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Abstract 
 The continuous increase of industrial waste production elicits greater demands on 
effective re-use of waste in order to enusre appropriate protection of environment. Various 
industries search for a way to minimize their waste outflow and, when impossible, the waste is 
used as raw materials for other production branches. Recycling and re-use of industrial wastes 
help conserve primary commodities and energy resources, puts off natural resources exhaustion 
and contributes to environmental protection; the latter is endangered by accumulation of waste, 
its high dustiness and pollution of streams stemming thereof.  
 This article deals with the effective usage of steel slags as replacements to natural 
aggregates in the making of concrete mixtures of varying qualities. Steel slag is a material of 
considerable rigor; it originates as a by-product of steel production. Fractions of natural 
aggregates of 4-8 mm and 8-16 mm were gradually replaced by steel slag. Within the research, 
four batches were made: three based on steel slag and a comparative one. The basic constitution 
of the test batches adhered to a 40:30:30 voluminous ratio of fine to coarse aggregate. A 
presentation of procedures for mixing the experimental batches and test body fabrication 
follows. Each experimental mixture is presented with records of its physical and mechanical 
qualities. Examinations of cone settling immediately after mixing and after 30 minutes of 
setting, cube compression strength after 3, 7, 14, 21, 28 and 90 days and prism compression 
strength after 28 days were performed. 
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Abstrakt 
 Stálý růst produkce průmyslových odpadů vyvolává nutnost ochrany přírodního 
prostředí a racionálního využívání všech odpadů. Průmyslová odvětví hledají způsob výroby bez 
odpadů nebo s malým odpadem a tam, kde toho nelze dosáhnout, řeší se zužitkování odpadů v 
jiných odvětvích výroby. Recyklace a zužitkování průmyslových odpadů šetří základní suroviny 
a energetické zdroje, oddaluje vyčerpání přírodních zdrojů a přispívá k ochraně životního 
prostředí, ohroženého akumulací odpadů, jejich vysokou prašností, kontaminací vodotečí a 
záborem půdy. 
 V příspěvku je řešena problematika efektivního uplatnění ocelárenských strusek, jako 
náhrady přírodního kameniva při výrobě betonových směsí různé kvality. Ocelárenská struska je 
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materiál o značné tvrdosti, vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli. Ocelárenskou struskou 
byly postupně nahrazeny frakce přírodního kameniva 4-8 mm a 8-16 mm. V rámci 
experimentálního výzkumu byly navrženy celkem čtyři záměsi. Z toho tři na bázi ocelárenské 
strusky a jedna záměs komparační bez obsahu ocelárenské strusky. Základní složení zkušebních 
směsí tvořil objemový poměr drobného kameniva ku hrubému 40:30:30. Dále je prezentován 
postup míchání experimentálních záměsí a výroba zkušebních těles. U všech experimentálních 
záměsí jsou prezentovány výsledky výzkumu fyzikálně mechanických vlastností. Byla 
provedena zkouška sednutí kužele ihned po zamíchání a po 30 min. tuhnutí betonové směsi, 
stanovení krychelné pevnosti v tlaku po 3, 7, 14, 21, 28 a 90 dnech stáří a hranolové pevnosti v 
tlaku ve stáří 28 dnů. 

 
 

1. Úvod 
 Snížení těžitelných zásob přírodního kameniva vede k přechodu na zvýšené používání 
kameniva drceného ve všech frakcích. Drcené kamenivo však má na fyzikálně mechanické 
vlastnosti betonu určitý vliv (zvýšena spotřeba cementu, což ve svém důsledku vede ke zvýšení 
objemových změn). Kromě toho vlastní výroba drceného kameniva je v porovnání s těženým 
kamenivem náročnější. V ekonomickém porovnání pak vychází cena za 1 m3 drceného 
kameniva 2,1 ÷ 2,2 krát vyšší. S přihlédnutím na tuto skutečnost bude se muset čím dál tím více 
nahrazovat úzkoprofilové přírodní kamenivo umělým nebo z druhotných surovin. 
 K výrobě betonu se spotřebovává cca 52 % kameniva a zbytek 48 % se používá pro 
podřadnější účely jako jsou podkladní vrstvy vozovek, násypy, zásypy apod. Dosavadní praxe 
mnohdy využívá těžené kamenivo pro záhozy potrubí, kanálů, podklady pro vozovky a dlažby, 
podkladní betony apod. V uvedených případech s ohledem na úsporu nedostatkového přírodního 
kameniva by se mělo výhradně používat kamenivo z průmyslového odpadu (struska, škvára, 
hlušiny apod.). Efektivní hospodaření s materiálem vede ke značnému rozšíření surovinové 
základny, je cestou k omezení materiálové a energetické náročnosti výroby a poskytuje 
významný přínos také v péči o životní prostředí. 
 Výroba oceli je vždy doprovázena vznikem odpadů, které znamenají pro celý výrobní 
proces buď vratný, dále použitelný materiál, nebo materiál v další výrobě nepoužitelný, ztrátový. 
Omezení množství tohoto ztrátového nevratného materiálu na minimální hodnoty je v současné 
době vzhledem k cenám vstupních surovin úkol velmi naléhavý. 
 Dnes jsou u nás odpady ocelárenské výroby jen velmi omezeně zpracovávány jako 
druhotné suroviny. Velké množství ocelárenské strusky je ukládáno většinou mimo závod a 
haldováno.  

