je potřeba zkalibrovat přístroj. Do zvážené nádobky 

se vkládá kalibrační koule a vše vloží do zařízení. Na Pycnomaticu se zadává hmotnost 

nádobky i koule a spustí se měření, které probíhá přibližně 10 minut. Na začátku každého 

měření je nutné prázdnou, čistou nádobku na vzorek převážit a poté vsypat vzorek. Ten musí 

dosahovat do 2/3 nádobky. Celý postup probíhá obdobně jako při kalibraci přístroje.  

 

 

Obr. 12  Pycnomatic ATC 

5.2.6   Stanovení objemové stability v pískové lázni 

K účelu zjišťování objemové stability zrnitých materiálů, byl na pracovišti katedry 

tepelné techniky VŠB – TU Ostrava navrženo a sestaveno experimentální zařízení (obr. 13), 

které pomocí laserových měřičů vzdálenosti zaznamenává plynulou změnu objemu.  

K experimentu byla použita písková lázeň ST 82 od firmy Harry Gestigkeit GMBH 

s možností regulace teploty a nastavení procentuální hodnoty elektrického příkonu. Teplotu 

pískové lázně lze nastavit v rozmezí teplot 50 – 300 °C. V našem případě probíhal první 

experiment při teplotě lázně 60 °C. Při dalším měření byla teplota zvýšena na 75 °C na 

základě obdobné metody popsané v literatuře [43].  

Pomocí oplášťovaných termoelektrických článků typu K o průměru 0,5 mm je možné 

měřit teploty vzorků, pískové lázně i vody v rezervoáru. Vzorky strusky byly vsypány 

do 2/3 objemu kádinek umístěných v pískové lázni. Každá kádinka se skládá ze dvou částí 

pro větší odolnost vůči mechanickému namáhání. Spodní část je tvořena nerez ocelí. Vrchní 

díl je z plexiskla. Kádinky byly zality destilovanou vodou a přiklopeny silonovými 

pokličkami. Sestava 4 kádinek je hadičkami připojena na rezervoáry s destilovanou vodou. 

Rezervoáry jsou od sebe odděleny přepážkami, proto je v každé kádince možné udržovat 

výšku hladiny individuálně podle aktuálního objemu každého vzorku. Celkem 4 laserové 

snímače připevněné na stojanech měří výšku nadzvednutí nebo poklesnutí silonových 

pokliček.  

V případě konstantního průřezu po celé výšce kádinky, je možné vypočítat z naměřené 

změny výšky pokličky změnu objemu měřeného vzorku. Dva ze snímačů OD2 – P50W10U2 
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jsou od firmy SICK a měří vzdálenost s rozsahem 40 – 60 mm a rozlišením 5 µm. Další dva 

snímače ILD 1302 – 100 od firmy Micro – Epsilon měří s rozsahem 50 – 150 mm 

a s rozlišením 20 µm. Ke snímání dochází v intervalu dvou minut. Všechny výstupy ze 

snímačů jsou ukládány pomocí měřicí ústředny Agilent 34970A a multiplexorovou 

kartou 34901A do přenosného počítače.  

Zkouška se ustavuje poté, co se struska ustálí na určitém objemu. V našem případě 

každý ze dvou experimentů probíhal 3 týdny.  

Změna objemu hodnoceného vzorku se určí ze vztahu (7): 

 %100
0

0 



h

hh
h  (7) 

 )( 3mShV   (8) 

 

kde ΔV   je změna objemu  (m
3
), 

 h - aktuální výška vzorku  (m), 

 h0 - výška vzorku na počátku experimentu  (m), 

 Δh - rozdíl výšek  (m), 

 S - plocha kádinky  (m
2
). 

