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ABSTRAKT 
Schopnost alumináto-silikátových systémů imobilizovat nebezpečné látky je zkoumána od 

90. let 20. století. Cílem této práce je vyvinout alumináto-silikátový systém (matrici) se 
schopností inhibovat nebezpečné látky (těžké kovy) za použití sekundárních surovin. 
Schopnost matrice inhibovat těžké kovy byla stanovena na základě vyluhovacích testů 
založených na vyhlášce 294/2005 Sb. Koncentrace prvků ve výluzích byly stanoveny pomocí 
ICP-MS. Výsledný alumináto-silikátový systém se skládal z vysokoteplotního popílku a 
vysokopecní strusky aktivovaných pomocí směsi alkalických aktivátorů (hydroxid a vodní 
sklo). Vytvořené matrice byly charakterizovány pomocí vhodných analytických metod (XRD, 
SEM, FT-IR, DTA-TGA-EGA). Následně byl pomocí stejných metod popsán způsob, jakým 
se vybrané prvky (Ba, Cu, Pb) imobilizují v připravených systémech. 
 

 

 

ABSTRACT 
The ability of alumino-silicate systems to immobilize hazardous compounds has been 

investigated since 1990s. The aim of this work is to develope alumino-silicate system (matrix) 
based on industrial waste products with ability to immobilize hazardous compounds (heavy 
metals). This ability of the matrix was confirmed by leaching tests based on the law 294/2005 
Sb. Concentration of heavy metals in leachates was determined by ICP-MS method. Alumino-
silicate system prepared in this work consists of high-temperature fly ash and blast furnace 
slag activated by mixture of alkaline activators (hydroxide and water glass). Matrixes were 
characterized by suitable analytic methods (XRD, SEM, FT-IR, DTA-TGA-EGA). The same 
analytic methods were used to describe the mechanism of immobilization of selected elements 
(Ba, Cu, Pb) in prepared systems. 
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ÚVOD 
Ročně jsou na světě vyprodukovány miliony tun odpadu. Většinu je možné uložit na 

skládky, recyklovat či jinak zneškodnit aniž by ohrozily životní prostředí nebo lidské zdraví. 
Přesto nezanedbatelnou část tvoří toxický odpad z průmyslových výrob, zbytky po těžbě 
obsahující těžké kovy a také radioaktivní odpad. Na mnoha místech na Zemi jsou tímto 
nebezpečným odpadem zamořeny podzemní či povrchové vody a půda. Důležitým cílem pro 
další generace bude zajistit bezpečné a dlouhodobě stálé uložení těchto odpadů. V dnešní 
době se k izolování a skladování nebezpečných materiálů používá metoda solidifikace. Pro 
solidifikaci se dnes nejčastěji používají anorganická pojiva na bázi cementu, bitumenové 
živice nebo epoxidové pryskyřice. Zcela novým materiálem, který se vyznačuje schopností 
fixovat a inhibovat nebezpečné látky jsou tzv. „geopolymery.“ 

Geopolymery jsou alkalicky aktivované alumináto-silikáty. Svou strukturou se podobají 
zeolitům – jejich kostru tvoří SiO4 a AlO4 tetraedry a zároveň ve své struktuře obsahují 
kationty, které vyvažují záporný náboj AlO4 tetraedru. Na rozdíl od vzniku zeolitů probíhá 
geopolymerizace rychle a za laboratorních teplot. Vzniklá struktura má poté z větší části 
amorfní charakter. Původním materiálem pro syntézu geopolymerů byl metakaolin, ale dnes 
se používají i další materiály jako např. popílek. Slovo geopolymer poprvé použil v roce 1978 
profesor Davidovits, který patří k největším propagátorům toho nového materiálu. V poslední 
době se výzkum zaměřuje hlavně na využití sekundárních surovin při syntéze geopolymerů 
(popílek, struska aj.). 

Kromě využití při inhibici odpadních látek mohou geopolymery v budoucnu nalézt své 
využití i ve stavebnictví, kde se mohou stát alternativou k dnes nejpoužívanějšímu pojivu – 
Portlandskému cementu (PC). Kromě toho, že lze geopolymery vyrábět ze sekundárních 
surovin, jejich další výhodou je, že při jejich výrobě nevzniká žádný CO2. Díky tomu se 
geopolymery mohou stát stavebním materiálem 21. století, neboť v budoucnu budou hrát 
ekologické aspekty důležitou roli v rozvoji lidstva. Přesto před uvedením geopolymerů do 
masové výroby bude potřeba vyřešit mnohé problémy především technologického a 
legislativního rázu. 

Schopností geopolymerů inhibovat odpadní látky se nyní zabývá mnoho vědeckých 
pracovišť a vysokých škol po celém světě. Výzkumy prokázaly, že geopolymery budou 
vhodným materiálem pro inhibici zejména těžkých kovů jako jsou Pb, Ba, Cu a další. 
Problémem je, že imobilizaci odpadních látek ovlivňuje více faktorů jako jsou pH a typ 
alkalického aktivátoru, forma odpadní látky, charakter geopolymerní matrice atd. Bude proto 
nutné podrobit tento materiál dalšímu výzkumu, aby bylo možné nastavit nejvýhodnější 
podmínky při budoucím komerčním využití. Podrobně prozkoumán není ani mechanismus, 
kterým se odpadní látky vážou v matrici. Předpokládá se, že je to kombinace chemické vazby 
a pouhého fyzikálního „zapouzdření“ v tuhnoucí matrici. 

Tato práce by měla přispět k výzkumu problematiky inhibice nebezpečných látek 
v alumináto-silikátových systémech a měla by pomoci k tomu, aby se tyto materiály rozšířily 
z laboratoří do běžných průmyslových provozů a stavebnictví. Přesněji se tato práce bude 
zabývat alumináto-silikátovými systémy připravených alkalickou aktivací ze sekundárních 
surovin a jejich schopnostem inhibovat ve své struktuře nebezpečné látky. 
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CÍLE PRÁCE  
Cílem disertační práce je připravit a popsat vhodný alumináto-silikátový systém, který bude 
schopen inhibovat nebezpečné látky, jako jsou těžké kovy atd. Práci lze rozdělit do několika 
dílčích cílů:  
 

• příprava vhodné matrice – jako výchozí suroviny budou použity sekundární suroviny 
(vysokopecní popílek a vysokopecní struska); alkalická aktivace (NaOH, KOH, Na a 
K - vodní sklo) bude probíhat za laboratorní teploty a atmosférického tlaku.  

 
• charakteristika připravených matric pomocí vhodných analytických metod - XRF, 

XRD, SEM-EDX, DTA, TGA, EGA, FT-IR. Efektivita inhibice matric bude 
posuzována pomocí vyluhovacích charakteristik na základě ČSN EN – 12457-1- 4 a 
vyhlášky 294/2005 Sb (vyluhování z monolitu po dobu 24 hod, vyluhovací médium 
destilovaná voda), obsah prvků ve výluzích bude zjišťován pomocí ICP-MS. 

 
• zabudování dalších odpadních látek do matrice – do matrice budou zabudovány další 

odpadní látky obsahující těžké kovy (např. ocelárenská struska atd.) 
 

• přidání těžkých kovů (Ba, Cu, Pb) do matrice a popis jejich inhibice v geopolymerní 
matrici pomocí vhodných metod 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Historický vývoj alumináto-silikátových systémů 
Lidé používají různé alumináto-silikátové materiály už od pravěku. Nejdříve byly tyto 

materiály používány k výrobě keramiky a následně i jako stavební materiál.  
Podle výzkumů Davidovitse [1] lze vystopovat použití geopolymerů jako stavebního 

materiálu už v dobách starověkého Egypta. Davidovits tvrdí, že velké pyramidy v Gíze nejsou 
postaveny z kamenných bloků, ale z uměle připravených bloků na bázi geopolymerů. Tyto 
bloky vznikaly reakcí jílů obsahující kaolinit (nacházejí se ve vápencích v Gíze) a naplavenin 
z Nilu s NaOH (byl získáván reakcí natronu s popelovým vápnem). Také u dalších 
starověkých civilizací můžeme nalézt stavební materiály blízké geopolymerům, např. zikkurat 
v Uru v Mezopotámii. Později používali obdobné pojivo při svých stavbách i Římané. Tato 
pojiva se vyznačují dlouhodobou trvanlivostí a odolností vůči vlivům prostředí. Díky tomu se 
řada starověkých staveb dochovala dodnes. [1] 

Novodobá historie alkalicky aktivovaných alumináto-silikátů začíná v roce 1930, kdy Kühl 
poprvé použil alkalického aktivátoru při zkoumání vlastností směsi mleté strusky a roztoku 
KOH. [2] Dále v roce 1940 provedl Purdon [3] první laboratorní studii alkalicky 
aktivovaných materiálů. Používal vysokopecní strusku aktivovanou NaOH. Na jeho výzkum 
poté navázal v 60. letech v bývalém SSSR Glukhovskij. Ten se zabýval především výzkumem 
starověkých pojiv. Zjistil, že se skládají z hydrátů kalcium-silikátů podobně jako PC, ale také 
z materiálů podobných zeolitům. Na základě těchto výzkumů vynalezl nové pojivo, které 
nazval „soil cement“. Toto pojivo se skládalo z mletých alumináto-silikátů smíchaných 
s průmyslovými odpady bohatými na alkálie. Později pokračovali ve výzkumu alkalicky 
aktivovaných strusek Krivenko a Brandštetr. [2, 4] 

Další rozvoj alkalicky aktivovaných alumináto-silikátů přišel v 80. letech s výzkumem 
Davidovitse. Ten v roce 1978 zavedl termín „geopolymer“. Pojmenoval tak produkt 
polykondenzační reakce, při níž vzniká trojrozměrná struktura SiO4 a AlO4 tetraedrů. V jeho 
striktním pojetí se jako geopolymer mohl nazývat pouze materiál, jehož 27Al NMR spektrum 
obsahuje pík kolem 55 ppm. Toto splňovaly pouze materiály vzniklé alkalickou aktivací 
metakaolinu. Později se používání termínu „geopolymer“ rozšířilo na všechny alkalicky 
aktivované alumináto-silikáty s příslušnou strukturou. [1, 4] V současné době se výzkum 
geopolymerů zaměřuje především na využití sekundárních surovin (např. popílek) k jejich 
přípravě a také na jejich schopnost inhibovat ve své struktuře těžké kovy, radioaktivní 
materiál a jiné odpadní materiály. 

1.2. Struktura geopolymerů 
Za geopolymery lze považovat alumináto-silikáty s trojrozměrnou strukturou, které vznikají 

alkalickou aktivací za nízkých teplot a v krátkém čase. Strukturou se podobají zeolitům, od 
nichž se však liší převládající amorfní (skelnou) či semikrystalickou fází. Krystalinita roste se 
vzrůstající teplotou přípravy a se snižujícím se poměrem M2O/SiO2. 

Struktura geopolymerů je tvořena trojrozměrnou „sialátovou“ sítí, která se skládá z tetraedrů 
SiO4 a AlO4, které jsou navzájem spojeny pomocí svých kyslíkových atomů. Pro kompenzaci 
záporného náboje [Al(OH)4]

- je nutná přítomnost kladně nabitých iontů ve struktuře 
geopolymeru. Těmito kationty mohou být Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, NH4

+, H3O
+. Ve většině 

případů jsou to první dva jmenované. Vzhledem k amorfní struktuře geopolymerů není nutné  
na rozdíl od zeolitů, aby ke každému [Al(OH)4]

- byl striktně přiřazen jeden kationt. [5, 6]  
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Obr. 1 Struktura geopolymeru [7] 

 
Název „sialát“ či „polysialát“ zavedl Davidovits [5]. Polysialáty jsou polymery obsahující 

Si4+ a Al3+ v tetraedrické koordinaci. Jejich složení lze vyjádřit empirickým vzorcem 
( )( ) OwHAlOSiOM 2n2z2n ⋅−− , kde z je 1,2 nebo 3, M je monovalenční kationt jako K+ 

nebo Na+ a n je stupeň polykondenzace. Tyto řetězce jsou mezi sebou spojeny tzv. sialátovou 
vazbou či můstkem. Kromě sialátů zavedl Davidovits i další možné stavební jednotky 
geopolymerů – sialát-siloxo (-Si-O-Al-O-Si-O-) a sialát-disiloxo (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-). 
Všechny tyto jednotky se teoreticky mohou nacházet v geopolymerních řetězcích a různě se 
spolu síťovat. Přítomnost různých stavebních jednotek závisí na poměru Si/Al.[5, 8] 

V některých geopolymerních sítích byly nalezeny zeolitické struktury odpovídající 
hydroxysodalitu, faujasitu a zeolitu A. Tyto struktury se objevují v geopolymerech 
připravených za vyšších teplot a nižšího poměru Na2O/SiO2. [6] 

V poslední době se někteří autoři kloní k teorii, že struktura geopolymerů je tvořena 
aglomeráty nanokrystalických zeolitických struktur, které jsou k sobě pospojovány alumináto-
silikátovým gelem. Tato teorie je podpořena výsledky z transmisní elektronové mikroskopie 
(TEM), která objevila v geopolymerní struktuře spoustu částic o průměru kolem 5 nm, které 
jsou dále obklopeny amorfním gelem nebo nanopóry. Podobné částice vznikají na začátku 
krystalizace zeolitů.  

Z důvodů amorfního či semikrystalického složení nelze geopolymery snadno analyzovat 
pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD).  Přesto se vyskytuje na rentgenogramech 
geopolymerů typický difrakční „halo“ pík v oblasti 20 – 40° 2θ viz obr. 2, podle kterého je lze 
identifikovat. Tento pík mívá své maximum nejčastěji v oblasti 27 – 29° 2θ. Přesná poloha 
„halo“ píku je ovlivněna stupněm polykondenzace nebo poměrem M2O/SiO2.  [1, 9] 
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Obr. 2 Rentgenogram geopolymerní matrice [9] 

 
Geopolymery je možno identifikovat pomocí infračervené spektrometrie. Geopolymerní 

struktuře (přesněji Si a Al tetraedrům) jsou přisuzovány vibrace, které se projevují píky 
v oblastech 460 – 470 cm-1 a 950 a 1050 cm-1. [10] 

Nejlépe lze strukturu geopolymerů prokázat pomocí nukleární magnetické rezonance 
(NMR). 29Si NMR je schopna rozlišit různé typy tetraedrů SiO4 v závislosti na jejich vaznosti. 
Ta se pohybuje v rozmezí 0 – 4 a značí se jako Qm, kde m je počet atomů, které tvoří vazbu 
s dalšími tetraedry.Q0 značí izolovaný atom, Q1 dimery a koncové skupiny, Q3 atom obsažený 
v řetězci a Q4 atom obsažený ve struktuře. Pro geopolymery je typická široká resonance mezi 
80 a 100 ppm, což odpovídá amorfnímu křemičitému tetraedru obklopenému různým počtem 
hliníkových atomů. Doplňující informace lze potom získat pomocí 27Al NMR. [11, 12]   

1.3. Mechanismus geopolymerace 
Geopolymerizace je vlastně polykondenzační reakce, při níž reakcí alumináto-silikátů 

v silně alkalickém prostředí vznikají sialátové vazby Si-O-Al-O. Schematicky je vznik těchto 
vazeb popsán na obr. 3. Polykondenzační reakce u geopolymerů probíhá ve srovnání se 
zeolity rychleji a koncentrace prekurzorů  je vyšší. [13] 
 

 
Obr.3 Schéma geopolymerní reakce [14] 
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Proces geopolymerizace je rozdělen do několika kroků: rozpouštění vstupních surovin, 
difúze (přenos), polykondenzace (nejdřív za vzniku gelu a později dochází k vytvoření pevné 
geopolymerní struktury). Zároveň probíhají i povrchové reakce na nerozpuštěných částicích. 
Přesný mechanismus jednotlivých kroků není zatím zcela objasněn. [14, 15] 

Prvním krokem geopolymerizace je rozrušení kovalentních vazeb Si-O-Si a Al-O-Si. 
Předpokládá se, že rozpouštění je iniciováno přítomností hydroxylového iontu. Rozpouštění 
Si a Al v alkalickém prostředí závisí na několika faktorech, jako je koncentrace alkalického 
aktivátoru, strukturní a povrchové vlastnosti použitých alumináto-silikátů a typ alkalického 
aktivátoru. Nikdy nedojde k rozpuštění všeho Si a Al z původních materiálů. Se vzrůstající 
koncentrací alkalického aktivátoru vzrůstá i množství rozpuštěného Si a Al. Koncentrace 
rozpuštěného Al je menší než odpovídající koncentrace Si. To souvisí s absencí reakce 
kationt-aniont páru přímo na tetraedru Al(OH)4

- (dialumináty na rozdíl od disilikátů 
neexistují). Na rozpustnost má vliv i velikost částic původních surovin. Platí, že čím jemnější 
je materiál, tím lépe se rozpouští. Rozpustnost ovlivňuje i druh použitého aktivátoru (Na+ 
nebo K+). Oba ionty nesou stejný elektrický náboj, rozdíl je pouze v jejich iontovém 
poloměru. Kationty s menším iontovým poloměrem (Na+) se aktivněji účastní párových 
reakcí iontů s menšími křemičitými oligomery (monomery, dimery, trimery) a naopak 
kationty s větším poloměrem (K+) stabilizují silikáty s delším řetězcem. Proto dochází k lepší 
rozpustnosti výchozích alumináto-silikátů v prostředí NaOH než v prostředí KOH. I přesto 
geopolymery aktivované pomocí KOH dosahují větších pevností než při použití NaOH. 
Z toho lze usuzovat, že množství rozpuštěného Si a Al z původních surovin nemá rozhodující 
vliv na pevnost vznikajících geopolymerů. [8, 14]  

Podle některých výzkumů následuje po prvotním rozpouštění vznik gelu. Tento gel 
nejdříve vzniká na povrchu částic, ale postupně se pomocí difúze přesunuje do prostor mezi 
zrny a dochází k jeho precipitaci a vytváření nových pevných fází. Při tuhnutí gelu dochází 
k vytěsňování části vody a alkalického aktivátoru ze struktury. Po styku se vnějším 
prostředím se poté mohou tvořit tzv. výkvěty (uhličitany alkalických kovů a jejich 
hydráty). [13, 14]  

Vliv na průběh reakce má i typ použitého aktivátoru. Při použití rozpustných silikátů 
(většinou Na nebo K – vodní sklo) dochází k urychlení reakce a také k rychlejšímu nárůstu 
pevností než při použití samotného NaOH nebo KOH. Je to zřejmě proto, že při použití 
rozpustných silikátů dochází k rozpouštění původních materiálů a polykondenzaci téměř 
současně. Urychlení také souvisí s absencí indukční periody, která se objevuje po fázi 
rozpouštění a při které dochází k postupné akumulaci rozpouštěných částic. Tato perioda se 
vyskytuje při použití NaOH nebo KOH. [4, 16] 

