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Abstrakt 

Náplní této bakalářské práce je vytvořit vhodný materiál na bázi cementu použitelný 

pro realizaci stavby při použití recyklovaného betonu a strusky, čímž se sníží potřebný 

podíl přírodních zdrojů a rovněž cena konstrukce. Nejdříve byla provedena řada 

průzkumů s cílem získat vzorky strusek a vybrat ten nejlepší zdroj. Všechny vzorky 

byly otestovány nedestruktivně zkouškou dynamických modulů pružnosti. Následně 

byly vzorky otestovány destruktivními zkouškami pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti 

v tlaku. Během těchto testů byla provedena rovněž konfigurace složení směsi, to 

znamená podíl jednotlivých složek v podobě recyklovaných materiálů a také přidání 

příměsí pro aktivaci hydratačních procesů. Po vyhodnocení všech testů byla vytvořena 

nejvhodnější matrice směsi pro následné použití. 

 

Klíčová slova 

Struska, recyklované materiály, konfigurace složení, hydratační procesy, matrice 

 

Summary 

The objective of the Bachelor thesis is to create cement based material by using 

recycled concrete and slag and reduce the necessary share of natural recources and the 

price. First was discovered several sources of the slag with an idea to find the best 

resource. Everyone of them was tested with non-destructive method of dynamic module 

of elasticity and then they were broken with bending test and with compression test. 

During these tests was configured share of cement, recycled concrete, slag and other 

materials to activate hydration proces in a mixture. After evauation of all tests was 

created the most appropriate matrix for the use. 
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1. Úvod  

Uplatnění strusky a betonového recyklátu ve výrobě betonových zdicích bloků 

má dva základní důvody, jedním z nich je snížit potřebu a tím i produkci cementu, která 

je časově, energeticky a finančně velmi náročná. Cílem je tedy navrhnout levnější 

a energeticky méně náročnou alternativu výroby. Druhým důvodem je v souladu 

se současným trendem samotná snaha najít využití pro odpadní materiály, které jsou 

jinak odváženy na skládku.  

Použita byla vysokopecní struska z Kladenska, která byla dlouhou dobu skladována 

na haldě a je tudíž zvětralá a není příliš vhodná pro použití do cementové směsi jako 

pojivo. Jednou z částí experimentu tedy byla snaha zvýšit pojivové vlastnosti strusky 

pomocí mechanické a chemické aktivace, aby bylo možné splnit požadované vlastnosti. 

Dalším náhradním materiálem je betonový recyklát získaný z demolic konstrukcí 

či staveb. Výhodou je obsah nezhydratovaných jemných cementových částic, které 

můžeme dále využít. Nevýhodou je pracnost při třídění materiálů, jelikož vlastnosti 

a kvalita betonového recyklátu je závislá na zdroji a nečistotách, které jsou v recyklátu 

obsaženy. 

Zaměření práce je na ideální návrh kompozitní materiálové matrice, která bude 

obsahovat největší možné množství recyklovaných materiálů, o které bude snížen podíl 

portlandského cementu ve směsi. Během experimentů nebylo používáno kamenivo, 

jelikož je téměř výlučně považováno za pevnější součást betonové konstrukce, 

s výjimkou vysokopevnostního betonu, kde je používáno kvalitnější kamenivo. Cement 

ve směsi zatím není možné zcela nahradit, materiály k tomu určené mají mnohem menší 

pojivové vlastnosti a dochází tak k výraznému poklesu pevnosti v tlaku, která 

je nejdůležitějším a nejsledovanějším parametrem všech zdicích bloků. Další z ostře 

sledovaných parametrů jsou objemová hmotnost a tepelná vodivost, které je potřeba 

snížit na minimum. Oba problémy řeší vylehčení materiálu, ale je nutné dbát 

na skutečnost, že se tak ještě výrazněji sníží pevnost v tlaku. Je tedy nutné navrhnout 

složení kompozitu tak, aby bylo použito co největší množství recyklovaných materiálů 

s maximální možnou mírou vylehčení, za dodržení podmínek minimální pevnosti 

v tlaku a dosažení nejlepší možné ceny. 
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2. Současný stav problematiky 

Obvodové konstrukce patří mezi hlavní části většiny objektů a staveb. Současně 

mezi hlavní zástupce materiálů, ze kterých se obvodové konstrukce vytváří, patří zdicí 

bloky. Obzvláště v posledních letech jsou velmi žádaným a používaným stavením 

materiálem, zejména díky jejich mechanickým a fyzikálním vlastnostem. Rovněž jsou 

jednoduché pro manipulaci a umístění do konstrukce, což znamená, že je samotná 

realizace snadnější, rychlejší, a levnější. Vzhledem k faktu, že práce člověka je jednou 

z nejdražších položek při realizaci stavby. Požadavky na obvodové pláště se stále 

zpřísňují, všichni výrobci usilovně pracují na zdokonalení svých produktů po všech 

stránkách, hlavně v tepelně izolačních vlastnostech, aby splňovaly požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla a tím se staly jejich výrobky výhodnější pro zákazníky 

(ČSN EN 73 0540-2), (ČSN EN 771-3). Zdicích bloků existuje mnoho druhů a také 

materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, jako například keramické bloky od společností 

Porotherm či Heluz, betonové zdicí bloky od společností Ytong a Hebel a jiné, tato 

práce se ale bude zabývat pouze materiály na bázi cementového kompozitu. 

 

2.1. Zdivo na bázi cementového kompozitu 

Beton je v současné době nejvíce využívaný materiál ve stavebnictví. Díky svým 

přednostem jako je pevnost v tlaku, variabilita tvaru i složení a snadná dostupnost může 

být využit téměř pro každou stavbu. Má ovšem i svá omezení, která se nedaří 

vyřešit, nebo jsou vyřešena pouze z části, zejména se jedná o vysokou objemovou 

hmotnost, tepelnou a zvukovou vodivost a dále samozřejmě nutnost technologických 

přestávek a správného ošetřování. (ČSN EN 206-1), (ČSN P ENV 13670-1) Problémy 

s monolitickými konstrukcemi se částečně podaří eliminovat pomocí prefabrikace. 

Odstraní se problémy s technologickými přestávkami, ošetřováním a také s rozdílnou 

kvalitou konstrukce v různých dodávkách směsi. Ovšem s prefabrikací se projeví nové 

problémy s dopravou prefabrikovaných prvků na stavbu a s osazováním větších prvků 

na určenou pozici. Jelikož se z velké části jedná o velké a těžké prvky, musí být vždy 

k dispozici dostatečně únosný jeřáb s možností dosáhnout potřebného vyložení pro 

osazení prvku. Lehčené betonové bloky se tudíž nabízí jako možné řešení zmíněných 

problémů. 
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Nemůže se ale jednat čistě o prefabrikované betonové bloky. V průběhu let se různě 

upravovala struktura, tvar, děrování zdicích bloků a další charakteristiky. Každý 

výrobce si vytvořil vlastní specifickou strukturu a vlastnosti (Ytong, 2019), 

(Hebel, 2019). Zmínění výrobci používají lehčené pórobetonové tvarovky přesného 

zdění. Je to oblíbená volba při realizaci stavby rodinného domu díky svým tepelně 

izolačním vlastnostem a lehké manipulaci ale nelze postavit objekt větší velikosti 

a výšky pro omezenou pevnost v tlaku. Dalším zástupcem jsou například betonové 

dutinové tvarovky BEST (BEST, 2019). Jedná se o těžké obvodové zdivo s vysokou 

pevností a možností zmonolitnění zalitím dutin betonovou směsí. Variant a možností 

je mnoho, ale základ je stále stejný. 

 

2.2. Pojivo v cementových kompozitech 

Cementové kompozity ať už jsou jakéhokoliv druhu májí stejné základní složení, 

a to plnivo, pojivo, vodu a v současné době již i přísady a příměsi. Každá směs ale může 

obsahovat jiné množství jednotlivých složek a tím se výrazně ovlivňuje pevnost, 

zpracovatelnost a další výsledné charakteristiky. Plnivo tvoří nosnou kostru a jedná 

se většinou o těžené nebo drcené kamenivo z přírodních zdrojů. Další nezbytnou 

součástí je voda a nejlepší záměsovou vodou je voda pitná (ČSN EN 1008). Pokud 

by voda obsahovala nečistoty či jiné látky, tak by se snížila pevnost betonu (Crammond, 

2003), (Romer et al., 2003). Podíl na vlastnostech betonové směsi a také na koncových 

vlastnostech májí rovněž přísady a příměsi. Jedná se o látky přidávané do směsi pro 

zlepšení možností manipulace se směsí a dokáží i upravit základní charakteristiky 

směsi. Přísady jsou chemikálie upravující vlastnosti a chování a mají zastoupení 

v jednotkách kilogramů na jeden m
3
 (ČSN EN 934). Příměsí se přidává několik desítek 

kilogramů na jeden m
3
 a jedná se například o popílek či křemičité úlety 

(Cheung et al. , 2011).  Pojivo plní hlavní funkci spojení nosné kostry a vyplnění všech 

dutin a mezer mezi kamenivem a tím podpořilo pevnost výsledné směsi. Jako pojivo 

se používá výhradně cement. Vyrábí se mnoho druhů cementů a každý z nich má svá 

různá využití (ČSN EN 197-1 ed. 2,), ale všechny druhy mají stejný základ, který 

se vyrábí ze stejného materiálu a to z těženého vápence a jílu při teplotě 1450 °C. 

Výsledný produkt se nazývá slínek a po jeho rozemletím vznikne cement. 
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Je to nejdůležitější součást ale rovněž i nejdražší, jelikož suroviny pochází 

z neobnovitelného zdroje. 