 

 

Obr. 13  Experimentální zařízení pro měření objemové stability 

5.3 Postup přípravy směsi 

Výchozí suroviny byly před dalším použitím sušeny do konstantní hmotnosti v sušárně 

při teplotě 60 °C. Po vysušení bylo nutné jak strusky, tak dolomitové stavivo ihned dále 

zpracovat, aby nedošlo k opětovnému navázání vlhkosti. Mletím byly strusky a dolomitové 

stavivo upraveny na požadovanou zrnitost. K tomuto účelu byl použit vibrační mlýn.  

Následovalo určení sypné hmotnosti vzorků. Pro navazující sítový rozbor byla použita 

navážka 500 g. Sítování probíhalo na sestavě sít o velikostech ok 3 – 2,5 – 1,7 – 1 – 0,63 –

 0,25 – 0,063 mm.  



37 

 

 Pro identifikaci a stanovení mineralogického složení strusek byla provedena 

rentgenová difrakční fázová analýza. Následné pyknometrické měření k určení hustoty strusek 

bylo provedeno na přístroji Pycnomatic & pycnomatic ATC.  

Po těchto úpravách a vyhodnoceních byly vzorky připraveny k měření objemové 

hmotnosti v pískové lázni. Měření bylo provedeno ve dvou sériích, z nichž každé probíhalo 

a bylo zaznamenáváno vždy po 2 minutách po dobu 3 týdnů. Po ukončení měření se opakoval 

celý proces sušení a vyhodnocování vzorků.  
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6 DISKUZE K EXPERIMENTU 

Kapitola 6 shrnuje výsledky hodnocení vlastností jednotlivých experimentů pro 

stanovení objemové stability vybraných strusek a dolomitového staviva. U jednotlivých 

experimentů jsou grafy a tabulky, které podporují výsledky experimentální části.  

6.1 Sypná hmotnost 

Sypnou hmotností se rozumí hmotnost objemové jednotky kameniva včetně dutin, 

pórů a mezer, které jsou mezi zrny. Sypná hmotnost je přímo úměrná zrnitosti, protože 

materiál o nejmenší zrnitosti nejlépe vyplňuje volné prostory. V tabulce 8 jsou zaznamenány 

výsledky sypné hmotnosti strusek a dolomitového staviva. Z hodnot je patrné, že nejjemnější 

zrnitost z použitých vzorků má struska 04209.  

Stanovování sypné hmotnosti bylo provedeno pouze u vstupních surovin. U 

analyzovaných vzorků sypná hmotnost nebyla určena z časových důvodů. Nejmenší sypná 

hmotnost byla zaznamenána u granulované vysokopecní strusky. 

 

Tabulka 8  Sypné hmotnosti strusek a dolomitového staviva 

Vzorek 04209 18012 18412 

Sypná hmotnost (g.cm
-3

) 0,75 1,21 1,32 

 

6.2 Sítový rozbor vstupních surovin  

Postup sítového rozboru je popsán v kapitole 5.2.2. Pro naše účely bylo provedeno 

sítování za sucha na mechanickém zařízení. Byla dodržena normou stanovená 10 minutová 

doba prosévání. Navážka činila 500 g.  

Z grafů sítových rozborů před analýzou byl odečten medián (tab. 9), který je průnikem 

součtových křivek a udává tak hodnotu velikosti zrna, pro které platí, že stejné množství zrn 

je větší a stejné množství zrn je menší než jeho hodnota.  

 

Tabulka 9  Medián strusek a dolomitového staviva před experimentem 

Vzorek 04209 18012 18412 

Medián (mm) 0,58 0,53 1,36 

 

Zjištěné a vypočítané hodnoty ze sítového rozboru strusek a dolomitového staviva 

před provedením experimentu jsou uvedeny v tabulkách 10 - 12. Z tabulkových hodnot jsou 

vytvořeny grafy 14 – 16, které zobrazují součtové křivky nadsítného a podsítného podílu.  
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Tabulka 10  Sítový rozbor strusky 04209 před experimentem 

Velikost 

síta 

Hmotnostní 

frakce 

Podíl z 

hmotnosti 

m0 

Nadsítné Podsítné 

(mm) mi (g) pi=mi/m0 R (g) D (g) 

