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Abstract 
 The contribution presents results that follow from research of blast furnace slag 
products utilisation in production of concretes for road construction applications. In the first part 
it briefly characterizes the materials utilised in production of concrete. The strength of concrete 
is defined together with tests used for its characterisation. Especially the concrete utilised in road 
engineering is characterised, its different kinds and required strength properties. Pilot plant trials 
with production of concrete are described, in which only gravel, produced from blast furnace 
slag, grain sizes 0 – 4; 4 – 8; 8 – 16 mm, was used. Specifics of use of blast furnace slag gravel 
and the other materials of concrete mixture were defined. Large scale research, related to 
portions of blast furnace slag gravel fractions, quantity and kind of utilised cement and quantity 
of water added to the mixture, was performed. On the basis of results three concrete mixtures 
were specified that produced concretes with the best values of strength properties. Suitability of 
use of concretes, produced with utilisation of blast furnace slag gravel, for road engineering is 
discussed. Only the concrete produced from mixture no.2, meets the demands of road 
communications of the 1st and 2nd class. The concretes made form the next two mixtures do not 
meet the strength values defined by the standard and their utilisation is mostly for construction 
of local or in – factory communications. Suitability of use of concretes, produced with utilisation 
of blast furnace slag gravel for other, less demanding construction applications, is mentioned. 
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Abstrakt 
 Príspevok prezentuje výsledky, získané pri výskume použitia výrobkov 
z vysokopecnej trosky pri výrobe betónov pre cestné aplikácie. V prvej časti sú stručne 
charakterizované materiály, používané pri výrobe betónu. Je charakterizovaná pevnosť betónu 
a skúšky, používané na definovanie tejto pevnosti. Zvlášť je charakterizovaný betón, používaný 
v cestnom staviteľstve, jednotlivé druhy a požadované pevnostné vlastnosti. Sú popísané 
poloprevádzkové pokusy s výrobou betónu, kde ako štrk bol použitý len štrk, vyrobený 
z vysokopecnej trosky, zrnitosti 0 – 4; 4 – 8; 8 – 16 mm. Sú definované špecifiká použitia 
vysokopecného štrku aj ostatných materiálov betónovej zmesi. Bol urobený rozsiahly výskum, 
týkajúci sa podielu jednotlivých frakcií vysokopecného štrku, množstva a druhu použitého 
cementu, potrebného množstva vody. Na základe výsledkov boli špecifikované tri betónové 
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zmesi, ktoré produkovali betón s najlepšími hodnotami pevnostných vlastností. Vhodnosť 
použitia betónov, vyrobených s využitím vysokopecného štrku, pre cestné staviteľstvo je 
diskutovaná. Len betón, vyrobený zo zmesi č.2, spĺňa nároky pre cestné komunikácie I. a II. 
triedy. U ďalších dvoch zmesí betóny úplne nedosahujú hodnoty pevnosti, stanovené normou 
a ich použitie je skôr pre miestne alebo vnútrozávodné komunikácie. Vhodnosť použitia 
betónov, vyrobených s využitím vysokopecného štrku, pre iné, menej náročné stavebné 
aplikácie, je zdôraznená. 
  
 

Úvod 
 Už v 16. storočí, keď sa rozbehla výroba surového železa v drevouhoľných vysokých 
peciach v Anglicku a ďalších krajinách západnej Európy, vysokopecná troska sa začala chápať 
nie ako odpad, ale ako materiál, vhodný pre iné aplikácie. Je známe, že mnohé cesty v Anglicku, 
vybudované v 16. storočí a ďalších, majú podklad práve z drvenej vysokopecnej trosky. Človek 
dostal do rúk materiál, zložením a vlastnosťami veľmi podobnými prírodnému kamenivu. Tento 
materiál mal na rozdiel od prírodného kameniva rovnomerné vlastnosti, pretože vznikol 
z taveniny s homogénnym charakterom, ktorá sa vytvorila vo vysokopecnom procese. 
 Z hľadiska chápania modernej metalurgie je neprijateľné, aby sa tento „materiál pre 
mnohé spôsoby použitia“ nevyužíval a ukladal na skládkach. Dlhoročné výskumné úsilie 
hutníckych špecialistov na celom svete, ktoré začalo už v 19. storočí, malo výsledok v rôznych 
spôsoboch spracovania a následného zužitkovania vysokopecnej trosky. Výroba cementu, cestné 
staviteľstvo, výroba ľahčených stavebných materiálov sú len príkladmi týchto spôsobov. Časť 
vysokopecnej trosky sa realizuje ako vysokopecný štrk, materiál, ktorý procesom pomalého 
ochladzovania získal kryštalickú formu štruktúry. Vysokopecný štrk je akceptovaný ako tzv. 
umelé kamenivo pri výrobe betónu, táto akceptácia však nie je jednoznačná. Cieľom práce, 
popísanej v tomto príspevku, bolo presvedčiť, že je možné vyrobiť betón s vysokými hodnotami 
pevnostných vlastností, keď ako jediné kamenivo bol použitý vysokopecný štrk. 
 