2.2.1. Dopady na životní prostředí 

Betonové materiály a zdivo se využívají čím dál tím více a tím pádem je potřeba 

více cementu. Výroba cementu má ale značné dopady na přírodní zdroje a životní 

prostředí. ,,Každý rok je vyprodukováno více než 1,6 miliardy tun cementu.‘‘ 

(Mehta, 2011) a dopad takového množství produkovaného cementu je větší než 

si většina lidí uvědomuje. ,,Pouze výroba cementu a všechny činnosti s tím spojené 

vyprodukuje více než 7 % oxidu uhličitého každý rok‘‘ (Mehta, 2011). Nejedná se pouze 

o samotnou výrobu. Materiál na výrobu se musí nejdříve vytěžit, což znamená použití 

těžkých strojů, které jsou poháněny fosilními palivy. Materiál se dále musí převézt 

na místo výroby a následně se musí zpracovat a to vše stojí energii. V dnešní době 

je stále jako hlavní zdroj energie používáno uhlí a uhelné elektrárny rovněž produkují 

velké množství oxidu uhličitého. Pokud si to vše dáme dohromady, tak to znamená, 

že produkce samotného cementu zanechává obrovskou stopu na životním prostředí, 

nemluvě o využívání přírodních neobnovitelných zdrojů (Meyer, 2009). Lidé si ale 

začínají takovéto dopady lépe uvědomovat, a proto je nyní šetření zdrojů a životního 

prostředí jedním z největších témat ve všech odvětvích. Vyvstává tím tedy otázka, zda 

je možné cement nahradit nebo při nejmenším omezit jeho potřebu ve stavebnictví. 

Cílem práce je tedy objasnit podmínky a najít perspektivní materiál jako náhradu 

za cement. 

 

2.3. Recyklace a legislativní rámec 

Recyklace je v současné době jeden z největších trendů a nejvíce používaných 

pojmů. Jedná se o proces, ve kterém se snažíme využít či jinak zpracovat odpadní 

materiál, který bychom museli likvidovat.  

2.3.1. Odpad 

Dle zákona o odpadech je odpad definován, jako ,,Každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.‘‘ (Zákon č. 185/2001 Sb.). Stejný 

zákon také definuje takzvaný katalog odpadů, který slouží a dělení a identifikaci 

jednotlivých druhů odpadů. Zde se ale budeme zabývat zejména stavebním odpadem. 
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Množství odpadu po celém světě každým rokem roste ale díky opatřením, která byla 

v posledních letech zavedena, produkce stavebního odpadu mírně klesla. Dle informací 

ze statistického úřadu České republiky stavební odpad stále zaujímá více než 

40 objemových % z celkového množství vyprodukovaného odpadu v České republice. 

2.3.2. Nakládání s odpady 

Možností nakládání s odpady je několik a jednou z nich je kompostování. Můžeme 

ale s jistotou říci, že tento proces pro stavební odpad využít nelze. Druhým způsobem 

je spalování, dá se využít pro výrobu energie ze spalovacího procesu, ale tuto metodu 

nelze použít při nakládání se stavební sutí, která tvoří valnou většinu stavebního 

odpadu. Další možností je odpad skládkovat a tento proces je ve spojitosti se stavebním 

odpadem nejvíce využíván. V České republice je skládkování obecně nejvíce 

využívaným způsob nakládání s odpady a bohužel je tomu tak v celé Evropě. Jelikož 

je ale nutné tento trend omezit a využít dalšího procesu, kterým je recyklace, v roce 

2008 tedy přijala Evropská komise směrnici 2008/98/ES, která vymezuje procesy 

nakládání s odpady. Hlavním obsahem směrnice je ale definování 5 základních procesů 

zpracování. 

- Předcházení vzniku odpadů. 

- Úprava za účelem opětovného použití. 

- Materiálové využití – při nemožnosti použití výrobku důraz na využití materiálu. 

- Jiné využití – není-li možné využití materiálu, odpad je třeba využít jinak. 

- Odstranění – umístění odpadu na trvalé uložiště. 

Díky kladenému důrazu na toto téma a častým kontrolám státních orgánů se daří 

objem nerecyklovaného odpadu efektivně snižovat.  

2.3.3. Recyklace na stavbě 

Spolehlivý postup při snaze dosáhnout co největší efektivnosti je začít stavební 

odpad třídit již na stavbě. Na každý druh odpadu je potřeba mít připravený zvláštní 

kontejner či místo, kde se bude daný materiál třídit. Nejdříve vytřídíme materiály, jako 

jsou sklo, plasty, kovové konstrukce, dřevo a další, které je možné zpracovat separátně 

a následně přemístíme beton, cihly, asfalt a jinou suť. Je ale nutné dbát na to, aby 

se v již vyseparovaném odpadu nenacházely nebezpečné látky, ty je potřeba odstranit 

separátně v souladu s předpisy (Zákon č. 185/2001 Sb.). Obecně se v posledních letech 
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osvědčil postup při procesu třídění a výroby recyklátu dle Obrázek 1 pomocí 

recyklačních linek. 

 

 

Obrázek 1 Blokové schéma postupů při výrobě recyklátu (www.arsm/podstata) 

 

Recyklační linky existují mobilní, které jsou využívány buďto přímo v místě 

demolice pokud je to nutné nebo je možné ji převézt na jakékoliv místo. Vždy se ale 

musí jednat o prostor určený k manipulaci s odpady. Další možností jsou stacionární 

recyklační linky, které jsou již technologicky složitější. Jedná se soustavu drtičů, třídičů, 

separátorů a dopravníkových pásů. Odpad se připraví do zásobníku a odtud jde 

na primární předrcení pomocí čelisťového drtiče. Obvykle hned za tímto drtičem 

se nachází odlučovač železa pro odseparování například výztuže z železobetonu 

a následně i magnetický odlučovač. Materiál se dále očistí a rozdrtí za použití 

vibračního drtiče, který ústí do sekundárního drtiče a pojistného magnetického 

separátoru. Díky třídičům se vyseparují jednotlivé materiály a jednotlivé frakce, 

na které byl odpad předrcen a dopravníkovými pásy přemístěn na místo skládky.  

2.3.4. Legislativní rámec výroby recyklátu 

Objem recyklace stále narůstá a velké množství zemí nejen v Evropě ale i po celém 

světě přizpůsobují legislativu potřebě využití těchto materiálů. V České republice tomu 

ale bohužel tak není. Jedním z hlavních problémů je získávání informací o produkci 

stavebního odpadu ze 2 zdrojů. Prvním z nich databáze Ministerstva životního prostředí 

a pověřená Česká informační agentura životního prostředí CENIA, která získává data 

dle (Zákon č. 25/2008 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašování 

povinností (ISPOP). Druhým ze subjektů je Český statistický úřad, který získává data 

z výkazů jednotlivých právnických nebo i fyzických osob. Rozdíly mezi těmito zdroji 
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jsou ale velmi značné. Nastal tudíž spor o to, čí data a z jakého zdroje se více přibližují 

pravdě (Škopán, 2017). 

Legislativa obecně podporuje proces recyklace, další vyhlášky ale velmi omezují 

použití recyklovaného materiálu. (Vyhláška 387/2016 Sb.) uvádí: „Na povrchu terénu 

dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, 

hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných 

betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen 

k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního 

odpadu. Zákaz využívání stavebních a demoličních odpadů podle tohoto odstavce 

se nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí 

vrstvy skládky.“ Vyhláška tedy nařizuje, že stavební odpad v podobě betonu, cihel, 

keramiky a tak dále mohou být využity pouze ve formě recyklátu. Rovněž (Vyhláška 

387/2016 Sb.) definuje samotný pojem recyklát, jako: ,,Materiálový výstup ze zařízení 

k využívání a úpravě stavebních odpadů spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění 

na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.‘‘ 

Hlavním problémem ovšem je, že příloha č. 10 zmíněné vyhlášky, podle níž jsou 

recykláty posuzovány z hlediska možných škodlivých účinků, znemožňuje prakticky 

jakékoliv využití recyklovaného materiálu. Jsou zde totiž definovány některé limitní 

hodnoty škodlivých látek, pro které nelze tyto materiály použít. Tabulka 1 udává 

některé z těchto limitních hodnot. Například asfalt, který byl odfrézován z vozovky, 

obsahuje více polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), než je limitní hodnota 

a vyhláška tuto skutečnost nedokáže zohlednit. Dalším příkladem je stanovení limitní 

hodnoty arsenu v sušině pro kaly z ČOV, která je určena k aplikaci na zemědělskou 

půdu. Lze je tedy využít na pěstování a hnojení zemědělských rostlin ale nelze je využít 

ve formě recyklátu jako plnivo do betonové konstrukce. Je zřejmé, že je potřeba tento 

náhled změnit a přestat se dívat na recyklát jako na upravený odpad ale jako na nový 

výrobek (Škopán, 2017).  
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Tabulka 1 Limitní hodnoty škodlivých látek v recyklátech (Vyhláška 387/2016 Sb.) 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

Arsen mg/kg 10 

Pb mg/kg 100 

Cr mg/kg 200 

Hg mg/kg 0,8 

Nikl mg/kg 80 

PAU mg/kg 6 

 

 

2.4. Náhrada cementu 

Redukce spotřeby cementu ovšem není možné docílit pouhým snižováním podílu 

cementu ve směsi. Výrazně se tím ovlivní pevnostní charakteristiky, pro které je beton 

tak hojně využíván. Je tudíž nutné snížit potřebu tím, že se část podílu cementu nahradí 

jinou surovinou. Materiálů, které by mohly cement alespoň částečně nahradit je velké 

množství, ale pro řešení výše uvedených problémů potřebujeme materiál, který 

nepochází z přírodního zdroje, máme ho dostatek a potřebujeme najít jeho další využití. 

Nasnadě je tedy v souladu se současným trendem recyklace a použití odpadních 

materiálů, které bychom jen těžko likvidovali. Jako slibné materiály se začaly nabízet 

například samotný recyklovaný beton z demolovaných starých objektů či starých 

železničních pražců nebo struska jako vedlejší produkt ocelářského průmyslu 

(Shi, 2004). 

2.4.1. Betonový recyklát 

Jak už z názvu vyplývá, betonový recyklát je materiál, který se získává ze starých 

betonových konstrukcí tím, že se původní materiál rozdrtí na požadovanou velikost 

a tento produkt se použije do další konstrukce, viz Obrázek 2.  