3 0,30 0,00 0,00 1,00 

2,5 8,30 0,02 0,02 0,98 

1,7 45,70 0,13 0,16 0,84 

1 60,70 0,18 0,33 0,67 

0,63 97,00 0,28 0,48 0,52 

0,25 81,00 0,23 0,85 0,15 

0,063 40,00 0,12 0,96 0,04 

miska 8,60 0,02 0,99 0,01 

 

Tabulka 11  Sítový rozbor dolomitového staviva 18012 před experimentem 

Velikost 

síta 

Hmotnostní 

frakce 

Podíl z 

hmotnosti 

m0 

Nadsítné Podsítné 

(mm) mi (g) pi=mi/m0 R (g) D (g) 

3 0,40 0,00 0,00 1,00 

2,5 4,50 0,01 0,02 0,98 

1,7 24,70 0,08 0,10 0,90 

1 51,90 0,17 0,26 0,74 

0,63 72,40 0,23 0,42 0,58 

0,25 76,40 0,25 0,74 0,26 

0,063 65,70 0,21 0,95 0,05 

miska 10,40 0,03 0,99 0,01 
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Tabulka 12  Sítový rozbor strusky 18412 před experimentem 

Velikost 

síta 

Hmotnostní 

frakce 

Podíl z 

hmotnosti m0 
Nadsítné Podsítné 

(mm) mi (g) pi=mi/m0 R (g) D (g) 

3 3,80 0,01 0,01 0,99 

2,5 9,70 0,03 0,04 0,96 

1,7 51,20 0,15 0,19 0,81 

1 142,80 0,42 0,61 0,39 

0,63 98,60 0,29 0,75 0,25 

0,25 16,90 0,05 0,95 0,05 

0,063 11,70 0,03 0,99 0,01 

miska 2,80 0,01 0,99 0,01 

 

 

Obr. 14  Graf sítového rozboru vzorku 04209 před experimentem 
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Obr. 15  Graf sítového rozboru vzorku 18012 před experimentem 

 

 

Obr. 16  Graf sítového rozboru vzorku 18412 před experimentem 

6.3 Sítový rozbor analyzovaných surovin po experimentu  

U analyzovaných strusek a dolomitového staviva byly také z průniků křivek v grafech 

sítových rozborů určeny mediány (tab. 13). Z odečtených hodnot mediánů, je patrné, že 

k nejvýraznějším změnám zrnitostní skladby došlo u dolomitového staviva a pozvolna 

chladnoucí strusky, což jsou vzorky, u nichž nastaly také v průběhu uložení v kádinkách 

v pískové lázni nejvýznamnější objemové změny.  
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Tabulka 13  Medián strusek a dolomitového staviva po experimentu 

Vzorek 04209 18012 18412 

Medián (mm) 0,60 0,06 0,63 

 

Kromě analýzy výchozích surovin byly rovněž provedeny sítové rozbory vzorků, které 

již prošly experimentem v pískové lázni. Výsledky sítových rozborů vzorků vystavených 

hydratačnímu a tepelnému působení jsou zaznamenány v tabulkách 14 - 16. V grafech 17 - 19 

jsou znázorněny součtové křivky nadsítného a podsítného podílu 

 

Tabulka 14  Sítový rozbor strusky 04209 po experimentu I 

Velikost 

síta 

Hmotnostní 

frakce 

Podíl z 

hmotnosti 

m0 

Nadsítné Podsítné 

(mm) mi (g) pi=mi/m0 R (g) D (g) 

3 0,10 0,00 0,00 1,00 

2,5 1,30 0,01 0,01 0,99 

1,7 11,00 0,11 0,13 0,87 

1 19,50 0,20 0,33 0,67 

0,63 28,30 0,29 0,50 0,50 

0,25 22,80 0,23 0,85 0,15 

0,063 12,20 0,12 0,97 0,03 

miska 2,00 0,02 0,99 0,01 
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Tabulka 15  Sítový rozbor dolomitového staviva 18012 po experimentu I 

