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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá recyklací strusek hutní prvovýroby pro využití ve 

stavebnictví. Jedná se o rešeršní práci, která obsahuje chování strusek a jejich rozdělení, podle 

jejich vzniku a chemického složení. Zahrnuje stavební materiály, ve kterých jsou obsaženy 

strusky a jejich využití v praxi. Dále se zabývá druhotnými materiály v pozemní komunikaci a 

jejich využívání. 

Klíčová slova: vysokopecní struska, ocelářská struska, stavební materiál, pozemní 

komunikace 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with slag recycling of primary metallurgical production for 

its utilization in civil engineering. It is a theoretical work which describes slag behavior and 

its division according to its origin and chemical composition. It includes construct material 

which contents slag and its practical application. It studies the by-products for construction of 

ground communication and their application. 

Key words: blast furnace slag, converter slag, construction material, ground communication 
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1. ÚVOD 

 V součastné době je čím dál více kladen důraz na životní prostředí a získávání 

užitných složek z průmyslového výrobního odpadu, které se dají dále zpracovávat. Jako 

energeticky náročné jsou mnoha průmyslová odvětví např. výroba stavebních hmot, ve které 

je snaha vyrábět takové materiály, které splňují přísné požadavky na co nejhospodárnější 

produkci, ale také představují malou zátěž pro životní prostředí. Proto se čím dál více 

používají odpadní suroviny z průmyslových a energetických výrob, jako jsou vysokopecní 

strusky a elektrárenské popílky. Ovšem stále velká část těchto surovin končí bez dalšího 

využití na skládkách. Zpracováváním tohoto odpadu šetříme přírodní zdroje, tím pádem 

vznikne nemalá úspora z důvodu nižší ceny než za primární surovinu. 

Česká republika patří v oblasti metalurgie mezi typicky zpracovatelské státy bez 

vlastních surovinových zdrojů a využití hutních a jiných kovonosných odpadů má pro ni proto 

značný ekonomický význam. Podstatně důraznější tlak na řešení této problematiky vyvolávají 

však ekologické dopady ukládání těchto odpadů s obsahem škodlivých látek na skládky. 

Celková koncepce hutní výroby ovlivňuje nejen ekonomickou stránku produkce, ale i 

množství, vlastnosti a možnosti recyklace vznikajících odpadů v rámci hutního podniku. 

Protože české hutě v posledních létech výrazně změnily základní technologie, hlavně v oblasti 

výroby oceli, projevilo se to i ve struktuře, výskytu, složení a zpracování odpadů. 

 Stavebnictví je široký a komplexní obor, ve kterém je nutné dodržování norem. Každý 

použitý materiál musí splňovat technické požadavky na jeho výrobu, ty se odvozují od účelu 

použití materiálu ve stavbě. 

 Při používání metalurgických strusek pro stavební materiál je nutné znát jejich 

chemické a fázové složení, aby se zabránilo negativním vlastnostem, které můžou vyvolat 

přírodní podmínky, ve kterých se materiál bude nacházet. Konečný stavební materiál pak 

musí mít velmi dobré vlastnosti, jako jsou vysoká pevnost, odolnost proti vysokým teplotám a 

působení agresivních látek. 
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2 HUTNÍ STRUSKY 

Strusky představují slitiny kovových a nekovových prvků, které dohromady vytvářejí 

chemické sloučeniny a roztoky. Strusky obsahují malé množství kovů, jejich sulfidů a plynů. 

Hlavními součástmi u strusek jsou Si  , CaO, FeO a v menším rozsahu jsou zastoupeny 

složky               MgO, BaO, PbO, ZnO apod. Jednotlivé složky na sebe působí a 

vytvářejí vzájemné reakce, tvoří roztoky a sloučeniny, jakými jsou křemičitany, železitany, 

hlinitany apod.[1]. 

Strusky zachycují škodlivé látky, které nepřecházejí do výrobku. Vznikají při 

chemických a fyzikálních procesech jednotlivých technologií. Vzniklé chyby 

v technologických postupech, mají za následek, že do strusek se zachytává i značné množství 

užitečného kovu. Užitečný kov ze strusky se snažíme vrátit zpět do technologického cyklu. 

Tím pádem se strusky s užitečným množstvím kovu vracejí na začátek technologického cyklu, 

ty co nejdou zpět do technologického cyklu se především využívají ve stavebnictví popřípadě 

v jiných průmyslových odvětvích [2].  

Strusky lze rozdělit podle charakteru na [1]: 

 strusky zásadité- převládající složky jsou CaO, MgO a FeO 

 strusky kyselé- převládající složky jsou Si  ,       a        

 strusky neutrální- kyselé a zásadité složky jsou přibližně ve stejném poměru 

Rozdělení podle chemického složení: 

 strusky silikátové- nejčastější druh strusky, s obsahem oxidu křemičitého 

 strusky fosfátové 

 strusky na bázi kovových oxidů 

Do strusek by se mělo dostávat jen zanedbatelné množství užitečného kovu, ale je 

tomu mnohdy jinak a ztráty jsou značné. Tyto ztráty lze rozlišit na [1]: 

 chemické ztráty 

 fyzikálně- chemické ztráty 

 mechanické ztráty 
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Důležitým faktorem odolnosti strusek je jejich rozpadavost, která je určena 

chemickým složením. Druhy rozpadavosti jsou [3]: 

 vápenatý rozpad 

 hořečnatý rozpad 

 železnatý rozpad 

 rozpad termickým pnutím 

Faktor ovlivňující rozpadavost strusek je poměr mezi Si  , CaO, MgO a      . 