Důležitou roli při geopolymerizaci hraje voda, která plní roli „nosiče“ iontů a donora H+ a 
OH-. Většina vody není při geopolymerizaci spotřebovávána. Pokud jsou přítomné Ca2+ ionty 
je část vody fixována ve vznikajícím C-S-H gelu. [17] 

Geopolymerizaci lze ovlivnit přídavkem solí. Fosforečnany jsou nejefektivnější retardéry 
tuhnutí gelu. Uhličitany urychlují rozpouštění Si. Fosforečnany a šťavelany zvyšují množství 
rozpuštěného Si. Chloridy a šťavelany také můžou podporovat vznik krystalických fází 
v geopolymerní matrici. [18]   

Pokud je výchozí surovinou pro vznik geopolymeru popílek, lze mechanismus 
geopolymerizace popsat v několika krocích. Nejdříve dochází k narušení povrchu kulovité 
částice v jednom bodě a následně k rozšíření trhliny. Částice popílku jsou většinou vyplněny 
menšími kulovitými částicemi. Díky tomu napadá alkalický roztok jak povrch částice, tak 
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vnitřní část viz obr. 4A. Zároveň s rozpouštěním dochází i k vytváření reakčních produktů vně 
i uvnitř částice, dokud není částečně nebo celá částice spotřebována. Ve stejné době, kdy 
proniká alkalický roztok k menším částicím uvnitř a dostává se s nimi do kontaktu, začíná se 
vnitřní prostor velké částice plnit reakčními produkty, které postupně vytvářejí pevnou 
matrici. Díky tomu vzniká vrstva reakčních produktů, které obalují menší částice a brání 
v jejich další hydrataci viz obr. 4B. Tento proces není jednotný v celém objemu matrice, ale 
v různých částech se liší. [19] 
 

 
Obr. 4 Mechanismus geopolymerizace popílku [19] 

1.4. Vlastnosti geopolymerů 
Geopolymery se vyznačují dobrou odolností vůči kyselinám. Interakce geopolymeru 

s kyselinou může způsobit nahrazení  kationtů alkalických kovů (Na, K) za vodíkové kationty 
viz obr. 5. Silnější kyseliny také přímo napadají geopolymerní řetězce. Místem s nejmenší 
odolností jsou ve struktuře geopolymerů siloxo vazby Si-O-Si. Ty jsou napadány kyselým 
protonem a dochází k rozštěpení siloxo vazby a následnému vzniku Si-OH a vazby mezi 
křemíkem a aniontem kyseliny. Sialátová vazba Si-O-Al odolává lépe, protože je bráněna 
přítomností kovového kationtu (např. Na+, K+) a k jejímu napadení může dojít teprve poté, co 
je tento bránící kationt odstraněn. Kromě rozpadu řetězců dochází při kyselém ataku k vzniku 
nových amorfních fází nebo dokonce může docházet ke vzniku krystalických zeolitických 
struktur. [1, 20] 

 

 
Obr. 5 Reakce kyselin s geopolymery [20] 

 
Odolnost vůči kyselému prostředí závisí na koncentraci a typu jednotlivých kyselin. 

V případě H2SO4 dochází při její vyšší koncentraci k tvorbě krystalů sádry. Ta se ukládá 
v korodující vrstvě a brání celkovému rozpadu struktury. Naopak při nižších koncentracích 
k tvorbě sádry nedochází. V případě HNO3 dochází při vyšších koncentracích k tvorbě 
nových zeolitických materiálů. Naopak při nižších koncentracích dochází pouze 
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k reorganizaci geopolymerního řetězce. Při srovnání odolnosti PC a geopolymerů vůči HNO3 
bylo zjištěno, že zatímco PC koroduje do hloubky 2,5 mm, u geopolymerů je to pouze 1,3 
mm. Ještě větší rozdíl je v případě CH3COOH, kde PC koroduje až do hloubky 15 mm 
zatímco geopolymer jen do hloubky 5 mm. [1, 21] 

Geopolymerní cementy se také odlišují od PC svou pórovitostí. Geopolymery vykazují 
vyšší pórovitost, jejíž hodnota se liší podle výchozích surovin a podmínek přípravy. 
V geopolymerních matricích z popílku vznikají uzavřené kulovité póry. Tyto póry se tvoří 
v důsledku rozpuštění původních částic popílku. Distribuce pórů je ovlivněna obsahem Na2O, 
respektive poměrem Na2O/SiO2. [22]  

Na rozdíl od PC nedochází u geopolymerů k alkalicko-křemičité reakci, tzn. nedochází 
k praskání a rozrušování pojiva kvůli reakci alkálií s kamenivem. U geopolymerních pojiv a 
cementů s obsahem alkálií až 10% nebyla pozorována žádná alkalicko-křemičitá reakce. [1]  

Ve srovnání s PC se geopolymerní pojiva vyznačují nižší permeabilitou a nižším 
smrštěním při tuhnutí. Také se vyznačuje lepší mrazuvzdorností a odolností vůči ohni. [23] 

1.5. Zeolity 

1.5.1. Historický vývoj 

První zmínka o zeolitech pochází z roku 1756, kdy švédský mineralog Axele Cronstedt 
objevil první zeolit, kterým údajně byl minerál Stilbit. Po zahřátí v plamenu je tento minerál 
schopen vratně vyměňovat vodu. Skupina minerálů s podobnými vlastnostmi se od té doby 
nazývá zeolity. Slovo zeolit je složeno ze dvou řeckých slov – zeo = vařit a lithos = kámen. 
Prvním zeolitem popsaným v literatuře byl chabazit, který byl popsán v roce 1792 B. 
D’Anticem. Dále potom v padesátých letech 19. století byla objevena schopnost zeolitů 
iontové výměny a adsorpce plynů. Další výzkum zeolitů probíhal v padesátých letech 20. 
století a je spjatý s rozvojem rentgenové difrakce. První syntéza zeolitů proběhla v letech 
1949 – 1954 (Milton-Breck). Dnes je známo na 40 různých přírodních zeolitů a v roce 2001 
bylo známo přes 130 syntetických zeolitů. I přes překotný rozvoj syntetické výroby zeolitů 
má i nyní těžba přírodních zeolitů stále svou nezastupitelnou roli. Hlavními typy, které se těží 
jsou chabazit a clinoptilolit. Přírodní zeolity nacházejí uplatnění především ve stavebnictví 
(lehčené kamenivo atd.) Celkově se na světě vytěží kolem 3 300 tisíc tun přírodních 
zeolitů. [24, 25]   

V současné době mají zeolity širokou škálu využití díky těmto svým vlastnostem: jsou 
selektivní adsorbenty, dobré iontoměniče, dobré pevné katalyzátory a jsou termicky stabilní. 
Převážně se používají k odstranění vlhkosti a nežádoucích látek z kapalných a plynných 
směsí, k odstranění NH4

+ z odpadních vod, k odstraňování některých izotopů z radioaktivních 
odpadů, jako katalyzátory při zpracování ropy a ropných výrobků  a v dalších průmyslových 
oborech jako papírenství, výroba pracích prostředků atd. [24, 26] 

1.5.2. Přírodní zeolity 

Přírodní zeolity vznikají krystalizací z materiálu, který obsahuje silikáty a alumináty a také 
kationty alkalických kovů či kovů alkalických zemin. Zeolity mohou být přímo vulkanického 
původu nebo mohou vznikat interakcí vroucí tekutiny a nezpevněných materiálů 
vulkanického původu (především sopečný popel). Obecně lze vznik přírodních zeolitů shrnout 
do tohoto schématu: 
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vroucí kapalina + sopečný popel   → írozpouštěo  přesycené zásadité magma  →chlazení krystal zeolitu (1) 

 

Bazický charakter magmatu je spojen s interakcí původního skelného materiálu s vodou 
(hydrolýza). Na vznikající zeolitickou strukturu má vliv především složení popele a teplota, 
při níž dochází ke krystalizaci. [25] 

Zeolitické tufy a horniny obsahují kromě zeolitů také další vedlejší krystalické a amorfní 
fáze. Důležitým faktorem, který ovlivňuje charakter vzniklých zeolitů je obsah křemíku 
v původní hornině. Horniny s vysokým obsahem křemíku dávají vzniknout clinoptilolitu, 
mordernitu a ferrieritu, naopak z hornin s nižším obsahem křemíku vznikají analcim, chabazit 
a phillipsit. [25] 

1.5.3. Syntéza zeolitů 

Syntéza zeolitů je hydrotermální krystalizací reaktivního gelu při teplotách 80 – 200 °C za 
autogenního tlaku. Mnoho alumináto-silikátových zeolitů by se dalo připravit v alkalickém 
prostředí i za teplot nižších než 100°C, ale pro urychlení reakce a lepší kontrolu velikosti 
krystalů a morfologie se připravují za vyšších teplot a tlaku v autoklávech. Většinou platí, že 
při nižších teplotách vznikají více „otevřené“ zeolity. [27] 

K syntéze zeolitů jsou potřeba tyto suroviny: zdroj SiO2 [popílek, vodní sklo atd.], zdroj 
Al 2O3 [Al(OH)3, Al2O3 atd.], báze ~ pH 12 [NaOH atd.], tzv. „templáty“ (šablony)  
[organické látky], rozpouštědlo [většinou voda, ale můžou být i organická rozpouštědla]. 
Pokud se při syntéze použijí templáty je nutné je poté odstranit kalcinací. Ta probíhá obvykle 
při teplotách 450 – 600 °C. Zeolity lze po syntéze ještě dále upravovat. Tyto úpravy souvisí 
s pozdějším využitím zeolitů. Při použití v kyselé katalýze dochází k transformaci zeolitů do 
„protonované“ formy. Toho je dosaženo pomocí výměny sodných kationtů za amonné a 
následnou kalcinací, při níž dojde k přeměně NH4

+ na H+. [27] 
Templáty jsou definovány jako organické kationty nebo neutrální částice, které v důsledku 

svého tvaru ovlivňují vznik a geometrii zeolitické struktury. I když přesná role, kterou 
organické látky při syntéze zeolitů hrají, není ještě zcela objasněna, byly jim přisouzeny tři 
možné úlohy: částice vyplňující prostor, strukturně řídící molekula, pravý templát. Rozdíl 
mezi nimi je ve schopnosti se pohybovat v zeolitických kanálech a v míře jakou ovlivňují 
geometrii vznikající struktury. [27] 

Báze se při syntéze zeolitů používá k zvýšení celkové rozpustnosti výchozích látek (tzn. 
zvýšení koncentrace stavebních jednotek). Obecně tak umožňuje vznik stabilnější fáze z méně 
stabilní fáze pomocí rozpouštění-precipitace či krystalizace. Báze může zároveň ovlivnit 
složení vznikajícího zeolitu (přímý vznik hydroxysodalitu místo zeolitu A při příliš vysoké 
koncentraci OH-). OH- zvyšuje rozpustnost oxidu křemičitého díky tomu, že rozrušuje 
siloxanové vazby viz rovnice 3. [28] 
 
≡SiOH + OH- → ≡SiO- + H2O (2) 
≡Si-O-Si≡ + OH- → ≡SiO- + HO-Si≡ (3) 
  

Monomerní kyselina křemičitá Si(OH)4, která je rozpustná při pH 7, vytváří křemičitanové 
anionty vysoce rozpustné při vysokých pH, ale s méně silanolovými skupinami. [28] 
 
Si(OH)4 + nOH- → Si(OH)4-nOn

n- + nH2O (n = 1 – 4). (4) 
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Tyto anionty jsou v rovnováze s oligomerickými anionty, které mohou mít řetězovou nebo 
cyklickou strukturu. Vysoké koncentrace a méně alkalické pH upřednostňují tyto 
oligomerické anionty. Při rozpouštění hlinitanů vznikají Al(OH)4

- anionty, které nepodléhají 
další oligomerizaci nebo ionizaci. [28] 

1.5.4. Struktura 

Zeolity jsou definovány jako krystalické alumináto-silikáty s tetraedrickou, prostorově 
pravidelně uspořádanou kostrou, která obklopuje dutiny (kanály) vyplněné molekulami vody 
a kationty. Ty nejsou ve struktuře vázány pevně a tudíž může docházet ke kationtové výměně 
či dehydrataci. Zeolity patří do skupiny tektosilikátů.   

Základním stavebním kamenem všech zeolitů jsou AlO4 a SiO4 tetraedry (obecně TO4). 
Tyto tetraedry jsou uspořádány tak, že navzájem sdílí všechny své kyslíkové atomy a jsou 
jimi spojeny. Výjimkou je vazba Al-O-Al, která je zakázána (Löewensteinovo pravidlo). 
Vazba T-O má smíšený kovalentně-iontový charakter. Přechod mezi orientovanou a tuhou 
kovalentní vazbou a neorientovanou a flexibilní iontovou vazbou usnadňuje vázání tetraedrů. 
V některých zeolitech mohou být atomy Si a Al nahrazeny, i když obtížně, jinými atomy ve 
vhodném oxidačním stavu viz tab. 1. [28, 29] 
 
Tab. 1 Prvky, které mohou nahradit křemík v tetredrech zeolitické kostry [28] 

Oxidační stav II III IV V 

Prvek 

Be Be Ge P 
(Co) (Cr) Sn (V) 
Cu Fe Ti  
(Fe) Ga (V)  
Zn  (Zr)  

Prvky, u kterých není jistý koordinační či oxidační stav jsou uvedeny v závorkách. 
 

Množství Al ve struktuře zeolitů je proměnné, poměr Si/Al se pohybuje v rozmezí 1 až ∞ . 
Zeolity s nízkým obsahem Al ve struktuře mají velmi malý záporný nebo dokonce žádný 
náboj, a proto vykazují vysoký stupeň hydrofobicity a slabou kapacitu pro výměnu iontů. Se 
vzrůstajícím poměrem Si/Al roste hydrotermální stabilita. Poměr Si/Al je důležitým faktorem, 
který ovlivňuje stabilitu zeolitické struktury. [30] 

V tetraedru SiO4 je záporný náboj kyslíkových aniontů vyvážený kladným nábojem 
křemičitého kationtu, takže je tento tetraedr navenek elektricky neutrální. Naopak kladný 
náboj hlinitého kationtu v AlO4 tetraedru nedokáže zcela vyvážit záporný náboj kyslíkových 
aniontů a tento tetraedr navenek vykazuje zbytkový náboj -1. Tento náboj musí být vyvážen 
přítomností dalších kationtů ve struktuře zeolitů kvůli zachování elektroneutrality. Těmito 
kationty obvykle jsou alkalické kovy (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+), kovy alkalických zemin (Mg2+, 
Ca2+, Ba2+) nebo NH4

+, H3O
+, TMA+ (tetramethylamonium) a jiné organické kationty 

obsahující dusík. Takto popsaná struktura je ideální předpoklad. Ve skutečnosti obsahuje 
zeolitická struktura různé defekty (nevazebné kyslíky, mezopóry atd.) v závislosti na 
podmínkách syntézy a následných úpravách struktury. [24, 29] 

Tetraedry spolu tvoří složitější sekundární struktury viz obr. 6, které pak jsou stavební 
jednotky krystalické kostry zeolitů. Stavební jednotky mohou být popsány vzorcem:  
Mn+

x/n[(AlO2
-)x(SiO2)y]xH2O, kde Mn+ je kationt, který vyvažuje negativní náboj spojený 



 17 
 

s hlinitými tetraedry v kostře. Sekundární struktury se dále seskupují do složitějších struktur, 
až nakonec vytvoří konečnou zeolitickou kostru.  
 

 
Obr. 6 Sekundární struktury zeolitů [23] 

 
Každá zeolitická struktura je podle pravidel komise mezinárodní zeolitické asociace 

pojmenovaná třípísmenným kódem, který je jedinečný a řídí se pravidly IUPAC komise pro 
zeolitickou nomenklaturu. Kód je obvykle odvozen z názvu zeolitu či „typu materiálu“ např. 
FAU je odvozeno z minerálu faujasitu. Tento kód nevyjadřuje celkovou charakteristiku 
zeolitu, proto se při jeho popisu přidávají doplňující informace. [26] 

Celkově jsou zeolity uspořádány tak, že mají otevřenou strukturu, což znamená že obsahují 
póry a mají velký povrch. Četnost a velikost pórů se liší u každého typu zeolitické struktury. 
Velikost se většinou pohybuje mezi 3 – 10 Å. . Podle velikosti pórů můžeme zeolity rozdělit 
do tří skupin: zeolity s malými póry (0,30 – 0,45 nm); zeolity se středními póry (0,45 – 0,60 
nm); zeolity s velkými póry (0,60 – 0,80 nm). Díky různé kombinaci sekundárních jednotek 
vznikají zeolity s různým uspořádáním (např. různá velikost a tvar kanálových oken, 
přítomnost a nepřítomnost dutin a kanálových propojení). Velikost kanálových oken je určena 
počtem (4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14) a typem uzlových atomů. Velikost a tvar kanálové struktury 
ovlivňuje katalytické vlastnosti a také schopnost zeolitů iontové výměny. Kanály a dutiny 
jsou vyplněny kationty a molekulami vody. Některé dutiny mohou být uzavřené a potom jsou 
prázdné. [26, 29, 31]  
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Obr. 7 Struktury zeolitů [32] 

1.6. Suroviny 
Obecně lze říci, že surovinou k výrobě geopolymerů může být jakýkoliv materiál, který 

obsahuje dostatečné množství amorfních alumináto-silikátů. Výchozí surovinou prvních 
geopolymerů byl metakaolin. Metakaolin vzniká kalcinací kaolinu (Al2O3.2SiO2.2H2O)  a 
kaolinitických jílů při teplotách 650 – 800 °C. Je to vlastně jejich dehydratovaná forma. Jako 
ideální se jeví teplota výpalu kolem 700 °C. Při výpalu při nižších teplotách vzniká 
metakaolin s obsahem většího množství zbytkového kaolinitu a naopak při vyšších teplotách 
dochází ke krystalizaci, která snižuje reaktivitu metakaolinu.  

Později se ukázalo, že vhodnými surovinami pro přípravu geopolymerů můžou být i různé 
druhotné suroviny vzniklé při spalování uhlí, výrobě železa atd. Mezi tyto suroviny patří 
vysokopecní či ocelárenská struska, popílky, červený kal z výroby hliníku, odpady z těžby 
atd. Nejpoužívanějšími z nich jsou popílky a vysokopecní struska. Kromě sekundárních 
surovin a kalcinovaných jílů lze k přípravě geopolymerů použít i neupravené přírodní 
alumináto-silikáty. Z výše uvedených surovin je také možné tvořit různé směsi.    

