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Souhrn
V roce 2019 se v oblasti technologií recyklace za
studena pozornost zaměřila na rozvoj a ověření
možnosti využít jako dalšího alternativního
hydraulického pojiva některé typy strusek, jež se
standardně neuplatňují při výrobě cementů a to
z důvodu jejich nižšího obsahu sklovité fáze či díky
skutečnosti, že pro cementy a betony se preferují
výhradně granulované vysokopecní strusky.
Experimentální ověření těchto substitucí navazuje na
úspěšné otestování a praktickou aplikaci
popílkového pojiva typu DASTIT, jak bylo
provedeno v roce 2017. Výhodou upravených
strusek by měl být nárůst pevností v čase, který by
měl dosáhnout v porovnání s popílkem mírně vyšší
hodnoty (za cenu pomalejších náběhů pevnostních
charakteristik), a vyšší objemová hmotnost, což
redukuje objemové množství dávkovaného materiálu
a současně minimalizuje některé praktické
problémy, jež se ukázaly při realizaci zkušebního
úseku s pojivem DASTIT.

Jako vybrané strusky byly zvoleny zdroje
granulované vysokopecní strusky s nižším obsahem
sklovité fáze (nevyužívá se v cementářském
průmyslu), vysokopecní vzduchem chlazená struska
a pánvová struska. Ověřovány byly i kombinace
s dalšími jemnozrnnými komponentami. Vše bylo
testováno laboratorně na jednom typu směsi
recyklace za studena s uplatněním stálého množství
asfaltové emulze a variacemi u hydraulického
pojiva. Posuzovány byly standardní pevnostní
charakteristiky, jakož i tuhost a odolnost proti šíření
mrazové trhliny.

Oblast použití
Technologie recyklace za studena je v České
republice dlouhodobě zavedený a ověřený způsob
realizace rekonstrukcí některých vrstev stávajících
vozovek. Až na výjimky se provádí na místě s
využitím vhodných recyklérů, čímž jsou dány i její
ekonomická efektivita a přínos z hlediska ochrany
životního prostředí – využití materiálů původních

konstrukčních vrstev na místě bez vzniku odpadů,
které by se musely odvážet na skládky apod.,
zamezení nadbytečného transportu stavebních
materiálů ze stavby a na stavbu, čímž se
minimalizují emise zplodin motorů nákladních
automobilů a omezuje se případné rozrušení okolní
silniční infrastruktury.

Recyklace za studena se v České republice rozvíjí od
devadesátých let minulého století a to na pozemních
komunikacích všech kategorií a typů. Soubor
technologií recyklace za studena prováděných na
místě je z hlediska požadavků a provádění kontroly
kvality upraven v technických podmínkách MD ČR,
TP 208. Připouští se více technologických systémů
provedení recyklace za studena, a to s využitím
asfaltového pojiva, hydraulického pojiva nebo
kombinace obou systémů.

V ČR v posledním desetiletí velmi častým řešením
je uplatnění směsi recyklace za studena, kde
klíčovou roli sehrává hydraulické pojivo. Může se
jednat o cement (nejčastěji struskoportlandský
cement tříd CEM II 32,5) nebo o silniční
hydraulická pojiva, jejichž dostupnost se na českém
trhu v posledních letech rozšiřuje, protože nabízejí
dobrou alternativu k cementům, cenově zpravidla
bývají levnější, vedou však k podobnému výsledku u
vyrobené směsi recyklace za studena. Důvodem
upřednostňování tohoto systému je především
cenové hledisko, kdy hydraulická pojiva jsou pro
řešení levnější než zajištění zpěněného asfaltu či
asfaltové emulze. Dalším aspektem při používání
směsí recyklace za studena s dominující složkou
hydraulického pojiva je zvýšení únosnosti (tuhosti)
kompozitu, což se využívá především při
rekonstrukci silnic nižších tříd. Náhrada tradičního
cementu alternativním pojivem – v našem případě
latentně hydraulickým na bázi strusky – tak přináší
především ekonomickou alternativu při zachování
požadovaných kvalitativních charakteristik.
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Metodika a postup řešení
Snahou experimentální studie bylo posoudit možné
substituce běžně používaného cementu v
hydraulicky stmelených směsích a směsích
recyklace za studena aplikací variant vysokopecních
strusek. K výrobě variant zkušebních směsí bylo
použito plnivo složeného z kombinace štěrkodrti
frakce 0/32 mm s asfaltovým R-materiálem frakce
0/11 mm ve vzájemném poměru 1:1. V rámci
realizované experimentální studie byl využíván R-
materiál 11RA0/11 se zbytkovým obsahem
asfaltového pojiva 5,6 %, který byl odebrán u
Východočeské obalovny, provozovna Plačice, a
štěrkodrť ŠDA frakce 0/32, obstaraná v
kamenolomu Plaňany.