Velikost 

síta 

Hmotnostní 

frakce 

Podíl z 

hmotnosti 

m0 

Nadsítné Podsítné 

(mm) mi (g) pi=mi/m0 R (g) D (g) 

3 0,00 0,00 0,00 1,00 

2,5 0,00 0,00 0,00 1,00 

1,7 0,00 0,00 0,00 1,00 

1 0,40 0,00 0,00 1,00 

0,63 4,90 0,04 0,04 0,96 

0,25 20,40 0,16 0,20 0,80 

0,063 34,90 0,27 0,47 0,53 

miska 67,30 0,52 0,99 0,01 

 

Tabulka 16  Sítový rozbor strusky 18412 po experimentu II 

Velikost 

síta 

Hmotnostní 

frakce 

Podíl z 

hmotnosti m0 
Nadsítné Podsítné 

(mm) mi (g) pi=mi/m0 R (g) D (g) 

3 2,20 0,01 0,01 0,99 

2,5 4,20 0,03 0,04 0,96 

1,7 17,80 0,12 0,16 0,84 

1 24,30 0,16 0,33 0,67 

0,63 43,30 0,29 0,50 0,50 

0,25 36,90 0,25 0,87 0,13 

0,063 17,50 0,12 0,99 0,01 

miska 1,50 0,01 1,00 0,00 
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Obr. 17  Graf sítového rozboru vzorku 04209 po experimentu I 

 

 

Obr. 18  Graf sítového rozboru vzorku 18012 po experimentu I 
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Obr. 19  Graf sítového rozboru vzorku 18412 po experimentu II 

6.4 RTG fázová analýza před a po experimentu 

Na vybraných vzorcích strusek a dolomitového staviva byla provedena RTG difrakční 

fázová analýza. Kapitoly 5.1.1-5.1.3 obsahují difraktorgramy původních vzorků před 

experimentem. Difrakční záznamy v této kapitole prezentují srovnání vzorků v původních 

stavech, a které byly vystaveny hydratačnímu a tepelnému působení v pískové lázni po dobu 

až 3 týdnů. Teplota v lázni byla během prvního experimentu 60 °C. V případě dalšího 

experimentu dosahovala teplota 75 °C.  
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Obr. 20  RTG difrakční fázová analýza GVS (04209) 

Hlavní difrakční maximum u granulované vysokopecní strusky (GVS) je v rozmezí 

hodnot 30 – 40 ° 2θ odpovídajícím nezreagovaným podílům. Základními fázemi GVS před 

zkouškou je akermanit, portlandit, merwinit, tobermorit. Fáze portlanditu po experimentu již 

není v systému zaznamenána. Kromě toho podle širokého difúzního maxima v rozmezí 25 -

 45 ° 2θ obsahuje vysokopecní granulovaná struska amorfní fázi (obr. 20). Po stanovení 

objemové stability nebyly u této strusky zaznamenány výraznější změny ve fázovém složení. 

Rychle zchlazená vysokopecní struska vykazuje stabilní fáze, které nepřispívají k objemovým 

změnám.  

 
Obr. 21  RTG difrakční fázová analýza dolomitového staviva (18012) 

GVS po experimentu 

GVS před experimentem 

Dolomitové stavivo  
po experimentu 

Dolomitové stavivo  

před experimentem 
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Dolomitové stavivo (obr. 21) před experimentem vykazuje přítomnost hlavních fází, 

kterými jsou převážně volné CaO, periklas a minimum SiO2. Surovina používána pro výrobu 

dolomitového staviva, které se používá do vyzdívek pecí, je složena z (CaCO3 . MgCO3), kde 

se tyto uhličitany v průběhu zpracování surovin se rozkládají působením tepla na CaO + 

MgO, které jsou primárně v dolomitovém stavivu obsažené před začátkem experimentu. 