 

Výroba a hodnotenie betónu 
 Na výrobu betónov bola využitá vysokopecná troska – štrk, produkt Třineckých 
železiarní. Štrk sa vyrába pomalým chladením tekutej vysokopecnej trosky, pričom vzniká 
kryštalická hutná troska, ktorá sa drvením spracúva na kamenivo požadovaných frakcií. 
 Toto kamenivo, ak má byť použité pre stavebné účely, musí mať predpísané chemické  
zloženie, nesmie byť rozpadavé. 
 Na výrobu betónov sa najčastejšie používajú frakcie 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16 mm.  
 Receptúry sú zostavované z kameniva (vysokopecný štrk), cementu, vody a tiež z 
plastifikátorov. Plastifikátor sa dávkuje v množstve 0,8 % z hmotnosti cementu. Voľba cementu 
je podľa použitia betónu a požiadaviek na vlastnosti betónu.  
 Vzorky betónovej zmesi sa miešajú v laboratóriu, v 250 l bubnovej miešačke. 
Dávkovanie zložiek zmesi je v poradí : 1. kamenivo, 2. cement, 3. voda. Orientačná dávka vody 
sa počas miešania upravuje, aby bola dodržaná požadovaná spracovateľnosť 15 mm sadnutia 
kužeľa Abrams. Sadnutie kužeľa sa mení podľa vyrábaného druhu betónu. Plastifikátor je 
dávkovaný v požadovanom množstve spolu s vodou. 
 Hodnotenie betónových zmesí a stvrdnutého betónu je veľmi dôležité pri návrhu 
nových druhov betónov.  
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 Hodnotenie betónových zmesí popisujú normy a na hodnotenie sú používané rôzne 
druhy skúšok. Ako príklad je možné uviesť stanovenie spracovateľnosti betónovej zmesi, skúšku 
sadnutia kužeľa atď. 
 Medzi skúšky stvrdnutého betónu patria chemický rozbor betónu, stanovenie pevnosti 
v tlaku, v ťahu a v ťahu za ohybu. 
 Skúška sadnutím je vhodná na stanovenie zmien konzistencie betónu, ktoré 
zodpovedajú výške sadnutia medzi 10 mm a 200 mm. Mimo týchto hodnôt je meranie výšky 
sadnutia nevhodné a na stanovenie konzistencie sa majú použiť iné metódy.  
 V prípade, že sa výška sadnutia po jednej minúte po odformovaní naďalej mení, nie je 
táto skúška vhodná na určenie konzistencie. Metóda nie je vhodná pre betón, ktorého maximálne 
zrno kameniva je väčšie ako 40 mm.  
 Podstata skúšky je v tom, že čerstvý betón sa zhutní vo forme, ktorá má tvar dutého 
zrezaného kužeľa. Po zdvihnutí zrezaného kužeľa je výška sadnutia betónu mierou konzistencie 
betónu [1].  
 Norma STN EN 12390-1 pre stanovenie pevnosti stvrdnutého betónu špecifikuje tvar, 
rozmery a dovolené odchýlky vyrobených betónových skúšobných telies kocky, valca a hranola 
a požiadavky na formy pre ich zhotovenie [2].  
 Norma STN EN 12390-2 uvádza metódy pre výrobu a ošetrovanie skúšaných telies 
pre skúšky pevnosti. Zahrňuje prípravu a plnenie foriem, zhutňovanie betónu, zarovnanie 
povrchu, ošetrovanie a dopravu skúšobných telies [3].  
 