1.6.1.  Popílek 

Popílek je materiál, který vzniká při spalování tuhých paliv v elektrárnách, nejčastěji při 
spalování uhlí. Je to heterogenní materiál, který se skládá převážně z kulovitých částic, které 
obsahují SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. Obsahuje také nespálené zbytky uhlí a zbytky 
minerálů. [2] 

Podle typu spalování můžeme rozlišit popílky na dva typy: vysokoteplotní a fluidní.  
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Obr. 8 Vysokoteplotní spalování [33] 

 
Vysokoteplotní popílky vznikají při spalování v práškových ohništích za teplot 1 400 –

 1 500 °C. Za těchto teplot dochází ke vzniku SO2, který musí být následně nákladně 
odstraňován. Za těchto teplot také nedochází k tvorbě volného vápna. Při fluidním spalování 
se spaluje pomleté uhlí spolu s pomletým vápencem příp. dolomitem ve fluidní vrstvě. Fluidní 
vrstvy je dosaženo pomocí proudu vzduchu vháněného do spalovacího prostoru. Při fluidním 
spalování je dosahováno teplot 800 – 900 °C. Spalování může probíhat za atmosférického 
nebo zvýšeného tlaku. Přídavkem vápence je zabezpečeno odsíření uhlí. [1, 34] 

Chemické a fázové složení je u popílků proměnlivé a je značně závislé na složení 
spalovaného uhlí a také spalovací technologii. Podle ASTM C618 lze popílky rozdělit podle 
chemického složení do dvou tříd: F a C. Do třídy F popílky patří, pokud splňují 
(SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) > 70%. Třída F je význačná velmi malým nebo žádným obsahem 
volného vápna. Do třídy C patří popílky, když 70% > (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) > 50%. [2] 

Stejně jako chemické i fázové složení popílku je proměnlivé. Největší část popílku tvoří 
amorfní (skelná) fáze, která také nejvíce ovlivňuje reaktivitu popílku. Krystalické fáze jsou 
zastoupeny v množství 5 – 50% a zahrnují mullit, hematit, magnetit, křemen, spinel, gehlenit, 
síran vápenatý a sírany alkalických kovů. Popílky s vyšším obsahem vápna navíc můžou 
obsahovat C3A, C2S a volné vápno. [1, 2] 

Většina částic vysokoteplotního popílku má kulovitý tvar. Jejich velikost se liší v rozmezí 
1 – 20 µm. Většina jich má velikost kolem 10 µm. Větší částice mohou být duté a uvnitř 
obsahovat další menší kulovité částice. Fluidní popílek vzniká při nižších teplotách a místo 
kulovitých částic obsahuje spíše větší aglomeráty, jejichž velikost může být až 50 µm. Rozdíl 
mezi jednotlivými typy popílku lze vidět na obr. 9 a 10. [1] 
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         Obr. 9 Vysokoteplotní popílek   Obr. 10 Fluidní popílek (lože) 

1.6.2.  Struska 

Struska je vedlejší produkt, který vzniká při výrobě železa, oceli a jiných neželezných 
kovů (olovo, zinek, nikl, měď) a také při výrobě fosforu. Vzhledem k produkovanému 
množství jsou nejdůležitější vysokopecní a ocelárenská struska. [2] 
Při výrobě železa ve vysokých pecích dochází při spalování koksu k uvolňování CO. Ten poté 
redukuje oxidy železa obsažené v rudách na surové železo. Nečistoty uvolněné při spalování 
koksu a nečistoty z rud tvoří poté vysokopecní strusku. Protože tyto nečistoty mohou 
zvyšovat teplotu tavení, přidávají se do pece struskotvorné přísady (vápenec, dolomit), které 
pomáhají udržovat výhodnou teplotu tavení a zároveň odstraňují nečistoty ze surového železa. 
Čím vyšší je poměr CaO/SiO2 ve strusce, tím efektivnější je odsíření. Struska plave na 
povrchu surového železa (7000 kg/m3), neboť má menší hustotu (kolem 2500 kg/m3). Teplotu 
má podobnou jako surové železo 1 400 – 1 600 °C. [2, 33] 
 

 
Obr. 11 Schéma vysoké pece  [2] 

 
Chemické složení strusky je stejně jako u popílků proměnlivé a záleží na výchozích 

surovinách a typu železa. Všeobecně lze při určování složení vycházet z diagramu CaO-SiO2-
Al 2O3-MgO (obr. 12). Přibližné složení vysokopecních strusek je uvedené v tabulce 2. 
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Tab. 2 Přibližné chemické složení vysokopecní strusky (hm. %) [2] 
SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO 

30 - 45 4- 15 0,3 – 1,5 26 – 45 4 – 15 
Na2O K2O S TiO2 MnO 
0,3 - 1 0,3 – 0,5 0,4 - 3 0,4 – 2 0,4 – 1,5 

 

 
Obr. 12 Krystalické fáze v systému CaO-SiO2-Al2O3-MgO [2] 

 
Důležitým krokem, který ovlivňuje reaktivitu vysokopecní strusky je její chlazení. Velký 

rozdíl je mezi rychle a pomalu chlazenou struskou. Při pomalém chlazení dochází ke 
krystalizaci melilitu a pevných roztoků ackermanitu a gehlenitu. Dále se mohou v menším 
množství vyskytovat také další krystalické fáze jako merwinit, spinel, wollastonit, dikalcium 
silikát atd. Jedinou krystalickou fází s hydraulickými vlastnostmi je v pomalu chladnoucí 
strusce β-C2S. Takto chlazená struska prakticky nemá hydraulické vlastnosti a může být 
využita pouze jako kamenivo. [2] 

K zachování hydraulických vlastností je potřeba strusku rychle ochladit. K chlazení se 
většinou používá voda. Granulace vysokopecní strusky začala v roce 1853 a dnes se využívá 
více metod. Roztavená struska může být vypouštěna do velkého bazénu s vodou, kde dochází 
k její disintegraci na drobné částice. Také může být chlazena přímo tekoucí vodou, když 
vytéká do metalurgické stoky. Opět dochází ke vzniku granulované strusky. Dále může být 
chlazena vodou a vzduchem zároveň. Rychle ochlazená struska obsahuje významný podíl 
amorfní (skelné) fáze a má hydraulické vlastnosti. Používá se nejvíce jako přísada do 
směsných cementů. [2, 33] 

Hydraulická reaktivita vysokopecní strusky je ovlivněna více faktory. Pro její popis se 
používají hydraulické moduly, které jsou podobné jako u PC. Faktory ovlivňujícími 
hydraulickou reaktivitu strusky jsou chemické složení strusky, obsah skelné fáze, jemnost, 
rychlost chlazení. Bylo zjištěno, že přítomnost S2- do 2,5% má příznivý efekt na reaktivitu 
strusky. Další zvýšení obsahu S2- už nevykazuje další zlepšení reaktivity. Obsah skelné fáze 
by měl hrát zásadní význam v určování reaktivity strusky. Přesto dosud publikované studie 
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přinesly nejednoznačné výsledky. Budnikov a Goroshkov (1965) a Botvinkin (1955) zjistili, 
že struska obsahující 40% skelné fáze má lepší hydraulické vlastnosti než struska obsahující 
80% skelné fáze. Demoulian et al. (1980) objevil, že pevnost cementů roste s 
nárůstem obsahu skelné fáze až k 95%, s dalším zvýšením obsahu skelné fáze potom dochází 
k snížení pevností. S rostoucí jemností vysokopecní strusky roste také její hydraulická 
reaktivita. [2] 

Alkalická aktivace 

Použitím alkalického aktivátoru při hydrataci vysokopecní strusky dochází k urychlení 
hydratace a zároveň se zvyšuje uvolňované hydratační teplo. S rostoucí dávkou aktivátoru 
roste i rychlost hydratace. Průběh hydratace a hydratační produkty jsou také ovlivněny typem 
aktivátoru. Zatímco při hydrataci samotnou vodou nejsou patrné žádné změny na povrchu 
částic strusky ani po 24 hodinách, v případě alkalického aktivátoru lze pozorovat už po 20 
minutách naleptání povrchu struskových částic a koagulaci hydratačních produktů ve 
volném prostoru mezi částicemi strusky. I přes urychlení hydratace při alkalické aktivaci, lze i 
po delším čase nalézt v takto aktivované strusce některá nezhydratovaná zrna. [2] 
  Hydratační produkty se začínají tvořit v místech mezi zrny strusky, která jsou vyplněna 
alkalickým roztokem. Předpokládá se, že hlavním hydratačním produktem alkalicky 
aktivovaných vysokopecních strusek je C-A-S-H gel s nízkým poměrem Ca/Si (kolem 1,1). 
Ten se podobá C-S-H gelu v PC, jen má do své struktury navíc zabudované hlinitanové 
tetraedry. Díky nim dochází k občasnému síťování lineárních řetězců. [35, 36] Mezi vedlejší 
produkty hydratace patří hydrotalcit (Mg6Al 2(CO3)(OH)16·4(H2O)), C4AH13, C2ASH8, 
Ca(OH)2 a CS2H. Množství a typ vedlejších hydratačních produktů závisí na složení strusky a 
také na typu aktivátoru. Velikost pórů alkalicky aktivované vysokopecní strusky se pohybuje 
pod 5 nm. [2, 37] 

Hydratace alkalicky aktivované strusky je doprovázená uvolňováním tepla. Průběh 
hydratace závisí na typu a dávce alkalického aktivátoru. Lze popsat tři modely hydratace: Typ 
I – hned v prvních minutách se objevuje první pík a poté se už neobjevují žádné další 
hydratační píky. Typ II – jeden pík se objevuje před indukční periodou a druhý se objevuje 
následně po indukční periodě. Typ III- dva píky se objevují před indukční periodou a jeden 
následně po indukční periodě. První pík souvisí s rozrušení vazeb Mg-O, Ca-O, Si-O-Si, Si-
O-Al. Druhý pík je spojen se vznikem Si-Al vrstvy na povrchu zrn vysokopecní strusky a 
následně s tvorbou hydratačních produktů. [36] 

1.6.3.  Alkalické aktivátory 

Jako alkalické aktivátory pro alumináto-silikátové systémy lze využít více druhů sloučenin. 
Jsou to alkalické hydroxidy, soli (M2CO3, M2SO4 atd.), vodní sklo, méně pak alumináto-
silikáty či silné minerální kyseliny. V drtivé většině jsou alkalické aktivátory sodné nebo 
draselné (sodné díky ceně převažují). [2] 

Hydroxid sodný a draselný se vyrábějí elektrolýzou svého solného roztoku (NaCl, KCl). 
NaOH se používá jako akcelerátor hydratace PC. [2] 

Vodní sklo je obecný název pro sloučeniny s různým stechiometrickým složením, které 
vychází ze vzorce M2O.nSiO2, kde M = Na, K. Teoreticky může být poměr n jakékoliv číslo, 
ale běžně jsou dostupné vodní skla s poměrem n 1,60 – 3,85, mimo tento poměr mají skla 
omezenou stabilitu. Sodné vodní sklo objevil v roce 1640 Van Helmot, když zkombinoval 
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vhodný alumináto-silikát s nadbytkem alkálií. Výroba se poté rozběhla v roce 1864 ve 
Philadelphii.  

Vodní sklo se vyrábí tavením sklářského písku (SiO2, 70 – 75%) a uhličitanu sodného 
(draselného) ve vanové peci za teploty 1 350 – 1 450 °C. Roztavená sklovina se chladí a drtí 
na menší kusy. Takto připravené sklo je dobře rozpustné ve vodě, nicméně rychlost 
rozpouštění je pomalá. Pro urychlení se sklo rozpouští v autoklávu za teplot 140 -160 °C a 
tlaku 0,4 – 0,7 MPa. Pro dosažení vhodného modulu se přidává hydroxid. [2, 38]   

1.6.4. Ocelárenská struska  

Ocelárenská struska vzniká při konverzi surového železa na ocel. Konverze může probíhat 
v  kyslíkovém konvertoru (BOF) nebo v pecích s elektrickým obloukem (EAF). Ocelárenská 
struska se často používá jako přísada do asfaltu. 

Při oxidaci v konvertoru se do něj vloží roztavené surové železo, šrot a struskotvorné 
přísady, které se skládají z vápence a dolomitického vápence. Do konvertoru se poté vhání 
kyslík pod vysokým tlakem. Kyslík reaguje s nečistotami a tím je odstraňuje z vsázky. 
Nečistoty obsahující uhlík v podobě CO, křemík, mangan, fosfor a trochu železa v podobě 
kapalných oxidů skombinované s vápencem a dolomitickým vápencem poté tvoří 
ocelárenskou strusku. 

Na rozdíl od konvertoru, EAF nepoužívá horký kov, ale používá „studený“ šrot. Uvnitř 
pece se vytváří elektrický oblouk po průchodu el. proudu třemi elektrodami. Tento oblouk 
vytváří teplo, jež taví šrot. Při tavení se k oceli přidávají různé další kovy, aby se dosáhlo 
požadovaného složení oceli, a také se do pece vhání kyslík, aby došlo k odstranění nečistot. 
Z těchto nečistot a struskotvorných přísad se opět tvoří ocelárenská struska. 
 

 
Obr. 13 Schéma kyslíkového konvertoru a pece s el. obloukem [2] 

 
Stejně jako u vysokopecní i u ocelárenské strusky je nutné ji pro zachování jejich 

hydraulických vlastností rychle ochladit. Opět se používá jako chladící médium vzduch nebo 
voda. 

Chemické a mineralogické složení strusky je velmi rozmanité a mění se v závislosti na 
vstupních surovinách, typu vyráběné oceli, podmínek v peci atd. Většinou jsou v ocelárenské 
strusce přítomny tyto minerály: olivin, merwinit, C3S, β-C2S, γ-C2S, C4AF, C2F, RO fáze 
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(CaO-FeO-MnO-MgO tuhý roztok), volné CaO a volné MgO. RO fáze se skládá primárně 
z FeO, které má kubickou strukturu podobnou jako MnO, CaO a MgO v tuhém roztoku. Tato 
fáze společně s feritickými fázemi tuhne poslední a nachází se mezi zrny silikátů. Volné 
vápno v ocelárenské strusce je dvojího druhu: zbytky ze surovin a vyloučené vápno 
z roztavené strusky. Mezi celkovým obsahem volného vápna a těmito dvěma druhy existuje 
závislost. Pokud je celkový obsah volného vápna v ocelárenské strusce menší než 4%, 
pochází hlavně z precipitátů z roztavené strusky. Pokud je celkový obsah větší než 4%, 
pochází naopak ze zbytků ze surovin. MgO v ocelárenské strusce pochází hlavně z dolomitu, 
který se používá jako struskotvorná přísada a z vysokoteplotní vyzdívky pece, která obsahuje 
Mg. [2] 

1.6.5. Slévárenské odprašky 

Slévárenské odprašky jsou odpadním materiálem, který vzniká ve slévárnách při odlévání 
železe do forem. Odprašky jsou vlastně zbytky jemného materiálu ze slévárenských forem. 
Slévárenské formy se vyrábí z písků a vhodného pojiva. Obě složky musí vykazovat vysokou 
žáruvzdornost. Většinou jsou vhodné písky s větším obsahem SiO2. Jako pojivo může být 
použito více látek. Mezi nejběžnější pojiva patří bentonit a pojiva na bázi fenolu nebo furanu. 

1.6.6. Těžké kovy 

Baryum 

Baryum patří mezi kovy alkalických zemin. V přírodě je obsaženo v horninách, půdách, 
vodách i fosilních palivech ve formě sloučenin. Některé jeho sloučeniny jsou ve vodě dobře 
rozpustné (octan, dusičnan a chlorid) zatímco jiné jsou ve vodě téměř nerozpustné (uhličitan, 
síran, fluorid atd.). Rozpustnost barnatých solí (s výjimkou síranů) roste spolu s klesajícím 
pH. Za normálních podmínek je v pevném skupenství s teplotou tání 725 °C.  

Hlavními surovinami, ze kterých je baryum získáváno, jsou barit (BaSO4) a witherit 
(BaCO3). Elementární baryum se používá při zpracování slitin. Jeho sloučeniny slouží jako 
plnivo při výrobě papíru, gumy a mýdla. Dále se používají při výrobě zelených světlic; jako 
insekticidy; v lékařství jako kontrastní látka; při výrobě skla a keramiky; při výrobě cementu 
(tam kde je beton vystaven vlivu mořské vody). 

Do lidského organismu se baryum dostává především vzduchem, pitnou vodou a jídlem. 
Kumulace v lidském organismu závisí především na rozpustnosti. Špatně rozpustné barnaté 
sloučeniny se mohou hromadit v plicích, měkkých tkáních a kostech. Toxické jsou dávky 
v rozmezí 0,2 – 0,5 g (3 – 7 mg/kg tělesné váhy). Otrava baryem se projevuje ztrátou reflexů, 
která může skončit svalovou paralýzou. Zasažena je i trávící soustava – průjem a zvracení a 
také dochází k výpadkům srdečné činnosti. Smrtelnou dávkou je 3 – 5 g (40 – 70 mg/kg 
tělesné váhy). [39] 

Měď 

Měď se řadí mezi ušlechtilé kovy. V přírodě se vzácně vyskytuje v ryzí formě, jinak je 
přítomna ve formě sloučenin. Za normálních podmínek je to načervenalá pevná látka 
s teplotou tání 1 085 °C. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí a 
mechanickou opracovatelností. Měď tvoří širokou škálu sloučenin, z nichž některé jsou dobře 
rozpustné ve vodě, jiné méně. Spolu s dalšími kovy tvoří různé slitiny. Nejznámější z nich 
jsou bronz (slitina mědi a cínu) a mosaz (slitina mědi se zinkem). 
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Měď se vyrábí ze svých sulfidických rud např. chalkosinu (Cu2S) nebo chalkopyritu 
(CuFeS2). Měď se používá při výrobě elektrických součástek, kde je potřebná dobrá vodivost. 
Dále, jak už bylo řečeno, se využívá pro výrobu různých slitin. Také se používá v zemědělství 
jako insekticid, fungicid a herbicid; jako katalyzátor; v automobilovém a strojním průmyslu a 
ve spoustě dalších odvětví jako např. textilní průmysl, výroba barviv, výroba pohonných 
hmot, výroba skla a keramiky atd. 