Předcházet je možno dodržováním chemického složení v odpovídajících mezích, což by dnes 

měla být samozřejmostí [3]. 

2.1. Vysokopecní strusky 

Vysokopecní struska vzniká ochlazením roztavené tekuté strusky, která je vedlejším 

produktem ve vysokých pecí při výrobě surového železa. Přesné množství vyprodukované 

strusky, je závislé na použitých surovinách, pohybuje se v rozmezí 21 – 310 kg/t vyrobeného 

surového železa [4]. 

 

Obr. 1 Vysokopecní struska [5] 

Chemické složení závisí hlavně na složení vsázky, která vstupuje do vysoké pece, na 

fázové složení má vliv i způsob chladnutí roztavené strusky. Vysokopecní strusky jsou 

většinou zásadité, obsah CaO a Si   jsou v rozmezí 32 – 45% hm. Obsah dalších složek ve 

strusce je znázorněno v tabulce 1.  

 V průběhu chlazení vzniká mineralogické složení, kdy probíhá krystalizace minerálů 

z taveniny a ztuhnutí skla. O mineralogickém složení se dá proto hovořit zejména u strusek 
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krystalických, které vznikají pozvolným chlazením. V zásaditějších struskách je obsažen 

v krystalické fázi především mellilit, který je tuhým roztokem gehlenitu a akermanitu. 

Z dalších běžných fází jsou zastoupeny minerály merwinit wollastonit, živce, hematit a další. 

Fázové složení je uvedeno na obrázku 2 [6]. 

 Technologické vlastnosti [3]: 

 Sypná hmotnost- volně sypaný stav   1200 až 1400 kg.    

 Sypná hmotnost- setřesený stav   1400 až 1600 kg.    

 objemová hmotnost zrn    2000 až 2100 kg.    

2.1.1. Vysokopecní granulovaná struska 

Je to struskový písek, který se vyrábí prudkým ochlazením žhavé strusky ve vodě. 

Prudké zchlazení z tekutého stavu až do ztuhnutí do amorfní podoby je překážka ke zrodu 

krystalické fáze, která je příčinou vápenatého rozpadu. Dále ji můžeme upravovat pomocí 

mletí [3]. 

        

Obr. 2 Mletá granulovaná struska (SEM) [7]    Obr. 3 Nemletá granulovaná struska (SEM) [7]

  

Chemické složení vysokopecní granulované strusky je členěno do tří jakostních tříd: 

   1. třída   2. třída   3. třída 

CaO min.   42    38   35 

      min.   11    9,5   6 

MgO max.   9    12   15 
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Technologické vlastnosti: 

 sypná hmotnost – volně sypný stav    1650 až 1350 kg.    

 sypná hmotnost – setřesený stav   1500 až 1600 kg.    

 objemová hmotnost zrn    2000 až 2100 kg.    

 pevnost ve válci – volně sypný stav   3        až      5 MPa 

2.1.2. Lehčená struska 

Lehčená struska je výrobkem vysokopecní strusky. Je to umělé pórovité kamenivo, 

které se vyrábělo vhodným napěňováním strusky. Má vynikající fyzikálně- mechanické 

vlastnosti, dnes se prakticky přestala vyrábět [3]. 

2.2. Ocelářská struska 

Ocelářská struska obsahuje vysoké množství železa. Má silné zásadité vlastnosti a 

obsahuje nezanedbatelné množství manganu, proto je vhodnou surovinou do vysoké pece pro 

výrobu surového železa. Struska, jako součást vysokopecní vsázky, je vymezena obsahem 

fosforu, který přechází do surového železa a tím snižuje jakost železa a možnost použití při 

výrobě oceli [2]. 

Chemické složení je proměnlivé vzhledem k různorodosti zařízení, ve kterých vznikají 

a variabilitě jakostních ocelí. Chemické složení strusky uvádí tabulka 1. Mineralogické 

složení je podobně jako chemické proměnlivé. Podíl krystalické fáze a skla je určující také na 

rychlosti krystalizace strusky. V této strusce se především objevují minerály, jako merwinit, 

olivín, akermanit, gehlenit, periklas a další. Jsou to heterogenní systémy, které se často 

projevují nestechiometrickým složením přítomných fází. Tento stav je obvyklý pro směšné 

oxidy kovů, které se v ocelářských struskách často objevují.  

Chemické složení je proměnlivé vzhledem k různorodosti zařízení, ve kterých vznikají 

a variabilitě jakostních ocelí [6]. Ocelářské strusky lze rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny patří strusky z pánvové ocelářské pece, tandemové pece a z pecí s elektrickým 

obloukem. Do druhé skupiny patří strusky z kyslíkových konvertorů [8]. 

Fázové složení je ovlivněno řadou faktorů, hlavně tedy na druhu zařízení, ve kterém 

struska vznikala, na parametrech surového železa, resp. typu vyráběné oceli, struskotvorných 

přísadách a tepelné historii strusky. Fázová složení jsou zobrazeny na obrázku 4 [6]. 
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Tab. 1 Chemické složení strusek [6]  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 4 Fázové složení vysokopecních a ocelářských strusek [6] 

   

Struska 

Složky [% hm.] 