 

Pevnosť betónu  
 Pevnosť betónu je jeho najdôležitejšou mechanickou vlastnosťou a vyjadruje odpor 
betónu proti zmene jeho tvaru a proti jeho porušeniu pôsobením vonkajšieho zaťaženia. Závisí 
od mnohých výrobných činiteľov, napr. od kvality a vzájomného pomeru miešania jednotlivých 
zložiek, od hutnosti a technológie výroby betónu a od teploty prostredia. Pevnosť betónu časom 
rastie a prírastok na pevnosti betónu uloženého v normálnych podmienkach možno zaznamenať 
aj po desiatich rokoch.  
 Pevnosť v tlaku fcc je najdôležitejší druh skúšky pevnosti betónu a skúša sa na 
kockách (kocková pevnosť), valcoch (valcová pevnosť) a hranoloch (hranolová pevnosť). 
Skúšobné telesá sa zámerne získavajú vo formách alebo sa získavajú vývrtmi z konštrukcií. 
Skúšobné telesá základných rozmerov sú kocky s hranou 150 mm a valce s priemerom základne 
150 mm a výškou 300 mm. Hodnoty pevnosti v tlaku sa pohybujú od 5 do 60 MPa, pri použití 
zvláštnych technológií možno dosiahnuť podstatne vyššie pevnosti [4].  
 Podľa pevnosti sa betóny delia do tried. V súčasnosti sa podľa platnej STN 73 2400  
betón delí na 14 tried od B 5 do B 60, kde pojem trieda betónu označuje kvalitu betónu podľa 
kockovej pevnosti a číselná hodnota triedy vyjadruje zaručenú kockovú pevnosť betónu Rbg v 
MPa vo veku betónu 28 dní. Zaručená kocková pevnosť betónu je pevnosť tlaku betónu zistená 
na kocke s hranou 150 mm, ktorá sa dosahuje štatistickou zárukou 0,95 [5].  
 Pevnosť v ťahu pri ohybe f

cf 
– zisťuje sa na trámcoch 150/150/600 mm alebo 

100/100/400 mm zaťažovaných ohybovým momentom vyvodeným dvoma osamelými 
bremenami v tretinách trámca podopretého na oboch koncoch. 
 
 

Cestný betón pre cementobetónové kryty vozoviek 
 Požiadavky na cestný betón sú obsiahnuté v normách STN 73 6123: 1996, STN ISO 
4103: 1995 [6] 
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 Betón musí byť odolný voči účinkom mrazu, rozpúšťacích solí, dynamickým 
účinkom a obrusovaniu, s vysokou pevnosťou v ťahu pri ohybe. Je vhodný na stavbu 
betónových vozoviek.  
 Na výrobu cestného betónu sú v závislosti od miesta výroby používané nasledovné 
certifikované suroviny: 

• Prírodné hutné ťažené kamenivo frakcie 0-4, 4-8, 8-16 
• Cement CEM I 42,5 N 
• Plastifikačné prísady Betofluid alebo Berament NE 1, prevzdušňovacie prísady Poralan 

alebo Berapor S1 
  Typy cestných betónov a spôsoby ich použitia sú v tab.1. Požiadavky na 
vlastnosti cestného betónu sú v tab.2. 
 
Table 1 Types of concretes for road engineering and ways of their use 

Označenie Vhodnosť použitia 

CB II 
Na zhotovovanie cementobetónových krytov vozoviek ciest I. triedy 
a miestnych komunikácií funkčnej triedy A2. Tento betón je vyrábaný 
v konzistencii S1, teda nie je vhodný pre dopravu v autodomiešavačoch 

CB III 
Na zhotovovanie cementobetónových krytov vozoviek ciest II. a III. triedy 
a zberné miestne komunikácie a parkoviská pre nákladné automobily. Je 
vyrábaný v konzistencii S2. 

CB IV 
Na zhotovovanie cementobetónových krytov vozoviek miestnych 
komunikácii, účelových komunikácií a parkovísk pre osobné automobily. 
Je vyrábaný v konzistencii S2 

 
 
          Table 2  Demands for properties of concrete used for road engineering 

 Požiadavka STN EN Priemerná hodnota 

Pevnosť betónu v ťahu za 

ohybu v N/mm2 
≥4,0 4,15 

Pevnosť betónu v tlaku 

na zlomkoch trámov 

v N/mm2 

≥28,0 29,5 

Konzistencia čerstvého 

betónu v ťahu za ohybu 

v mm sad. kužeľa  

S1      S2 

   min.10       40 

   max.40      90 

S2 

min. 60 

max. 85 

Obsah vzduchu 

v čerstvom betóne v % 
min. 5 5,6 

S1 – stupeň sadnutia kužeľa 10 – 40 mm 
S2 – stupeň sadnutia kužeľa 50 – 90 mm 

 
 