Působením hydratačního prostředí a zvýšené teploty okolí na vzorek dolomitového 

staviva v pískové lázni dochází ke změnám fázového složení, a to vznikem portlanditu 

a brucitu, které vznikají hydratací volné vápna a periklasu. Rovněž se zde předpokládá, že 

pokud je obsah těchto obou složek výraznější, bude docházet k významnějším objemovým 

změnám.  

U dolomitového staviva záznam RTG jasně prokázal účinek hydratačních a teplotních 

změn ve změnách fázového složení, a to přímého vzniku nových fází.  
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Obr. 22  RTG difrakční fázová analýza ocelárenské strusky (18412) 

 

Na základě RTG záznamu před a po experimentu objemové stability ocelárenské 

strusky (obr. 22) byly zaznamenány změny fázového složení. Nejvýraznější změnou ve 

fázovém složení po experimentu je vznik portlanditu. Jeho vznik je příčinou objemového 

nárůstu strusky v průběhu experimentu. Difraktogram vzorku po experimentu dále neobsahuje 

některé další fáze, kterých přítomnost se zaznamenala u vzorku před hydratací. Těmto 

změnám fázového složené pravděpodobně není potřeba přikládat větší význam, jejich 

intenzita v původním vzorku je nízká.  

Pozvolna 
chladnoucí struska  

před experimentem 

Pozvolna 
chladnoucí struska  

po experimentu 
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6.5 Stanovení hustoty 

Skutečné hustoty pevných a práškových materiálů se zjišťují pomocí pyknometrické 

metody. V našem případě měření strusek a dolomitového staviva probíhalo v laboratoři IET 

VŠB - TU Ostrava na heliového pyknometru Pycnomatic ATC. Princip metody a postup 

měření je uveden v kapitole 5.2.5. V tabulce (tab. 17) je uveden soupis vzorků, hmotností a 

naměřených průměrných hustot vzorků. Hustota dolomitového staviva před zjišťováním 

objemové stability nebyla změřena z důvodu nedostupnosti héliového pyknometru. Hodnota 

je proto uvedená z materiálových listů. Přístroj měří hustotu každého vzorku ve třech sériích, 

proto se uvádí výsledná průměrná hustota.  

 

Tabulka 17  Průměrná hustota vzorků  před experimentem 

Vzorek Hmotnost vzorku (g) 
Hmotnost 

navážky+nádobky (g) 

Průměrná hustota 

vzorku (g.cm
-3

) 

04209 24,39 18,05 2,95 

18012 - - 2,89 

18412 13,84 20,17 3,22 

 

Průměrné hustoty analyzovaných vzorků se pohybovaly okolo 3 g.cm
-3

. 

Podle literatury [2] se obvykle tato hodnota strusek pohybuje kolem 2,8 – 3,8 g.cm
-3

, ale 

může být i vyšší. Zvýšení hustoty obecně způsobují především oxidy železa a sloučeniny 

těžkých kovů. Hustota dolomitového staviva je 2,89 g.cm
-3

. 

Pyknometrické měření se provádělo také na vzorcích, které byly vystaveny 

hydratačnímu a tepelnému působení v pískové lázni po dobu trvání experimentu. V tomto 

případě byly analyzovány všechny tři vzorky (tab. 18). V případě vysokopecní strusky došlo 

k mírnému snížení hustoty, v případě dalších vzorků je změna hustoty výraznější.  

 

Tabulka 18  Průměrná hustota vzorků po experimentu 

Vzorek Hmotnost vzorku (g) 
Hmotnost 

navážky+nádobky (g) 

Průměrná hustota 

vzorku (g.cm
-3

) 

04209 20,05 26,39 2,92 

18012 6,00 12,34 2,38 

18412 18,45 24,78 3,04 

6.6 Objemová stabilita 

Zjišťování objemové stability probíhalo ve dvou experimentech (I. a II.)  Pro I. sérii 

měření byly vybrány dva vzorky – granulovaná vysokopecní struska (04209) a dolomitové 

stavivo (18012) a pro II. měření byl zvolen vzorek ocelárenské strusky (18412). Vzorky 
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strusek a staviva byly vsypány do 2/3 objemu kádinek umístěných v pískové lázni. 