CaO 

 

Si         MgO MnO FeO + 

      

 

Vysokopecní 

 

35 - 38 

 

34 - 38 

 

6 – 9 

 

10- 14 

 

0,5 - 2 

 

0,5 – 1 

Elektrická 

oblouková pec 

 

35 - 60 

 

9 – 20 

 

2 – 9 

 

5 - 15 

 

3 - 8 

 

15 – 30 

Kyslíkový 

konvertor 

 

30 – 55 

 

8 - 20 

 

1 – 6 

 

5 - 15 

 

2 - 8 

 

10 – 35 

 

Pánvové 

 

30 - 60 

 

2 - 35 

 

5 – 35 

 

1 - 10 

 

0 - 5 

 

0,1 - 15 
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2.3. Neželezné strusky 

 Při výrobě neželezných kovů, vznikají také strusky. Především v šachtových pecích, 

vysokých pecích, ISF, přímého tavení a Waelzovy pece. Na obrazku 5 je schématicky 

zobrazena jedna z možností zpracování. Ovšem koncentrace kovů, které jsou obsaženy ve 

struskách jsou nízké a uplatnění nacházejí ve stavebnictví. Jako příklad, struska z přetavování 

baterií představuje 13 – 25% hmotnosti kovu [9]. 

 Struska vzniká i jako odpad, při zpracovávání mědi. Tyto strusky mající odpovídající 

frakci se používají při stavbě základů silnic nebo jako přísady do hydraulických zásypů 

v měděných dolech a pro rekultivaci pozemků [10]. 

  

 

 

Obr. 5 Technologie zpracování jemnozrných odpadů s obsahem neželezných kovů [9] 
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3. MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ 

Při výrobě železa a oceli, vzniká velké množství odpadů, které můžeme využívat jako 

druhotné suroviny v různých průmyslových odvětvích [3]. 

3.1. Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska pro své fyzikálně- chemické vlastnosti, má zejména uplatnění ve 

stavebnictví jako náhrada kameniva. Především se používá při výrobě betonu, malt, pro 

výstavbu a údržbu silnic nebo kolejových loží a pro různé zásypy a výplně. Další využití našla 

jako izolační materiál ve formě struskové vlny pro tepelné izolace. 

U minerálních hnojiv se může využívat vysokopecní struska. Vápenatá hnojiva 

s křemičitanovou formou vápníku patří do skupiny hnojiv, které jsou původu vedlejších 

produktů u výroby železa a oceli. Tato hnojiva příznivě ovlivňují vlastnosti půdy, tím vyživují 

rostliny vápníkem i jinými živinami.  

Vápenaté strusky vznikají při zušlechťování železné rudy s malým obsahem fosforu, 

zhotovují se drcením a mletím odpadních strusek [4]. 

3.2. Ocelářská struska 

Ocelářská struska se dá využívat přímo v provozu, kde vznikla, ve formě recyklace do 

vsázky pro vysoké pece nebo pro aglomerační linky, ale také do pecí ve kterých vznikly. Ze 

strusek se pak použije přítomné železo, částečně se nahradí přírodní struskotvorné přísady, 

jako je dolomit, oxid hlinitý, vápno, manganové oxidy. V kyslíkových konvertorech se 

používá recyklovaná ocelářská struska, která rozpouští vápno na začátku rafinačního proces. 

 Stejně jako vysokopecní struska, tak i ocelářská se využívá ve stavebnictví, kde se 

používá především pro přípravu podkladního kameniva, pro silniční konstrukce. Uplatňuje se 

i jako součást asfaltových silničních povrchů. 

 Vzniklé kamenivo z ocelářských strusek se označuje jako těžké hutné kamenivo [4]. 

 Využití jednotlivých druhů strusek je uvedeno v tabulce 2 [6].                            
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Tab. 2 Možnosti materiálového využití vysokopecních a ocelářských strusek [6] 

 

STRUSKA 

 

VYUŽITÍ 

POŽADAVKY 

NA 

ZPRACOVÁNÍ 

 

OZNAČENÍ 

 

VYUŽITÍ 

 

VÝHODY 

 

 

 

VYSOKOPECNÍ 

 

 

 

Stavebnictví 

Roztavená musí být 

rychle zchlazena 

Granulovaná 

vysokopecní 

struska 

Do cementu, 

alkalicky 

aktivovaná 

pojiva 

Úspora 

přírodních 

zdrojů, snížení 

energie 

Pomalu chlazená 

s úpravou zrnitosti 

Umělé hutné 

kamenivo 

struskové 

Do 

betonových 

směsí 

Úspora 

přírodních 

zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

OCELÁRENSKÁ 

PECNÍ 

 

 

 

 

Hutnictví 

Demetalizovaná 

s vysokým obsahem 

FeO 

 

Recyklát 

Součást 

vsázky do 

aglomerace a 

vysoké pece 

Úspora 

přírodních 

zdrojů 
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4. STAVEBNÍ MATERIÁL OBSAHUJÍCÍ STRUSKY 

Do stavebních materiálů můžeme zahrnout následující komponenty. 

4.1. Kamenivo 

Definovat kamenivo pro stavební účely můžeme jako, anorganický, zrnitý, sypký, 

přírodní nebo umělý materiál. Zrna kameniva musí propadnout kontrolním sítem velikosti 125 

mm. Kamenivo rozdělujeme na přírodní a umělé, které se dále dělí [11]: 

Přírodní- se dělí podle vzniku a zrnitosti: 

 drcené- získávané drcením přírodního kamene 

 těžené- získávané těžením přírodní rozpadlé horniny, kamenivo má 

zaoblené zrna 

 těžené předdrcené- získávané drcením zrn těženého kameniva nad 2 

mm s podílem drcených zrn nad 40% hmotnosti 

Umělé- toto kamenivo se především využívá jako plniva do betonů, lze je rozdělit na: 

 průmyslové odpady- struska, popílky, škvára, apod. 

 upravené odpady- strusková pemza, agloporit, sbalkované popílky 

 průmyslově vyráběná- perlit, kavitit, expandit, experlit a další 

expandované horniny. 