V lidském organismu hraje měď nezastupitelnou roli jako součást některých 
metaloproteinů. Účastní se tvorby hemoglobinu. Tělo denně potřebuje 1 – 2 mg mědi. Měď 
lze najít ve všech měkkých tkáních v těle, přičemž nejvíce je obsažena v  játrech, ledvinách, 
srdci, mozku a svalech. Otrava mědí není příliš běžná. Nejčastěji k ní dochází dlouhodobějším 
požíváním kontaminované vody. Nejčastěji nastává kontaminace pitné vody uvolňováním 
mědi z vodovodních trubek. Měď se z nich uvolňuje, pokud je voda hodně „měkká“ a kyselá. 
Otrava se může projevit výskytem „zelených vlasů“. Dalšími projevy jsou bolesti  břicha, 
průjem, zvracení a nauzea, při dlouhodobějším požívání může dojít k poškození jater. 
Zdravotní problémy se vyskytují většinou až po požití dávek  nad 30 mg/l. Letální dávka při 
akutní otravě se dá určit velmi těžko, protože většinou dojde k zvracení. V literatuře se udává 
přibližná smrtelná dávka pro síran měďnatý 10 -15 g. [40] 

Olovo 

Olovo je těžký kov. Olovo se v elementárním stavu vyskytuje poměrně řídce. Nejčastěji se 
nachází v rudách jako jsou galenit (PbS), cerusit (PbCO3) a anglesit (PbSO4),  také ho lze najít 
v uranových a thoriových minerálech, protože je konečným produktem jejich rozpadových 
řad. Za normálních podmínek je to pevná látka s teplotou tání 327,5 °C. Je odolné vůči 
atmosférickým vlivům a nerozpustné ve vodě. Tvoří velké množství sloučenin, které mají 
různou rozpustnost ve vodě. 

Olovo se vyrábí pražením svých rud, kdy dochází k převedení na oxidy. Ty se pak redukují 
uhlíkem a tím vzniká elementární olovo. Využití olova a jeho sloučenin je široké. Používá se 
k výrobě zařízení, které jsou ve styku s korodujícími plyny a kapalinami; jako pigment; jako 
ochrana před rtg. zářením; při výrobě skla a keramiky; při výrobě výbušnin a 
v petrochemickém průmyslu. Jeho slitiny se používají k výrobě pájek. 

Olovo patří mezi nebezpečné toxické látky. Do lidského organismu se dostává především 
požitím kontaminovaného jídla a vody. U lidí pracujících v průmyslu zpracovávajícím olovo 
je obvyklá také absorpce olova ze vzduchu přes plíce. Většina absorbovaného olova se ukládá 
v kostech, zbytek je vázán v ledvinách, játrech, centrální nervové soustavě a krvi. 
Nejčastějšími projevy akutní otravy olovem jsou zažívací problémy. Ty zahrnují zvracení, 
nauzeu a kolikovité záchvaty. Olovo také může poškodit ledviny a centrální nervovou 
soustavu. Chronická toxicita se projevuje nejdříve únavou, nechutenstvím, zácpou. Později 
dochází k vážnějšímu poškození trávící soustavy a centrální nervové soustavy, navíc může 
docházet k hypertenzi a poruše krvetvorby Smrtelná dávka závisí na typu olovnaté 
sloučeniny, většinou se udává dávka 20 – 50 g. V některých případech nastala smrt i po požití 
5 g. [41] 

1.7. Solidifikace/Stabilizace 
Dnes je běžné nebezpečný odpad zpracovávat pomocí souboru fyzikálně-chemických 

úprav, které jsou označovány jako stabilizace/solidifikace (S/S technologie). 



 26 
 

Stabilizace je soubor procesů, které vedou ke snížení toxicity, mobility a vyluhovatelnosti 
nebezpečných složek odpadů. Stabilizace odpadů může být docíleno jak pomocí fyzikálních 
tak pomocí chemických procesů. Nejběžnější metodou stabilizace odpadu je přidání 
sloučenin, které snižují rozpustnost jeho nebezpečných složek. Např. přidáním příměsí 
obsahující sulfidy nebo hydroxidy dochází k přeměně vysoce rozpustných solí a oxidů kovů 
(CdCl2, HgSO4) na málo rozpustné sloučeniny (Cd(OH)2, HgS).  

Solidifikace je převedení odpadů do pevné formy, která neobsahuje žádnou volnou 
kapalinu. Takto upravený odpad má lepší fyzikální a mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, 
permeabilita), které umožňují bezpečný transport do místa úložiště a je možné ho ukládat ve 
více vrstvách. Zároveň při solidifikaci dochází ke snížení vyluhovatelnosti nebezpečných 
složek odpadu. Solidifikovány mohou být pevné i kapalné odpady. Výsledkem solidifikace 
může být granulovaná forma, ale častější jsou monolitické bloky. 

Pokud odpad reaguje chemicky se složkami solidifikačního média, jedná se o fixaci. 
Naopak při tzv. enkapsulaci nedochází k chemické, ale pouze fyzikální vazbě. Principem 
enkapsulace je obalení částeček odpadu solidifikačním médiem, čímž se odpad izoluje od 
okolního prostředí. 

S/S metody lze rozdělit podle různých kritérií: anorganické, organické; vysokoteplotní, 
nízkoteplotní atd. Z organických materiálů se jako solidifikační médium nejčastěji používají 
polyethylen, polyestery, epoxidy, polyurethany. Nejčastěji se ale používají tři typy S/S 
technologií – cementace, bitumenace a vitrifikace. [42] 

Bitumenace znamená smísení odpadů s roztavenou hmotou jako je bitumenová (asfaltová) 
živice, kamenouhelný, síra atd. [43] Dochází k poklesu objemu odpadu. Nevýhodou 
bitumenace je tepelná labilita a hořlavost výsledných produktů. Vitrifikace spočívá 
v převedení odpadu na sklo. Dochází k velkému poklesu objemu odpadu a zároveň je vzniklý 
produkt velice odolný vůči působení vody. Je natolik inertní, že se z něj dá vyrábět stavební 
sklo. Alternativními vysokoteplotními S/S technikami jsou slinovací metody. Stejně jako 
vitrifikace se provádějí při teplotách nad 1 000 °C. Rozdíl je pouze ve výsledné struktuře, 
která není zcela amorfní jako u vitrifikace.  

Nejběžnější S/S metodou je cementace. Spočívá ve smísení odpadu s PC. Výhodou této 
metody je, že probíhá za nízkých teplot, je vhodná pro pevné i kapalné odpady, neuvolňují se 
při ní nebezpečné plyny a ve srovnání s ostatními metodami je relativně levná. Při hydrataci 
PC dochází k nárůstu pH, což snižuje vyluhovatelnost těžkých kovů, protože při vysokém pH 
dochází k přeměně solí těžkých kovů na méně rozpustné formy. Nevýhodou cementace je 
nárůst objemu ukládaného odpadu. Kromě samotného PC lze při S/S metodách použít i pojiva 
smíšená z PC a dalších pojiv jako přírodní a umělé pucolány, struska, vápenec atd. [42] 

Efektivitu S/S procesů lze posuzovat podle různých měřítek. Upravený odpad lze hodnotit 
z hlediska jeho mechanických, fyzikálních a chemických vlastností či z pohledu jeho 
mikrostruktury. Úroveň solidifikace se běžně posuzuje podle pevností výsledných produktů. 
Schopnost fixace nebezpečných látek je posuzována podle vyluhovacích testů. Pro 
solidifikovaný odpad existují minimální předepsané pevnosti v tlaku (0,35 MPa v USA, 0,7 
MPa v UK). Mezi nejpoužívanější vyluhovací metody patří Toxicity Characteristic Leaching 
Procedure (TCLP) a metody vycházející z norem DIN 38414-S4 (Německo) a NEN 7375 
(Nizozemí). V ČR je tato problematika upravena pomocí normy o charakterizaci odpadů ČSN 
EN – 12457-1- 4 a vyhlášky 294/2005 Sb o odpadech. Podle těchto norem a vyhlášek se 
rozhoduje o klasifikaci jednotlivých odpadů. [44] 
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V dnešní době je snaha o nalezení nových či vylepšení stávajících S/S metod. V budoucnu 
lze očekávat rozšíření metod založených na různých typech sorbentů, modifikovaných jílů a 
také rozvoj pojiv na bázi geopolymerů.   

1.8. Inhibice těžkých kovů a dalších odpadních látek v geopolymerní matrici 
Geopolymery se vyznačují schopností fixovat a imobilizovat ve své struktuře těžké kovy, 

radioaktivní prvky a jiný odpadní materiál. Výzkum v této oblasti se rozvíjí od 90. let 
20. století. Schopnost matrice inhibovat jednotlivé látky se zjišťuje pomocí vyluhovacích testů 
(zjišťuje se koncentrace odpadních látek ve výluzích). Vyluhovací médium, doba vyluhování 
atd. se liší podle použité metody. 

Podle výsledků dřívějších výzkumů se efektivita inhibice v geopolymerních matricích liší 
pro různé prvky a také je ovlivněna vlastnostmi matrice a podmínkami geopolymerizace. 
Álvarez-Ayuso a kol. [45] se zabývali vyluhovatelností těžkých kovů z geopolymerní matrice. 
Z jejich výzkumů vyplývá, že v matricích se dobře inhibuje Ba. U Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb není 
jejich vyluhovatelnost ovlivněna geopolymerizací. Naopak u As, Mo, Se, Sb, Cr se po 
geopolymerizaci zvýšilo množství, které se z matrice uvolňuje. Bankowski a kol. [46]  dospěli 
k odlišným výsledkům. V jejich případě se dobře inhibují As, Ba, Se, Sr. Naopak více se po 
geopolymerizaci z matrice vyluhovaly Mn, Ni, V, Zn. Izquierdo a kol. [47] zjistili, že dobře se 
imobilizují Ba, Be, Bi,Cd,Co, Cr, Cu, Nb, Ni, Pb, Re, Sr, Sn, Th, U, Y, Zr a naopak více se 
vyluhují As, B, Mo, Se, V, W. V případě Cr se literatura rozchází. Podle některých autorů 
geopolymerní matrice úspěšně inhibují Cr, [48, 49] naopak podle jiných se chrom téměř 
vůbec neinhibuje. [50, 51] Rozdíl je mezi inhibicí Cr(VI) a Cr(III) . Redukovaná forma chromu 
se dobře inhibuje pomocí geopolymerů, ale naopak oxidovaná forma se fixuje špatně a je 
dobře vyluhovatelná. [49] Dobré výsledky imobilizace byly také zaznamenány u Co, Ni, [52] 
Zn, [51] B [53] a Cs [54]. Mnoho studií také prokázalo, že Pb je efektivně inhibováno 
v geopolymerní matrici a naopak Cu je hůře imobilizováno. [13, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 
59] Geopolymery byly také využity k  inhibici fenolu. Bylo prokázáno, že fenol se dobře 
inhiboval v geopolymerech na bázi popílku i metakaolinu. [60] 

Předpokládá se, že s a p prvky se budou v geopolymerních matricích imobilizovat lépe než 
přechodné kovy. Při vysokém pH, které provází geopolymerizaci, často dochází k přeměně 
oxidů kovů na více rozpustné hydroxidy či soli. Naopak nepřechodné prvky nejsou tolik 
náchylné k transformaci a pokud k ní dojde, transformují se většinou na méně rozpustné 
sloučeniny. [12]  

1.8.1. Mechanismus inhibice 

Přesný mechanismus inhibice odpadních látek v geopolymerní struktuře není zatím ještě 
zcela objasněn. Přesto se soudí, že inhibice probíhá pomocí několika různých, vzájemně se 
doplňujících, mechanismů: chemická vazba látek s matricí, adsorpce a fyzikální inhibice.  

Fyzikální inhibice spočívá v „zapouzdření“ odpadních látek v geopolymerní matrici. Míra 
imobilizace je ovlivněna pórovitostí tuhnoucí matrice, a tudíž souvisí s pevností matrice. 
Matrice s nejefektivnější inhibicí mají nejmenší póry a dosahují největších pevností.  
Převážně pomocí fyzikální inhibice budou imobilizovány nerozpustné látky, které těžce 
reagují s matricí. Pokud tedy látky netvoří chemické vazby s matricí, je vhodné, aby byly 
přítomné v málo rozpustné formě. Fyzikální inhibice přesto bývá často doprovázena 
chemickou inhibicí. [45, 47, 48] Některé studie předpokládají, že fyzikální inhibice je 
převládajícím mechanismem při imobilizaci látek v geopolymerní matrici. [9, 13, 57] 
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V případě chemické vazby je více možností jak může být odpadní látka fixována 
v geopolymerní matrici. Některé prvky (především alkalické kovy a kovy alkalických zemin) 
mohou nahrazovat sodný či draselný kationt ve struktuře a plnit tak jejich funkci (vyvažovat 
záporný náboj hlinitanového tetraedru). [17, 47, 12] Jiné látky se mohou zabudovávat do nově 
vznikajících alumináto-silikátových fází. Jsou to většinou látky, které jsou dobře rozpustné a 
díky tomu jsou rozptýlené v celé matrici. Přesto toto rozptýlení není rovnoměrné a v matrici 
se potom objevují místa více obohacená těmito látkami. Příkladem je například Pb2+, které 
bylo v geopolymerní matrici identifikováno pomocí XRD (malý pík přibližně 33° 2θ) ve 
formě Pb3SiO5. [48] Zdá se, že kovy, které jsou chemicky vázány v matrici, neovlivňují 
základní Si a Al tetraedry, ale ovlivňují tvorbu nových alumináto-silikátových fází. Je také 
možné, že imobilizace těžkých kovů probíhá za vzniku kovových chelátů, které potom 
stabilizují geopolymerní řetězce. [57] Další látky se inhibují díky tomu, že při 
geopolymerizaci mění svou formu (většinou díky vysokým pH při alkalické aktivaci). 
Vznikají tak sloučeniny, které jsou méně rozpustné než ty původní a díky tomu se snižuje 
možnost jejich vyluhování. Například při imobilizaci Ba a Sr mohou vznikat nerozpustné 
BaSO4 a SrCO3. [47, 61] V případě Cd se tvoří Cd(OH)2, který je za vysokých pH málo 
rozpustný. [48] 

1.8.2. Faktory ovlivňující efektivitu inhibice 

Na inhibici látek v geopolymerních matricích má vliv více faktorů. Jsou to například 
chemické složení matrice, typ použitého aktivátoru, pH a další. 

Velký vliv na inhibici má pH alkalického aktivátoru. Se zvyšujícím pH se zároveň zlepšuje 
imobilizace těžkých kovů (Pb, Cu) i přesto, že naopak s klesajícím pH vzrůstá nerozpustnost 
většiny kovových sloučenin. To je možné díky tomu, že vyluhovatelnost nezávisí pouze na 
rozpustnosti kovových sloučenin, ale také na propustnosti matrice. Při nižších pH obsahuje 
matrice větší množství pórů a stává se více propustnou pro vyluhovací kapalinu. Je také 
možné, že při vyšších pH netvoří aktivátor s kovy snadno rozpustné komplexy. Při vyšších pH 
také dochází k rozsáhlejšímu rozpouštění Si a Al z výchozích surovin, což vede k lepší 
reakčním podmínkám pro imobilizaci olova, které se poté imobilizuje v nově vznikajících 
alumináto-silikátových fázích. [58] Také vyluhovatelnost arsenu je ovlivněna hodnotou pH 
při geopolymerizaci. Mezi pH 3 – 7 je vyluhovatelnost minimální a naopak při nižším či 
vyšším pH stoupá. [61]  

Kromě pH je důležitým faktorem i koncentrace alkalických aktivátorů. Největší vliv 
imobilizace, který je spojen se změnou koncentrace alkalického aktivátoru, byl pozorován u 
Cu a Cd, zatímco imobilizace Pb a Cr nebyla tak výrazná. Celkově platilo, že s rostoucí 
koncentrací alkalického aktivátoru se zvyšuje i míra imobilizace jednotlivých kovů. [50] 
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Obr. 14 Koncentrace Pb ve výluzích geopolymerů [55] 

 
Dále je inhibice ovlivněna také typem alkalického aktivátoru. V případě imobilizace Pb a 

Cu platí, že nejefektivnějším alkalickým aktivátorem je NaOH a naopak nejméně efektivní je 
Na-silikát (vodní sklo) viz obr. 14. Je to zřejmě způsobeno tím, že NaOH je více alkalický a 
díky tomu rozpouští více Si a Al ze vstupních surovin. Ty potom tvoří novou alumináto-
silikátovou fázi, která lépe imobilizuje. [55] Také je rozdíl mezi použitím sodného a 
draselného aktivátoru. I když geopolymerní matrice dosahují větších pevností při použití 
draselných aktivátorů, efektivnější pro imobilizaci Pb a Cu jsou sodné aktivátory. [58] 

Inhibice Cu a Pb je také ovlivněna charakteristikou Al zdroje. Oba kovy však Al zdroj 
ovlivňuje rozdílně. Zatímco imobilizace Pb je závislá na celkové koncentraci 
extrahovatelných kationtů Al zdroje, imobilizace Cu závisí spíše na vlastnostech Al zdroje, 
které ovlivňují pevnosti konečného materiálu. Lze to vysvětlit pomocí faktu, že vznikající 
precipitáty Pb jsou větší a méně labilní než Cu precipitáty. Proto mohu být více ovlivněny 
přítomnosti kationtů z Al zdroje, které mohou stabilizovat nově tvořené alumináto-silikátové 
fáze. Naopak při imobilizaci Cu rozhoduje spíše vlastnosti matrice, které kontrolují mobilitu 
Cu precipitátů. Tyto vlastnosti zahrnují pevnosti v tlaku vznikajících matric a viskozitu Al 
zdroje. Efektivita imobilizace Cu přímo závisí na obsahu Al2O3 ve výchozích surovinách. Se 
vzrůstajícím obsahem Al2O3 vzrůstá zároveň i efektivita imobilizace. Pro imobilizaci obou 
kovů je nutný vznik nových alumináto-silikátových fází. [55]  

Inhibici lze také ovlivnit podmínkami zrání matric. Efektivita fyzikální inhibice je závislá 
na porozitě matric. Pokud jsou matrice ponechány v otevřeném uložení, je umožněno 
odpařování vody a tím dochází k urychlení precipitace sodných nebo draselných solí. To vede 
k tomu, že takto uchovávané matrice vykazují větší porozitu, a proto dosahují nižších pevností 
než matrice uchovávané v uzavřeném uložení. [62]   

Dalším faktorem ovlivňující inhibici je množství přidaného těžkého kovu. Se zvyšujícím se 
obsahem těžkých kovů se snižuje mechanická pevnost geopolymeru. Z toho lze usoudit, že 
geopolymerní matrice má limitní kapacitu pro množství těžkých kovů, které může příjmout, 
dříve než bude zničena její strukturální integrita. Překonání limitní kapacity má za následek 
dramatické snížení pevnosti, dojde ke zvýšení pórovitosti matrice a následně dochází 
k rychlejší a také větší vyluhovatelnosti těžkých kovů z geopolymerní matrice viz. obr.15. 
[56] 
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Obr. 15 Kinetika vyluhovatelnosti Cu a Pb z geopolymerních matric [56] 

 
Důležitou roli při inhibici hrají také příměsi. Pokud jsou přidány do reakční směsi sulfidy 

dochází následně ke zlepšení inhibice Cr. Efektivita inhibice se v přítomnosti S2- iontů 
zvyšuje na 99 % z 20%, pokud sulfidy přítomné nejsou. V přítomnosti sulfidových aniontů 
dochází k redukci Cr(VI) na Cr(III) a zřejmě se tvoří málo rozpustný Cr(OH)3. Cr(VI) se hůře 
inhibuje, protože při alkalické aktivaci se většinou transformuje do aniontové formy, která se 
nevčleňuje do geopolymerních řetězců a váže se v matrici pouze slabou vazbou. Díky tomu je 
Cr(VI) lépe vyluhovatelný. Podobné je to i u arsenu, který se při alkalické aktivaci také 
transformuje do aniontové, dobře rozpustné, formy. [17, 49] Arsen se naopak lépe 
imobilizuje, pokud je v matrici přítomné Fe. [63]  

 

 
Obr. 16 Množství Cr ve výluhu bez a po přidání sulfidu [49] 

 
Protože se k určování schopnosti geopolymerů imobilizovat látky používají vyluhovací 

testy, záleží také na vyluhovacím médiu. Nejpoužívanějšími vyluhovacími médii jsou 
destilovaná voda, kyselé roztoky a solné roztoky. U nás je používána jako vyluhovací médium 
především destilovaná voda, v cizině se vychází především z protokolu TCLP, kde se 
používají kyselé roztoky. Při imobilizaci Mo a Cs byly zjištěny opačné výsledky. Pokud se 
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jako vyluhovací kapalina použila voda, tak v matrici zůstalo fixováno více Cs, než pokud byl 
použit solný roztok jako vyluhovací médium. V případě Mo byly výsledky přesně opačné. 
[54] Při imobilizaci Cd a Pb byly jako vyluhovací kapaliny použity destilovaná voda, roztok 
MgSO4 a Na2CO3 a H2SO4. Zatímco u destilované vody a solných roztoků bylo inhibováno 
téměř 99% kovů, v případě H2SO4 docházelo k výraznému nárůstu koncentrace kovů ve 
výluzích. [48] 
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 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
V této části je uveden přehled použitých surovin, jejich vstupní analýzy a krátký popis 

používaných instrumentálních metod. Dále zde bude uvedena metodika přípravy jednotlivých 
matric a postup vyluhovacích zkoušek. 