 
 

2. Ocelárenská struska 
 Největší část vedlejších produktů výroby oceli tvoří ocelárenská struska. Tato struska 
je nezbytnou technologickou složkou výroby oceli a má z řady pohledů nezastupitelnou úlohu. 
Řadu z nich, jako například kovové vedlejší produkty a množství drobných odpadů (např. odpad 
z elektrod) lze opětovně zcela využít, u řady dalších je však nutné problematiku jejich využití 
řešit [1]. 
 Výskyt ocelárenské strusky se v závislosti na použité technologii a řadě dalších 
parametrů, jako je složení výchozí vsázky, množství přídavných struskoalkalických přísad apod. 
pohybuje v poměrně širokých mezích, uvádí se rozpětí od cca 60 do cca 250 kg na tunu surové 
oceli [2, 3]. 
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 Ocelárenská struska – je umělé kamenivo, vznikající při metalurgickém procesu, kde 
prostřednictvím aktivní strusky se odlučují nežádoucí příměsí. Základní strukturální složkou 
ocelárenské strusky jsou tuhé roztoky ortosilikátu s oxidy železa, manganu, hliníku a hořčíku, 
vázanými chemicky na oxid vápenatý.  
 V závislosti na povaze procesu a jeho průběhu se rovněž výrazně liší chemické 
složení vznikajících strusek a tím i jejich vlastností. Pomineme-li zanedbatelný podíl kyselých 
pochodů výroby oceli, představují ocelárenské strusky materiály bazické s rozdílným podílem 
dalších oxidů, zejména oxidů železa. Ocelárenská struska není směsí oxidů, ale je složitou 
soustavou, v níž lze indikovat více než 100 složek, které nelze mechanicky oddělit. Oddělit lze 
pouze kovové částice, které reálná struska obsahuje [2]. 
 V Třineckých železárnách, a.s. se v současné době vyrábí ocelárenská struska 
konventorová s vysokým obsahem CaO. Jedná se o pět druhů ocelárenských strusek:  

• STOK - konvertorová litá; 
• STOKAR - konvertorová litá z argonovací stanice; 
• STOKIR - konvertorová litá z chemického ohřevu oceli; 
• STOKLF - konvertorová litá z pánvové pece; 
• STOKVK - konvertorová litá z vakuovací komory. 

 Chemické složení výše uvedených druhů ocelárenských strusek je uvedeno v Table 1. 
 
Table 1  Steel-making slag chemical compound  

 
 
 