Kamenivo se třídí podle velikosti největších zrn: 

 jemné- do 0,25 mm – kamenná moučka 

 drobné- do 4 mm včetně 

 hrubé- od 4 mm do 125 mm 

Kamenivo podle objemové hmotnosti: 

 hutné- o objemové hmotnosti větší než 2000 kg.    

 pórovité- o objemové hmotnosti 2000 kg.    a menší 

 těžké- o objemové hmotnosti větší než 3000 kg.    

 

 



20 

 

ŽUCHOVÁ, Pavlína. Recyklace strusek hutní prvovýroby pro využití ve stavebnictví, 2013. 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra neželezných kovů, 

rafinace a recyklace. 

4.1.1. Strusková pemza 

Je to pórovité kamenivo, které patří mezi jedno z nejpoužívanějších v průmyslové 

praxi. 

Pochází ze žhavé zpěněné strusky, při kontaktu s vodou, kdy unikající vodní páry 

napění strukturu rychle chladnoucí strusky. Po úpravnických procesech jako jsou drcení a 

třídění se strusková pemza využívá jako kamenivo do betonu, hlavně s izolačně nosnou funkcí 

[11]. 

4.2. Pojiva 

Od počátku minulého století se začaly výzkumy zabývat různými druhy pojiv, 

využívající hydraulické tvrdnutí druhotných aluminosilikátových surovin za využití alkálií. 

 Poznatky o alkalické aktivaci strusky publikoval jako první Kuhl v Německu ve 30. 

letech. Purdon pak provedl nejrozsáhlejší výzkum, zabývající se alkalickou aktivací strusky za 

použití hydroxidu sodného a sodných solí. Výzkumný institut pod vedením prof. 

Gluchovského na Ukrajině zaznamenal velký posun při průmyslovém využívaní těchto látek. 

Gluchovsky se zabýval nejen alkalickou aktivací strusky, ale i popílků, jílů a přírodních 

pucolánů. Jemně mleté aluminosilikátové suroviny aktivované alkalickými roztoky, 

pocházející z odpadu při průmyslové výrobě, byly označeny termínem geocement. 

 Profesor Davidovic je dalším významným člověkem v této oblasti, pracoval ve 

výzkumném ústavu Geopolymer Institute ve Francii. Patentoval výsledky výzkumu alkalické 

aktivace metakaolinu na konci 70. let. 

 F-cement, což je struskoalkalické pojivo obsahující vysokopecní strusku, aktivátor a 

superplastifikátor, se používá od roku 1983 ve Finsku [8]. 

Ve stavebnictví mají důležitou funkci pojiva. Pojiva jsou látky, které spojují sypké 

nebo kusové materiály v jediný soudržný a dostatečně pevný celek.  

 Pojiva jsou organické nebo anorganické látky, které se mísí s plnivy na směsi, mající 

vhodnou tvárnost a po zatvrdnutí dostatečnou pevnost spolu s jinými požadovanými a 

potřebnými vlastnostmi. Plniva a pojiva mají různé vlastnosti, výrobky z nich nazýváme 

složené nebo kompozitní materiály. 
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 Pojiva můžeme rozdělit na: 

 pojiva mechanická – při procesu pojení nedochází ke změně chemické 

podstaty pojiva např. hlína 

 pojiva chemická- při procesu pojení dochází ke změně chemického 

podstaty, např. sádra. Chemická pojiva dále dělíme na vzdušná a 

hydraulická 

 pojiva zvláštní- se vyznačují určitými požadovanými vlastnostmi, jako 

pojiva se zvýšenou chemickou odolností, žáruvzdorná pojiva a další 

Při zpracování pojiv se využívají různé přísady, které napomáhají k získání 

požadovaných vlastností. Jsou to hydraulické přísady obsahující aktivní oxid křemičitý, 

popřípadě další oxidy obsažené v tufech, tufitech, trasu, nebo v popílku, které obecně 

označujeme jako pucolány. Dále jsou to latentně hydraulické přísady, jako typická latentně 

hydraulická přísada je vysokopecní granulovaná struska.  

 Do skupiny vzdušných pojiv patří také sádrová maltovina. Získávají se mletím sádry a 

látky, kterou může být například vysokopecní struska, portlandský cement nebo některá 

hydraulická látka. 

 Do této skupiny patří také sádroviny, které se připravují znovu zahříváním směsi 

zatvrdlé rychle tuhnoucí sádry nebo anhydritu s přísadou, kterou může být vodní sklo, vápno, 

kamenec a další na teplotu až 600 °C. Po vypálení se sádrovina jemně semele a rozdělá 

s vodou a přísadami. 

 Tato sádrovina se nejvíce používá na výrobu malt, obkladových desek, tvrdých 

modelů, umělého mramoru apod. 

Výroba portlandského cementu, který se využívá především jako pojivo, má negativní 

vliv na životní prostředí. Při výrobě portlandského cementu se uvolňuje velké množství      

do atmosféry. Řešení jak snížit negativní vliv stavební výroby na životní prostředí je nahradit 

z části portlandský cement popílkem, struskou nebo jinými druhotnými surovinami. Další 

možné řešení je ve vývoji pojiv využívajících alkalické aktivace přírodních i odpadních 

surovin bohatých na obsah Si   a       [11]. 
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4.3. Malty 

Ve stavebnictví jsou dalším důležitým materiálem malty, slouží ke spojování 

stavebních prvků, k ochraně a úpravě povrchů staveb, k těsnění dutin, spár, k izolaci před 

teplotami, vodou a agresivním prostředím a k ochraně výztuže. 