Poloprevádzkové pokusy s výrobou cestného betónu 
 Vstupná požiadavka výskumu bola výroba cestného betónu za pomoci nahradenia 
prírodného kameniva vysokopecným štrkom. Prvým krokom bolo nájdenie normy, ktorá 
popisuje cestný betón.  Normy STN 73 6123: 1996, STN ISO 4103: 1995 udávajú, aký druh 
a frakcie kameniva je potrebné použiť. Tiež popisujú, aký druh cementu, plastifikačných a 
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prevzdušňovacích prísad je nutné použiť. Norma určuje aj hodnoty, ktoré je nutné dosiahnuť pri 
hodnotení kvality daného betónu za daný čas, a to 7, 28, 60 a 90 dní, napr.: pevnosť betónu 
v ťahu za ohybu, pevnosť betónu v tlaku na zlomkoch, konzistenciu čerstvého betónu v ťahu za 
ohybu atď.  
 Ako predpisuje norma, na výrobu cestných betónov sa používa cement CEM I 42,5 N, 
vysokopevnostný portlandský cement. Pre porovnanie bol na výrobu použitý aj cement CEM 
I 42,5 R, portlandský cement vysokej pevnostnej triedy s vysokými počiatočnými pevnosťami. 
Rozdiel medzi použitím cementu CEM I 42,5 N a CEM I 42,5 R podľa našich výsledkov po 7, 
28, 60, 90 dňoch nebol žiadny.  
 Pomer drobnej a hrubej zrnitosti kameniva bol určený pomocou Fullerovej krivky. 
Takto bol určený percentuálny pomer jednotlivých frakcií VP štrku. Ako kamenivo bol použitý 
100 % vysokopecný štrk s  frakciami 0-4, 4-8 a  8-16 mm. 
 Mikroštruktúra vzorky kameniva, zrnitosť 4 – 8 mm, je na obr. 1. Z obrázku je vidieť 
plná kryštalizácia analyzovaného kúsku vysokopecného štrku s výrazne vyvinutými časticami 
vápenatých kremičitanov, pravdepodobne na báze CaO.SiO2. 
 Ako zámesová voda pri výrobe betónu a ako ošetrovacia voda pri jeho tuhnutí 
a tvrdnutí bola použitá pitná voda. 
 Ako superplastifikátor bol použitý „Stachement 2000“ a ako prevzdušňovacia prísada 
„Microporan“. Množstvá pridávané do betónu určuje výrobca týchto prísad na danom výrobku.  
 Microporan 0,3-0,4 l na 1m3 

 Stacheman 2000  0,5% z cementu 
 

 
Fig.1 Microstructure of blast furnace gravel piece, grain size 4 – 8 mm 

 
 

 

Samotná výroba betónu  
 Množstvo zámesi (kamenivo, cement, voda) dané do miešačky bolo približne 95 kg, 
z čoho vzniklo cca 35 litrov betónu. Takéto množstvo betónu bolo postačujúce na výrobu 
požadovaného množstva skúšobných teliesok: 3 trámce s rozmermi 100x100x400mm a 3 kocky 
s rozmermi 150x150x150mm.  
 Navážené množstvo kameniva a cementu sa vysypalo do miešačky a nechalo 
premiešať jednu minútu. Po premiešaní bolo do zámesi pridané požadované množstvo vody, 
plastifikačné a prevzdušňovacie prísady.  Celá zámes bola premiešavaná ešte 30 minút. Po 
premiešaní bola odobraná skúšobná vzorka na určenie sadnutia kužeľa (S2 50 – 90 mm). Po 
dosiahnutí požadovaného sadnutia boli naplnené skúšobné formy, ktoré sa nechali tuhnúť. Vo 
forme tuhli 24 hodín a po odformovaní boli ponorené do vody. Vzorky tuhli vo vode až do času, 
kým  ich nebolo potrebné dať na skúšku, a to po 7, 28, 60, 90 dňoch, obr.2,3,4,5.  
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     Fig.2 Test specimens – cubes, after de – moulding         Fig.3 Fracture surface of cube after compression strength test 

 
 

                     
                Fig.4 Prism after bending strength test                   Fig.5 Fracture surface of prism after bending strength test 

  
 

 Na nasledujúcich obrázkoch 6 a 7 sú prezentované mikroštruktúry, zistené na 
vzorkách, odobratých z betónu, vyrobeného zo zmesi č.2. 
 