Dle statistické aplikace veřejné informace o produkci a nakládání s odpady 

(VISOH), kterou provozuje ministerstvo životního prostředí, bylo v roce 2017 
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vyprodukováno bez mála 21 milionů tun stavebního odpadu a z toho téměř 20 milionů 

tun bylo dále využito (Rocenka odpadů, 2017). Aplikace bohužel neumožňuje odpady 

dále třídit. Lze ale předpokládat obdobný objem betonového odpadu jako v předchozích 

letech, který dosáhl podílu přibližně 25 % objemu (Škopán, 2015), (Prošek, 2018). 

Velikost, na kterou je beton předrcen, závisí na finální aplikaci. Hojně se využívá jako 

recyklované kamenivo větší frakce do betonových konstrukcí.  

 

   

Obrázek 2 Postup při zpracování betonového odpadu (Prošek, 2018) 

 

Použití recyklátu má i svá negativa. Ovlivňuje konzistenci betonové směsi a je nutné 

větší množství záměsové vody. Dále se snižuje pevnost v tlaku o 10-15 %, modul 

pružnosti se sníží o 15-20 % a v neposlední řadě se výsledná konstrukce více smršťuje. 

Jemněji drcený recyklát může být využit jako náhrada za jemné kamenivo v podobě 

těženého písku z přírodního zdroje. (Zhao et al., 2015) I když se recyklát využívá 

hlavně jako plnivo, je ale prokázáno že má stále i pojivové vlastnosti. Recyklát totiž 

osahuje zhruba 10 % objemu cementových zrn, které neprošly hydratačním procesem. 

(Topič et al., 2016). Po celém světě probíhá velké množství zkoušek a studií, na toto 

téma a řada z nich dosáhla slibných výsledků pro použití betonového recyklátu v praxi.  

V roce 2018 proběhla na Fakultě stavební ČVUT studie ve spolupráci 

s ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (Program MPO Trio), s cílem 

vytvořit lehčený betonový blok pro zdění s co největší náhradou cementu za betonový 

recyklát za pomoci nové technologie mikromletí (Prošek, 2018). Vzorky získané pro 

tento experiment byly staré betonové prvky, které byly rozdrceny na velmi hrubou 

frakci a následně prošly procesem mikromletí. Jedná se o recyklační linku, která pracuje 

za standartních atmosférických podmínek a dokáže vyprodukovat až 7 tun materiálu 

za hodinu (Prošek, 2018). Schéma celé linky je znázorněno na Obrázek 3. 
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Obrázek 3 Recyklační linka (Prošek, 2018) 

 

Výsledky studie ukázaly, že nahrazením 50 hm. % cementu betonovým recyklátem 

došlo ke zvětšení pevnosti v tahu za ohybu až na dvojnásobné hodnoty než dosahovala 

cementová pasta bez přidání recyklátu. Vzorky s nejvyšší pevností v tahu za ohybu 

měly také lepší výsledky pevnosti v tlaku, než ostatní vzorky s recyklátem. Pevnost 

v tlaku je klíčová charakteristika materiálu a u všech vzorků byl zaznamenán pokles 

pevnosti v tlaku vůči referenčnímu vzorku bez recyklátu. U výše zmíněných vzorků ale 

došlo k výrazně menšímu poklesu než u ostatních vzorků s betonovým recyklátem. 

Závěrečné zkoušky potvrdily, že je možné nahradit značný podíl cementu jiným 

materiálem s podobnými vlastnostmi tak, aby byly zachovány základní pevnostní 

charakteristiky (Prošek, 2018).  

Další ze studií (Schoon a kol., 2012), (Schoon a kol., 2015) se zabývala možností 

alternativní produkce portlandského cementu z betonového recyklátu. V rámci studie 

byly provedeny numerické simulace pro maximální efektivnost procesu slinování při 

použití recyklátu. Dále byly zkoumány možnosti složení cílové směsi, aby dosáhla 

co nejlepších vlastností a následně byla provedena numerická analýza výsledných 

vzorků slínku včetně možných mineralogických vlivů. 
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2.4.2. Struska 

Struska je dalším z perspektivních materiálů, které by mohly nahradit cement 

ve funkci pojiva. Existuje více druhů strusek, v přírodě může spontánně vznikat při 

vulkanické činnosti. Hlavním zdrojem strusky je ale proces rafinace kovů a dále 

ocelářský a slévárenský průmysl, kde vniká jako vedlejší produkt. Vniklá struska 

se předrtí na různé frakce a dále se využívá jako lehké kamenivo. V průběhu 

experimentů ale využíváme prach, který vznikl při tomto zpracování a nemá další 

využití. Používáme tedy odpad z procesu zpracování odpadu. Různé zdroje mohou 

produkovat strusku s odlišným složením a dokonce různé zdroje stejného produktu, 

například vysokopecní struky, se mohou ve složení drobně odlišovat. Charakteristické 

složení je popsáno v Tabulka 2. 

 

Vysokopecní struska 

V rámci této práce se zabýváme zejména vysokopecní struskou, která se již 

ve stavebnictví využívá. Vzniká při tavení železné rudy ve vysokých pecích prudkým 

ochlazením materiálu na odvalech.  

 

Tabulka 2 Typické složení vysokopecní strusky v objemových % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe Mn TiO2 S P 

36,0 11,5 41,5 6-12 0,40 0,75 1,2 1,3 0,1 

 

Použitím strusky v praxi se zabývá obrovské množství projektů a studií. Řada z nich 

dosáhla dobrých výsledků a začaly se využívat. V současné době se již běžně vyrábí 

cement s vysokým podílem vysokopecní strusky tzv. vysokopecní cement. Použitá 

struska ale musí mít specifické vlastnosti a složení, určuje je norma 

(ČSN EN 197 1 ed. 2).  

Sun a kol. se zabývali úplnou i částečnou náhradou těženého písku z přírodního 

zdroje za vysokopecní strusku a zkoumali vliv strusky na vlastnosti směsi za přidání 

superplastifikátorů. Rovněž byla sledována zpracovatelnost čerstvé směsi, mechanické 

vlastnosti a trvanlivost vzorků s různým poměrem použitých strusek. Byly použity 

vzorky se vzestupným zastoupením písku za vysokopecní strusku vždy po 25 hm. % 

podílu od 0 až do 75 hm. %. Zkoušky byly zaměřeny na pevnosti v tlaku, pevnost v tahu 
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za ohybu a pevnost v příčném tahu. Vzorky byly poprvé testovány vždy po 7 dnech a již 

v této chvíli dosahovaly vzorky s podílem strusky vyšších pevností a měly 70 – 80 % 

konečné pevnosti. Následně byly vzorky otestovány po 28 dnech. Zde byly rozdíly 

pevností již více znatelné a závěrečné zkoušky probíhaly po 60 dnech. Opět byly 

rozdíly v pevnostech větší, ale obecný nárůst pevnosti byl již minimální. Vzorek 

s nahrazením 75 hm. % strusky dosáhl jednoznačně nejlepších výsledků 

(Sun et al. , 2019). 

Kanadská studie efektu strusky na betonové konstrukce se zabývala danou 

problematikou komplexně, od vlastností čerstvého betonu se struskou až po konečné 

vlastnosti a pevnosti v tlaku. Byly vytvořeny 3 duhy vzorků, a to bez náhrady struskou, 

s podílem 25 hm. % a s podílem 50 hm. % strusky. Na začátku byly zjišťovány 

vlastnosti čerstvé směsi a efekt přidané strusky, jako například zpracovatelnost, 

množství vzduchu ve směsi a další. Vzhledem k tomu, že struska je velmi podobný 

materiál, nebyly zaznamenány žádné změny. Byla zjištěna pouze nižší hmotnost vzorků, 

jelikož měrná objemová hmotnost strusky se drobně liší od cementu. Beton s podílem 

strusky je ale obecně dobře zhutnitelný ponorným vibrátorem či vibrační latí a tak 

je považován za dobře zpracovatelný. Množství vzduchu ve směsi bylo naměřeno 

v rozmezí 10 -15 obj. %. Požadavek na maximální množství vzduchu jsou 3 obj. %, 

z čehož vyplývá, že bylo nutné množství vzduchu ve směsi výrazně snížit. Ošetření 

potřebuje každá betonová konstrukce a obzvláště v extrémních teplotních podmínkách. 

Struskový beton ale může v těchto ohledech vyžadovat zvýšenou péči, hlavně pokud 

se prodlužuje doba nástupu tuhnutí a tvrdnutí. Následně se sledovaly vlastnosti na již 

vytvrzených vzorcích po 28 dnech. Závěrečné pevnosti v tlaku ukázaly, že vzorek 

s podílem 25 hm. % strusky měl dokonce vyšší pevnost v tlaku než referenční vzorek 

bez strusky. Ovšem u vzorku s podílem 50 hm. % strusky došlo již k prudkému poklesu 

pevnosti v tlaku.  

Rovněž byly sledovány další veličiny důležité pro použití v praxi. Například 

elastické moduly pružnosti byly monitorovány v průběhu celé studie a vzorky 

se od sebe téměř nelišily. Další sledovanou a pro některé aplikace velmi důležitou 

veličinou bylo smršťování, a to zůstalo stejné na všech vzorcích. Odolnost proti síranům 

byl rovněž jeden ze sledovaných parametrů. Bylo zjištěno, že s obsahem strusky také 

narůstá odolnost proti síranům, jelikož struska zředí citlivý obsah C3A (trikalcium 

aluminát) a Ca (OH)2 (hydroxid vápenatý) a díky tomu nebudou k dispozici pro 
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vytvoření sádry na krystalech ettringitu. Pozitivní vliv strusky byl zjištěn i u procesu 

koroze výztuže, za dodržení dostatečného krytí, struska zpomaluje proces depasivace 

v konstrukci. Karbonatace byla další ze sledovaných vlastností ale nebyl zjištěn žádný 

efekt strusky na vzorky. Výsledkem celé studie bylo zjištění, že struska dokáže částečně 

nahradit cement a rovněž má pozitivní vliv téměř na všechny aspekty znehodnocování 

a poškozování betonu chemickými či jinými látkami a procesy (Hooton, 2011). 

