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Souhrn 

V oblasti tenkých asfaltových úprav se jako jedna 
z možností identifikovala oblast emulzních kalových 
vrstev a v této skupině technologií především 
potenciál využitelnosti mikrokoberců, u kterých se 
přírodní kamenivo nahradí zvoleným vedlejším 
produktem. Mikrokoberce se přitom využívají jako 
tenkovrstvá souvislá úprava především při 
souvislých opravách pozemních komunikací všech 
tříd dopravního zatížení, kdy lze efektivním 
způsobem prodloužit životnost krytového souvrství 
(obrusné vrstvy) až o deset let. Technologie je v ČR 
zavedena od počátku 90tých let a s ohledem 
k citlivosti na dodržení technologické kázně prošla i 
stinným obdobím, kdy ztratila v důsledku nekázně a 
nedůslednosti při návrhu a provádění částečnou 
atraktivitu. Technologie využívá asfaltovou emulzi, 
přírodní drcené kamenivo, filerické složky a vodu 
pro zhotovení tenké vrstvy rozprostírané za studena. 

V rámci řešení aktivity 1.3 byly provedeny základní 
zkoušky pro ověření možnosti využít vysokopecní 
stabilizovanou strusku jako substituci kameniva pro 
tenkovrstvé úpravy vozovek prováděné za studena, 
tedy s využitím kationaktivní asfaltové emulze 
(KAE) dle ČSN EN 13808. Základním 
předpokladem je použití strusky z indukčních pecí 
(Poldi Kladno), která vykazuje relativně přijatelné 
vlastnosti pro aplikaci s KAE. Vzorky tvořily 
stabilní kladenské vysokopecní strusky, jež mohou 
tvořit potenciální alternativní náhrady k běžnému 
drcenému přírodnímu kamenivu. Výhodou 
použitého zdroje je jeho značná produkční 
dostupnost, stabilizace, která probíhá posledních 
přibližně 100 let a to výhradně formou chlazení 
vzduchem a variabilita při třídění a předrcení tohoto 
materiálu. Na straně druhé vysokopecní struska 
obecně není díky odlišnému technologickému 
postupu při jejím vzniku vhodná pro smísení s KAE. 
Důvodem jsou nejen některé problematické 
chemické reakce mezi struskou a asfaltovou emulzí, 
ale i některé vlastnosti vysokopecní strusky jako 
náhražky kameniva v tenkovrstvých úpravách 
(aspekt drcení zrn, nasákavosti apod.). 

Na základě obecných zkušeností (některé strusky z 
indukčních pecí severomoravského regionu byly 
využívány již počátkem 90-tých let minulého století) 
lze reálně předpokládat případné využití tohoto typu 
strusky pro emulzní mikrokoberce (EMK) 

Oblast použití 

Metalurgická struska se dělí na dvě základní skupiny 
– vysokopecní a ocelářskou. Vysokopecní struska 
vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci. 
Vysokopecní struska se vytvoří ochlazením žhavé 
strusky na odvalech. Ocelářská struska je vedlejším 
produktem při tvorbě oceli ze železa v konvertorech 
nebo při tavení šrotu během výroby oceli v 
elektrických obloukových pecích. Převážně má jen 
funkci ochraňovat tekutý kov před oxidací. V ČR 
existuje jednak několik lokalit, kde v minulosti byla 
struska při chlazení nebo po vychlazení deponována, 
jednak metalurgický průmysl nadále produkuje 
nemalá množství těchto strusek, které mají různou 
kvalitu a jen část se využívá pro další zpracování 
v cementářském průmyslu nebo ve stavebnictví.  

Chemické složení strusky záleží především na 
vlastnostech vstupní rudy. U vysokopecních strusek 
záleží na druhu vyráběného železa a na množství 
koksu použitého při výrobě. Mezi základní složky 
patří CaO, MgO, Al2O3, SiO2, které tvoří zhruba 80-
90 % hmotnosti strusky. Vysokopecní struska 
vhodného složení (především dostatečně vysoký 
obsah sklovité fáze) se díky hydraulickým 
vlastnostem přidává do cementu. U ocelářských 
strusek je složení výrazně rozmanitější a to i v rámci 
jednotlivých šarží výroby. 

Struska se v dopravním stavitelství využívá již 
několik desetiletí. Její použití primárně jako 
kameniva do nestmelených vrstev je v ČR upraveno 
technickými podmínkami TP 138. Současně řada 
harmonizovaných evropských norem připouští 
použití vysokopecní strusky jako alternativního 
plniva či pojiva (tedy v jemnozrnné podobě) v 
hydraulicky stmelených směsích. Využití v 
nestmelených vrstvách je v ČR do jisté míry 
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deformováno poznatky a výsledky aplikace 
studeného odvalu na dálnici D47, kde došlo v 
důsledku některých rozpínavých reakcí k narušení 
konstrukcí. Tato skutečnost nicméně automaticky 
neznamená, že tento materiál je nevhodný. 

Řešení rozvíjené v roce 2018 se zaměřuje na 
možnosti vytvořit materiálovou alternativu 
k přírodnímu kamenivu, u kterého jsou v případě 
mikrokoberců stanoveny zpřísněné požadavky na 
jeho vlastnosti z hlediska umístění konečné vrstvy 
na povrchu vozovky (dostatečná odolnost proti 
drcení zrn, dostatečná ohladitelnost). 

Metodika a postup řešení 

Pro ověření byly zajištěny vzorky vysokopecní 
strusky z lokality Kladno, a to:  2/5 mm a 4/8 mm. 

Pro ověření byl dále zajištěn vzorek kationaktivní 
asfaltové emulze od společnosti Bitunova s.r.o., a 
sice typ C 60 BP 6 (tedy středněštěpná KAE 
modifikovaná, kterou uvedená společnost běžně 
používá pro provádění technologie EMK). 