 Při výrobě stavebních malt se využívá především těchto hmot: 

 vápno vzdušné, hydraulické a vápenný hydrát 

 směsné hydraulické pojivo 

 portlandský struskový cement, vysokopecní cement, bílý cement a portlandský 

cement 

 vysokopecní granulovaná struska, přírodní kamenivo, slévárenský písek, 

škvára 

 přísady pro dosažení zvláštních vlastností,  

 různé druhy sádry 

 záměšová voda 

Do malt se přísady přidávají především pro zlepšení zpracovatelnosti a plastičnosti, 

pro urychlení nebo zpomalení tuhnutí a tvrdnutí, pro provzdušnění, zvyšují vodotěsnost a 

odolnost proti pronikání par apod. [11]. 

4.4. Beton 

Beton patří mezi nejrozšířenější stavební materiály. Jeho celosvětová spotřeba je 

přibližně 8,8 bilionů tun za rok. Předpokládá se, že se množství používaného betonu bude 

zvyšovat, díky rozvoji infrastruktury v západních a rozvojových zemích. 

Struskoalkalické betony po zkušenostech ze zahraničí, jsou dobře použitelné jako 

konstrukční materiály a jejich použití je možné i v místech, kdy běžné betony se nedají dobře 

použít. Je to např. u aplikací vyžadujících mimořádnou odolnost materiálů pro solidifikaci 

nebezpečných odpadních látek nebo proti agresivnímu působení chemických látek a vysokých 

teplot [8]. 

Výrobci betonu mohou místo cementu používat mletou strusku pro zhotovení betonu. 

Podoby betonu jsou ukázány na obrázku 6. Beton vyrobený ze struskového cementu nebo 

mleté strusky má pak pozitivní vlastnosti. Tyto betony vykazují vysokou trvanlivost, která je 

výsledkem nízké kapilární mezerovitosti. Je odolný proti penetraci chloridů a agresivnímu 
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působení síranů. Dále tyto betony jsou málo náchylné ke vzniku trhlin vlivem změny teploty, 

mají vysokou elektrolytickou odolnost a konzistentní světlou barvu. Používají se především 

tam, kde je kladen důraz na vysokou trvanlivost betonu [7]. 

            

 

Obr. 6 Různé druhy betonu [12] 

Lehké betony, jsou známy především jako izolační či výplňové, protože mají nižší 

objemovou hmotnost a tím lepší tepelně izolační vlastnosti. Lehké betony, vyrobené 

z pórovitých kameniv lze použít pro konstrukční účely. 

 Lehké pórovité betony jsou především vyráběné z průmyslových odpadů, jako jsou 

zpěněné strusky, granulované strusky, agloporit a další. Průmyslový odpad se tedy nemusí 

odkládat na skládky, kde znečisťuje ovzduší a půdy. Tato výroba je z ekologického hlediska, 

velice příznivá. 

 Lehké betony lze rozdělit podle účelu na [11]: 

 izolační betony 

 izolačně nosné betony 

 lehké konstrukční betony 

A také se dají rozdělit podle struktury na: 

 pórovitá- mikropority a makropority 

 mezerovité 

 hutné 
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4.4.1. Izolačně nosné betony 

V těchto betonech se místo přírodního drceného či těženého kameniva používá 

pórovitých kameniv. Na obrázku 7 je zobrazen typ vegetační střechy z izolačního pórovitého 

kameniva. Tyto betony mívají mezerovitou nebo částečně mezerovitou strukturu.  Jako plniva 

se nejčastěji využívají tato pórovitá kameniva [11]: 

 zpěněná struska 

 keramzit  

 agloporit 

 

 

Obr. 7 Vegetační střecha [12] 
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5. STAVEBNÍ HMOTY 

Na stavební hmoty se dnes také pohlíží z hlediska působení na životní prostředí a také 

z pohledu ekonomického.  

V minulosti byly přírodní zdroje chápány, jako nevyčerpatelné, proto se průmyslový 

odpad dále nezpracovával a končil většinou na skládkách. V součastné době se hledají 

možnosti jak využívat tento odpad co nejefektněji a nejšetrněji, vzhledem na životní prostředí 

a snížení ekonomických nákladů. 

 Značné množství průmyslového odpadu, je možné ve stavebnictví použít jako pojiva, 

přísady a plniva pro výrobu lehkých a lehčených umělých kameniv, do betonu, betonových 

výrobků, cementu a suchých směsí apod. Takto můžeme použít různé druhy slévárenských 

písků, strusek z hutního průmyslu, kaly, odpadové jíly a další [13]. 

 Z technologického, ekonomického a environmentálního hlediska je využití odpadního 

materiálu jako druhotné suroviny velice přínosné. Většinou odpady nahrazují primární 

surovinu, ale také se cíleně přidávají do technologií, kvůli svým vlastnostem, které mohou 

zlepšit parametry stavební hmoty, proti primárním surovinám.  

 U betonu může být obsaženo až 75% odpadního materiálu ve formě kameniva. 

Strusky a produkty spalování umožňují snižovat obsah cementu v betonech, bez toho aby byla 

ovlivněna jeho pevnost [14]. 

5.1. Strusky 

 Ve stavebnictví se především používá vysokopecní struska, která představuje ztuhlý 

roztok neželezných kovů a dalších složek, vznikají při výrobě surového železa. Využívají se 

hlavně jako kamenivo do betonu, přidává se do cementářských slinků při výrobě 

železoportlandského cementu, ke stavbě vozovek a kolejových loží. Používá se v jemně 

mletém stavu pro přípravu silikátových nátěrových hmot, kde zvyšuje mikrotvrdost a 

obrusnost, bez toho aby byla zhoršena mrazuvzdornost, propustnost pro vodní páry, 

vodotěsnost a difuze    . Jemně mletá struska je z ekonomického hlediska velice výhodná 

jako náhrada za přírodní křemičitý písek. 