 Úprava ocelárenské strusky v Třineckých železárnách, a.s. se skládá ze dvou 
základních částí – drtírny s třídírnou a domílací mlýnice, které mohou zpracovávat jeden druh 
materiálu synchronizovaně za sebou, anebo dva druhy materiálu nezávisle na sobě. 
 Drtírna s třídírnou je vybavena dvěma odrazovými drtiči s množství okružování a 
získání drobných frakcí, hrubotřídičem, krátkými pětiplošnými a dlouhým tříplošným třídičem 
pro získávání hrubě nebo ostře tříděného materiálu, nadpisovou a několika násobnou bubnovou 
magnetickou  separací  s  vysokou  účinností  separace  kovových  podílů. Systém zásobníků pro 
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Fig.1 Modification scheme of steel slag; 1 – steel slag, 2 – hydraulic wheeled loader, 3 – crane with electromotor, 4 – receiving hopper with grate, 5 – input control conveyor 
scale, 6 – vibrating screen with grate (50 x 50 mm), 7 – belting macnetic separator, 8 – container Fe proportions > 300 mm, 9 – container for metal fractions from 
indicator, 10 – detector of metal, 11 – impact crushers, 12 – mogensen separator, 13 – drum macnetic separator, 14 – silo, 15 – vibrating separator of aggregate Hewith, 
16 – expeditionary silos for filing cars, 17 – street and bridge weigh, 18 – Mogensen separator, 19 silos of Fe, 20 – expeditionary silos for wags, 21 – silo of Fe granulate       
(200 m3), 22 – wags pusher 
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vagónové a automobilové dodávky umožňuje operativní změny dodávek, jednak dle vyráběných 
frakcí nebo rozdílných fyzikálně mechanických vlastností. Přehledné schéma drtící a třídící 
linky ocelárenské strusky je uvedeno na Fig.1. 
 Domílací mlýnice je vybavena dvěma kulovými mlýny a je oběhová. Skladovací 
kapacita meliva představuje 4-6 tis. tun a jeho dodávky je možno realizovat v RAJ vozech, 
autocisternou nebo balené v papírových pytlích. 

 
 

Materiál a metody 
3.1  Skladba betonových směsí na bázi ocelárenské strusky 
 Za účelem realizace experimentálního výzkumu byly navrženy 4 zkušební směsi 
(záměs 1 až záměs 4) s různou skladbou kameniva. 
 Použití ocelárenské strusky fr. 4-8 mm a fr. 8-16 mm bylo zkoušeno v kombinaci s 
přírodním těženým kamenivem fr. 0-4 mm z lokality Bohumín a přírodním drceným kamenivem 
fr. 4-8, 8-16 mm z lokality Valšov. 
 Základní složení zkušebních směsí tvořil objemový poměr drobného kameniva ku 
hrubému 40:30:30. 
 Záměs 1 sloužila jako komparační, jelikož neobsahovala žádnou frakci ocelárenské 
strusky. 
 U záměsi 2 byla provedena úplná náhrada střední frakce přírodního kameniva            
(fr. 4-8 mm) ocelárenskou struskou stejné frakce. 
 U záměsi 3 byla provedena úplná náhrada hrubé frakce přírodního kameniva            
(fr.8-16 mm) ocelárenskou struskou stejné frakce. 
 U záměsi 4 byla provedena úplná náhrada přírodního kameniva fr. 4-8 a 8-16 mm 
ocelárenskou struskou stejné frakce. 
 Množství cementu u všech záměsí činilo 350 kg na m3 hotové betonové směsi. U 
všech experimentálních směsí byl také použit superplastifikátor MELMENT L10/40. 
 Složení experimentálních směsí je uvedeno v Table 2 až 5. 

 
  Table 2  Concrete mixtures composition 

Dávka složky (kg) na 1 m3 a 70 dm3 betonové směsi v záměsích 
Složky betonové směsi 

1 2 3 4 

Cement CEM I 42,5R 350 24,5 350 24,5 350 24,5 350 24,5 

Voda 192 13,5 192 13,5 192 13,5 192 13,5 

Kamenivo fr. 0-4 mm, lokalita Bohumín 771 54,0 771 54,0 771 54,0 771 54,0 

Kamenivo fr. 4-8 mm, lokalita Valšov 595 41,7 - - 595 41,7 - - 

Kamenivo fr. 8-16 mm, lokalita Valšov 595 41,7 595 41,7 - - - - 

Ocelárenské struska fr. 4-8 mm - - 595 41,7 - - 595 41,7 

Ocelárenská struska  fr. 8-16 mm - - - - 595 41,7 595 41,7 

Superplastifikátor MELMENT L10/40 1,75 0,123 1,75 0,123 1,75 0,123 1,75 0,123 

 
 