Experiment I probíhal při konstantní teplotě 60 °C a experiment II při teplotě 75 °C.  

Grafy (obr. 23 a 24) kromě změn objemové stability zaznamenávají teplotu vody, 

písku a vzorku. Tyto hodnoty vyjma objemových stabilit vzorků jsou téměř po celou dobu 

konstantní. Píky značící pokles teploty, jsou důsledkem doplnění vody do rezervoáru. Co se 

týče doby měření, všechny experimenty trvaly 3 týdny. Grafy jsou však zaznamenány jen 

v časovém úseku 18 dní. Detailnější popis zařízení a principu experimentu je uveden 

v kapitole 5.2.6. 

V tabulce 19 jsou uvedeny hmotnosti jednotlivých vzorků před a po experimentu, 

výsledný rozdíl hmotností a procentuální objemový nárůst. První experiment probíhal 

za účasti vysokopecní granulované strusky (04209) a dolomitového staviva (18012). Uvedené 

vzorky byly mechanicky upraveny na zrnitostní frakci pod 3 mm. Vzorky po celou dobu 

měření byly vystaveny intenzivnímu hydratačnímu prostředí a teplotě 60 °C, která byla 

v pískové lázni  nastavena. 

 

Tabulka 19  Výsledky měření z experimentu I  

Vzorek Zrnitost 
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04209 

< 3 mm 

98,0 98,0 0,0 0,00 0 

18012 100,2 129,3 29,1 29,00 290 

 

Z výsledků prvního měření, jak z tabulky tak grafu, je zřejmé, že významné 

hmotnostní změny vykazuje dolomitové stavivo, a to nárůst hmotnosti o 29,1 g. Důvodem 

změn je mineralogické a fázové složení dolomitového staviva, které na vstupu obsahuje 

periklas a CaO a po hydrataci brucit a portlandit.   

Zcela bez hmotnostních změn byl vzorek vysokopecní strusky. U vysokopecní strusky 

se v tomto případě potvrdilo, že tato struska není náchylná k hydrataci. Hlavními komponenty 

fázového složení strusky je akermanit, merwinit a tobermorit a především skelná fáze, která je 

u granulované vysokopecní strusky zastoupena nejvýrazněji. Ve strusce není přítomné žádné 

volné CaO ani MgO, které by hydrataci způsobilo.  

Na obrázku 23 jsou zaznamenány objemové změny analyzovaných vzorků v průběhu  

 18 dní uložených v kádinkách vystavených hydrataci v pískové lázni. Z grafu je opět patrný 

vysoký nárůst objemu dolomitového staviva 18012 a to až 290 %, zatímco granulovaná 

vysokopecní struska 04209 vykazuje objemovou stabilitu. 
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Obr. 23  Graf objemových změn vzorků z experimentu I 

 

Pro experiment II byla na základě rešeršních zdrojů teplota pískové lázně zvýšena 

na 75 °C. V druhém měření byla pozorována struska ocelárenská (18412) opět mechanicky 

upravena na zrnitostní frakci pod 3 mm.  

 

Tabulka 20  Výsledky měření z experimentu II 
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18412 < 3 mm 140,0 147,8 7,8 5,57 41 

 

Navážka před a po experimentu a konečný rozdíl těchto hmotností je uveden 

v tabulce 20 a obr. 24. Hmotnost strusky po experimentu se zvýšila o 5,57 % a objemový 

nárůst byl 41 % z jejího původního stavu. Z chemického složení a RTG záznamů jsou 

důvodem objemové nestability hydratace periklasu a volného oxidu vápenatého ve složení 

strusky. Oproti granulované vysokopecní strusce u této ocelárenské strusky proběhla a byla 

zaznamenána objemová nestabilita původně přítomných fází.  
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Obr. 24  Graf objemových změn vzorků z experimentu II 