Jako výchozí pojiva použitá v prezentované
experimentální studii se uplatnila asfaltová emulze
C60B7 (Emultech P) a struskoportlandský cement
CEM II/B-S 32,5 R.

Druhotné materiály metalurgického procesu jsou
úzce spjaty s výrobním procesem surového železa a
oceli. Výrobní postup úpravy železné rudy a
následná její přeměna na ušlechtilé materiály
představuje proces, který je známy pro lidstvo již
několik tisíciletí. Pokud se podíváme na světovou
produkci oceli, tak klíčovou roli dnes sehrávají
asijské země v čele s potřebami ČLR, kde se vyrobí
cca 50 % světové produkce oceli. V roce 2017 činila
celosvětová produkce oceli téměř 1,7 miliardy tun.
Samozřejmě, že ruku v ruce s nárůstem výroby
železa a oceli roste i množství odpadních produktů
vznikajících při samotném zpracování železné rudy.
Z tohoto důvodu se již řadu let hledají efektivní
využití těchto vedlejších produktů v ostatních
průmyslových odvětvích, kdy se jako jedna z
možností využití nabízí dopravní stavitelství, [3].

U strusek se zpravidla jedná se o materiál
hrubozrnný s ostrými hranami, v největší míře černé
barvy a skelného lesku. Chemické složení a
mechanické vlastnosti strusek závisí především na
způsobu spalování a na vstupních materiálech, které
do výrobního procesu vstupují. Vliv na výsledné
vlastnosti strusek má i technologický způsob
zpracování, způsobu chlazení, či uložení a
skladování strusky.

Veškeré porovnávací zkušební směsi, (varianty A-
F), resp. dosažené výsledky na tělesech
vyhotovených z těchto směsí, se porovnaly s
výsledky, které byly naměřeny na tělesech
vyrobených ze směsi referenční (směs REF) pomocí
laboratorních zkoušek, které předepisují TP 208.
Standardně vyžadované zkoušky byly doplněny o
stanovení modulu tuhosti metodou opakovaného
namáhání v příčném tahu na válcových tělesech

(ČSN EN 12697-26, metoda C) a stanovením
odolnosti proti šíření trhliny dle postupu ČSN EN
12697-44:2010. Tyto zkoušky byly prováděny pouze
na zkušebních tělesech, které zrály 28 dní a 56 dní.

Posuzované varianty se lišily aplikací strusky z
různých lokalit, případně kombinací strusky a
popílkového pojiva. V ČR jsou zdroje strusek ze
zpracování železitých kovů dobře dostupné
především ve třech lokalitách (ložiscích): Kladno,
Třinec a Ostrava. Alternativu k těmto místním
zdrojům lze nalézt například v severorakouském
Linci. Pojivová popílková báze DASTIT® se
momentálně vyrábí v Plzni a jedná se o ověřený a
certifikovaný výrobek, který se aktuálně nejvíce
využívá při solidifikaci jílovitých hornin a kalů. V
případě strusky označené MS-PT se jedná o
vysokopecní pánvovou strusku původem z Třince,
ve které je oxid vápenatý obsažen ve stopovém
množství.
Tabulka 1: Složení variantních směsí recyklace za studena