                  
   Fig.6 Microstructure of concrete sample taken from cube    Fig.7 Microstructure of concrete sample taken from prism 
 
 

 Obrázky mikroštruktúr dokumentujú, že hlavnou zložkou v troskovom kamenive, 
vytvárajúcou matricu, je vápenatý kremičitan, pravdepodobne na báze monovápenatého 
kremičitanu. Pri pozornejšom skúmaní tejto matrice je vidieť, že pozostáva z dvoch zložiek 
podobného zloženia. Mikroštruktúra betónu, odobratého z kocky, dokumentuje aj prítomnosť 
ďalšej zložky vo forme tmavých jemných ihlíc. Ich zloženie by bolo možné zistiť na základe 
rentgenštruktúrnej difrakčnej analýzy, ak by ich množstvo bolo dostatočné vzhľadom k citlivosti 
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metódy. V matrici sa sporadicky vyskytujú aj jemné svetlé oxidické častice – RO fáza. Zrná 
kameniva sú viazané cementom – šedou väzobnou zložkou na zobrazení mikroštruktúry. 
 Jednotlivé pomery frakcií kameniva pre skúšobné zmesi sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke 3.  
 
   Table 3  Ratios of blast furnace gravel size fractions, used in tests 

0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 
% 
53,5 15,5 31 
63,5 12 24,5 
63,5 12 13,5 
75 8,5 9 
80 7 15 
70 10 20 
85 5 10 
60 10 22 
80 7 13 

 
 

 Používané množstvo cementu bolo cca 15 % z celkového množstva zámesi. 
Minimálne potrebné množstvo vody použitej do zámesi záviselo od vlhkosti kameniva. 
Hlavným parametrom pre správne množstvo vody použitej do zámesi je sadnutie kužeľa S 2 – 
50 až 90 mm (rozdiel ±20 mm). Prvé návrhy zloženia zámesí nepriniesli uspokojivé hodnoty 
vlastností vyrobeného betónu, ten bol vhodný len pre menej náročné aplikácie. Až ďalším 
navrhovaním a skúšaním sa dospelo k zloženiu zámesí, ktoré priniesli betón s pevnostnými 
hodnotami, vhodnými pre náročné cestné aplikácie. 
 V nasledujúcej tabuľke 4 sú uvedené výsledky normovaného hodnotenia betónov,  
u ktorých boli dosiahnuté najlepšie hodnoty pevnostných vlastností.  

 
             Table 4  Results of standardised evaluation of concrete strengths 

Zmesi Tlak   Ohyb 
 MPa 
 28 dní 60 dní 90 dní 28 dní 60 dní 90 dní 
č.1 11,5 13 17 2,8 2,6 3,3 
č.2 19,5 23,5 22,5 3,9 4,2 3,8 
č.3 12,3 15,5 16 

 

3 3,2 2,8 
 
 

 Ako je vidno z výsledkov testov, odstátim betónu už nedošlo k výrazným zmenám 
pevnostných vlastností. Hodnoty pevnostných vlastností narastali hlavne prvých 60 dní od 
výroby betónu. 
 
 

Návrh zloženia zmesí na výrobu cestného betónu 
 Množstvo drobného a hrubého kameniva bolo určené pomocou Fullerovej krivky. 
Množstvo vody bolo odčítané z tabuľky 5.  
 Celkové množstvo cementu bolo vypočítané pomocou množstva vody a vodného 
súčiniteľa (v/c). Na základe takto získaných údajov boli definované zloženia zmesí č.1, 2 a 3 pre 
výrobu betónov. Zloženia boli prepočítané pre výrobu 1 m3 betónu. V návrhu zloženia sú udané 
množstvá jednotlivých frakcií vysokopecného štrku (0 – 4 mm; 4 – 8 mm; 8 – 16 mm), 
množstvo cementu, množstvo vody (vypočítané aj upravené podľa požadovanej vlhkosti 
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kameniva), množstvá prídavkov Stacheman a Microporan. Konkrétne zloženia zmesí sú 
predmetom know – how Třineckých železiarní a v príspevku nie sú uvádzané. 
 