Vzhledem ke granulometrii dodaných vzorků 
strusky (velmi nízký obsah jemnějších částic, 
zejména pak frakce 0,063 mm, které jsou podstatné 
pro reakci KAE) bylo rozhodnuto zkombinovat 
dodané vzorky s frakcemi 0/2 mm, příp. 0/4 mm ze 
známých lokalit, a tedy i s dostatečnými 
informacemi o chování tohoto drobného kameniva 
ve vztahu ke KAE. Tato vzájemná interakce je 
podstatná jednak z pohledu procesu štěpení KAE, 
jednak i z pohledu následné konsolidace a 
dostatečné pevnosti vrstvy a její životnosti. 

Proto byly vybrány následující lokality: 
- 0/2 mm Litice (využívá Vialit) 
- 0/4 mm Jakubčovice (využívá Eurovia) 
- 0/4 mm Podunajské písky (využívá Bitunova) 

Veškeré složky byly předány laboratoři, která 
ověřila sítovým rozborem jejich složení a následně v 
souladu s platnou normou ČSN 73 6130 navrhla 
vhodné čáry zrnitosti z dodaných komponent. 

K dispozici tak byly následující tři varianty možného 
složení EMK (vzorky): 
- Vzorek A, 0-5 mm: 55% 0/4 Jakubčovice + 45 % 

strusky 2/5 
- Vzorek B, 0-5 mm: 45 % 0/2 Litice + 15 % 0/4 

Podunaj + 40 % strusky 2/5 
- Vzorek C, 0-8 mm: 50% 0/4 Jakubčovice + 25 % 

strusky 2/5 + 25 % strusky 4/8 

Dodané vzorky byly ověřeny základním testem pro 
kontrolu štěpitelnosti, soudržnosti a přilnavosti. 
Tento zjednodušený postup se standardně používá 
pro běžnou denní kontrolu kvality a reaktivity 
dodaných materiálů na stavbě. Postup je následující: 

- 300 g kameniva frakce 0-5 nebo 0-8 
- 1,0 – 1,5 % cementu (pro regulaci počátku 

štěpení) 
- 5-8 % vody (podle obsahu přirozené vlhkosti) 
- KAE v množství 8-9 % (pro frakci 0-8); 11-12 % 

(pro frakci 0-4) 

Po nadávkování komponent je vzorek promícháván 
a kontrolován počátek štěpení KAE. Ten by neměl 
nastat dříve než po 40 s a současně ne později než po 
maximálně 3 minutách. 

Po nástupu štěpení není vzorek dále promícháván a 
je pouze sledováno postupné vylučování 
technologické vody a dále po zkonsolidování je 
vzorek rozlomen pro kontrolu soudržnosti a obalení 
zrn kameniva. 

Tomuto postupu byly podrobeny uvedené 3 vzorky 
namíchané směsi kameniva a strusky. 

Výsledky 

Po provedení výše uvedeného ověření byly zjištěny 
následující výsledky: 

Vzorek A: štěpení po cca 40 s, následně nedošlo k 
vyloučení žádné technologické vody (extrémně 
vysušené vzorky, což se projevilo i v poměrně 
rychlém štěpení). Po rozlomení vzorku byla patrná 
relativně dobrá konzistence a soudržnost vzorku a 
poměrně dobré obalení zrn vč. strusky 2-5 mm. 

Vzorek B: štěpení po ca 30 s, následně nedošlo k 
vyloučení žádné technologické vody (extrémně 
vysušené vzorky, což se projevilo i v poměrně 
rychlém štěpení). Při rozlomení vzorku byla patrná 
nedostatečná soudržnost vzorku a zhoršené obalení 
zrn vč. strusky 2-5 mm. Lze předpokládat, že k 
tomuto jevu přispěla zřejmě nevhodná kombinace 
složek 0-2 mm Litice a 0-4 mm Podunajské písky, 
která může vykazovat vyšší měrný povrch a vyšší 
nasákavosti vody i KAE, což v důsledku vede ke 
zjištěným jevům 

Vzorek C: štěpení po 23 s, následně nedošlo k 
vyloučení žádné technologické vody (extrémně 
vysušené vzorky, což se projevilo i v poměrně 
rychlém štěpení). Vzorek nesoudržný s patrným 
nedostatečným obalením zrn. V případě frakce 0-8 
mm bude nezbytné znovu se zabývat čárou zrnitosti, 
kde je otázka možné úpravy množství podílu 0-4 
mm, případně i podílu strusky 2-5 mm. Variantně je 
možné se zabývat pro frakci 0-8 mm možnosti 
využít jinou frakci drobného kameniva 0-2 mm nebo 
0-4 mm. 

Souhrnně je možné konstatovat, že v případě 
zajištění relativně stejnorodé kvality vstupní 
vysokopecní strusky se ukazuje jistý potenciál na její 
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využití pro technologii s uplatněním kationaktivní 
asfaltové emulze. 

 
Obr. 1 Čára zrnitosti směsi vzorku A 

 

 
Obr. 2 Čára zrnitosti směsi vzorku B 

 

 
Obr. 3 Čára zrnitosti směsi vzorku C 

 

Závěr 

Jako další kroky byl pro nadcházející období 
navržen následující postup: 
- upřesnění a optimalizace složení směsi EMK 

frakce 0-5 mm; 
- předefinování čáry zrnitosti směsi EMK 0-8 mm 

a její ověření; 
- možnost využití kameniva frakce 0-2 mm, příp. 

0-4 mm z lokality Lánov jako vhodného 
komponentu (díky přítomnosti vápence); 

- příprava a provedení zkušební pokládky v období 
květen/červen 2019. 
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