 

Navrhovaná písková lázeň pro měření objemové stability se ukázala být technicky a 

metodicky vhodným zařízením pro zaznamenávání časově závislých změn probíhající 

v daných struskových systémech a dolomitovém stavivu. Nastavením vhodných vstupních 

parametrů jak daného zařízení, tak analyzovaných vzorků se ukázalo jako vyhovující. Pro 

měření objemové stability byly nastaveny podmínky a to:  

a) teplota, v první fázi měření vzorků byla nastavena na 60 °C (pro vysokopecní 

granulovanou strusku, a dolomitové stavivo) a pro další měřený vzorek (pánvovou 

strusku) byla zvýšena na 75 °C,  

b) po celou dobu experimentu konstantní hydratační prostředí, podporují se chemické 

procesy v daném systému,  

c) mechanickou úpravou se zvyšuje měrný povrch, sníží se velikost částic a zvýší se reakční 

vlastnosti vzorků → úprava zrnitostní frakce pod 3 mm. 

Chemické a mineralogické složení strusek a dolomitového staviva je ovlivněno 

výchozími materiály a technologiemi, kterými tyto odpadní produkty vznikají. Na základě 

RTG difrakčních záznamů před a po experimentálním měření je možné říci, že výchozí 

fázové složení a nově vzniklé fáze v daných systémech odpovídají modifikačním přeměnám, 

které zapříčiňují objemovou nestabilitu nebo stabilitu 

Navržená písková lázeň probíhající objemové změny detekovala, tudíž je možné říci, 

že zařízení je účelné a vhodné pro tato měření.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit a vyhodnotit objemovou stabilitu strusek 

a dolomitového staviva a zároveň ověřit funkčnost nově navrženého zařízení – pískové lázně, 

v kterém byly vzorky vystaveny působení hydratačnímu a tepelnému prostředí.  

Před samotným stanovováním změn objemové stability bylo potřeba podrobit vzorky 

mechanické úpravě, určit sypnou hmotnost, provést sítový rozbor, rentgenovou difrakční 

analýzu a měření hustoty na pyknometru. 

Pro potřeby této práce byly použity strusky vysokopecní granulovaná a ocelárenská 

a dolomitové stavivo. Vzorky byly upraveny mletím ve vibračním laboratorním mlýně 

na zrnitost pod 3 mm. Následovalo stanovení sypné hmotnosti a poté provedení 

a vyhodnocení sítového rozboru. Fázové složení strusek a dolomitového staviva bylo zjištěno 

pomocí rentgenové difrakční fázové analýzy. Hustota vzorků se určovala na héliovém 

pyknometru. Hustota dolomitového staviva nebyla před provedením experimentu stanovena 

z důvodu nedostupnosti pyknometru, byla proto uvedena hodnota z materiálových listů, která 

činí 2,89 g.cm
-3

, zatímco u strusek již stanovena byla a odpovídala hodnotám 2,95 a 3,22 

g.cm
-3

, což jsou podle literatury [2] běžné hodnoty strusek pohybující se od 2,8 do 3,8 g.cm
-3

. 

Objemová stabilita se určovala při zvýšené teplotě okolí v hydratačních podmínkách 

v pískové lázni. Celkem probíhaly dvě série měřením (I. a II.), přičemž první série obsahovala 

dva vzorky určené pro účely této práce a druhá série měření zahrnovala jeden vzorek. Výška 

vzorku v kádince byla laserově snímána a změny zaznamenávány každé 2 minuty po dobu, 

dokud nedošlo k ustálení objemů. V našem případě se jednalo u každé sady měření o téměř 

3 týdny.  