Jiný projekt se snažil zachytit vlastnosti betonu s podíly popílku, strusky 

a recyklovaného betonu. Cílem tohoto projektu bylo zjistit mechanické vlastnosti 

betonů s náhradami cementu za zmíněné materiály a rovněž zjistit vliv prostředí 

na vzorky. Simulovaným prostředím, ve kterých se vzorky měly nacházet, byla 

základová konstrukce větrné elektrárny a mořské prostředí, kde jsou konstrukce 

vystaveny sulfátům a chloridům. Požadavkem bylo, aby po 28 dnech měly vzorky 

pevnost v tlaku alespoň 40 MPa.  Byl vyroben referenční vzorek se 100 hm.  % cementu 

a spolu s ním rovněž vzorky podílem 50 hm. % všech náhradních materiálů a dále 

vzorek s podílem 70 hm. % strusky a vzorek s podíly 25 hm. % strusky a 25 hm. % 

popílku. Po ukončení všech testů se ukázalo, že vzorek s 50 hm. % strusky dosáhl 

nejlepších výsledků nejen v pevnosti v tlaku, ale rovněž ve zkoušce trvanlivosti 

v agresivním prostředí. Vzorek se 70 hm. % strusky ale dosáhl stejné pevnosti v tlaku 

a rovněž obdobné trvanlivosti jako referenční vzorek, z toho plyne, že i toto složení 

by se mohlo v budoucnu využívat (Berndt, 2009).  

Experimenty univerzity v Turecku se zabývaly použitím strusky pro lehčené betony 

a výrobu lehčených betonových bloků. Používali zde hrubou a jemně mletou 

vulkanickou strusku ve formě kameniva s pórovitostí 58,23 % objemu u jemně mleté 

strusky a 78,65 % objemu u hrubé strusky. Byl tedy využíván prvotní produkt 

zpracování vyráběné strusky. Bylo vytvořeno 6 sad vzorků (B1, B2, B3, B4, B5, B6), 

kde každá z nich měla zastoupení strusky vůči cementu 5/1 až 30/1. Sady se lišily 

v podílech jemně mleté a hrubé strusky, první sada byla vyrobena s podílem 100 hm. % 

a u dalších sad byly podíly postupně snižovány na 92  hm. %, 84  hm. %, 76  hm. %, 67 

hm. %, až na 57  hm. % jemně mleté strusky. Po vylehčení se objemová hmotnost 

pohybovala v rozmezí od 1300 do 1500 kg/m
3
, s vyšším podílem cementu se objemová 

hmotnost zvyšovala, ale spolu s ní se zvyšovala i pevnost v tlaku. U vzorků s největším 

zastoupením strusky byla výsledná hodnota pevnosti v tlaku průměrně 0,9 MPa 

a u vzorků s vysokým podílem cementu se pevnosti v tlaku pohybovaly v rozmezí 
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od 4 do 8 MPa. Výsledky ukázaly, že vzorek B5 se zastoupením 67 hm. % jemně mleté 

strusky dosáhl nejvyšší pevnosti v tlaku, zatímco vzorek B6 s podílem 57 hm. % jemně 

mleté strusky má jednoznačně nejmenší pevnost v tlaku a Součinitel tepelné vodivosti 

všech zkoumaných vzorků byl mezi hodnotami 0,44 až 0,65 W/mK (Demirdag & 

Gunduz, 2008). 

Další z experimentů byly prováděny výzkumným centrem v Mexiku, byly zde 

zkoumány vlastnosti geopolymerních lehčených betonů, kde byly používány 

metakaolin, popílek a vysokopecní struska jako náhradní pojivo. Všechny vzorky byly 

vylehčovány pomocí hliníkového prášku na objemové hmotnosti 1200, 900 

a 600 kg/m
3
. Pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku byly sledovány průběžně 

až do stáří 180 dnů. Bylo zjištěno, že využití struky mělo pozitivní efekt na zkoumané 

pevnosti obzvláště u vzorku s objemovou hmotností 1200 kg/m
3
. Součinitel tepelné 

vodivosti byl naměřen v rozmezí od 1,65 do 0,47 W/mK pro vzorky s objemovou 

hmotností 1800 až 600 kg/m
3
. (Arellano et al., 2010) 
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3. Praktická část 

Cílem praktické části a práce samotné je vyhodnocení zjištěných poznatků při 

experimentech a na jejich základě zvolit správné složení podílů ve směsi pro vytvoření 

betonových zdicích bloků, a pokud to bude možné, navrhnout materiálovou matrici, aby 

bylo použito co největší množství recyklovaných materiálů.  

V rámci kapitoly jsou rovněž popsány a definovány postupy v jednotlivých 

procesech, odůvodnění učiněných rozhodnutí při experimentech, použité metody, druhy 

zkoušek a následně vyhodnocení a prezentace dosažených výsledků. 

 

3.1. Použité experimentální metody 

3.1.1. Rezonanční metoda 

Jedná se o jednu z metod používaných pro zjištění dynamického modulu pružnosti 

a dynamického smykového modulu pružnosti. Nespornou výhodou použití této metody 

je rychlost měření a skutečnost, že se jedná o nedestruktivní metodu. Princip metody 

je výpočet dynamického modulu pružnosti a dynamického smykového modulu 

pružnosti na základě naměřených rezonančních frekvencí kmitání v podélném 

a příčném (ohybovém) směru, a také kroutivého (torzního) kmitání.  

Měřicí sestava se skládá ze snímače zrychlení Brüel&Kjær 4519-003, který snímá 

rezonanční odezvu na vzorku. Další částí je rázové kladívko Brüel&Kjær 8206 díky 

kterému se vybuzuje kmitání. Vše je zaznamenáno měřicí ústřednou Brüel&Kjær 

typ 3560-B-X12, která převádí přijaté signály do frekvenční oblasti použitím rychlé 

Fourierovy transformace. Ústředna je pak dále připojena do řídícího počítače 

se softwarem PULSE LabShop, který vypočítá přenosovou funkci jako podíl odezvy 

k budicí síle, viz Obrázek 4. 
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Obrázek 4 Měřicí sestava rezonanční metody včetně popisu prvků 

 

Rezonanční špičky v přenosové funkci následně naznačí základní rezonanční 

frekvence zkoumaného kmitání. S využitím změřených frekvencí, rozměrů vzorku 

a hmotnosti se stanoví dynamický modul pružnosti a dynamický smykový modul 

pružnosti. Obrázek 5, Obrázek 6 a Obrázek 7 naznačují polohu jednotlivých měřicích 

prvků při měření podélného, příčného a kroutivého kmitání (ČSN 73 1372). 

 

 

Obrázek 5 Poloha měřicích prvků při měření podélného kmitání 

 

Snímač zrychlení 

Rázové kladívko 

Měřicí ústředna 

Řídicí počítač 
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Obrázek 6 Poloha měřicích prvků při měření příčného kmitání 

 

 

Obrázek 7 Poloha měřicích prvků při měření kroutivého kmitání 

 

Zkouška probíhá předepsaným způsobem dle normy (ČSN 73 1372), kdy je vzorek 

osazen na podklad o dostatečně nízké tuhosti, aby podpora byla umístěna v uzlových 

bodech prvního tvaru vlastního kmitání, odpovídající způsobu kmitání. Senzor 

se pomocí včelího vosku připevní na příslušné místo na vzorku a následně se rázovým 

kladívkem vybudí kmitání. Pro dosažení požadovaných výsledků je zapotřebí v každé 

poloze vzorku vytvořit 5 definovaných rázů, aby byly eliminovány možné chybné 

hodnoty výsledných frekvencí, zanesené hodnoty každého rázu se průměrují a při 

zanesení chybného rázu je nutné tento poslední úder odstranit. Dokončením procesu 

se ze zaznamenaných hodnot v postředí PULSE LabShop vykreslí frekvenční křivka, 

kde z jednotlivých píků můžeme odečíst hodnoty frekvence kmitání v dané poloze, viz 

Obrázek 8. 



Obvodové zdivo na bázi cementu, betonového recyklátu a strusky 

 

25 

 

Obrázek 8 Tvar frekvenční křivky při měření frekvencí podélného kmitání 

 

Výsledné frekvence následně využijeme spolu s hmotností a naměřenými rozměry 

vzorku pro výpočet dynamických modulů. 

 

Dynamický modul pružnosti: 

 

l-délka vzorku [m], m-hmotnost vzorku [kg], fp-základní přirozená frekvence 

vzorku [Hz], T1-korekční factor pro konečnou tloušťku a Poissonovo číslo (ASTM 

1876-01, 2006), b-šířka vzorku [m], t-výška vzorku [m]. 

 

Dynamický smykový modul pružnosti: 

 

l-délka vzorku [m], m-hmotnost vzorku [kg], ft-základní přirozená frekvence 

vzorku [Hz], b-šířka vzorku [m], t-výška vzorku [m], A-empirický korekční faktor 

závislý na poměru šířky a tloušťky vzorku (ASTM 1876-01, 2006). 
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3.1.2. Pevnost v tahu za ohybu 

V rámci experimentů byla použita rovněž zkouška v tahu za ohybu, kde bylo použito 

schéma tříbodového ohybu. Jedná se o destruktivní zkoušku, ve které se zkoumá 

maximální tahové napětí ve vzorku vyvolané ohybovým momentem. 

Zkouška je prováděna vzorcích daných rozměrů, v tomto případě to byly trámky 

o rozměrech 40×40×160 mm. Vzorek je umístěn do stanovené polohy na nosné 

podpory, které jsou od sebe vzdáleny 100 mm, a ve středu tohoto rozpětí je vzorek 

následně bodově zatěžován při konstantní rychlosti zatěžování, dle Obrázek 9. Vlivem 

napětí vyvolaných zatěžovací silou dojde na konci experimentu ke křehkému lomu. 