Ocelárenská struska má podobné využití jako vysokopecní. Vyznačuje se 

proměnlivým chemickým složením a může obsahovat více škodlivých látek než struska 

vysokopecní. Používají se především v dopravním stavitelství a příbuzných oblastech [14]. 
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5.1.1.  Využití v zahraničí 

Strusky se ve stavebnictví uplatňují jako hydraulická složka v betonových směsích ke 

zvýšení odolnosti proti agresivnímu prostředí. 

 V zahraničí je známo využívání mleté vysokopecní strusky např. při výrobě základů 

pod jednu z největších vysokých pecí v Evropě – v hutích Redcar. 

 Ze směsí portlandcementu a 50% mleté strusky patří mezi významné stavby v Anglii 

několik jaderných elektráren, např. Hartlepool. 

 Ocelárenská struska se v Německu využívá ve stavebnictví, část strusky zůstává 

v oběhu oceláren a využívána je také jako hnojiva. Pouze necelých 17% se skládkuje.  

 Spojené státy americké využívají strusky jako vysokopecní tak ocelářské jako 

kamenivo do betonu, pro dopravní a inženýrskou výstavbu, k výrobě cementu, speciálních 

směsí a jako materiál pro terénní úpravy. 

 Jedním z největších výrobců tepelné izolace na bázi minerálních vláken, které se 

vyrábí z taveného čediče, skleněných vláken a vysokopecní strusky je Saint- Gobain Orsil, 

sesterská firma společnosti Rigips, Rockwool nebo Nobasil [15]. 

5.1.2. Izolační hmoty 

První snaha vyrobit izolace na bázi tavení hornin a jejich rozvláknění byla 

uskutečněna v roku 1840 ve Walesu, ale až v roce 1871 byla průmyslově vyráběna 

v Německu. Základní surovinou byla vysokopecní struska, ovšem postupem času se tavil 

čedič, diabas i jiné kompaktní a těžké vyvřelé horniny, k nim se struska začala jen přidávat 

v malých příměsích [16]. 

 Máme celou řadu skupin materiálů, ze kterých se dá vyrobit tepelná izolace. Jedná se o 

skupiny, jako vláknité materiály, pěněné silikáty, minerální materiály a mnoho dalších. V této 

práci se zaměříme na tepelnou izolaci z minerálních materiálů, které se označují jako 

minerální vlna [17]. 

 Minerální vlna se vyrábí v kupulových pecích, kde se nechá vytékat tenký pramínek 

horké lávy na rychle rotující chlazené kotouče, které slouží k rozvlákňování. Vlákna po 

ochlazení proudem vzduchu se ukládají na dopravníkový pás, následuje zpracování materiálů 

na požadované tvary. Blokové schéma výroby minerální vlny je zobrazen na obrázku 8 [17]. 
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Obr. 8 Schéma výroby minerálních vláken [17] 

 Minerální vlna je nejrozšířenější tepelně izolační materiál na trhu, předností je vysoká 

požární odolnost. Používá se především jako: 

 izolace parovodů a potrubí 

 izolace kotlů a pecí 

 používá se jako požární izolace pro zvýšení požární odolnosti nosných 

částí stavebních konstrukcí 

Minerální vlnu, lze rozdělit na základní 3 typy, podle vstupní suroviny, při výrobě 

[17]: 

 čedičová vlna 

 strusková vlna 

 skelná vlna 

 

5.2. Popely a škváry 

Odpad z elektrárenských a teplárenských provozů vzniká spalováním uhlí. Jsou to 

popely, popílky a škváry. Vznikají při teplotách okolo 1200 – 1700 °C. 
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Ve světě jsou produkty spalování běžně využívány, když mají vhodné technologické a 

ekologické vlastnosti. V České republice se využívá přibližně 10- 15 % popílků. 

Popílky, popely a škváry se používají podle svých vlastností při výrobě betonů a 

betonových výrobků, v cementářské výrobě, do cementu, umělého kameniva, konstrukční 

vrstvy silnic, pro stavební násypy a další. 

Jedním z problému s využíváním popílků, popelů a škváry ve stavebnictví jsou jejich 

různorodé vlastnosti, které jsou ovlivněny kvalitou uhlí, typem kotlů a dalšími podmínkami 

vzniku [15]. 

Zpracování odpadů vzniklých v průmyslových odvětvích, je znázorněno na obrázku 9. 

5.2.1. Využití v zahraničí 

 V zahraničí se nejvíce spotřebovává popílek při výrobě betonů. 

 V Nizozemsku se přidává umělé kamenivo z popílku do lehkého betonu. Využívá se 

20 % celkové produkce popílku k tomuto účelu. 

 Ve Velké Británii, firma Cemex UK Operations produkuje syntetické kamenivo 

s použití popela, který vzniká jako vedlejší produkt z uhelného hořáku elektrárny. 

 V Indii se zkoumala možnost výroby pórovitých cihelných dlaždič z popílků a 

mramorových prachů. 

 Spojené státy americké používají popel a popílek při výrobě betonových směsí jako 

jsou pěnobetony a pórobetony, lehké betony, při výrobě minerálních vláken, lepidel, jako 

výplně masivních staveb. 