 Zkušební záměsi se zpracovávaly v laboratorní míchačce ZZ 150 SH s horizontálním 
otočným bubnem o objemu 150 l. Každá záměs byla zamíchána ve dvou časových etapách, 
jelikož pracovní kapacita míchacího bubnu byla menší než celkový objem betonové směsi 
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potřebný pro výrobu zkušebních těles jednotlivých záměsí. V první etapě byly vyrobeny 
zkušební krychle o hraně 150 mm a v druhé hranoly o rozměru 100 x 100 x 400 mm.  
 Postup míchání záměsí byl zvolen následující: nejdříve bylo provedeno zvlhčení 
bubnu a míchacích lopatek vodou, a to proto, aby nedocházelo ke ztrátám záměsové vody, a tím 
jsme zabránili snížení vodního součinitele W. Potom následovalo přidání (vsypání) přírodního 
kameniva a ocelárenské strusky do míchacího bubnu v pořadí fr. 8–16, 4–8, 0–4 mm, dále 
zvlhčení kameniva za míchání (doba míchání 60 s) záměsovou vodou na vlhkost přibližně 7 % 
(kamenivo před mícháním bylo vždy vysušené), po zvlhčení kameniva byl přidán cement a 
následovalo míchání všech složek (doba míchání 150 s) s přidáním zbytku záměsové vody, ve 
které byl zamíchán superplastifikátor MELMENT L10/40. Celková doba míchání jedné záměsi 
po přidání všech složek činila 210 s. 
 Konzistence betonové směsi na ocelárenské strusky souvisí se zpracovatelnosti 
betonu (souhrnný název pro míchatelnost, dopravovatelnost, skladatelnost, zhutňovatelnost, 
plastičnost, pohyblivost), byla zkoušena dle EN 12350-2 [4] pomoci komolého kužele. Zvedání 
formy se provádělo v rozmezí 5 až 10 s., rovnoměrně bez otáčivých pohybů, které by mohly 
ovlivnit betonovou směs. Výsledky zkoušek konzistence jsou uvedeny v Table 6. 

 
  Table 3  Values of experimental mixtures shrinkage 

Záměs 
Sednutí kužele ihned po zamíchání 

(mm) 
Sednutí kužele po 30 min. 

(mm) 

1 40 24 

2 15 8 

3 23 7 

4 25 15 

 
 

3.2  Výroba zkušebních těles 
 Za účelem realizace vytyčeného programu experimentálního výzkumu bylo 
zhotoveno 132 ks zkušebních těles: 84 ks krychlí o hraně 150 mm, 48 ks hranolů o rozměrech                 
100 x 100 x 400 mm. V rámci jedné záměsi (záměs 1,2,3 a 4) bylo vyrobeno 7 sad krychlí a 4 
sady hranolů. Jedna sada byla tvořena třemi zkušebními tělesy. 
 Pro výrobu betonových krychlí byly použity plastové formy, pro betonové hranoly 
ocelové formy. Plnění forem betonovou směsí (krychlí, hranolů) bylo prováděno ve dvou 
vrstvách. Každá vrstva byla hutněna po dobu 10 s na vibračním stole VSB 40. Celková doba 
hutnění betonu činila 20 s. 
 Po zhutnění vrchní vrstvy byl přebytečný beton odstraněn zednickou lžící a povrch 
zahlazen hladítkem do vodorovna s povrchem formy. Upravený povrch forem byl chráněn folií, 
a to proto, abychom zabránili odpařování vody z betonové směsi a nenarušili tím proces 
hydratace betonu. 
 Odbednění zkušebních těles se provádělo druhý den. Zkušební tělesa po odbednění 
byla uložena ve vodní lázni o teplotě 20 ˚C. 

 
 

3.3  Stanovení krychelné a hranolové pevnosti v tlaku 
 Zkouška stanovení krychelné a hranolové pevnosti v tlaku zkušebních těles, byla 
provedena v souladu s normou EN 12390-3 [5]. 
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 Stanovení krychelné pevnosti u všech experimentálních záměsí bylo provedeno po 3, 
7, 14, 21, 28 a 90 dnech u jedné sady zkušebních těles (3 krychle o hraně 150 mm).  
 Hranolová pevnost betonu charakterizuje pevnost betonu ve skutečné konstrukci (tvar 
zkoušeného tělesa vystihuje tvar tlačeného tyčového prvku). Stanovuje se zkouškou hranolu se 
základnou 100 x 100 mm a výškou 400 mm po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí betonu.  
 Zkušební tělesa krychle a hranoly byly zkoušeny lisem, který vyvozoval sílu do       
3000 kN. 