Výsledkem zkoušky je maximální síla, kterou byl vzorek zatěžován, a pomocí výpočtů 

zjistíme pevnost v tahu za ohybu daného vzorku. 

 

 

Obrázek 9 Měření pevnosti v tahu za ohybu 

 

Vzorky byly zkoušeny po 28 dnech s rychlostí zatěžování 1 mm/min. Výsledná 

hodnota zatěžovací síly byla zaznamenána a každá sada čítající 3 vzorky byla následně 

zprůměrována pro získání konečného výsledku. Během zkoušky jsou vzorky přelomeny 

přibližně v polovině a tyto části se následně použijí při zkoušce pevnosti v tlaku. 
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3.1.3. Pevnost v tlaku 

Dokončením zkoušek tahu za ohybu byla započata poslední fáze experimentů, 

a to zkoušky pevnosti v tlaku, která má zásadní vliv na výsledné použití materiálu. 

Zkouška je prováděna pomocí destruktivní metody na vzorcích, které byly použity při 

zkoušce v tahu za ohybu, každá z částí všech vzorků je otestována a výsledné hodnoty 

celé sady se následně průměrují se započtením směrodatné odchylky. Princip zkoušky 

je vnášet postupně do vzorku tlakové napětí, materiál už napětí nebude schopný přenést 

a tak se rozdrtí. Jedná se o jednoosé napětí, které je vnášeno pomocí lisu působením síly 

 F na ploše ocelových desek o rozměrech 40 × 40 mm.  

 

 

Obrázek 10 Měření pevnosti v tlaku 

 

Testované vzorky byly zkoušeny po 28 dnech a rychlost zatěžování byla použita 

5 mm/min a vzorky byly vždy zkoušeny kolmo na delší rozměr, viz Obrázek 10.  

Výslednou pevnost v tlaku dále dopočítáme podílem maximální dosažené síly před 

porušením vzorku a zatěžované plochy ve styku s ocelovou roznášecí deskou. Hodnoty 

všech vzorků se následně průměrují pro celou sadu. 
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 3.2. Použité materiály 

 Základem pro všechny vyrobené vzorky byl cement a byl použit cement 

CEM I 42,5R z výroby v Radotíně společnosti Českomoravský cement a. s. Obrázek 11 

definuje vlastnosti cementu převzaté z technického listu výrobce. S podílem 100 hm. % 

cementu byly ale vyrobeny pouze referenční vzorky, všechny ostatní obsahovaly podíl 

náhradních recyklovaných materiálů.  

 

 

Obrázek 11 Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti použitého cementu (Cement 

portlandský EN 197-1 – CEM I 42,5R, 2011) 

3.2.1. Struska 

Hlavním materiálem, který byl používán jako náhrada cementu, je struska. Jednalo 

se o vysokopecní strusku chlazenou vzduchem. Dlouhou dobu byla skladována na haldě 

v oblasti Kladna a byla sem vyvážena v letech 1870 až 1970. Jednalo se tedy o velmi 

zkarbonatovanou strusku, která byla objemově stálá a tudíž byla vhodná pro použití 

jako kamenivo. Nebyla ale příliš vhodná pro použití jako pojivový materiál místo 

cementu. V průběhu experimentů byla tedy snaha předmětnou strusku aktivovat jak 

mechanicky, tak chemicky. 
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3.2.2. Betonový recyklát 

Dalším použitým materiálem byl betonový recyklát a byl zde používán mechanicky 

aktivovaný recyklát. Aktivace proběhla pomocí procesu mikromletí na mlecí lince 

LAVARIS (Prošek, 2018). Zkouškami bylo prokázáno, že po dokončení tohoto procesu 

má recyklát obdobnou křivku zrnitosti jako cement, což znamená úspěšnou aktivaci. 

Bylo možné jej tedy využít jako plnivo do cementové pasty, ale zároveň má materiál 

pojivové vlastnosti, které byly během experimentů využívány (Prošek, 2018). 

3.2.3. Vodní sklo 

Jedná se o materiál použitý pro chemickou aktivaci nezhydratovaných cementových 

zrn v betonovém recyklátu a namleté strusky ve směsi. Aktivace probíhala pomocí 

vodního skla na bázi sodíku a draslíku ( Křemičitan sodný, Křemičitan draselný ), které 

oba obsahují cca 20 obj. % alkálií. V případě sodného vodního skla byl použit výrobek 

od společnosti KITTFORT a od společnosti Vodní sklo a.s. bylo použito draselné vodní 

sklo. 

3.2.4. Vápenný hydrát 

Pro chemickou aktivaci byla využívána příměs vápenného hydrátu, aby pomohl 

odstartovat potřebné chemické procesy ve směsi. Obrázek 12 popisuje chemické 

a fyzikální vlastnosti vápenného hydrátu, který byl při experimentech použit. 
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Obrázek 12 Chemické a fyzikální vlastnosti použitého vápenného hydrátu (TL, 2016) 

 

3.3. Experimentální výsledky 

3.3.1. První fáze experimentů 

Během první fáze byla snaha mechanicky aktivovat použitou strusku pomocí 

procesu mikromletí. Byly vytvořeny 2 jemnosti mletí odvíjející se z místa odběru 

materiálu z recyklační linky. První vzorek byl označen jako Struska A, ta byla odebrána 

z prvního cyklonu recyklační linky a druhý vzorek byl označen jako Struska B a byl 

odebrán z druhého cyklonu. Dále byl vytvořen třetí vzorek z odprašků, které 

se vytvořily při mletí Strusky A a Strusky B. Následně byly provedeny experimenty pro 

zjištění vlastností jednotlivých vzorků ve směsi. Byly vytvořeny 4 sady vzorků 

(C100, O30, A30, B30), vždy o velikosti 40×40×160 mm. První ze vzorků byl 

referenční bez strusky a u ostatních byla provedena náhrada 30 hm. % cementu 

za strusku. Vodní součinitel pro všechny směsi byl stanoven na hodnotu 0,4. Tabulka 3 

popisuje specifika jednotlivých složení.  
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Tabulka 3 Složení testovaných mechanicky aktivovaných vzorků 

Ozn.  

sady 

Cement 

[hm. %] 

Struska [hm. %] podle 

zdroje 

 

Vodní 

součinitel   

[-] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3] 

Odpraš. Struska 

A 

Struska 

B 

C100 100 - - - 0,40 2046 ± 40 

O30 70 30 - - 0,40 1978 ± 29 

A30 70 - 30 - 0,40 1992 ± 28 

B30 70 - - 30 0,40 1985 ± 50 

 

Výsledky zkoušek prokázaly pozitivní vliv mechanické aktivace na konečné 

vlastnosti vzorků. Z Obrázek 13, který popisuje výsledné pevnosti v tahu za ohybu, 

je zřejmé, že nejvíce aktivovaný vzorek dosáhl největší pevnosti. Vzorky s podílem 

Strusky B měly až 3× větší pevnost v tahu než referenční vzorek bez strusky. Pevnosti 

v tlaku popisující Obrázek 14, naznačovaly obdobný trend. Struska B měla největší 

pevnost v tlaku ze vzorků se struskou ale zároveň měla menší pevnost než referenční 

vzorek. 
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Obrázek 13 Výsledné pevnosti v tahu za ohybu s vyznačenou směrodatnou odchylkou 

mechanicky aktivovaných vzorků 

 

Obrázek 14 Výsledné pevnosti v tlaku s vyznačenou směrodatnou odchylkou 

mechanicky aktivovaných vzorků 
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3.3.2. Druhá fáze experimentů 

Účelem této fáze bylo chemicky podpořit aktivaci hydratačních procesů ve směsi, 

jelikož výsledky mechanické aktivace prokázaly nedostatečnou aktivaci strusky. 

Přistoupilo se tedy k aktivaci pomocí chemických příměsí, které mají zvýšit zásaditost 

celé směsi a podpořit tvorbu chemických vazeb při procesu hydratace.  

 

Aktivace vápenným hydrátem 

Prvním z těchto materiálů byl vápenný hydrát. Jedná se o levnou příměs, která 

nebude výsledný produkt výrazným způsobem prodražovat. V rámci experimentu byly 

vybrány strusky s menšími pevnostmi v tahu i v tlaku, což znamená odprašky 

(označení O) a mechanicky aktivovaná struska (označení A). Strusky byly vybrány pro 

zjištění a popis možné synergie mezi mechanickou a chemickou aktivací strusky a dále 

popis vlivů jednotlivých druhů aktivace. Pro účely experimentu bylo vytvořeno 7 sad 

vzorků. Prvním z nich byl referenční vzorek bez strusky (C100). Ostatní vzorky byly 

vyrobeny s podílem 70 hm. % portlandského cementu a podílu 30 hm. % strusky, která 

byla postupně aktivována 5 a 10 hm. % vápenného hydrátu ( O30/A0, O30/A5, 

O30/A10, A30/A0, A30/A5, A30/A10). Vodní součinitel zůstal nastaven na hodnotu 

0,4. Tabulka 4 popisuje jednotlivé složení vzorků při aktivaci vápenným hydrátem.  

 

Tabulka 4 Složení vzorků aktivovaných vápenným hydrátem 

Označení 

sady 

Cement 

[hm. %] 

Struska 

[hm. %] 

Vápenný 

hydrát  

[hm. %] 

Vodní 

součinitel 

[-] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3] 

C100 100,0 - - 0,40 2046 ± 40 

O30/A0 70,0 30,0 - 0,40 1978 ± 29 

O30/AV5 67,5 27,5 5 0,40 1958 ± 17 

O30/AV10 65,0 25,0 10 0,40 1940 ± 9 

A30/A0 70,0 30,0 - 0,40 1992 ± 28 

A30/AV5 67,5 27,5 5 0,40 1998 ± 22 

A30/AV10 65,0 25,0 10 0,40 1942 ±25 

 

V rámci přípravy ke zkouškám byla změřena objemová hmotnost všech vzorků. 