   Table 5  Relation of optimal amount of little gravel and batch water on maximum grain size D of gravel  

Ťažené kamenivo Drvené kamenivo 

Maximálne zrno 
kameniva D (mm) 

% drobného 
kameniva 

v celkovom 
množstve kameniva 

v absolútnom 
objeme 

Množstvo 
zámesovej vody na 

1 m3 betónovej 
zmesi (l) 

% drobného 
kameniva 

v celkovom 
množstve kameniva 

v absolútnom 
objeme 

Množstvo 
zámesovej vody na 

1 m3 betónovej 
zmesi (l) 

8 61 218 62 234 

16 48,5 194 53,5 210 

22 43 183 48,5 199 

32 38 171 44 187 

63 31,5 153 36,5 168 

125 27,5 136 32,5 151 

 
 

 Spracovateľnosť navrhnutých betónových zmesí sa nelíši od klasických zmesí, 
vyrobených s použitím prírodného kameniva. Zásadný rozdiel je v množstve použitej vody, keď 
nasiakavosť troskového štrku vyžaduje použitie väčšieho množstva vody. Konečnú kontrolu na 
dostatočné množstvo pridanej vody je potrebné urobiť na základe skúšky sadnutia. Potreba 
množstva pridanej vody závisí aj na pôvodnej vlhkosti používaného štrku. 
 Ako je vidieť z hodnôt pevnostných vlastností betónov, vyrobených z troch 
navrhnutých zmesí, betóny sú vhodné pre aplikácie pri stavbe ciest. Využitie zmesí č. 1 a 3 je pri 
stavbe komunikácií typu podnikových a miestnych ciest. Hodnoty pevnostných vlastností 
betónu, vyrobeného zo zmesi č.2, spĺňajú nároky pre jeho použitie pre náročnejšie aplikácie, 
teda pri stavbe komunikácií typu  ciest I a II. triedy. Je samozrejmé, že konečné rozhodnutie 
o použití hociktorého druhu navrhnutého betónu je možné urobiť až po overení daného betónu 
počas dlhodobej aplikácie priamo v teréne. 
 
 

Záver 
 Predložená práca prezentuje výsledky, získané pri výskume použitia výrobkov 
z vysokopecnej trosky pri výrobe betónov pre cestné aplikácie.  
 Práca sa týka výroby klasických cestných betónov, keď v betónovej zmesi bolo 
nahradené klasické prírodné kamenivo vysokopecným štrkom o frakciách 0 – 4; 4 – 8;   8 – 16 
mm. Bol urobený rozsiahly výskum, týkajúci sa podielu jednotlivých frakcií vysokopecného 
štrku, množstva a druhu použitého cementu, potrebného množstva vody. Na základe výsledkov 
boli špecifikované tri betónové zmesi, ktoré produkovali betón s najlepšími hodnotami 
pevnostných vlastností, určenými pevnosťou v tlaku (kocka) a pevnosťou v ťahu za ohybu 
(hranol). Návody na prípravu týchto betónov sú v texte práce. Betón, vyrobený zo zmesi č.2, 
spĺňa nároky na cestný betón pre cestné komunikácie I. a II. triedy s tým, že pevnosť v ťahu za 
ohybu je mierne prekročená, hodnoty pevnosti v tlaku sú mierne nižšie než normované. 
U ďalších dvoch zmesí betóny nedosahujú úplne hodnoty pevnosti, stanovené normou a ich 
použitie je skôr pre mieste alebo vnútrozávodné komunikácie. Normované hodnoty pevností 
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betónov pre bežné stavebné použitia sú dva až trikrát nižšie než hodnoty pre cestné betóny. 
V tejto oblasti použitie betónov, vyrobených z troskového štrku, nevytvára žiadne problémy. Je 
samozrejmé, že pred začiatkom používania navrhnutých betónových zmesí pre výrobu betónov 
je potrebné ich testovanie počas dlhšieho času v skutočných podmienkach záťaže kolesovou 
dopravou. 
 Riešitelia v práci neriešili otázky možného ovplyvňovania životného prostredia pri 
použití betónu, vyrobeného z vysokopecnej trosky. Neriešili ani otázky prípadnej degradácie 
vysokopecného štrku, hoci takéto otázky sa sporadicky v odbornej literatúre vyskytujú. 
Odpoveď na problém degradácie, ktorý vidíme len ako marginálny, by mohli dať dlhodobé testy 
in situ, ako je navrhované vyššie. 
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