1.9. Přehled surovin 

• vysokoteplotní popílek Počerady 2B 

• vysokoteplotní popílek Počerady 5B 

• vysokoteplotní popílek Chvaletice 

• vysokopecní mletá struska Ostrava 

• ocelárenská struska Třinec 

• slévárenské odprašky Kuřim 

• cementářské odprašky Mokrá 

• Na – vodní sklo – obsah sušiny 36 %, obsah SiO2 – 27,3 %, obsah Na2O – 8,8 %, 
hustota – 1380 kg.m-3 

• K – vodní sklo - obsah sušiny 28 %, obsah SiO2 – 19,8 %, obsah K2O – 8,2 %, hustota 
– 1243 kg.m-3 

• NaOH - technický (šupiny) 

• KOH – technický (šupiny) 

• Ba(NO3)2 – p.a. 

• Pb(NO3)2 – p.a. 

• Cu(NO3)2 ⋅3H2O – čistá 

• CuCl2 ⋅2H2O – čistá 

1.10. Příprava matric 
Všechny matrice byly připraveny stejným způsobem. Nejdříve byly po dobu 1 minuty 

spolu míchány všechny pevné složky (popílek, struska, popř. odpadní suroviny - slévárenské 
odprašky, ocelárenská struska; cementářské odprašky, těžké kovy). Těžké kovy byly 
přidávány ve formě svých solí (viz kap. 1.9 Přehled surovin). Odděleně byla také smíchána 
směs alkalických aktivátorů (hydroxid + vodní sklo). Následně byl přidán připravený 
alkalický aktivátor a směs byla míchána po dobu 3 minut. Poté bylo pojivo umístěno do forem 
a po dobu 90 sekund upraveno na vibračním stole. Výsledkem byla zkušební tělesa o rozměru 
20×20×100 mm. Vzorky byly uloženy v otevřené atmosféře při laboratorní teplotě. Následně 
byla už ztuhlá zkušební tělesa po 24 hodinách odformovány a dále zrály po dobu 28 dní opět 
při laboratorní teplotě v otevřené atmosféře. Poté byly provedeny analýzy matric a jejich 
vyluhovací charakteristiky.  
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1.10.1.  Měření mechanických vlastností 

Měření mechanických vlastností (měření pevnosti v tlaku a měření pevnosti v tahu za 
ohybu) bylo prováděno ve dvou fázích – po 7 dnech a po 28 dnech zrání. V první části této 
práce (vývoj pojiva) byla pevnost v tahu za ohybu měřena na Michaelisovém přístroji 
s brokovou zátěží. Vlastní lámací mechanismus přístroje se skládá ze dvou válcových opěr o 
průměru 10 mm, vzdálených od sebe (100,0 ± 0,5) mm. Třetí, tlačný válec, má průměr rovněž 
10 mm a je umístěn přesně uprostřed uvedených dvou opěr. Pevnost v tlaku se měřila na lisu. 
Toto zařízení se skládá ze dvou ocelových plošek uspořádaných nad sebou. Lisovací plocha je 
25 cm2. Zatímco spodní plocha je pevná, horní plocha je pohyblivá. V klidové poloze jsou od 
sebe vzdáleny cca 45 mm. 

V dalších částech práce byly obě pevnosti měřeny na lisu Desttest 3310 compact od firmy 
Beton System. Pro měření pevnosti tahu za ohybu byla použita lamačka BS-10H o maximální 
síle 10 kN. Pro měření pevnosti v tlaku byl použit lis BS-300H o maximální síle 300 kN. 

1.11. Vyluhovací charakteristiky 
Výluhy z matric byly připraveny na základě ČSN EN – 12457-4: Charakterizace odpadů - 

Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: 
Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se 
zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) a vyhlášky 
294/2005 Sb (mění vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Doba 
vyluhování pro všechny vzorky byla 24 hodin, poměr kapalné a pevné fáze (L/S) byl 10:1.  
Na vyluhovací charakteristiky surovin byl použit prášek o velikosti částic menší než 10 mm. 
Na vyluhovací charakteristiky matric byla použita zkušební tělesa o rozměrech 
20×20×100 mm po 28 dnech zrání. Kapalná část, po ukončení třepání, byla oddělena od 
pevné pomocí tlakové filtrace za použití membránových filtrů o velikosti pórů 0,45 mm. 
Koncentrace prvků ve výluzích byla stanovena pomocí metody hmotnostní spektrometrie s 
indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). 

1.12. Vstupní analýzy surovin  

1.12.1. XRF 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) je metoda, která je používaná pro 
prvkovou analýzu. Je schopná stanovit prvky kvalitativně i kvantitativně. Interakcí 
rentgenového záření emitovaného rentgenkou se vzorkem dojde k vyražení elektronu 
z vnitřních slupek. Na takto uvolněné místo přejde elektron z vyšší energetické hladiny a 
přitom dojde k vyzáření sekundárního rentgenového záření, které je charakteristické pro 
všechny prvky. Toto záření je poté detekováno na detektoru. Rozlišují se dva druhy 
fluorescence energiově disperzní a vlnově disperzní. Energiově disperzní spektrometry (EDX) 
detekují jednotlivé prvky na základě energie vyzářených fotonů. Naopak vlnově disperzní 
spektrometry identifikují na základě vlnových délek. [64]   

Byla provedena kvantitativní prvková analýza výchozích surovin. Na jejím základě byly 
poté vybrány vhodné suroviny pro přípravu geopolymerních matric a popřípadě následně pro 
jejich modifikaci. 
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Tab. 3 Vysokoteplotní popílek Počerady 2B 
Hlavní prvky 
SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO  

50,300 27,700 3,840 0,755 2,670 1,150 0,870 10,400 1,450 0,284 0,078  

Doplňkové prvky 
As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Rb2O 
0,075 0,097 0,034 0,025 0,019 0,024 0,040 0,097 0,007 0,005 0,034 0,027 

 
Tab. 4 Vysokoteplotní popílek Počerady 5B 
Hlavní prvky  

SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO  

47,300 22,100 4,310 0,879 1,510 1,290 1,060 19,200 1,430 0,273 0,179  

Doplňkové prvky 

As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Rb2O 
0,080 0,098 0,022 0,027 0,023 0,000 0,043 0,069 0,069 0,019 0,032 0,015 

 
Tab. 5  Vysokoteplotní popílek Chvaletice 
Hlavní prvky  

SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO  

49,7 24,9 3,62 0,622 1,91 1,15 1,26 14,7 1,39 0,200 0,094  

Doplňkové prvky 

As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Rb2O 
0,029 0,091 0,032 0,028 0,024 0 0,037 0,072 0,069 0,011 0,031 0,019 

 
Tab. 6 Vysokopecní struska Ostrava 
Hlavní prvky  

SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO  

34,7 9,05 41,1 0,411 0,901 10,5 1,46 0,252 0,960 0,016 0,545  

Doplňkové prvky 

As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Rb2O 
0 0 0,009 0 0,002 0 0,079 0 0 0,02 0,030 0 

 
Tab. 7 Ocelárenská struska Třinec 
Hlavní prvky  

SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO  

14,5 3,70 37,60 0,229 0,072 7,25 0,403 29,5 0,328 0,983 4,26  

Doplňkové prvky 

As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Rb2O 
0 0 0,879 0,009 0,004 0 0,021 0,005 0,133 0,004 0,020 0 
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Tab. 8 Slévárenské odprašky Kuřim 
Hlavní prvky  

SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO  

39,3 8,9 0,471 0 1,087 0 6,185 40,143 0 0 1,101  

Doplňkové prvky 

As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Rb2O 
0,019 0,044 0,532 0,187 0,000 0,000 0,000 0,157 0,000 0,000 1,714 0,047 

 
Tab. 9 Cementářské odprašky Mokrá  
Hlavní prvky 
SiO2 Al 2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO Cl 

- - 21,323 - 36,219 - 5,074 1,243 - - - 31,832 

Doplňkové prvky 
As2O3 BaO Cr2O3 CuO NiO PbO SrO ZnO V2O5 CoO ZrO2 Br 

- - - 0,0637 - 1,800 - 1,046 - - - 1,399 

 

1.12.2. XRD 

Rentgenová difrakční analýza je metoda sloužící k určování struktury (fázového složení) 
pevných látek. Pomocí této metody lze identifikovat krystalické fáze, amorfní fáze jsou pro 
tuto metodu „neviditelné“. Tato metoda je založená na interakci rentgenového záření s 
elektrony atomů, při níž dochází k pružnému rozptylu. Díky pravidelnému periodickému 
uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového 
záření ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a  
jejich uspořádání. Tento děj se řídí podle Braggova zákona, 

 
λθ nd =sin2 (2) 

 
kde d je mezirovinná vzdálenost, θ je úhel dopadu rentgenového svazku, n je celé číslo a 
odpovídá řádu difrakce a λ je vlnová délka rentgenového záření vycházejícího z rentgenky. 
[65] 

XRD analýzy v této práci byly provedeny na přístroji Empyrean od firmy Panalytical. 
Vzorky byly měřeny za těchto podmínek: skenovací osa – Gonio; počáteční pozice [°2θ] 5; 
konečná pozice [°2θ] 90; velikost jednotlivých kroků [°2θ] 0,013; čas skenu jednoho kroku 
[s] 95,880; materiál anody – Cu; K-Alpha1 [Å] 1.5406; K-Alpha2 [Å] 1.54443; nastavení 
generátoru – 40 mA, 45kV. 
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Obr.17 Rentgenogram vysokoteplotního popílku Počerady 2B 

 
 

 
Obr. 18 Rentgenogram vysokopecní strusky Ostrava 

 
Hlavní krystalickou fází ve vysokoteplotním popílku je mullit. Dále jsou obsaženy křemen 

a oxidy železa (hematit a magnetit). Tyto fáze jsou obsaženy ve všech používaných popílcích 
a mění se pouze mírně procentuální zastoupení jednotlivých fází. Popílky z Počerad mají 
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téměř totožné složení, popílek z Chvaletic obsahuje více fází s železem na úkor mullitu (viz 
příloha). Je třeba podotknout, že vysokoteplotní popílky obsahují velké množství amorfní 
fáze, která představuje zvýšené pozadí v rentgenogramech. 

Ve strusce jsou hlavními fázemi vápenato-hořečnaté hlinitany a křemičitany [merwinit 
a melilit (pevný roztok akermanit-gehlenitu)] a v menším množství se vyskytují kalcit a 
draselné živce. Stejně jako u popílků tvoří velkou část strusky amorfní fáze.   

1.12.3. Velikost částic 

Měření velikosti částic bylo provedeno pomocí metody laserové difrakce. Tato metoda je 
založena na měření difrakcí, které vznikají interakcí laserového paprsku s částicemi. Dochází 
k ohybu laserového paprsku (difrakci) a následnému vzniku interferencí. Měřena je intenzita 
dopadajícího rozptýleného a nerozptýleného laserového paprsku na detektory a z toho lze na 
základě známých měřících parametrů vypočítat velikost částic. U každé kulovité částice 
vytváří difrakční obrazce typickou kruhovou strukturu. Vzdálenost r0 prvního minima ke 
středu je závislá na velikosti jednotlivých částic viz obr. 19. [66] 
  

 
Obr. 19 Difrakční obrazce malých a velkých částic 

 
Všechna měření velikosti částic byla provedena na přístroji Helos/KR od firmy Symapatec. 

Měření bylo provedeno suchou cestou (OASIS DRY) s podtlakem 89 mbar. Jemnější popílky 
byly měřeny přes okulár R1 (0,18 – 35 µm). Ostatní popílky byly měřeny přes okulár R3 (0,9 
– 175 µm). 
  
x50 = 3,97 µm,  x99 = 37,19 µm 
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Obr. 20 Velikost částic - Počerady 2B 
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x50 = 3,71 µm, x99 = 16,85 µm 
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Obr. 21 Velikost částic - Počerady 5B 

 
x50 = 13,71 µm, x99 = 82,88 µm 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
um

ul
at

iv
e 

di
st

rib
ut

io
n 

Q
3

 / 
%

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

D
en

si
ty

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
q

3*

0.4 0.6 0.8 1.0 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200
particle size / µm

 
Obr. 22 Velikost částic - Chvaletice 

 
Z analýz vysokoteplotních popílků vyplývá, že nejmenší částice obsahuje popílek 

Počerady 5B, kde prakticky všechny částice jsou menší než 17 µm, 50 % částic je menší než 4 
µm a největší zastoupení mají částice o průměru 4 – 8 µm. Podobně je to i u popílku Počerady 
2B, kde jenom narůstá podíl větších částic – 99 % částic je menších 37,19 µm. U popílku 
Chvaletice je znatelně vyšší podíl větších částic. 50% částic je menších 13,71 µm, téměř 
všechny jsou menší než 82,88 µm. Nejvíce zastoupeny jsou částice v rozmezí 15 – 25 µm. 
Z výsledků mechanických pevností plyne, že velikost částic není rozhodujícím faktorem pro 
vývoj pevností jednotlivých matric (viz tab. 12), ale spíše rozhoduje složení jednotlivých 
popílků a obsah amorfní fáze. 

1.12.4. FT-IR 

Infračervená spektroskopie s Fourieorovou transformací (FT-IR) je metoda, která se používá 
pro identifikaci a strukturní charakteristiku látek. Studuje přechody mezi vibračně rotačními 
hladinami v daném elektronovém stavu látky. Sleduje také, při jakých vlnových délkách 
dochází k pohlcení nebo vyzáření elektromagnetického vlnění. FT-IR využívá především 
střední infračervenou oblast (5000 – 250 cm-1), kdy dochází současně k přechodům spojeným 
se změnou vibračního a rotačního stavu atomu či molekuly. Výstupem je infračervené 
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spektrum, které je závislostí energie (procenta transmitance nebo jednotky absorbance) na 
vlnové (vlnočet) délce dopadajícího záření. Absorpční pásy v intervalu 4000 – 1500 cm-1 
většinou slouží k identifikaci funkčních skupin. Pásy v oblasti 1500 – 400 cm-1 tzv. oblast 
„otisku palce“ (fingerprint region) slouží k identifikaci jednotlivých látek. [67] 

FT-IR spektroskopická analýza byla provedena na spektrometru Thermo Nicolet iS10. 
Vzorky byly připraveny metodou KBr tablet. Rozsah měření byl 4000 – 400 cm-1, počet scanů 
128 a rozlišení 8 cm-1 (nejmenší vzdálenost na kterou lze rozlišit dva píky). 

1.12.5. DTA/TGA/EGA 

Diferenční termická analýza (DTA) je založena na měření rozdílu teplot mezi dvěma 
materiály (vzorek a referenční látka) pomocí termočlánků. Teplotní rozdíly vznikají díky 
fyzikálním a chemickým dějům ve sledovaném vzorku. Lze je rozdělit na dva typy: 
endotermní a exotermní děje. Při endotermních dějích (např. dehydratace, rozklad) se teplo 
spotřebovává a na DT křivce jim odpovídají minima. Při exotermních dějích (např. oxidace) 
se naopak teplo uvolňuje a na DT křivce jim přísluší maximum. Referenční látka zůstává 
neměnná. Termočlánky se obvykle umísťují odděleně od vzorku kvůli možnému korodování 
a problémům s vyhříváním vzorků.  

 Podstatou termogravimetrické analýzy (TGA) je plynulé registrování změn hmotnosti 
vzorku zkoumané látky v závislosti na teplotě (případně času), přičemž je sledovaná látka 
zahřívaná kontrolovaným teplotním programem. K přesnějšímu stanovení teplot jednotlivých 
dějů se často využívá první derivace termogravimetrické křivky – DTG křivka. [68] 

Pro termickou analýzu (simultánní TG-DTA-EGA) bylo použito termického analyzátoru 
(TG-DTA, TA Instruments SDT Q600) spojeného přes vyhřívanou kapiláru s infračerveným 
spektrometrem (FT-IR analyzátor Nicollet iS10). K analýze byl použit korundový kelímek, do 
kterého bylo naváženo cca 50 mg vzorku. Vzorek byl zahříván rychlostí 10 °C·min-1 na 
teplotu 1 200 °C. Stanovení bylo provedeno s použitím práškového korundu jako 
srovnávacího vzorku (standardu). Pec termického analyzátoru byla proplachována proudem 
argonu o průtoku 100 cm3·min-1.  
 

1.12.6. SEM 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je metoda, která slouží k výzkumu struktury 
látek. Obraz je vytvářen tak, že svazek vysoce nabitých elektronů přejíždí po povrchu vzorku, 
kde dochází k interakci. Z každého bodu je potom emitován signál, který je sbírán detektorem 
a následně vytváří finální obraz. Místa s nulovou odezvou jsou zobrazeny černě, místa se 
středním signálem jsou zobrazeny různými odstíny šedé a ty s maximálním signálem jsou 
zobrazeny bíle. Při interakci primárního svazku elektronů se vzorkem může dojít k několika 
jevům: vznik sekundárních elektronů, zpětně odražených elektronů, charakteristické 
rentgenové záření, atd. K vykreslování se poté používá detekce sekundárních a zpětně 
odražených elektronů. 