Hodnoty vzorků byly zprůměrovány na každou sadu, aby mohly být porovnány mezi 

sebou a rovněž se vzorky v dalších fázích experimentu.  
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Vzorky byly po dobu 28 dní skladovány ve vodní lázni a v průběhu zrání byly 

pomocí nedestruktivní rezonanční metody zjišťovány hodnoty dynamického modulu 

pružnosti a dynamického smykového modulu. Obrázek 15 a Obrázek 16 znázorňují 

vývoj dynamických modulů pružnosti, které byly měřeny vždy po 7 dnech po dobu 

zrání vzorků ve vodní lázni. Výsledky ukázaly, že největší nárůst dynamických modulů 

pružnosti byl v prvních 7 dnech. Od 7 do 21 dne byl růst již velmi omezen a mezi 

21 a 28 dnem byl narůst téměř nulový. Byl zde rovněž patrný pokles hodnot 

dynamických modulů zhruba 10 GPa v případě dynamického modulu pružnosti 

a u dynamického smykového modulu došlo k poklesu 2 GPa, který byl zapříčiněn 

snížením podílu cementu, i když struska a vápenný hydrát napomáhaly ke zmírnění 

tohoto poklesu, nemohly jej ale zcela odstranit, jelikož struska má omezené hydratační 

vlastnosti a nedokáže cement zcela nahradit.  

 

 

Obrázek 15 Vývoj dynamického modulu pružnosti s vyznačenou směrodatnou 

odchylkou vzorků aktivovaných vápenným hydrátem 
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Obrázek 16 Vývoj dynamického smykového modulu pružnosti s vyznačenou 

směrodatnou odchylkou vzorků aktivovaných vápenným hydrátem 

 

Po uplynutí 28 dní byly vzorky destruktivně otestovány v pevnosti v tahu za ohybu 

a v pevnosti v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu byla u vzorků s podílem strusky opět 

výrazně vyšší, jelikož struska patří mezi méně aktivní příměsi a reagují v dlouhodobém 

měřítku, viz Obrázek 17. U vzorků s podílem 5 hm. % vápenného hydrátu došlo 

k výraznému poklesu pevnosti v tahu, příměs vápenného hydrátu podpořila tvorbu 

chemických vazeb a tak se zvýšila pevnost v tlaku, ale materiál se stává křehčím a tudíž 

klesá pevnost v tahu za ohybu.  Pevnost v tlaku, kterou znázorňuje Obrázek 18, 

prokázala kladný vliv aktivace pouze do 5 hm. % aktivátoru. Mechanické vlastnosti 

vzorků zůstaly stejné i při menším podílu cementu. Rovněž zde byl viditelný pozitivní 

vliv mechanické aktivace, u mechanicky aktivované strusky A byly pevnosti v tlaku 

vyšší hodnoty o 15 MPa. 
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Obrázek 17 Výsledné pevnosti v tahu za ohybu s vyznačenou směrodatnou odchylkou 

vzorků aktivovaných vápenným hydrátem 

 

Obrázek 18 Výsledné pevnosti v tlaku se znázorněnou směrodatnou odchylkou vzorků 

aktivovaných vápenným hydrátem 
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Aktivace sodným a draselným vodním sklem 

Zkoušeným materiálem pro aktivaci bylo rovněž vodní sklo. V tomto případě byly 

vyrobeny 2 referenční vzorky. Jedním z nich byl vzorek bez strusky (C100) a druhým 

byl vzorek s náhradou 30 hm. % cementu za strusku bez vodního skla (A30/A0). 

Ostatní vzorky byly rovněž s podílem 70 hm. % portlandského cementu a 30 hm. % 

strusky ale byla zde použita pouze mechanicky aktivovaná struska A, viz Tabulka 5 

a jako aktivátor zde byly použity vodní skla na bázi sodíku a draslíku. Byly zde 

zachovány podíly jednotlivých aktivátorů, to znamená 5 a 10 hm. %, a také vodní 

součinitel zůstal na hodnotě 0,4. 

 

Tabulka 5 Složení vzorků aktivovaných vodních sklem 

Označení 

sady 

Cement 

[hm. %] 

Struska 

[hm. %] 

Aktivátor 

křemičitan 

sodný 

[hm. %] 

Aktivátor 

křemičitan 

draselný 

[hm. %] 

V/C   

[-] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3] 

C100 100,0 - - - 0,40 2020 ± 10 

A30/A0 70,0 30,0 - - 0,40 1969 ± 36 

A30/AN5 67,5 27,5 5 - 0,40 1963 ± 27 

A30/AN10 65,0 25,0 10 - 0,40 1899 ± 10 

A30/AK5 67,5 27,5 - 5 0,40 1945 ± 8 

A30/AK10 65,0 25,0 - 10 0,40 1899 ± 13 

 

 

Obdobně jako v předchozím případě byly vzorky skladovány ve vodní lázni po dobu 

28 dní a během této doby byl sledován vývoj dynamických modulů pružnosti. Obrázek 

19 a Obrázek 20 popisují jednotlivé hodnoty všech vzorků ve sledovaném období. 

Výsledky naznačují, že největší nárůst dynamických modulů byl během prvních 7 dnů, 

dále od 7 do 21 dne byl stále zaznamenáván pozvolný nárůst. Mezi 21 a 28 dnem 

se nárůst hodnot již téměř zastavil a u dynamických smykových modulů pružnosti došlo 

dokonce k poklesu sledovaných hodnot u vzorků s podílem 10 hm. % aktivátoru. 
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Obrázek 19 Vývoj dynamického modulu pružnosti s vyznačenou směrodatnou 

odchylkou vzorků aktivovaných vodním sklem 

 

Obrázek 20 Vývoj dynamického smykového modulu pružnosti s vyznačenou 

směrodatnou odchylkou vzorků aktivovaných vodním sklem 

 

Využití vodního skla jako aktivátoru mělo také negativní efekt na pevnost v tahu 

za ohybu, kde zůstaly hodnoty srovnatelné s referenčním vzorkem, ale měly poloviční 

hodnotu pevnosti v tahu za ohybu než vzorky bez chemické aktivace, viz Obrázek 21. 

Pevnost v tlaku byla díky chemické aktivaci rovněž výrazně zredukována, Obrázek 22 

naznačuje pokles pevnosti o 50 až 40 % u vzorků s podílem 10 hm. % vodního skla 

 pokles 25 až 30 % u vzorků s podílem 5 hm. % vodního skla. Je tedy zřejmé, že použití 

vodního skla jako aktivátoru není vhodné. 
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Obrázek 21 Výsledné pevnosti v tahu za ohybu s vyznačenou směrodatnou odchylkou 

vzorků aktivovaných vodním sklem 

 

 

Obrázek 22 Výsledné pevnosti v tlaku s vyznačenou směrodatnou odchylkou vzorků 

aktivovaných vodním sklem 
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3.3.3. Třetí fáze experimentů 

Dokončením zkoušek procesu aktivace strusky jako pojiva byla ukončena fáze 

zjišťování možných vlastností materiálu a bylo možné přistoupit k závěrečným 

experimentům s cílem získat perspektivní materiálovou matrici s obsahem betonového 

recyklátu.  

Vhodné materiály již byly vybrány, dále byly popsány jejich vlastnosti a rovněž 

byly zvoleny nejvhodnější postupy aktivace strusky. Tabulka 6 popisuje konečnou sadu 

vzorků, které obsahovaly 40 hm. % cementu (B, C, D, E, F), až na referenční vzorek 

bez strusky, který obsahoval 50 hm. % portlandského cementu (A). Vzorky dále 

obsahovaly podíly 50 hm. % betonového recyklátu a následně podíly chemického 

aktivátoru v podobě vápenného hydrátu a podíly mechanicky aktivované strusky B, 

která dosáhla nejlepších výsledků v pevnosti v tahu za ohybu i v pevnosti v tlaku 

v dříve provedených experimentech. Množství strusky a vápenného hydrátu se měnilo 

vždy o 2,5 hm. % u každého vzorku pro zjištění ideálního poměru mezi těmito 

materiály pro následné využití. 

 

Tabulka 6 Složení jednotlivých vzorků při hledání ideálního poměru použitých 

materiálů 

Označení Podíl 

Portlandského 

cementu 

Podíl betonového 

recyklátu 

Podíl vápenného 

hydrátu 

Podíl strusky 

 [hm % ] [hm % ] [hm % ] [hm % ] 

A 50,0 50,0 0,0 0,0 

B 40,0 50,0 0,0 10,0 

C 40,0 50,0 2,5 7,5 

D 40,0 50,0 5,0 5,0 

E 40,0 50,0 7,5 2,5 

F 40,0 50,0 10,0 0,0 

 

Pro výpočet průměrných hodnot dynamických modulů pružnosti byly opět změřeny 

objemové hmotnosti vyrobených vzorků. Z Obrázek 23 je vidět, že nejvyšší objemovou 

hmotnost měl vzorek A bez strusky, hned za ním byl ale vzorek C s podíly 7,5 hm. % 

strusky a 2,5 hm. % vápenného hydrátu a nejnižší objemové hmotnosti dosáhl vzorek E. 
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Z toho plyne, že hmotnostní poměr 3 : 1 strusky a vápenného hydrátu je ideální pro 

maximální aktivaci strusky. 

 

 

Obrázek 23 Objemové hmotnosti s vyznačenou směrodatnou odchylkou vzorků 

s podílem betonového recyklátu 

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o konečnou fázi experimentu, při procesu výroby 

vzorků byly rovněž sledovány rozlivy jednotlivých směsí. Účelem zmíněné zkoušky 

bylo určení konzistence čerstvé cementové pasty tím, že změříme průměr kruhu rozlité 

směsi na skleněné desce mechanického střásacího stolku s předepsanými vlastnostmi. 