 V Německu pro vnitřní obložení horkovodní nádrže, byl použit místo nerezové oceli 

vysokopevnostní beton s příměsí popílku a křemičitanových úletů. Následující zkoušky 

ukázaly, že hutnost tohoto betonu je 6 – 7 krát vyšší než u normálního betonu [15].  
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Obr. 9 Zpracování odpadů [14] 
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6. VYUŽITÍ STRUSKOTVORNÝCH LÁTEK JAKO 

RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ 

 V této části jsou informace o možném využití struskotvorných látek, jako 

recyklovaného materiálu ve světě a v České republice. 

6.1. Dánsko 

Tato země má 3 kategorie, do kterých dělí recyklované materiály. U všech kategorii je 

přesně dáno, za jakých podmínek a na jakých místech mohou být používány. Posuzovány jsou 

i ve vztahu k umístění vozovky, kvůli možné blízkosti pramenů pitné vody, sladké vody, 

slané vody a nádrží pitné vody. Škodlivé látky a jejich koncentrace se posuzují z výluhu. 

 V kategorii 1, nesmí překročit výluh z materiálů stanovené limity obsahu olova, 

kadmia, zinku, manganu, mědi, rtuti, chloridů. 

 V 2 kategorii můžou být mírně překročeny koncentrace prvků, prvky jsou stejné jako u 

kategorie 1. U kategorie 3, materiály vysoce překračují tyto limity. 

 Materiály patřící do 1 kategorie se používají bez omezení a nepotřebují žádné 

schválení k použití. Materiály spadající do 2 kategorie se nesmí používat blíže než 20 metrů 

od pitné vody, nesmí se používat v nezpevněné vrstvě s větší mocností než 0,3 metru či ve 

vrstvě s větší mocností než 1 až 2 metry pod dlážděným povrchem. Kategorie 3 se musí prvně 

komplexně přezkoumat a pak se až může používat. 

6.2. Nizozemsko 

Rozděluje materiály pro opětovné použití do dvou kategorií, zkoumá je z hlediska 

emisí a složení vybraného vzorku. Emise se hodnotí na základě maximálního množství 

vybraných anorganických složek, které se mohou rozptýlit do povrchových vod a půdy bez 

následků zvýšené zátěže. 

 V kategorii 1. jsou jen ty materiály, které nepřekračují žádné ze stanovených limitů, 

používají se bez ochranných opatření. V 2. kategorii jsou takové materiály, které nepřekračují 

schválené hodnoty obsahu organických složek, ale limity pro anorganické složky bez použití 

ochranných prostředků nesplňují. Využity mohou být tyto materiály jen pokud jsou 

technologicky izolovány a výsledné hodnoty nepřekročí stanovené limity. 
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6.3. Německo 

Německo, klade důraz na ochranu spodních vod. Z pohledu na životní prostředí 

zahrnuje nakládání s recyklovanými materiály k určení kvality a kvantity posuzovaných 

materiálů, určení recyklačního schématu nebo vhodné metody nakládání, určení a porovnání 

emisí z recyklovaného schématu a metody nakládání. 

Pomocí výluhových testů se určují emise recyklovaných materiálů. Test je z části 

zaměřen na nové recyklované odpady, hodnotí se technické a ekologické vlastnosti, 

především na dopad na kvalitu odpadních vod. 

6.4. Česká republika 

Upravuje použité recyklované materiály podle zákonu o odpadech 185/2001 Sb., který 

zahrnuje definice těchto pojmů: 

 úprava odpadů- každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, 

využití, odstraňování neb za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich 

nebezpečných vlastností, 

 nakládání s odpady- jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování, 

 materiálové využití- náhrada prvotních surovin, látkami získanými z odpadů, které 

lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů 

k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

Před začátkem používaní recyklátu musí být podle zákona prokázáno, že nemá 

nebezpečné vlastnosti, v zákoně uvedené a takové vlastnosti, které ohrožují zdraví a životní 

prostředí. Recyklát nesmí dále obsahovat ani látky, které působením klimatických vlivů mění 

svůj objem, pevnost nebo tvar. 

Technické požadavky na recykláty používané ve stavbě a rekonstrukci pozemních 

komunikací v České republice určují normy, ČSN 736133- Navrhování o provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací a ČSN 736121-30- Stavba vozovek. 

 Betonové recykláty se určují podle normy ČSN 721512- Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Z pohledu technických požadavků se drcené kamenivo posuzuje a dělí na úzké a široké 
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frakce v požadovaných kvalitách. Směsný recyklát se podle obsahu prachových částic, 

zrnitosti a technických požadavků roztřiďuje do kvalitativních tříd. 

 Struskové kamenivo a produkty z něho jsou možné použít pro výrobu stabilizovaných 

podkladních vrstev vozovky, nestmelených vrstev vozovky, ložních, obrusných a podkladních 

vrstev vozovky z asfaltových směsí, nátěrů mikrokoberců a vozovek, s ohledem na ochranu 

životního prostředí. Využívání struskového kameniva podle zrnitosti zobrazuje přehledně 

tabulka 3 [18]. 

Tab. 3 Využití struskového kameniva [18] 

Konstrukční vrstva vozovky Frakce [mm] 

Asfaltové směsi 4-8, 8-11, 11-22 

Podkladní vrstvy 0-8, 0-16, 0-32, 0-45, 0-63 

Zemní těleso 0-250 

 

Mineralogické a chemické složení strusky musí být takové, aby struskové kamenivo 

bylo nerozpadavé. Hlavní část na rozpadavosti strusek tvoří poměr mezi oxidem vápenatým a 

oxidem křemičitým [19]. 
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7. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Při stavbě pozemní komunikace můžeme uplatnit celou řadu recyklovaných materiálů. 