REF A B C D E F
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3,9 4,0 3,8 4,3 5,1 4,3 5,2
0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3,0 4,0MS-TG + DASTIT (poměr 50:50)

Složky materiálů ve směsích
recyklace za studena

Podíly jednotlivých složek ve směsi [%]

Štěrkodrť ŠDA 0/32
R-materiál 0/11
Cement II/B-S 32,5R
Asfaltová emulze Emultech P
Voda
MS-PT (pánvová)
MS-KVP (vzduchem chlazená)
MS-TG (granulovaná vysokopecní)

Obrázek 1: Použité substituenty k tradičnímu cementu

Jednotlivé varianty recyklace za studena byly
vyráběny laboratorní míchačkou, přičemž zkušební
tělesa byla vyrobena v souladu s TP 208 hutněním
statickým lisováním válcových zkušebních těles
silou (88,5±0,5) kN. Pro referenční směs recyklace
za studena bylo provedeno stanovení optimální
vlhkosti modifikovanou Proctorovou zkouškou
(optimální vlhkost = 3,8 %). Objemová hmotnost
zhutněných těles variant směsí recyklace za studena
byla stanovena z rozměrů po 7 dnech zrání. Celkově
bylo pro každou variantu vyrobeno 9-12 zkušebních
těles, přičemž tři tělesa se uplatnila pro stanovení
sedmidenní pevnosti v příčném tahu, tři tělesa byla
po 7 dnech uložena na dalších 7 dní do vodní lázně,
tři tělesa sloužila pro stanovení tuhosti a pevnosti v
příčném tahu po 28 dnech zrání a u některých směsí
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byla vyrobena i zkušební tělesa pro stanovení tuhosti
a pevnosti v příčném tahu po 56 dnech zrání.
Pevnost v příčném tahu byla provedena podle ČSN
EN 13286-42  s posouzením výsledků dle
požadavků TP 208. Moduly tuhosti byly stanoveny v
souladu s metodou C normy ČSN EN 12697-26.

Výsledky
Zjištěné skutečné vlhkosti vyrobených směsí
recyklace za studena se blížily vlhkosti optimální,
která byla stanovena Proctorovou modifikovanou
zkouškou. Hodnoty reálných vlhkostí u směsí REF,
A, B, C a E se pohybovaly kolem 4,0 %, tedy kolem
hodnoty optima. Vyšší vlhkost byla stanovena u
stmelených směsí typu D a F, tedy u receptur, které
obsahovaly pojivovou bázi DASTIT® v
navrhovaném množství 4,0 %. Přítomnost této
popílkové pojivové báze ve stmelených směsích
zapříčiní nutné zvýšení dávkovaného množství vody
při výrobě směsí oproti směsím, které DASTIT®
neobsahují.

U pevnosti v příčném tahu bylo nejprve
vyhodnoceno prvních pět zkušebních variant (REF,
A, B, C, D). Minimální hodnoty pevnosti v příčném
tahu Rit definované technickými podmínkami TP
208 nebyly splněny u 2 variantních směsí, konkrétně
u směsí A (0,273 MPa) a B (0,297 MPa). Zbylé dvě
varianty (C, D) tento minimální požadavek bez
problémů splnily. Ve vzájemném porovnání
výsledků směsi REF a C nebyly ovšem získané
výsledky u směsi C tak dobré. Daleko lépe obstála
ve vzájemném porovnání s referencí směs D, kde
pevnost v příčném tahu byla sice o něco nižší (0,433
vs. 0,475) MPa, ovšem následně zjištěná pevnost po
saturaci ve vodě u této směsi již překonala hodnotu
pevnosti po saturaci ve vodě u směsi referenční
(0,428 vs. 0,415) MPa.
Tabulka 2: Volumetrické a pevnostní charakteristiky
posuzovaných směsí recyklace za studena

Směs recyklace za studena CR-REF CR-A CR-B CR-C CR-D CR-E CR-F

Objemová hm. zh. t. (vlhká) g.cm-3 2,285 2,294 2,301 2,305 2,281 2,284 2,281

Objemová hm. zh. t. (před zkouškou) g.cm-3 2,287 2,297 2,299 2,298 2,291 2,288 2,292