Zkouška proběhla pomocí komolého kužele o Ø 100 mm spodní podstavy a Ø 70 mm 

horní postavy. Výška daného kužele byla 60 mm a během zkoušky byl umístěn na střed 

desky střásacího stolku. Před nalitím zkoušené směsi do forem byla směs použita 

k naplnění zmíněného kužele, ten je plněn ve 2 vrstvách a každá z nich byla hutněna 

10 údery hutnicím nástrojem o Ø 40 mm. Forma se po naplnění zarovná a odstraní 

se přebytečná směs. Následně se forma pomalým pohybem směrem vzhůru odstraní 

a směs se rozlije. Pomocí mechanismu střásacího stolku bylo vyvinuto 10 rázů, díky 

nimž se směs rozlije po ploše desky. Pro zjištění výsledků dále změříme průměr kruhu 

ve dvou na sebe kolmých směrech, odečtené hodnoty zprůměrujeme a dostaneme tak 
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výsledek experimentu. Z Tabulka 7 je patrné, že s nárůstem podílu vápenného hydrátu 

došlo ke zmenšení velikosti rozlití, tento jev je způsoben jemnějším mletím použitého 

vápenného hydrátu a díky němu se změnila konzistence čerstvé směsi. 

 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty rozlivů posuzovaných vzorků 

Označení A B C D E F 

Rozlivy [cm] 22,0 21,2 19,0 19,0 18,0 17,3 

 

 

 

Obrázek 24 Mechanický střásací stolek a použitá forma ve tvaru komolého kužele 

 

Vzorky byly opět sledovány po dobu 28 dní, během kterých byly skladovány 

ve vodní lázni a vždy po 7 dnech byly otestovány pro zjištění vývoje dynamických 

modulů pružnosti a dynamických smykových modulů pružnosti, které znázorňují 

Obrázek 25  a Obrázek 26.  

Průběh dynamického modulu pružnosti i dynamického smykového modulu 

pružnosti byl obdobný jako u předchozích experimentů. Největší nárůst proběhl 

v prvních 7 dnech, následně do 21 dne byl nárůst pouze mírný a v posledních dnech 

zkoumaného období byl nárůst minimální. Nejvyšších hodnot dynamického modulu 

pružnosti dosáhl vzorek A s 50 hm. % portlandského cementu a 50 hm. % betonového 
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recyklátu a u ostatních vzorků byl vývoj velmi podobný s nižšími hodnotami. 

Dynamický smykový modul pružnosti měl největší rovněž vzorek A, byl zde ale patrný 

pokles smykového modulu mezi 21 a 28 dnem, zatímco vzorky s podíly vápenného 

hydrátu a strusky stále zaznamenávaly nárůst. 

 

 

 

Obrázek 25 Vývoj dynamického modulu pružnosti s vyznačenou směrodatnou 

odchylkou vzorků s podílem betonového recyklátu 

 

 

Obrázek 26 Vývoj dynamického smykového modulu pružnosti s vyznačenou 

směrodatnou odchylkou vzorků s podílem betonového recyklátu 
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Výsledné pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku jsou popsány na Obrázek 27 a Obrázek 

28, kde je zřejmé, že na pevnost v tahu za ohybu měl podíl strusky kladný vliv, zvláště 

pokud byl podporován chemickým aktivátorem v podobě vápenného hydrátu. 

Se zvyšujícím se podílem vápenného hydrátu ale pevnost v tahu za ohybu klesá. 

Největší pevnosti v tlaku dosáhl vzorek A, měl totiž největší podíl portlandského 

cementu. Vzorky s podíly vápenného hydrátu a strusky měly nižší pevnost v tlaku, ale 

i nyní byl zaznamenán kladný vliv při použití strusky a aktivátoru. Hodnoty vycházející 

z experimentů ukazují, že nejlepším poměrem byl 7,5 hm. % strusky vůči 2,5 hm. % 

vápenného hydrátu u vzorku C. Měl nejvyšší pevnost v tahu za ohybu a také velmi 

vysokou pevnost v tlaku. Z Obrázek 28 je také opět patrný negativní vliv použití pouze 

vápenného hydrátu ve vzorku F. 

 

 

Obrázek 27 Výsledné pevnosti v tahu za ohybu s vyznačenou směrodatnou odchylkou 

vzorků s podílem betonového recyklátu 

 

 



Obvodové zdivo na bázi cementu, betonového recyklátu a strusky 

 

45 

 

Obrázek 28 Výsledné pevnosti v tlaku s vyznačenou směrodatnou odchylkou vzorků 

s podílem betonového recyklátu 
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3.4. Návrh materiálové matrice 

Provedenými experimenty bylo prokázáno, že je možné nahradit cement jiným 

pojivem ze zdrojů, které byly považovány za odpad. V současné době zatím není možné 

cement jako materiál zcela nahradit, je ale možné jeho podíl výrazně omezit bez toho, 

aby došlo k dramatickému poklesu požadovaných vlastností jako je pevnost v tlaku. 

Z dosavadních průzkumů se zde použité materiály jeví jako nejslibnější. 

Betonový recyklát jednoznačně napomáhá k dosažení vyšší pevnosti v tlaku 

za výrazné úspory cementu. Nedokáže jej ale zcela nahradit, jelikož obsahuje jen 

omezené množství nezhydratovaných zrn. Možným problémem je ale také skutečnost, 

že ne každý beton je stejný, každá betonárna a každá šarže má drobně odlišnou 

strukturu a parametry. Je tedy nutné najít trvalý a stabilní zdroj, ze kterého bude možné 

betonový recyklát čerpat.  

Struska měla rovněž kladný vliv na výsledné vlastnosti cementového kompozitu. 

Pevnost v tahu za ohybu byla výrazně vyšší a pomáhala redukovat dopady výrazného 

snížení podílu cementu v materiálu. Rovněž je možné najít stabilní zdroj strusky 

se stejným složením a vlastnostmi potřebnými pro výrobu lehčených kompozitních 

bloků. Využití strusky se zdálo nejvíce vhodné po provedení procesu aktivace, 

prokázalo se, že mechanická aktivace má největší vliv na potřebné vlastnosti. Vhodnější 

se ale jeví kombinace mechanické aktivace pomocí recyklační linky a chemické 

aktivace vápenným hydrátem v poměru 3 : 1 strusky vůči aktivátoru. V rámci 

provedených experimentů byla rovněž použita struska nevhodná pro použití jako pojivo, 

jelikož byla již velmi zvětralá. Můžeme tedy použít zdroje strusky s lepšími pojivovými 

vlastnostmi a výsledné hodnoty vzorků se budou ještě více blížit skutečnému využití. 

3.4.1. Požadavky na betonové zdicí bloky 

Vzorky s náhradou 60 hm. % cementu za betonový recyklát, strusku a aktivátor 

v podobě vápenného hydrátu dosáhly pevnosti v tlaku 34 ± 2 MPa, což znamená, 

že takto vyrobené zdivo bez problému splňuje požadované limity (ČSN EN 771-3). 

Jedním z problémů je ale vysoká tepelná vodivost materiálu, jelikož v porovnání 

s ostatními výrobci (Ytong, 2019) (Hebel, 2019) je pevnost v tlaku několikanásobně 

vyšší a součinitel tepelné vodivosti je rovněž velmi vysoký.  
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Nabízí se tedy možnost materiál vylehčit pomocí provzdušňovacích nebo 

pěnotvorných přísad, tímto postupem by byla snížena pevnost v tlaku a rovněž tepelná 

vodivost výsledného materiálu. U všech vytvořených vzorků byla ale patrná dostatečná 

pevnostní rezerva vzhledem k faktu, že pevnost v tlaku nabízeného sortimentu výše 

zmíněných výrobců se pohybuje v rozmezí od 2 do 6 MPa. Je ale nutné dosáhnout 

optimálních parametrů jako velikost a rozložení pórů. Důležitým parametrem je rovněž 

velikost pórů obsažených v konstrukci, která by se měla pohybovat v rozmezí 

od 10 do 300 µm a také je nutné sledovat celkový objem dutin. Každé 1 % objemu 

provzdušnění totiž snižuje výslednou pevnost v tlaku o 4 až 5 % (Ščučka; Martinec, 

2013).  

3.4.2. Provzdušňovací přísady 

Jedná se o chemické látky přidávané do betonu pro lepší odolnost vůči 

opakovanému zmrazování a rozmrazování konstrukce. Zejména se využívá 

u konstrukcí, které jsou vystaveny vlivům chemického posypu na pozemních 

komunikacích. Posypová sůl se společně s vodou dostane do otevřených pórů 

v betonové konstrukci a ve chvíli kdy se voda odpařuje, se tvoří krystaly soli, které 

výrazně nabývají na objemu. Objem solných krystalů v konstrukci stále narůstá, 

až do chvíle kdy je pór zcela zaplněn. Po dosažení bodu, kdy už se krystaly nemají kde 

tvořit, vznikají v konstrukci velká tahová napětí, která beton není schopen přenést 

a daná část konstrukce se uštípne a odlomí. 

Po přidání provzdušňovacích přísad do čerstvé směsi se v ní vytvoří velké množství 

malých uzavřených pórů, které zde zůstanou i po zatvrdnutí celé konstrukce. Mrznoucí 

voda a solné krystaly v konstrukci tedy mají kam expandovat a k destrukci dané 

konstrukce dojde až o mnoho později. Existuje mnoho faktorů, ovlivňují výsledné 

vlastnosti betonu, například proměnlivé složení směsi, teplota při betonáži a technologie 

betonáže (Zajíček, 2008). 

3.4.3. Pěnotvorné přísady 

Použití pěny je další možností vylehčení betonových bloků, vyrábí se vmícháním 

pěny do čerstvé cementové pasty. Objemová hmotnost a pevnost v tlaku se dají 

regulovat přidáním jemného minerálního kameniva. Nejčastěji jsou jako pěnotvorné 

přísady využívány látky na bázi proteinu přesněji hydrolyzovaný protein stabilizovaný 

zinečnatou solí, nebo látky na bázi tenzidů a směsi polymerů. Pěna je vyráběna 
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v pěnogenerátorech, které mohou být stabilní ale i mobilní a následně se přimíchává 

do směsi v míchačkách s nuceným oběhem. Je ovšem nutné počítat se skutečností, 

že během výroby pěny ubývá a pokud potřebujeme vyrobit pěnobeton s nízkou 

objemovou hmotností, můžeme také použít lehké kamenivo (Vetchý, 2015).  