 
 

3. Výsledky a diskuze 
 Vývoj krychelných pevností v tlaku při zvolených kombinacích náhrady přírodního 
kameniva ocelárenskou struskou je znázorněn na Fig. 2. Na základě porovnání výsledků měření 
můžeme říci, že při náhradě jedné frakce přírodního kameniva ocelárenskou struskou stejné 
frakce nedochází ke snížení počátečních pevností betonů (viz záměs 2, záměs 3). Snížení 
počátečních pevností betonu bylo zaznamenáno u záměsi 4, kde ocelárenská struska nahradila 
střední a hrubou frakci přírodního kameniva. 
 Při srovnání krychelných pevností v tlaku krychlí jednotlivých záměsí po 28 a 90 
dnech tuhnutí na Fig. 3 je zjevné, že při náhradě jedné frakce přírodního kameniva ocelárenskou 
struskou stejné frakce (záměs 2 a záměs 3) 28 denní a 90 denní pevnosti dosáhly vyšších hod 
než pevnost betonu komparační záměsi. Nejvýznamnější zvýšení bylo zaznamenáno u záměsi 3, 
kde nárůst pevnosti oproti komparační záměsi činil po 28 dnech 4,4 % a po 90 dnech 4,1 %. 
Snížení krychelné pevnosti po 28 a 90 dnech bylo zaznamenáno u záměsi 4. Procentuální pokles 
pevnosti mezi záměsi 1 a záměsi 4 činí 10,23 % po 28 dnech a 2,2 % po 90 dnech. Z uvedeného 
vyplývá, že při náhradě přírodního kameniva ocelárenskou struskou nedošlo k výraznému 
snížení pevnosti betonu po 90 dnech stáří. 
 

Závislost krychelné pevnosti betonu na dob ě zrání

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Stáří betonu (dny)

K
ry

ch
el

ná
 p

ev
no

st
 v

 tl
ak

u 
(M

P
a)

Záměs 1

Záměs 2

Záměs 3

Záměs 4

 
Fig.2 Cube compression strength evolution of concrete mixtures during hardening 
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Fig.3 Cube compression strength comparison of experimental concrete mixtures after 28 and 90 days of hardening 

 
 

 Na Fig.4 jsou uvedeny hodnoty hranolové pevnosti v tlaku experimentálních záměsí 
po 28 dnech stáří. Zvýšení hranolové pevnosti bylo zaznamenáno u záměsi 2 a 4 oproti 
komparační záměsi (záměs 1). Nárůst hranolové pevnosti u záměsi 2 vůči záměsi 1 činí  20,7 % 
a u záměsi 4 10,2 %. Snížení hranolové pevnosti o 5,5% oproti pevnosti komparační záměsi bylo 
zjištěno u záměsi 3. 
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Fig.4 Prism compression strength of experimental concrete mixtures after 28 days of hardening 
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 Porovnáním hodnot krychelné a hranolové pevnosti v závislosti na obsahu 
ocelárenské strusky po 28 dnech stáří je v Table 4 a na Fig. 5. Je evidentní, že hranolová pevnost 
je značně menší než krychelná. Hodnoty poměru hranolové a krychelné pevnosti v tlaku (fc,p / 
fc,c) po 28 dnech stáří se pohybují v rozmezí 0,64 – 0,87. 

 
    Table 4  Prism and cube comparison strength ratio of experimental concrete mixtures after 28 days of hardening 

Pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa) 
Záměs Hranolová 

fc,prism 
Krychelná 

fc,cube 
fc,prism / fc,cube 

1 31,3 44,0 0,71 
2 37,8 45,0 0,84 
3 29,6 46,0 0,64 
4 34,5 39,5 0,87 
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Fig.5 Comparison of cube and prism compression strength of experimental concrete mixture after 28 days of hardening 

 
 

4. Závěr 
 Výzkumem bylo prokázáno, že hodnoty pevnosti betonů na bázi ocelárenské strusky 
odpovídají konstrukčním betonům. Vcelku můžeme konstatovat, že použití ocelárenské strusky 
jako náhrady přírodního kameniva fr. 4-8 a 8-16 mm pro určité druhy vodohospodářských, 
dopravních staveb ( např. jezů, hrází, obetonování kanalizačních betonových trub, podkladní 
beton pro dlažbu z lomového kamene, podkladní vrstvy silnic a dálnic apod.) je velmi reálné a 
z ekonomického a environmentálního hlediska vysoce efektivní. 
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