Mezerovitost %-obj. 13,71 13,31 13,28 13,33 13,58 13,71 13,55

Vlhkost čerstvé směsi %-hm. 3,89 3,99 3,79 4,26 5,07 4,33 5,21

Pevnost v příčném tahu, 7 dní (Rit,7) MPa 0,48 0,33 0,30 0,35 0,43 0,35 0,37

Pevnost v příčném tahu, 7+7 dní (Rit,7+7) MPa 0,42 0,27 0,30 0,32 0,43 0,38 0,35

Odolnost proti účinkům vody (ITSR) % 87,3 81,9 101,2 91,1 98,9 106 104,5

Pevnost v příčném tahu, 28 dní (Rit,28) MPa 1,10 0,71 0,62 0,80 0,91 0,83 0,77

Relativní změna pevnosti (Rit,28/ Rit,7) - 2,32 2,13 2,09 2,26 2,10 2,36 2,08

Pevnost v příčném tahu, 56 dní (Rit,56) MPa 1,15 0,86 0,81 0,81 1,15 - -

Relativní změna pevnosti (Rit,56/ Rit,7) - 2,42 2,57 2,73 2,29 2,66 - -

V první fázi testování tedy nejlépe dopadla v
porovnání s referenční směsí směs D, která byla
stmelena 1,0 % cementu a 4,0 % směsného pojiva
složeného z vysokopecní granulované strusky
mísené s pojivovou bází DASTIT®. Z tohoto
důvodu byly posléze na základě receptury D

vyrobeny ještě dvě další varianty směsí recyklace za
studena (E, F), které obsahovaly stejnou strusku
smíchanou společně s pojivem DASTIT®, jen se
variovalo dávkované množství pojiva. Tyto dvě
poslední stmelené směsi sice splnily požadavky na
minimální hodnoty pevnosti v příčném tahu a
odolnosti proti vodě definované v technických
podmínkách pro recyklace za studena, nicméně ve
srovnání se směsí referenční zůstaly zjištěné
výsledné hodnoty mírně za očekáváním.

Obrázek 2: Vývoj pevnosti v příčném tahu v čase pro jednotlivé
varianty směsi recyklace za studena

Pokud se dále zaměříme na odolnost těles proti vodě
stanovené pomocí zkoušky v příčném tahu, tak
minimální hodnoty definované v TP 208 byly u
všech stmelených směsí splněny, a to s dosti velkou
rezervou. Nejlépe ze všech receptur dopadla směs E
(1,0 % cementu + 3,0 % strusky MS-GT +
DASTIT®), kde hodnota odolnosti proti vodě
přesáhla hranici 107 %, tedy účinkem vody směs
dále nabývala na pevnosti, což lze u směsí recyklace
za studena, kde se používá ve zvýšené míře cement
nebo jiné hydraulické pojivo, vysvětlit probíhající
hydratací a tvrdnutím kompozitní matrice.
Tabulka 3: Výsledky stanovení modulu tuhosti metodou IT-CY

Směs
Modul tuhosti @ T(°C) (MPa) Teplotní ciltivost

0 15 27 S0/S27

CR - ref 12 258 8 056 6 706 1,83

CR - A 7 764 4 449 3 331 2,33

CR - B 6 794 4 874 3 441 1,97

CR - C 9 196 6 834 4 663 1,97

CR - D 11 658 8 447 6 269 1,86

CR - E 12 239 7 849 7 363 1,66

CR - F 10 500 6 326 4 997 2,10

Poslední prezentovanou zkouškou je stanovení
odolnosti proti šíření trhliny dle upraveného postupu
normy ČSN EN 12697-44:2010. Úprava používaná
dlouhodobě na FSv ČVUT v Praze a prezentovaná v
řadě jiných článků spočívá ve volbě nižší rychlosti
zatížení (2,5 mm/min namísto 5,0 mm/min) a ve
stanovení nejen iniciace trhliny (dosažen maximální
síly a lomové houževnatosti), ale i propagace trhliny
s postupným poklesem zatěžovací síly na úroveň 0,3
kN. Tím je umožněno stanovit nejen maximální
napětí či lomovou houževnatost, jak předepisuje
vlastní zkušební norma, ale i charakteristiky



Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2019

deformační energie či lomového indexu, jak je ve
výzkumných zprávách poměrně často uváděno
především v USA, kde původně zkouška byla pro
asfaltové směsi jako vhodná „objevena“. Zde se s
ohledem k rozsahu získaných dat a využitelnému
prostoru omezujeme čistě na hodnotu lomové
houževnatosti. Ta byla navíc vypočtena ještě dle
původní normy z roku 2010. Upravený výpočet,
který přináší revidovaná norma z 09/2019, vede k
mírně nižším hodnotám lomové houževnatosti.

Obrázek 3: Výsledky lomové houževnatosti posuzovaných
variant směsí recyklace za studena

Závěr
Z provedených porovnání, která byla souběžně
provedena i na zrnitém materiálu získaném z
konkrétní konstrukce vozovky po jejím rozfrézování
recyklérem, se potvrzuje, že substituce tradičního
cementu alternativními materiály na bázi popílku či
strusky je možné. Vždy je přitom vhodné, aby
alternativní aktivní látka nebo pojivo bylo doplněno
či kombinováno s vhodným aktivátorem, kterým
může být například cement. Tím zpravidla dochází k
nastartování hydratačních procesů u popílkových či
struskových bází. Dalším důležitým aspektem
bezesporu bude i velikost částic použitých vedlejších
produktů. Zde se na základě prováděných výzkumů
na FSv ČVUT v Praze opakovaně jako vhodné
řešení jeví použití desintegrátorů, které nejen zrnité
látky rozemílají, ale současně umožňují jejich větší
či menší mechanickou aktivaci. Náklady a
energetická náročnost takového procesu jsou
nepoměrně nižší než tradiční výroba cementu.
V případech, kdy neočekáváme tlakové pevnosti
výsledných vrstev přesahující 20 či 25 MPa, jsou
alternativní pojiva či substituenty cementu na bázi
popílku či strusky dobrým řešením. Pokud tuto
skutečnost kombinujeme s objemy, které se obvykle
uplatní v dopravním stavitelství, může být
ekonomická páka využití těchto alternativ
významná. To pomíjíme pozitivní environmentální
přínos, kdy se potenciální odpady využijí pro nové
výrobky, resp. stmelené směsi.

Co se jednotlivých cen materiálů v současné době
týká, tak cement se momentálně pohybuje v rozpětí
1 900 až 2 100 Kč/t bez DPH (záleží na kvalitativní
a pevnostní třídě), cena asfaltové emulze je cca 11
000 Kč/t bez DPH, silniční asfalt 70/100 je
minimálně na úrovni 9 000 Kč/t bez DPH. Cena
popílkové báze DASTIT® je okolo 950-1 000 Kč/t
bez DPH a v neposlední řadě vysokopecní
granulovaná struska se v současnosti obchoduje za
minimální ceny okolo 1 100-1 300 Kč/t bez DPH.
Veškeré ceny jsou pouze přibližné a bez započítané
dopravy materiálu na stavbu. U dopravy potom je
třeba brát v potaz i objemovou hmotnost
jednotlivých zrnitých pojiv, jelikož objemově tuna
popílkového pojiva bude vyžadovat jiný prostor než
tuna cementu nebo granulované strusky. Pokud
bychom tedy uvažovali za těchto předpokladů
porovnání referenční varianty a varianty D recyklace
za studena na místě u pozemní komunikace
kategorijní šířky S7,5, potom při recyklaci
provedené na tloušťku 25 cm bude nákladová úspora
u pojiv představovat minimálně 20 %. Pokud
bychom takový výpočet chtěli vyjádřit např. pro
2 km úsek dané pozemní komunikace, jednalo by se
přibližně o 100-120 tis. CZK.
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