Součástí elektronových mikroskopů je často také EDX analyzátor. Ten funguje na stejném 
principu jako XRF, s tím rozdílem, že budícím zářením je svazek elektronů a ne rentgenové 
záření. Pracuje se zde také s vyšším vakuem, a proto je zde možné detekovat prvky od Be po 
U. [69] 
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Obr. 23 Interakce primárních elektronů se vzorkem 

 
SEM analýza neaktivovaných surovin byly provedeny na elektronovém mikroskopu 

Philips XL 30. Připravené matrice poté byly analyzovány na přístroji EVO® MA a LS Series 
od firmy Carl Zeiss. Pro vytváření snímků v této práci byl použit detektor zpětně odražených 
elektronů. Urychlovací napětí bylo 20 kV, vakuum řádově 10-4 Pa. Před každou analýzou byl 
vzorek po dobu 6 hodin leštěn pomocí argonu v iontové leštičce JEOL a následně byly 
všechny vzorky pozlaceny. Bodová EDX analýza byla prováděna z kruhu o průměru 1 µm a 
následně vyhodnocována pomocí softwaru Oxford Instruments AZTEC.  

Byla provedena vstupní analýza morfologie popílků. Pro ilustraci je zde vybrán snímek 
vysokoteplotního popílku Počerady 2B. Zbývající snímky jsou uvedeny v příloze. 
 

 
Obr. 24 Morfologie vysokoteplotního popílku Počerady 2B 
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 Na obrázku lze rozpoznat, že vysokoteplotní popílek Počerady 2B se skládá z typických 

kulovitých částic o různém průměru. Tyto částice mohou být duté nebo mohou obsahovat 
další kulovité částice o menším průměru. Další použité vysokoteplotní popílky mají podobnou 
morfologii a liší se pouze velikostí částic (viz kapitola. 1.12.3). 

1.12.7. ICP – MS 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) je využívána 
k prvkové analýze s přesností až v jednotkách ppb. ICP je možno používat i s jinými 
detekčními metodami jako jsou např. ICP-AES. Analyzovány jsou především kapalné vzorky, 
které jsou nejdříve pomocí zmlžovacího zařízení přeměněny na jemný aerosol, který je poté 
vnášen do indukčně vázaného plazmatu. Plazma vzniká působením vysokofrekvenčního 
elektromagnetického pole v prostředí argonu. V tomto prostředí je aerosol vysušen, odpařen, 
atomizován a dále jsou volné atomy ionizovány a excitovány. Vzniklé ionty poté prochází 
magnetickým polem a na základě poměru své hmotnosti a náboje (m/z) se pohybují po 
charakteristické kruhové dráze o různých poloměrech. Na detektor poté dopadají pouze ionty 
s vybraným podílem m/z. [70] 

Analýzy byly prováděny na přístroji Thermo X-series v konfiguraci quadrupole s kolizní 
celou pracující v He/H modu. Podmínky měření jsou uvedeny v tabulce 10. Vyhodnocení 
měření probíhalo pomocí Plasma lab software. 
 

Tab. 10 Podmínky měření 
RF power (W) 1350 

plasma gas flow rate (L min-1) 13 
nebuliser gas flow rate (L min-1) 0.81 

aux. Gas flow rate (L min-1) 0.86 
dwell time (ms) 300 

Sweeps 100 
Number of replicates 3 

   
K měření množství těžkých kovů, které se uvolňují z jednotlivých surovin, byly použity 

jejich vodné výluhy (metodika viz. kapitola 1.11.). Výsledky jsou shrnuty v tabulce 11. 
 
Tab. 11 Koncentrace prvků ve výluzích ze surovin [µg/l]  

 Název As  Ba Cr Cu Ni Pb Sr Zn 
popílek 

Počerady 2B 
39,98 158,4 7,64 781,7 314,7 42 987 1045 

popílek 
Počerady 5B 

9,97 143,00 5,91 603,90 303,70 7,85 1095,00 1019,00 

popílek 
Chvaletice 

53,36 137,90 2,78 565,90 167,70 3,178 735,30 365,20 

struska    
Ostrava 

0,618 185,7 2,11 3,174 1,977 9,78 279,8 0,55 

ocelárenská 
struska Třinec 

0,13 1553,00 2,95 2,36 3,11 323,40 1670,00 10,56 

slévárenský 55,65 130,20 2,84 6,44 4,13 6,38 322,40 119,60 
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odprašek Kuřim 
cementářské 

odprašky 
153,60 65,93 82,43 0,21 4,23 4954,00 118,50 99,50 

 
Zkouškou vyluhovatelnosti bylo dokázáno, že neaktivované suroviny nejsou schopné 

udržet nebezpečné prvky ve své struktuře při styku s vodou. To je činí potenciálně 
nebezpečnými pro životní prostředí a zejména pro podzemní vody a půdy. Prvky se vyluhují 
především z vysokoteplotních popílků, kde jde především o baryum, měď, stroncium a zinek. 
Nejvíce se tyto prvky uvolňují z vysokoteplotního popílku Počerady 2B, ale i u ostatních 
popílků je koncentrace kovů ve výluzích ve stovkách µg/l. Naopak z vysokopecní strusky se 
s výjimkou barya uvolňuje pouze velmi malé množství ostatních prvků. Z ocelárenské strusky 
uniká především baryum, olovo a stroncium. U cementářských odprašků je markantní 
především vyluhovatelnost olova. Slévárenské odprašky uvolňují ve vyšší míře baryum, 
stroncium a zinek. 

Celkově se ze surovin nejvíce uvolňovalo baryum (stovky [µg/l]), stroncium (stovky až 
tisíce [µg/l]), zinek (stovky až tisíce [µg/l]) a v některých případech měď a olovo (stovky 
[µg/l]). 
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DISKUZE 

1.13. Vývoj matrice 
Prvotním cílem práce bylo vyvinout vhodnou alumináto-silikátovou matrici ze 

sekundárních surovin, která je ve své struktuře schopna fixovat těžké kovy a jiné nebezpečné 
prvky a zároveň má i dostatečné mechanické vlastnosti. K dispozici bylo 10 druhů 
vysokoteplotních popílků, 8 druhů fluidních popílků (4 ložové, 4 úletové) a 4 druhy 
vysokopecní strusky. Pro aktivaci bylo možné použít 4 typy alkalických aktivátorů (NaOH, 
KOH, Na-sklo, K-sklo).  

Nejdříve byl testován vhodný typ popílku fluidní × vysokoteplotní. Matrice připravené 
z fluidních popílků se vyznačovaly rychlejším vytvrzení oproti vysokoteplotním, ale celkově 
vykazovaly horší mechanické vlastnosti a zpracovatelnost. Také ve své struktuře obsahovaly 
méně těžkých kovů. K dalšímu testování byly proto zvoleny vysokoteplotní popílky.  

Na základě série zkušebních záměsí a na základě prvkové analýzy, byly vybrány 3 
vysokoteplotní popílky (Chvaletice, Počerady 5B, Počerady 2B) k dalšímu testování. 

Nejdříve byly pasty připraveny pouze aktivací samotného vysokoteplotního popílku. Takto 
připravené matrice tuhly až po cca 72 hodinách a i poté byly hůře odformovatelné. 
Z dlouhodobého hlediska vykazovaly vysokou křehkost (po několika měsících docházelo 
k jejich snadnému rozpadu na menší kusy). Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že finální 
matrice bude tvořena směsí vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky. Přídavek 
vysokopecní strusky umožnil odformování po 24 hodinách a také došlo ke zvýšení odolnosti 
z dlouhodobého hlediska. Opět byla provedena série zkušebních záměsí s různými druhy 
strusky a jako nejvhodnější z hlediska mechanických vlastností a zpracovatelnosti byla 
vybrána pro další testování vysokopecní struska Ostrava. 

Vybrané suroviny (3 vysokoteplotní popílky a 1 vysokopecní struska) obsahovaly ve své 
struktuře největší množství těžkých kovů a zároveň z nich připravené pasty měly nejlepší 
mechanické vlastnosti a zpracovatelnost. 

Pro další vývoj matrice bylo nutné určit vhodný poměr popílek/vysokopecní struska. Byla 
proto připravena série zkušebních těles s různým přídavkem vysokopecní strusky v rozsahu 
10 – 80 g přídavku. Poté byla sledována zpracovatelnost a mechanické vlastnosti jednotlivých 
matric (především pevnost v tlaku). Výsledky jsou shrnuty v grafu na obr. č. 25. 

Z grafu vyplývá, že nejvyšších pevností v tlaku po 28 dnech dosahují matrice s přídavkem 
vysokopecní strusky 50 g (poměr popílek/vysokopecní struska je 3,6). Zároveň byly matrice 
s tímto poměrem dobře zpracovatelné. Pro další vývoj byl tedy použit tento poměr. 
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Obr. 25 Pevnosti v tlaku při různých přídavcích strusky do matrice 

 
K aktivaci matric byla použita směs vodního skla a hydroxidu. Bylo testováno i použití 

samotného vodního skla nebo hydroxidu. Pokud bylo použito pouze samotné vodní sklo, 
nedošlo ke ztuhnutí matrice. Pokud byl použit k alkalické aktivaci samotný hydroxid, bylo 
možné zkušební tělesa odformovat už po 24 hodinách. Celkové mechanické vlastnosti však 
byly horší než při použití směsi aktivátorů. Také měly takto aktivované matrice horší 
vyluhovací charakteristiky. Pro určení vhodného poměru hydroxid/vodní sklo byla opět 
vytvořena série zkušebních těles v rozsahu poměru 0 – 70. Výsledky jsou shrnuty v grafu na 
obr. č. 26.   

 

  
Obr. 26 Pevnosti v tlaku při různém poměru hydroxid/vodní sklo 

 
Z grafu na obr č. 25 vyplývá, že nejvyšších pevností v tlaku dosahují matrice aktivované 

alkalickými aktivátory v poměru hydroxid/vodní sklo 2,5. Zároveň je při tomto poměru 
zachována dobrá zpracovatelnost připravovaných matric. Pro další výzkum byl tedy zvolen 
tento poměr aktivátorů. 
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Výsledná matrice, na které se poté prováděl výzkum inhibice těžkých kovů, se tedy 
skládala z vysokoteplotního popílku, vysokopecní strusky Ostrava a byla aktivována směsí 
alkalických aktivátorů – MOH + vodní sklo. Poměr popílek/ vysokopecní struska byl 3,6; 
poměr MOH/vodní sklo 2,5; vodní součinitel u Na-aktivovaných matric 0,22, u K-
aktivovaných matric 0,2. 

K alkalické aktivaci byly používány sodné i draselné hydroxidy a vodní skla. Každý typ 
má své výhody i nevýhody. Při použití draselných aktivátorů dosahují připravené matrice 
lepších mechanických vlastností. Také u nich na rozdíl od sodných aktivátorů nedochází 
k tvorbě tzv. výkvětů. Naopak velkou nevýhodou je jejich cena, povětšinou dvojnásobná než 
u sodných aktivátorů. 

 

 
Obr. 27 Ukázka výkvětu na zkušebním tělese 

1.13.1. Charakterizace matric 

Mechanické vlastnosti 

Pro zjištění mechanických vlastností vytvořených geopolymerních matric byla připravená 
zkušební tělesa podrobena zkouškám pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. 
 

Tab. 12 Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku geopolymerních matric 

 
7 dní pevnost 

v tahu za ohybu 
7 dní pevnost 

v tlaku 
28 dní pevnost 
v tahu za ohybu 

28 dní pevnost 
v tlaku 

PK1 8,53 50 10,25 109,76 
PK2 5,74 34,79 18,33 102,20 
PK3 6,96 55,74 2,96 77,14 
PK4 6,78 36,78 8,64 72,68 
PK5 7,42 48,75 11,23 75,48 

PK1 – Počerady5B + K aktivátory; PK2 – Počerady5B + Na aktivátory; PK3 – Počerady2B + K aktivátory; PK4 Počerady2B + Na 

aktivátory; PK5 – Chvaletice + K aktivátory 

 
Z tabulky 12 vyplývá, že nejvyšších pevností v tlaku dosahují matrice založené na 

vysokoteplotním popílku Počerady 5B a naopak nejnižších pevností dosahuje matrice 
založená na vysokoteplotním popílku Chvaletice. Příčinou je zřejmě jiné rozdílné složení 
obou popílků. Dále lze vysledovat, že matrice aktivované sodnými aktivátory dosahují nižších 
pevností, než matrice aktivované draselnými aktivátory. Částečně to může být způsobeno 
výkvěty, které se často tvoří při použití sodných aktivátorů. Ty poté narušují strukturu 
zkušebních těles a může docházet k poklesu pevností. Také lze vidět, že dochází 
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k poměrně vysokému nárůstu pevností mezi 7. a 28. dnem zrání geopolymerů. Z toho se dá 
usoudit, že zpevňování a tvorba geopolymerních struktur na bázi popílků probíhá postupně.  
K dotváření finálních struktur může docházet až po dlouhé době. Toto lze potvrdit 
předchozími pokusy o aktivaci samotných vysokoteplotních popílků, kdy byl nárůst pevností 
velmi pozvolný, ale časem docházelo k jejich vzrůstu. Významný podíl na počátečních 
pevnostech má přítomnost vysokopecní strusky v matricích.  

Výsledky měření tahu za ohybu jsou zde uvedeny pouze jako informativní, protože nebyl 
proveden dostatečný počet měření k vyloučení odlehlých výsledků. V dalších částech práce už 
jsou proto uváděny pouze výsledky měření pevnosti v tlaku. 

XRD 

Pomocí XRD analýzy bylo sledováno, zda při alkalické aktivaci nedochází k vzniku 
nových krystalických fází. 

 

 
Obr. 28 Rentgenogram matrice aktivované KOH + K-sklo 

 
Na obr. 28 je rentgenogram matrice aktivované směsí draselných aktivátorů (hydroxid a 

vodní sklo). Identifikovány byly stejné krystalické fáze jako ve výchozích surovinách. Mullit, 
křemen a magnetit pochází z vysokoteplotního popílku. Tyto fáze byly také identifikovány 
v matrici, která vznikla alkalickou aktivací samotného popílku (viz příloha). Melilit (pevný 
roztok akermanit-gehlenitu), merwinit a kalcit jsou fáze původně obsažené ve strusce.  Nově 
vzniklou krystalickou fází je arcanit, který byl identifikován u matric vzniklé aktivací pomocí 
draselných aktivátorů. Byl identifikován také v matrici ze samotného popílku, naopak 
alkalicky aktivovaná struska jej neobsahuje. Z toho usuzuji, že vzniká reakcí draslíku 
z aktivátorů se sírany, které jsou obsaženy v popílcích. Dále se také objevuje kalcit, který 
vzniká vzdušnou karbonatací matric (potvrzena i pomocí FT-IR). Pokud byly matrice 
aktivovány pomocí sodných aktivátorů obsahovaly vyjma arcanitu shodné krystalické fáze. 
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Obr. 29 Rentgenogram matrice aktivované KOH 

 
Na obr. 29 je matrice aktivovaná samotným KOH. Ta oproti matricím aktivovaných směsí 

aktivátorů ještě navíc obsahuje hydrotalcit. Hydrotalcit byl zároveň identifikován také 
v matrici, která byla aktivovaná pouze NaOH a také v samotné alkalicky aktivované strusce.  

FT-IR 

FT-IR analýza byla provedena na nemodifikovaných matricích aktivovaných sodnými i 
draselnými aktivátory. V obou případech byly identifikovány stejné spektrální píky, jen se 
lišila jejich intenzita. 
  

 
Obr. 30 FT-IR spektrum K-aktivované matrice 
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Obr. 31 FT-IR spektrum Na-aktivované matrice 

 
Interpretace jednotlivých píků je uvedena v tab. 13, v závorce je zobrazen vlnočet matric 

aktivovaných pomocí Na-aktivátorů.  
 
Tab. 13 Popis FT-IR spektra geopolymerních matric 

Vlnočet (cm-1) Interpretace spektra 

3433 (3433) 
-OH vazba; reprezentuje povrchově 

adsorbovanou vodu nebo vodu uzavřenou 
v rozsáhlejších dutinách v matrici [45] 

1641 (1644) 
H-O-H vazba; reprezentuje povrchově 

adsorbovanou vodu nebo vodu uzavřenou 
v rozsáhlejších dutinách v matrici [45] 

1465 (1483) 
O-C-O vazba; reprezentuje vzdušnou 

karbonataci vzorku [71] 

1411 (1413) 
O-C-O vazba; reprezentuje vzdušnou 

karbonataci vzorku [71] 
1020 (1010) Si-O-Si nebo Si-O-Al vazba [59] 
799 (800) Si-O-Si vazba [72] 

738 (739) 
tetraedricky koordinované Al ;               

vazba Si-O-Al [59] 

557 (557) 
kruhová struktura tvořená Si a Al tetraedry 

[59] 
457 (456) Al-O a Si-O vazby [9] 

 
Při srovnání FT-IR analýzy vstupních surovin (spektrum viz příloha) a vytvořených matric 

jsou patrné určité změny. U hlavního píku (1100 - 1000 cm-1) dochází k posunu. Zatímco u 
neaktivovaného popílku má maximum v 1080 cm-1, tak u geopolymerních matric dochází 
k posunu o cca 65 cm-1 směrem k  nižším vlnočtům. To je způsobeno reorganizací původních 
Si-O-Si nebo Si-O-Al při alkalické aktivaci a vzniku nových vazeb. Podobné posuny (o menší 
hodnoty) jsou i u dalších spektrálních píků, které se vztahují k vazbám Al a Si. U matric jsou 
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také patrnější spektrální píky související s vodou a zcela nově se objevují píky související se 
vzdušnou karbonatací. 
 

DTA-TGA-EGA 

Termická analýza byla použita k charakterizaci čistých matric a zjištění případných rozdílů 
při použití různých typů aktivátorů. 
  

 
Obr. 32 DTA-TG křivka K-aktivovaného geopolymeru 

 

 
Obr. 33 EGA analýza K-aktivovaného geopolymeru 
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Obr. 34 DTA-TG křivka Na-aktivovaného geopolymeru 

 
TG-DTA-EGA analýzy matric aktivovaných nejdříve draselným aktivátorem a následně 

sodným aktivátorem neprokázaly kvalitativní rozdíl v matrici při použití různého typu 
aktivátoru. V obou případech je na DT křivce patrný endoterm s maximem okolo 100 °C, 
který lze přiřadit odpařování vody z matric. Tento jev začíná už kolem 60  °C a pokračuje do 
cca 200 °C. Odpařování vody je potvrzeno i pomocí EG analýzy, kde vodě odpovídají 
maxima při 1529 cm-1 a 3745 cm-1. Odpařování vody je patrné i na TG křivce, kde dochází 
k rychlému poklesu hmotnosti, který odpovídá asi 6 hm. % u K-aktivovaných matric a asi 
8 hm. % u Na-aktivovaných matric. Dále pak je na DT křivce patrný postupný exoterm, jenž 
přisuzuji postupnému vyhořívání zbytkového uhlíku obsaženého v popílku. V EG analýze 
tomuto ději odpovídá uvolňování oxidu uhličitého, které je prezentováno vibracemi při 672 
cm-1 a 2350 cm-1.  Rozdíl mezi matricemi aktivovanými různými typy aktivátorů je 
v hmotnostním poklesu na TG křivce, ale ten není nijak výrazný. Také je rozdíl v průběhu 
vyhořívání zbytkového uhlíku, kdy u K-aktivovaných matric dochází ještě kolem 1 200 °C 
k zvýšenému vyhořívání.  