V současné době je otázka náhrady cementu velmi důležitým tématem a zabývá 

se jím velké množství experimentů a studií.  

 

Tabulka 8 Vlastnosti vybraných experimentálně vyráběných lehčených  

bloků / materiálů 

Autoři (rok) Specifikace 

složení 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tlaku [MPa] 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti 

[W/mK] 

Demirdag, 

Gunduz 

(2008) 

Cement 

Vulkanická 

struska 

1300-1500 0,9-8,0 0,44-0,65 

Demirdag et 

al. (2008) 

Popílek, 

Cement, 

Struska 

1100-1400 0,16-4,5 neuvedeno 

Kumar et al. 

(2017) 

Popílek 860-1245 2,5-6,5 0,021-0,035 

Yang et al. 

(2014) 

Cement 

Struska 

325-492 0,50-1,97 0,088-0,129 

Poznyak, 

Melnyk 

(2014) 

Popílek, Zeolit, 

PP vlákna 

650 2,7 neuvedeno 

Kearsley, 

Wainwright 

(2002) 

Popílek 1000-1550 5,8-39,5 neuvedeno 

Nguyen et al. 

(2017) 

Popílek 370-600 0,34-1,58 neuvedeno 

Tian et al. 

(2016) 

Sádra, Struska 520-600 13,5-15,0 0,072-0,190 
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Tabulka 8 popisuje některé z výsledků experimentálně navržených lehčených 

zdicích bloků. Jedná se o množství různě navržených materiálových matric za využití 

různých materiálů. Výhody námi navržené matrice je využívání velkého množství dobře 

dostupných a levných materiálů. Zejména využití mikromleté strusky, která 

je odpadním produktem při zpracování odpadní strusky na lehčené kamenivo, jelikož 

byly použity úlety z procesu drcení strusky na jednotlivé frakce.  

Při porovnání s výslednými hodnotami v Tabulka 8, je další výhodou dosažení 

poměrně vysoké pevnosti v tlaku za využití velkého množství náhrad za cement. 

Výzkum (Demirdag & Gunduz, 2008) například využíval vulkanickou strusku pouze 

jako lehčené kamenivo a jako pojivo byl využíván výhradně cement. I přesto bylo ale 

dosaženo nižší pevnosti v tlaku při zachování vyšší objemové hmotnosti. V experimentu 

(Demirdag a kol., 2008) byl krom vulkanické strusky využíván i popílek jako náhrada 

za cement. Vzorky se podařilo více vylehčit, ale došlo tak k dalšímu poklesu pevnosti 

v tlaku společně s vlivem menšího objemu cementu. Další z projektů (Kumar a kol., 

2018) využíval rovněž popílek jako náhradu za cement a v tomto případě se jednalo 

o náhradu 66,67 hm. % cementu. Vylehčení vzorků bylo provedeno pomocí pěny vždy 

o 15 %, 17 % a 20 % objemu, čímž dosáhl výrazného vylehčení při zachování potřebné 

pevnosti v tlaku a tímto postupem bylo dosaženo i velmi nízké tepelné vodivosti 

vyráběných bloků. Výzkum (Yang a kol., 2014) se zabýval využitím chemicky 

aktivované strusky a popílku, portlandský cement zde nebyl vůbec použit. Vylehčení 

proběhlo pomocí předem připravené pěny, která byla následně vmíchána do směsi 

a došlo tak k vylehčení o 50,57 %, 52,47 %, 57,68 % a 67,24% objemu, čímž byla 

objemová hmotnost ale rovněž i pevnost v tlaku výrazně snížena. Ovšem díky vylehčení 

tak bylo dosaženo i nízké tepelné vodivosti. Výzkum (Poznyak & Melnyk, 2014) 

zkoumal produkci neautoklávovaného lehčeného betonu za použití portlandského 

cementu CEM I 42,5R a zeolitu jako náhrady. Ve studii (Kearsley & Wainwright, 2002) 

byly provedeny experimenty pro zjištění změn v pevnosti v tlaku na základě vylehčení 

daného materiálu. Vzorky s podílem cementu a popílku nebo příměsi pucolánu, které 

nahrazují 50 hm. %, 66,7 hm. % a 75 hm. % cementu a směsi byly vždy navrhovány 

na objemovou hmotnost 1000, 1250 a 1500 kg/m
3
. Veškeré vzorky byly sledovány 

po dobu jednoho roku a pravidelně byly zjišťovány jednotlivé parametry daných 

vzorků. (Nguyen a kol., 2017) se rovněž zabývali dopady vylehčení na pevnost v tlaku 

za použití cementu a popílku. Vzorky zde ale byly mnohem více vylehčeny, je tudíž 
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jasné, že zde výrazně klesla i pevnost v tlaku zkoušených vzorků. Experimenty (Tian 

a kol., 2016) zkoumaly podmínky pro použití odpadní sádry a vysokopecní strusky. 

Byly vyrobeny vzorky s podíly 50 hm. % sádry, 25 hm. % portlandského cementu 

a 25 hm. % strusky. Výsledné vzorky měly velmi nízkou objemovou hmotnost při 

zachování vysoké pevnosti v tlaku při porovnání s výslednými hodnotami jiných 

projektů. 

Máme zde více možností jak pojmout tento návrh. Za podmínky ponechání podílů 

všech materiálů jako v poslední fázi experimentů a vybereme vzorek C jako základ, což 

znamená podíl 40 hm. % portlandského cementu, 50 hm. % betonového recyklátu, 

7,5 hm. % strusky a 2,5 hm. % vápenného hydrátu. Dle křivek závislosti pevnosti 

v tlaku na objemu vylehčení vytvořených na základě experimentálních zkoušek 

(Kearsley & Wainwright, 2002), pokud dojde k provzdušnění materiálu o 35 % objemu, 

bude tak zredukována pevnost v tlaku na hodnotu cca 5,5 MPa, která stále splňuje 

požadavky na pevnost v tlaku. Objemová hmotnost takto vylehčeného materiálu by tak 

byla zhruba 1350 kg/m
3
. 

Ovšem za předpokladu využití strusky s lepšími pojivovými vlastnostmi, bych 

navrhoval ji více využít při zachování stejného poměru strusky vůči aktivátoru. 

Nejhodnější matrice se tedy zdá využití 50 hm. % portlandského cementu pro drobné 

navýšení pevnosti v tlaku, dále 30 hm. % betonového recyklátu, který se ukázal jako 

vhodná náhrada. Následně bych využil 15 hm. % mechanicky aktivované strusky 

s doplněním 5 hm. % chemického aktivátoru v podobě vápenného hydrátu. Dosáhlo 

by se tak výrazné úspory portlandského cementu za využití recyklovaných odpadních 

materiálů, díky kterým si betonová směs ponechá obdobnou pevnost v tlaku a díky 

využití strusky se dokonce zvýší pevnost v tahu. Mohli bychom tedy zdicí bloky ještě 

výrazněji vylehčit a zvýšit tak i jejich tepelně izolační vlastnosti nebo můžeme využít 

vyšší pevnosti v tlaku a použijeme je na nosné konstrukce. Díky úspoře portlandského 

cementu by se tak dala rovněž snížit pořizovací cena takto vytvořených zdicích bloků. 

Zřejmě nejdůležitějším z pozitiv je ale snížení dopadu těžby cementu na životní 

prostředí. 
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4. Závěr 

Práce se zabývala výzkumem a návrhem kompozitních směsí při využití betonového 

recyklátu a strusky. Detailně popisuje veškeré postupy, provedené experimenty 

a výsledky, které z nich vzešly. Matrice byla navržena na základě výsledků zkoušek 

společně aspektem možné výroby a použití zdicích bloků.  

Využití strusky jako materiálu nahrazujícího cement je možné i v případě, 

že se jedná o nevhodnou a zvětralou strusku. Je ovšem důležité dbát na správnou 

aktivaci, jak mechanickou tak chemickou.  Prokázalo se, že proces mletí strusky 

a použití správného chemického aktivátoru je pro správnou funkci kompozitu zásadní. 

Za dodržení požadovaných podmínek má struska pozitivní vliv na objemovou hmotnost 

směsi, jelikož namleté částice strusky jsou lehčí než cement, dále na pevnost v tahu 

za ohybu, kde vzorky s podílem strusky dosahují až 3× větších hodnot než referenční 

vzorky bez strusky.  

Betonový recyklát lze rovněž využít jako pojivo a náhradu za cement. Je ho ale 

možné využít jen v omezené míře, nehledě na nevýhody jako jsou znečištění a různé 

složení betonových směsí v konstrukcích. 

V rámci experimentu bylo nahrazeno 60 hm. % cementu a bylo prokázáno, 

že je možné s takovou náhradou vyrobit pevný a stabilní materiál, který by bylo možné 

dále využívat. Dynamický modul pružnosti a dynamický modul pružnosti ve smyku, 

které byly sledovány po dobu 28 dní a vývoj všech vzorků byl obdobný jako v případě 

referenčního vzorku. Největší nárůst byl zaznamenán u všech vzorků v prvních sedmi 

dnech, referenční vzorek ale dosáhl vyšších hodnot o zhruba 5 MPa u dynamického 

modulu pružnosti a zhruba 2 MPa u dynamického smykového modulu pružnosti.  

V porovnání s jinými experimentálně navrženými vylehčenými zdicími bloky 

a materiály byl pro vzorky z finální fáze experimentu použit větší objem náhrady 

za cement při dosažení vyhovující pevnosti v tlaku. Navržená matrice společně 

s vylehčením materiálu pak dodrží podmínky skutečné výroby kompozitních zdicích 

bloků a jejich použitím tak můžeme dosáhnout kýženého efektu snížení dopadu 

stavebního průmyslu na životní prostředí.  
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