Během prvního experimentu byla nastavena teplota pískové lázně na 60 °C. Tohoto 

měření se účastnily granulovaná vysokopecní struska a dolomitové stavivo. Výsledné rozdíly 

objemu odpovídají předpokládaným možnostem objemových změn na základě difrakční 

rentgenové analýzy. Granulovaná vysokopecní struska vykazovala objemovou stabilitu, 

jelikož její složení obsahuje fázi arekmanitu, tobermoritu, merwinitu a skelnou fázi. 

Neobsahuje fáze podléhající hydrataci. Velmi výrazný objemový nárůst však byl zaznamenán 

u dolomitového staviva, jehož podstatou je hydroxid vápenatý, periklas a brucit. Tyto složky 

snadno podléhají procesům hydratace, které bývají zintenzivněny, pokud probíhají při 

teplotách nad 10 °C a obecně má toto za následek sklon k objemovým změnám. V našem 

případě došlo k navýšení hmotnosti o 29 % a celkový objemový nárůst oproti původnímu 

stavu dosahoval 290 %.  

V případě druhého experimentu, kdy hodnoceným vzorkem byla ocelárenská struska 

s označením 18412, byla zaznamenána změna hmotnosti v hodnotě 5,57 % a konečný 

objemový nárůst byl stanoven na 41 % v porovnání s počátečním stavem. Vliv na změnu 

objemové stability měla teplota pískové lázně zvýšená na 75 °C a také složení strusky a její 

zrnitost. Vyšší podíl jemnozrnné frakce je totiž dalším z faktorů ovlivňující tendenci ke 

změnám objemu. Z hlediska fázového složení obsahuje ocelárenská struska především 

k hydratačním procesům náchylný MgO a CaO. 

Po ukončení měření v pískové lázni byly vzorky vysušeny a opět podrobeny sítovému 

rozboru, difrakční rentgenové analýze k určení změn ve fázovém složení strusek a 

dolomitového staviva a následnému měření hustoty v pyknometru. Všechny naměřené a 

vypočtené hodnoty jsou sumarizovány v tabulce 21. Řazení uvedených hodnot je 

chronologicky podle operací, jak po sobě následovaly a měřené vzorky jsou v celé práci 

uváděny v totožném pořadí. 
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Tabulka 21  Souhrnná tabulka  

 

Naměřené a vypočtené hodnoty 
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) (mm) (g.cm
-3

) (%) (%) 

04209 0,75 0,58 0,60 2,95 2,92 0,00 0 

18012 1,21 0,53 0,06 2,89 2,38 29,00 290 

18412 1,32 1,36 0,63 3,22 3,04 5,57 41 

 

Na základě vyhodnocených výsledků lze závěrem konstatovat: 

 byla ověřena funkčnost nově navrženého experimentální zařízení (písková lázeň) pro 

měření objemové stability materiálů a toto zařízení je schopné detekovat objemové 

změny probíhající v materiálu, 

 výsledky experimentálního měření objemové stability vzorků (strusek a dolomitového 

staviva) odpovídají předpokládanému vývoji objemových změn u těchto materiálů,  

 pro zjištění objemových změn hodnocených strusek a dolomitového staviva byly 

nastaveny následující parametry: granulometrická úprava vzorků, konstantní 

hydratační a teplotní prostředí po celou dobu měření,  

 objemové změny jsou především závislé na mineralogickém a chemickém složení 

materiálů a následných modifikačních změnách vyplývající z RTG difrakčních 

záznamů, 

 pokud je požadována objemová stabilita, je výhodné využít strusky s minimálním 

obsahem CaO, MgO, Ca(OH)2, Mg(OH)2 a β-C2S, o vyšší zrnitosti, aby byly 

eliminovány jemnozrnné frakce náchylné k objemovým změnám. 

Význam sekundárních produktů jako alternativního zdroje surovin stále stoupá. Proto 

je důležité v této oblasti nezbytný pokračující výzkum, aby bylo docíleno efektivního využití 

těchto materiálů a zabránění případných nežádoucích problémů, které mohou tyto odpadní 

materiály způsobovat. 
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