SEM  

Pomocí SEM analýzy byla zobrazena mikrostruktura jednotlivých matric. Zároveň byla ve 
vybraných místech struktury provedena prvková analýza. 
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Obr. 35 Snímek K-aktivované matrice 

 
Na obr. 35 je mikrostruktura matrice aktivované draselnými aktivátory. Na snímku jsou 

jasně patrné kulovité částice popílku (na snímku řez po leštění vzorku) a také podlouhlá zrna 
strusky. Mezi nimi se nachází pojivová fáze. Světlou barvou jsou zobrazeny místa obsahující 
prvky s vyšší atomovou hmotností. Prvková analýza vybraných bodů je uvedena 
v následujících tabulkách. 
 
Tab. 14 EDX analýza v bodě 1 obr. 35 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová% Standard 
O K_series 30.36 0.37 59.85 SiO2 
Na K_series 0.19 0.05 0.26 Albite 
Mg K_series 0.84 0.04 1.09 MgO 
Al K_series 10.42 0.09 12.18 Al2O3 
Si K_series 16.20 0.11 18.19 SiO2 
K K_series 6.08 0.07 4.90 KBr 
Ca K_series 2.80 0.06 2.20 Wollastonite 
Ti K_series 0.64 0.05 0.42 Ti 
Fe K_series 1.59 0.08 0.90 Fe 

Celkově:  69.12  100.00  
 

V tabulce 14 je uvedena prvková analýza bodu 1 (částice vysokoteplotního popílku). 
Prvková analýza ukazuje v tomto bodě vysoký obsah křemíku, hliníku a kyslíku. Poměr Al/Si 
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je zde 0,7. XRD analýza prokázala, že i aktivované matrice obsahují krystalické fáze 
obsažené v popílcích – mullit a křemen. Těmto fázím odpovídají tedy i výsledky EDX 
analýzy tohoto místa.  
 
Tab. 15 EDX analýza v bodě 2 na obr. 35 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard Label 
O K_series 33.52 0.40 49.99 SiO2 
Na K_series 0.41 0.07 0.42 Albite 
Mg K_series 9.77 0.12 9.58 MgO 
Al K_series 5.82 0.09 5.15 Al2O3 
Si K_series 19.39 0.17 16.47 SiO2 
S K_series 0.98 0.07 0.73 FeS2 
K K_series 0.84 0.05 0.51 KBr 
Ca K_series 27.13 0.21 16.15 Wollastonite 
Ti K_series 1.07 0.07 0.53 Ti 
Mn K_series 0.73 0.08 0.32 Mn 
Fe K_series 0.34 0.08 0.15 Fe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

V tab. 15 je prvkové složení v místě zrna strusky. Nejvíce obsaženými prvky jsou zde 
křemík, vápník a kyslík. Významný je i podíl hořčíku a hliníku. Tato zjištění opět 
korespondují s XRD analýzou neaktivované strusky, která obsahovala merwinit a pevný 
roztok akermanit-gehlenitu.  
 

 
Obr. 36 EDX analýza pojivové fáze 
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Tab. 16 EDX analýza v bodě 3 na obr. 35 
Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 

O K_series 41.26 0.35 58.37 SiO2 
Mg K_series 3.85 0.09 3.58 MgO 
Al K_series 7.58 0.11 6.36 Al2O3 
Si K_series 23.82 0.19 19.20 SiO2 
K K_series 12.02 0.13 6.96 KBr 
Ca K_series 5.26 0.10 2.97 Wollastonite 
Ti K_series 0.60 0.07 0.29 Ti 
Fe K_series 5.61 0.14 2.27 Fe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

Na obr. 36 a v tab. 16 je prvkové složení pojivové fáze.  Nejvíce zastoupenými prvky jsou 
křemík, hliník, draslík a kyslík. Naopak nízký je obsah vápníku. Z toho lze usoudit, že tato 
pojivová fáze by mohla být tvořena geopolymerními řetězci tvořenými SiO4 a AlO4 tetraedry. 
Tomu odpovídá i poměr Al/Si, který je nižší než v místech částic popílku. Také je přítomno 
dostatečné množství alkalického kovu k vykompenzování záporného náboje hlinitanového 
tetraedru. Poměr Al/K je cca 1.   
 

 
Obr. 37 Snímek K-aktivované matrice – detail Fe3O4 
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Obr. 38 EDX analýza v bodě 8 na obr. 37 

 
Železo je v matricích přítomno především ve formě Fe3O4 (viz XRD analýza). Na SEM 

snímcích ho lze rozpoznat jako světlé kulovité částice (viz obr. 37 v bodě „spectrum 8“). 
Železo je často také součástí kulovitých částic popílku, ty jsou potom na snímcích zobrazeny 
také světlou barvou.   
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Obr. 39 K-aktivovaná matrice – detail hydratovaná struska 

 
Tab. 17 EDX analýza v bodě x na obr. 39 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 
O K_series 35.11 0.43 53.15 SiO2 
Na K_series 0.16 0.07 0.17 Albite 
Mg K_series 7.09 0.11 7.06 MgO 
Al K_series 1.16 0.06 1.04 Al2O3 
Si K_series 18.05 0.17 15.57 SiO2 
K K_series 4.06 0.08 2.52 KBr 
Ca K_series 32.58 0.25 19.69 Wollastonite 
Ti K_series 0.29 0.06 0.15 Ti 
Fe K_series 1.50 0.10 0.65 Fe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

Na obr. 39 je zobrazeno zhydratované zrno strusky. Na snímku je patrná nově vzniklá 
„lamelární“ struktura. Tato struktura byla identifikovaná jako C-S-H gel, což je obvyklý 
hydratační produkt alkalicky aktivované strusky. Oproti PC má nižší Ca/Si poměr, zde je to 
1,26. Přítomnost Al způsobuje zesíťování jednotlivých řetězců a vytvoření planární struktury. 
Zároveň je přítomný hořčík, který by ukazoval na přítomnost dalšího „běžného“ produktu 
alkalické aktivace strusky – hydrotalcitu. Ten ovšem nebyl v této matrici potvrzen pomocí 
XRD analýzy, proto se domnívám, že hořčík je spíše přítomný v podobě krystalické fáze 
pocházející z neaktivované strusky – merwinitu. 
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1.13.2. Vyluhovací  charakteristiky 

Geopolymerní matrice byly nakonec podrobeny testům vyluhovatelnosti (metodika viz. 
kapitola 1.11.). 

 
Tab. 18 Koncentrace prvků ve výluzích z geopolymerních matric [µg/l] 

Název As Ba Cr Cu Ni Pb Sr Zn 
PK1 2548,00 1,52 2,31 3,41 3,82 1,45 5,57 7,21 
PK2 2787,00 1,67 1,94 5,32 5,54 1,63 6,47 6,59 
PK3 2208,00 2,91 2,29 1,04 0,75 0,77 - 3,35 
PK4 2478,00 3,01 2,39 2,98 0,26 1,04 - 2,61 
PK5 1475,00 1,54 2,16 1,92 7,09 0,13 3,68 7,30 

 
Z tabulky 18. vyplývá, že kromě arsenu jsou všechny ostatní sledované prvky pocházející 

z výchozích surovin dobře imobilizovány v geopolymerních matricích. Koncentrace prvků ve 
výluzích z matric jsou pouze v řádech jednotek, tudíž všechny splňují limity popsané ve 
vyhlášce 294/2005 Sb.  

Naopak u arsenu dochází po alkalické aktivaci k velmi výraznému nárůstu 
vyluhovatelnosti. Koncentrace arsenu ve výluzích z neupraveného popílku je v desítkách µg/l, 
naopak po alkalické aktivaci stoupá koncentrace ve výluzích do řádu tisíců µg/l. V popílcích 
je arsen vázán ve fázích společně s železem. Při alkalické aktivaci dochází k jeho přeměně na 
aniontovou formu. Tyto anionty nejsou pevně vázány v geopolymerní struktuře. Stabilní jsou 
v rozmezí pH 3 – 7. Při vyšších pH dochází k jejich zvýšené vyluhovatelnosti. [17,61] 
Problém s uvolňováním arsenu byl řešen přídavkem cementářských odprašků viz kap. 1.14.2. 
 

 
 Obr. 40 Pokles koncentrace vyluhovaných prvků z geopolymerních matric 

 
V grafu na obr. č. 40 můžeme vidět rozdíl koncentrací jednotlivých prvků ve výluzích 

z neupravených surovin a z připravených matric. U všech matric lze pozorovat, že nejvíce 
zůstane v matricích fixováno stroncium a zinek. Dále pak matrice imobilizují dobře i baryum, 
měď a nikl. Méně zůstane v matricích zabudováno olovo a chrom. Menší množství u 
posledních dvou prvků však není způsobeno malou schopností matric imobilizovat tyto kovy, 



 57 
 

ale tím že jejich obsah byl už ve výchozích surovinách nízký. Celkově lze tedy tvrdit, že 
matrice inhibují velmi dobře všechny sledované prvky (s výjimkou arsenu). 

Z grafu 40 a tabulky 18 vyplývá, že mezi jednotlivými matricemi existují rozdíly v jejich 
schopnosti fixovat dané prvky. Nejméně ve své struktuře imobilizovala kovy matrice 
připravená z vysokoteplotního popílku Chvaletice, nejlépe matrice z popílku Počerady 2B. 
Významnou roli zde hraje obsah sledovaných prvků v původních surovinách (většina prvků se 
vyluhuje nejvíce z vysokoteplotního popílku Počerady 2B) a složení jednotlivých popílků. 

 
Tab. 19 Koncentrace prvků ve výluzích z matric [µg/l] 

Název As Ba Cu Pb 
PK18 2879,00 6,26 3,55 16,30 
PK19 3145,00 18,17 7,51 12,73 
PK20 3,05 16,56 5,84 11,85 
PK21 2,08 14,50 5,02 8,60 

PK 18 – Počerady 2B + K-aktivátory; PK 19 – Počerady 2B + Na-aktivátory; PK20 – struska Ostrava + K-aktivátory; PK21 – struska 

Ostrava + Na-aktivátory  

Pro srovnání byly vytvořeny také matrice ze samotného vysokoteplotního popílku a 
vysokopecní strusky. Výsledky vyluhovacích charakteristik těchto matric jsou shrnuty 
v tabulce 19. Z výsledků vyplývá, že takto připravené matrice mají horší imobilizační 
schopnosti, než matrice připravené ze směsi popílku a strusky.  

1.14. Přídavek dalších surovin 
Po ukončení vývoje hlavní matrice byla další práce zaměřena na nahrazování části matrice 

jinými odpadními surovinami. K dispozici bylo několik různých odpadních surovin: 
ocelárenská struska, slévárenský písek, slévárenské odprašky, škvára ze spalovny 
komunálního odpadu a odpadní produkt z výroby vláknocementu. Na základě prvkových 
analýz a vyluhovacích charakteristik  byly vybrány dvě suroviny, které obsahovaly největší 
množství těžkých kovů – ocelárenská struska Třinec a slévárenské odprašky Kuřim. Byla 
provedena testovací série, kdy bylo postupně nahrazováno 10, 20 a 30 hm. procent původní 
matrice. Byl sledován vliv přídavku odpadních surovin na konzistenci a mechanické 
vlastnosti vytvořených zkušebních těles. Nakonec byla ověřena schopnost takto 
modifikovaných matric imobilizovat ve své struktuře těžké kovy pomocí vyluhovacích 
charakteristik a následně ICP-MS. Pro srovnání byla použita matrice založená na jiném 
vysokoteplotním popílku (Chvaletice) a bylo podrobena stejnému testování. 

1.14.1. Mechanické vlastnosti 

Tab. 20 Pevnost v tlaku modifikovaných matric po 28 dnech  

Ocel. 
Struska 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Odprach 
Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

PK6 88,65 PK12 43,15 
PK7 87,80 PK13 37,84 
PK8 36,33 PK14 0 
PK9 64,54 PK15 18,92 
PK10 59,92 PK16 16,35 
PK11 39,14 PK17 0 
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PK6 – Počerady 5B + 10% ocel. struska; PK7 – Poč.5B + 20% ocel.; PK8 – Poč.5B + 30% oc.; PK9 – Chvaletice + 10% oc.; PK10 – Chv. + 

20% oc.; PK11 – Chv. + 30% oc.; PK12 – Poč.5B + 10% slév. odprach; PK13 – Poč.5B + 20% odp.; PK14 – Poč.5B + 30% odp.; PK15 – 

Chv. + 10% odp.; PK16 – Chv. + 20% odp.; PK17 – Chv. + 30% odp. 

 
Z tabulky 20 lze zjistit, že stejně jako u samotných matric i u těchto modifikovaných 

matric dosahují matrice založené na vysokoteplotním popílku Počerady 5B vyšších pevností 
než matrice založené na vysokoteplotním popílku Chvaletice. Při přídavku obou surovin 
dochází k poklesu pevnosti ve srovnání s nemodifikovanými matricemi. 

Bylo zjištěno, že maximálně je možné nahradit 20% matrice pomocí ocelárenské strusky. 
Při této náhradě nedochází ještě k výrazným poklesům pevnosti v tlaku a zároveň ještě 
nedochází k předčasnému zatuhnutí past. Při vyšší náhradě dochází k velmi rychlému tuhnutí 
a velmi se poté zhoršuje zpracovatelnost připravených past. Vznikají pak zkušební tělesa 
s velkými defekty (viz. obr. 42) a ty poté zapříčiňují pokles pevností. 
 

 
Obr. 41 Zkušební těleso s 30 hm% podílem ocelárenské strusky 

    
Při použití slévárenského odprašku lze nahradit maximálně 10% matrice. Na rozdíl od 

ocelárenské strusky nedocházelo k urychlení tuhnutí, ale naopak k jeho zpomalení a také 
k ztekucení připravených past. Dále také docházelo k expanzi, která zapříčinila popraskání a 
při vyšším obsahu odprašků až roztrhání zkušebních těles. 

1.14.2. Vyluhovací charakteristiky 

Pro vyluhovací zkoušky byly tedy vybrány matrice s obsahem ocelárenské strusky 20 hm% 
a s obsahem slévárenských odprašků 10 hm%. Výsledky vyluhovacích testů jsou uvedeny 
v tabulce 21. 
   

Tab. 21 Koncentrace prvků ve výluzích z modifikovaných matric 
 As Ba Cr Cu Ni Pb Zn 

PK10 735,9 2,298 7,02 2,083 32,81 1,738 2,983 
PK7 1686 2,877 4,76 2,012 33,8 1,114 1,131 
PK12 3527 3,468 2,11 6,407 35,44 0,309 1,91 
ODP 86,56 20,530 7,970 2,285 142,100 6,896 3,638 

ODP – struska Ostrava, popílek Počerady 5B, cementářské odprašky, NaOH 
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Obr. 42 Srovnání koncentrací ve výluzích z modifikovaných a teoretických matric 

 
V grafech č. 42 a 43 jsou srovnány koncentrace prvků ve výluzích z modifikovaných 

matric a výpočet teoretických hodnot vyluhování jednotlivých prvků. Teoretické hodnoty jsou 
v grafech označeny písmenem T. Teoretické hodnoty byly spočítány z koncentrací 
jednotlivých prvků obsažených ve výluzích ze surovin podle procentuálního zastoupení těchto 
surovin v matrici. Pro lepší přehlednost byly vytvořeny dva grafy pro různé skupiny prvků. 
Z grafů lze vyčíst, že po alkalické aktivaci dochází k výraznému snížení vyluhovatelnosti Ba, 
Cu, Ni, Pb, Sr a Zn. U chromu je vyluhovatelnost zhruba na stejné úrovní jako u surovin. 
Naopak stejně jako u nemodifikovaných matric dochází k strmému nárůstu vyluhovatelnosti 
arsenu. Z těchto výsledků lze konstatovat, že do geopolymerních matric lze přidávat určité 
množství dalších odpadních látek bohatých na těžké kovy či jiné toxické prvky, a přesto 
nedochází k zvýšení jejich vyluhovatelnosti. Geopolymerní matrice lze tedy využít ke  
zpracování odpadů či meziproduktů, které by jinak bylo nutné skladovat na skládkách 
nebezpečného odpadu.  
 

 
Obr. 43 Srovnání koncentrací ve výluzích z modifikovaných a teoretických matric 
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Vhodným řešením problému s vysokou vyluhovatelností arsenu v geopolymerních 

matricích je použití cementářských odprašků. Cementářské odprašky mohou díky velkému 
obsahu alkálií sloužit částečně jako alkalický aktivátor. Na rozdíl od ostatních matric ve 
výluzích z matrice s přídavkem cementářských odprašků nedochází k výraznému zvýšení 
koncentrace As po alkalické aktivaci viz tabulka 21. Důvodem může být zvýšený obsah Ca v 
odprašcích, který poté reaguje s As za vzniku málo rozpustných sloučenin typu 
CaAsO2OH. [73] Přídavek cementářských odprašků může být tedy cestou k vyřešení 
problému zvýšené vyluhovatelnosti As z geopolymerních matric. 

1.15. Použití matric 
Vyvinuté matrice zatím nebyly použity v praxi. V budoucnu by bylo možné je použít jako 

solidifikační činidlo pro zpracování nebezpečných či dokonce radioaktivních odpadů. 
Nejběžnější solidifikační metodou dneška je cementace. Ta je založena na použití PC jako 
solidifikačního činidla. Pro srovnání byla provedena vyluhovací charakteristika cementu 
Mokrá 52,5 N obohaceného o stejné těžké kovy, jako byly použity v geopolymerních 
matricích. 
 

Tab. 22 Charakteristiky pojiva z CEM I 52,5 N Mokrá 

Ba [µg/l] Cu [µg/l] Pb [µg/l] 
Pevnost v tlaku 

[MPa] 
151,3 18,79 166,5 88,44 

 
Z tab. 22 vyplývá, že při srovnání s geopolymerními matricemi dochází u PC k větší 

vyluhovatelnosti u všech sledovaných prvků. Proto lze říci, že geopolymerní matrice jsou 
perspektivním solidifikačním činidlem. 