Tyto materiály musí splňovat požadavky na vlastnosti stejně, jako při používání primárního 

materiálu. U recyklovaných materiálů byla potřeba stanovit nové metodologie k vytvoření 

databází technických parametrů některých recyklátu. U těchto materiálu se musí zkoumat 

jejich chemické složení a riziko vylučování škodlivých látek do ovzduší a půdy [18]. 

7.1. Materiály v pozemní komunikaci  

Materiály, které nacházejí uplatnění při stavbě silnic do násypů těles, základových a 

podkladových vrstev. Jsou materiály jako různé druhy strusek, slevárenské písky, beton, 

těžební odpad apod. Možnosti použití těchto materiálů je přehledně uvedeno v tabulce 4.  

Tab.4  Použití recyklovaných materiálů [18] 

Materiál Možnosti použití 

Vysokopecní struska Příměs do betonů a cementů, hydraulické pojivo, obrusná 

vrstva,místo kameniva,podkladová vrstva 

Uhelný popel Příměs do asfaltů, násyp 

Uhelný létavý popílek Příměs do cementů, stavební pojivo, výplň betonu, 

hydraulické pojivo, násyp 

Létavý popílek z tepelných elektráren Příměs do cementů, výplň betonů a asfaltů 

Neželezná struska Zrnitý základ 

Ocelářská struska Živičné směsi, povrchová úprava, výroba cementu, místo 

kameniva, zrnitý základ 

RAP- obnovený asfaltový kryt vozovky Recyklace asfaltu za studena,živičné pojivo, obrusná 

vrstva, podkladová a základová vrstva 

Drcený beton Zrnitý základ, nevázané dopravní cesty, násyp, podkladová 

vrstva 

Kultivovaný beton Přísada pro úpravu cementů, příměs do hydraulických 

pojiv 

Stavební a demoliční odpad Místo kameniva, podkladová vrstva 

Jemně drcený beton Místo písku v podkladové vrstvě 

Důlní odpad Rozdrcený v nestmelených vrstvách 

Těžební odpad (hlušina) Černá břidlice- násypy, červená- podkladová vrstva 

vozovek 

Slévárenský písek Místo písku a štěrku 

Plasty Pojivo asfaltu, lehké plnivo 



34 

 

ŽUCHOVÁ, Pavlína. Recyklace strusek hutní prvovýroby pro využití ve stavebnictví, 2013. 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra neželezných kovů, 

rafinace a recyklace. 

Prostředí pozemních komunikací znázorňuje obrázek 10, ze kterého je zřejmé, že 

pozemní komunikaci musíme chápat komplexně, tedy nelze ji brát po jednotlivých částech. 

 

Obr. 10 Prostředí pozemní komunikace [18] 

 

7.2. Stavba pozemní komunikace 

 Stavba pozemní komunikace se dá přirovnat k jakékoliv stavbě, stavebního objektu. 

Silnice se skládají z jednotlivých vrstev, konečná vrstva je z jemného asfaltu. Hlavní roli při 

stavbě silnic je správné vybudování jednotlivých vrstev silnice. Jednotlivé vrstvy jsou 

zobrazeny na obrázku 11. 
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Obr. 11 Příčný řez dálničním tělesem [20] 

 Technické požadavky na konstrukční vrstvy, jako jsou asfaltové souvrství a podkladní 

vrstvy určuje dokumentace stavby. 

 Pro asfaltové směsi se musí použít, takový materiál, který zajistí požadavky asfaltu. 

Jedná se hlavně o požadavky, jako odolnost proti trvalým deformacím, tuhosti, trvanlivosti a 

odolnosti prosti změnám prostředí. 

 Frakce kameniva musí odpovídat předpisům, kvůli dosažení požadované zrnitosti pro 

určitý druh a typ asfaltových směsí [21]. 

 V součastné době se setkáváme s problémem ohledně bobtnající strusky, která se dere 

z podloží staveb, tím ničí vše co stojí na ní. V Moravskoslezském kraji se bobtnající struska 

projevila na dálnici D1, která se v důsledku začala vlnit. Další stavby, které jsou díky 

bobtnající strusce ochromeny jsou vstupní hala Fakultní nemocnice v Ostravě, stará část 

nákupního centra Avion Shopping Parku, kanalizace ve Staré Vsi a mnoho dalších.  

 Struska, která byla použita pro tyto stavby, měla neodpovídající chemické složení, 

proto když byla vystavená přírodním vlivům, začala bobtnat [22]. 
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8. ZÁVĚR 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo řešit problematiku recyklace strusek hutní 

prvovýroby pro využití ve stavebnictví. Z různých literárních a informačních zdrojů jsem 

provedla rešerši k dané problematice o využití strusek ve stavebnictví. 

 Po zhodnocení literárních údajů vyplývá, že mnohé státy Evropské unie i Česká 

republika využívají struskové materiály při stavbě budov a infrastruktury.  

 V součastné době se velmi dynamicky rozvíjí výrobní technologie, při metalurgické 

prvovýrobě. Hlavním záměrem je recyklace odpadních materiálů – materiálová, energetická a 

součastně i recyklace surovinová. 

 V úvodní části bakalářské práce jsem definovala pojem hutní strusky a jejich 

charakteristiku. Dále jsem rozdělila stavební materiály obsahující strusky, podle materiálu a 

zpracovatelských metod. 

 Podrobněji jsem se zabývala využíváním struskového kameniva při zhotovování 

infrastruktury. 

 Uvádím zde i elektrárenské popílky a škváry, jako druh odpadu, který vzniká při 

spalování uhlí. 

 Ve zpracované bakalářské práci jsou poznatky o technologiích zpracování strusek 

hutní prvovýroby různými procesy. Mnohé z nich jsou často využívány v průmyslu, 

především ve stavebnictví. 
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