Dalším možným použitím vyvinutých matric je jejich využití jako stavebních materiálů. 
Zde je nutné podotknout, že ve srovnání s PC není u geopolymerních pojiv zatím zcela 
ověřena jejich dlouhodobá trvanlivost. Také se jistě při zavádění těchto pojiv mohou objevit 
legislativní problémy díky neexistenci norem pro tyto materiály. Další nevýhodou 
připravených pojiv je jejich větší cena a složitější příprava oproti PC. Naopak velkou výhodou 
jsou ekologické aspekty - použití odpadních surovin při přípravě matric a také úspora CO2. 

Vyvinuté matrice zatím nejsou v dnešních podmínkách konkurencí PC, ale pokud bude 
v budoucnu dáván větší důraz na ekologickou stránku výroby, může se jednat o perspektivní 
stavební materiál.     

1.16. Dotování matric těžkými kovy 
 Na základě předchozích výsledků a analýz byly vybrány tři těžké kovy (Ba, Cu, Pb), 

kterými byly následně dotovány vyvinuté geopolymerní matrice. Jako základ byla brána 
matrice skládající se z vysokoteplotního popílku Počerady 2B a mleté vysokopecní strusky 
Ostrava. Alkalický aktivátor tvořila vždy směs vodní sklo/hydroxid. Používána byla sodná i 
draselná varianta. Do matrice byly přidávány jednotlivé kovy, popř. jejich směsí v rozsahu 
0,1 - 10 hm%. V celém rozsahu byly kovy přidávány ve formě prášku. Při nejnižším přídavku 
0,1 hm% byly kovy také přidány ve formě roztoku. Cílem bylo zjistit schopnost matrice 
fixovat různá množství těchto kovů. Také byla snaha určit, jakým způsobem jsou jednotlivé 
kovy zabudovávány do matric.  
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1.16.1. Mechanické vlastnosti 

U všech matric byla změřena pevnost v tlaku. Vzhledem k nedostatečnému počtu měření 
nelze čísla považovat za absolutní a je třeba jim spíše přisuzovat orientační charakter. I přesto 
lze vysledovat určitý trend viz tab. 23. 
 

Tab. 23 Pevnosti v tlaku z matric s přídavkem těžkých kovů po 28 dnech  

 
Pevnost v tlaku 

[MPa] 
 

Pevnost v tlaku 
[MPa] 

PK27 91,68 PK45 10,64 
PK29 95,67 PK48 0 
PK31 131,69 PK49 25,28 
PK35 81,01 PK50 0 
PK37 107 PK51 0 
PK39 68,12 PK52 2,64 
PK44 6,12 PK53 0 

PK27 – K-aktivátor + Ba0,1%; PK29 – K-akt. + Pb0,1%; PK31 – K-akt. + Cu0,1%; PK35 – Na-akt. + Ba0,1%; PK37 – Na-akt. + Pb0,1%; 

PK39 – Na-akt. + Cu0,1%; PK44 – K-akt. + Ba,Cu,Pb2,5%; PK45 – Na-akt. + Ba, Cu, Pb2,5%; PK48 – K-akt. + Ba10%; PK49 – K-akt. + 

Pb10%; PK50 – K-akt. + Cu10%; PK51 – Na-akt. + Ba10%; PK52 – Na-akt. + Pb10%; PK53 – Na-akt. + Cu10% 

 
Z tabulky 23 vyplývá, že se zvyšujícím se obsahem těžkých kovů dochází k poklesu 

pevnosti v tlaku připravených matric. V případě 10% náhrady dochází až k celkové destrukci 
matric, které je sice možno odformovat po 24 hodinách, ale při působení slabé vnější síly 
dochází okamžitě k jejich rozpadu.  

1.16.2. XRD 

 
Obr. 44 Rentgenogram matrice s přídavkem 0,1 hm% Ba  
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Rentgenová analýza prokázala, že při malých přídavcích (0,1 hm%) těžkých kovů 
nevznikají žádné nové krystalické fáze. Identifikovány byly stejné fáze jako v samotných 
matricích. Pro ilustraci je zde uveden obr. 44, další rentgenogramy se nachází v příloze.  
 

 
Obr. 45 Rentgenogram K-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů   

 

 
Obr. 46 Rentgenogram Na-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů   
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Obr. 47 Rentgenogram matrice s přídavkem 10 hm% Cu 

 
Naopak při vyšších přídavcích lze identifikovat nové fáze. V matricích, kde byl přidáván 

CuCl2·2H2O dochází k reakci chloridových aniontů s kationty obsaženými v alkalických 
aktivátorech a vytváří se KCl popř. NaCl (obr. 45 a 46). Stejně tak u matric s přídavkem 10 
hm% dochází ke vzniku KNO3 či NaNO3 (obr. 47). Opět je to způsobeno reakcí kationtů 
z alkalických aktivátorů a dusičnanových aniontů z dusičnanů těžkých kovů. Dále byly 
v některých matricích identifikovány chloridy mědi, které jsou opět pozůstatkem přidávaného 
CuCl2·2H2O (obr. 45). Další novou krystalickou fází, která byla identifikovaná v matricích 
s vyšším přídavkem kovů je BaSO4. Tato fáze byla identifikovaná i pomocí EDX analýzy.      
 

1.16.3. SEM 

Byla provedena analýza mikrostruktury matric obohacených o těžké kovy a zároveň byla 
na vybraných místech provedena prvková analýza. Ze snímků je patrné, že se vzrůstajícím 
obsahem těžkých kovů dochází k narušování struktury matric, což se odráží na hodnotách 
pevností v tlaku (viz tab. 23).  
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Obr. 48 SEM snímek K-aktivované matrice s přídavkem 0,1 hm% všech kovů 

 
Tab. 24 EDX analýza v bodě x na obr. 48  

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 
O K_series 35.57 0.34 54.20 SiO2 

Mg K_series 3.54 0.07 3.55 MgO 
Al K_series 11.18 0.12 10.10 Al2O3 
Si K_series 22.33 0.18 19.38 SiO2 
S K_series 1.56 0.10 1.18 FeS2 
K K_series 9.60 0.11 5.98 KBr 
Ca K_series 5.62 0.09 3.42 Wollastonite 
Ti K_series 0.70 0.06 0.36 Ti 
Fe K_series 2.08 0.10 0.91 Fe 
Pb M_series 7.83 0.34 0.92 PbTe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

Na obr. 48 a 49 jsou snímky K-aktivovaných matric s přídavkem 0,1 hm% těžkých kovů. 
Struktura matrice je podobná jako u neobohacených matric – podlouhlá zrna strusky, kulovité 
částice popílku a pojivová fáze vyplňující meziprostor. Odlišností jsou světlé bodové 
struktury uspořádané okolo zrn strusky. EDX analýza identifikovala tyto struktury jako 
částice obsahující olovo. V některých případech je přítomna v menším množství i měď (tab. 
25, obr. 49, 64, 65). Ze snímků lze konstatovat, že olovo se koncentruje na rozhraní zrno 
strusky/pojivová fáze (dokazuje to i mapování na obr. 50). Z toho lze usoudit, že olovo se 
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zabudovává do hydratačních produktů pocházejících ze zrn strusky, což je v případě této 
matrice C-S-H gel. Schopnost olova zabudovávat se do C-S-H gelu a nahrazovat v něm 
vápník byla potvrzena už dříve v literatuře. [74] Bohužel tato teorie nebyla potvrzena EDX 
analýzou. Z naměřených atomových % (vysoký obsah hliníku a nízký obsah vápníku) spíše 
vyplývá, že olovo se zabudovává do nově vznikajících alumináto-silikátových fází, které 
navíc obsahují vápník nebo hořčík.  
 

 
Obr. 49 SEM snímek K-aktivované matrice s přídavkem 0,1 hm% všech kovů 

 
Obr. 50 Mapování snímku 49 
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Tab. 25 EDX analýza v bodě x na obr. 50 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 
O K_series 36.90 0.38 56.00 SiO2 

Mg K_series 4.12 0.08 4.12 MgO 
Al K_series 7.98 0.11 7.18 Al2O3 
Si K_series 20.45 0.18 17.68 SiO2 
S K_series 1.45 0.10 1.10 FeS2 
K K_series 11.31 0.13 7.02 KBr 
Ca K_series 7.90 0.12 4.78 Wollastonite 
Ti K_series 0.63 0.07 0.32 Ti 
Mn K_series 0.27 0.08 0.12 Mn 
Fe K_series 1.61 0.10 0.70 Fe 
Cu K_series 0.44 0.12 0.17 Cu 
Pb M_series 6.93 0.35 0.81 PbTe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

Na obr. 52 je zobrazeno mapování jednotlivých prvků z obr. 51. Z rozmístění jednotlivých 
prvků lze vyvodit poznatky o struktuře připravených matric. Na prvních dvou snímcích, je 
zobrazeno rozložení vápníku a hořčíku. Lze vidět, že tyto prvky se nacházejí v místech zrn 
strusky. Ty jsou tvořeny původními krystalickými fázemi (merwinit, atd.).  Naopak hliník se 
vyskytuje především v částech, které příslušejí částicím popílku. Zde se může jednat o výskyt 
mullitu a také geopolymerní pojivové fáze. Mapování křemíku dokazuje, že tento prvek se 
vyskytuje v místech popílku i strusky. Je součástí původních krystalických fází (křemen, 
merwinit atd.), dále je také součástí pojivových částí (C-S-H gel u zrn strusky a řetězce 
hlinito-křemičitanových tetraedrů).  

Mapování těžkých kovů ukázalo, že kovy jsou rozvrstveny spíše rovnoměrně v pojivové 
fázi a v místech částic popílků, zatímco v místech zrn strusky dochází k poklesu jejich 
koncentrace. U barya dochází ke zvýšení koncentrace v místech, kde je i vyšší koncentrace 
síry. Domnívám se, že příčinou je tvorba BaSO4, která je prokázána i pomocí XRD.  Také u 
mědi dochází na některých místech ke kumulaci. 
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Obr. 51 SEM snímek Na-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 
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Obr. 52 Mapování snímku 51 

 
Na snímku č. 53 je matrice aktivovaná K-aktivátory s přídavkem 2,5 hm% všech 

sledovaných kovů. Lze vidět, že oproti matricím s nižším přídavkem kovů, je matrice méně 
kompaktní a jednotlivé částice jsou více segregovány. Tento přídavek už tedy narušuje 
vytváření pojivové fáze. Vrypy patrné na snímku byly způsobeny špatným vyleštění vzorku. 
V tab. 26 je zobrazena prvková analýza v bodě 6. Tato analýza potvrzuje, že se jedná o zbytek 
zrna popílku, čemuž odpovídá poměr Al/Si 0,67. Přítomny jsou v malém množství i všechny 
tři sledované těžké kovy, což potvrzuje, že jsou rozvrstveny v celé matrici. 
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Obr. 53 SEM snímek K-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 

 
Tab. 26 EDX analýza v bodě 6 na obr. 53 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 
O K_series 23.91 0.31 38.37 SiO2 

Mg K_series 0.61 0.05 0.65 MgO 
Al K_series 21.89 0.17 20.84 Al2O3 
Si K_series 31.80 0.22 29.07 SiO2 
Cl K_series 0.25 0.06 0.18 NaCl 
K K_series 5.04 0.09 3.31 KBr 
Ca K_series 2.49 0.08 1.59 Wollastonite 
Ti K_series 1.69 0.10 0.90 Ti 
Fe K_series 6.36 0.15 2.92 Fe 
Cu K_series 3.18 0.18 1.29 Cu 
Ba L_series 1.35 0.24 0.25 BaF2 
Pb K_series 1.42 0.14 0.62 PbTe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

Na snímku 54 je zobrazena matrice aktivovaná Na-aktivátory s přídavkem těžkých kovů 
2,5 hm%. Je patrné, že stejně jako na snímku 53 není matrice zcela kompaktní. Prvková 
analýza provedena v bodě 1 (tabulka 27) dokazuje, že zde se jedná opět o zbytky popílků – 
poměr Al/Si je 0,68. Opět se zde v malém množství nacházejí všechny sledované těžké kovy, 
což ukazuje na to, že kovy jsou rozvrstveny po celé matrici (potvrzeno mapováním). 

Prvková analýza v bodě 2 (tab. 28) ukazuje na zvýšený obsah mědi, což může být 
způsobeno přítomností Cu(OH)2 nebo CuO.  
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Obr. 54 SEM snímek Na-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 

 
Tab. 27 EDX analýza v bodě 1 na obr. 54 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 
O K_series 37.25 0.25 57.25 SiO2 
Na K_series 2.93 0.08 3.13 Albite 
Mg K_series 2.37 0.05 2.40 MgO 
Al K_series 9.47 0.08 8.63 Al2O3 
Si K_series 19.10 0.12 16.72 SiO2 
S K_series 1.41 0.06 1.08 FeS2 
Cl K_series 0.44 0.04 0.30 NaCl 
K K_series 1.27 0.04 0.80 KBr 
Ca K_series 7.61 0.07 4.67 Wollastonite 
Ti K_series 0.65 0.07 0.34 Ti 
Fe K_series 3.05 0.08 1.34 Fe 
Cu K_series 4.68 0.12 1.81 Cu 
Ba L_series 6.03 0.15 1.08 BaF2 
Pb M_series 3.75 0.23 0.44 PbTe 

Celkově:  100.00  100.00  
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Tab.28  EDX analýza v bodě 2 na obr. 54 
Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 

O K_series 32.62 0.19 56.09 SiO2 
Na K_series 3.63 0.10 4.34 Albite 
Mg K_series 0.98 0.05 1.11 MgO 
Al K_series 6.53 0.07 6.66 Al2O3 
Si K_series 14.48 0.09 14.18 SiO2 
Cl K_series 0.74 0.04 0.57 NaCl 
K K_series 0.73 0.03 0.51 KBr 
Ca K_series 2.38 0.04 1.64 Wollastonite 
Ti K_series 0.26 0.04 0.15 Ti 
Fe K_series 2.46 0.06 1.21 Fe 
Cu K_series 29.18 0.18 12.63 Cu 
Ba L_series 1.60 0.10 0.32 BaF2 
Pb M_series 4.43 0.19 0.59 PbTe 

Celkově:  100.00  100.00  
 
Na snímku 55 je zobrazena stejná matrice jako u předchozího snímku. Zde jsou patrné 

nové fáze odlišné od matrice. Bodová analýza v místě 1 ukazuje vysokou koncentraci barya a 
síry. Vzhledem k poměru 1:1 u atomových % těchto prvků byla tato fáze identifikována jako 
BaSO4. Stejná fáze byla nalezena i na snímku 66 (viz příloha).  

Další nová fáze se nachází v oblasti bodu 2. Prvková analýza prokázala, že nejvyšší 
koncentraci zde zaujímá měď, kyslík a křemík. Podobná struktura se nachází i na obr. 68 (viz 
příloha). Přesná struktura této fáze nebyla objasněna, z předchozích výzkumů vyplývá, že by 
mohlo jít o amorfní strukturu, která v sobě obsahuje nebo „uzavírá“ (mikrokapsulace) CuO či 
Cu(OH)2 nebo jsou to menší silikátové řetězce s obsahem mědi ve své struktuře. [9,59, 75]  
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Obr. 55 SEM snímek Na-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 

 
Tab. 29 EDX analýza v bodě 1 na obr. 55 

Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 
O K_series 28.55 0.19 55.78 SiO2 
Na K_series 2.81 0.07 3.81 Albite 
Mg K_series 0.40 0.04 0.51 MgO 
Al K_series 5.00 0.06 5.80 Al2O3 
Si K_series 10.76 0.08 11.97 SiO2 
S K_series 8.46 0.08 8.25 FeS2 
Cl K_series 3.43 0.05 3.03 NaCl 
K K_series 0.82 0.03 0.66 KBr 
Ca K_series 0.61 0.03 0.47 Wollastonite 
Ti K_series 0.57 0.10 0.37 Ti 
Fe K_series 1.02 0.06 0.57 Fe 
Cu K_series 0.93 0.08 0.46 Cu 
Ba L_series 36.65 0.19 8.34 BaF2 

Celkově:  100.00  100.00  
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Tab. 30 EDX analýza v bodě 2 na obr. 55 
Prvek Energetická hladina Wt% Wt% Sigma Atomová % Standard 

O K_series 28.55 0.20 56.83 SiO2 
Na K_series 2.32 0.12 3.21 Albite 
Mg K_series 0.31 0.05 0.41 MgO 
Al K_series 1.44 0.05 1.70 Al2O3 
Si K_series 9.92 0.09 11.24 SiO2 
Cl K_series 0.74 0.04 0.67 NaCl 
K K_series 0.76 0.04 0.62 KBr 
Ca K_series 0.96 0.04 0.76 Wollastonite 
Fe K_series 0.55 0.05 0.31 Fe 
Cu K_series 45.21 0.23 22.65 Cu 
Ba L_series 2.31 0.11 0.53 BaF2 
Pb M_series 6.94 0.23 1.07 PbTe 

Celkově:  100.00  100.00  
 

1.16.1. Výluhy 

Pro zjištění fixačních schopností matric vůči jednotlivým prvkům byly matrice podrobeny 
testům vyluhovatelnosti. Metodika vyluhovatelnosti byla opět stejná viz kapitola 1.11. 
  

Tab. 31 Koncentrace prvků ve výluzích z matric s přídavkem těžkých kovů [µg/l] 

 Ba Cu Pb  

PK27 22,95 4,676 0,549 0,1% Ba 

PK29 3,991 2,546 1,073 0,1% Pb 

PK31 3,423 4,105 1,165 0,1% Cu 

PK35 11,1 3,573 8,573 0,1% Ba 

PK37 5,244 5,789 9,156 0,1% Pb 

PK39 2,256 7,162 9,816 0,1% Cu 

PK44 4836 8,11 427,6 2,5% Ba,Cu, Pb 

PK45 5166 8,094 435,1 2,5% Ba,Cu, Pb 

PK48 12450 2,128 21,400 10%Ba 

PK49 50,68 2,329 478,4 10%Pb 

PK50 27,4 10,845 20,500 10%Cu 

PK51 7952 2,497 27,400 10%Ba 

PK52 25,2 4,048 649,2 10%Pb 

PK53 33,56 10,140 13,450 10%Cu 
 

Z dosažených výsledků vyplývá, že koncentrace jednotlivých prvků ve výluzích stoupá se 
vzrůstajícím přídavkem těchto kovů do matrice. Nárůst koncentrace ale není u všech prvků 
stejný, každý prvek vykazuje odlišné chování. Nejlépe se inhibuje v připravených matricích 
měď a naopak nejhorších výsledků je dosaženo při imobilizaci barya. Při přídavku 0,1 hm.% 
jsou koncentrace mědi a olova ve výluzích srovnatelné s koncentracemi neupravených matric. 
V případě barya lze už při přídavku 0,1 hm% pozorovat mírný nárůst vyluhovatelnosti. Při 
zvyšování obsahu barya v matrici dochází k prudkému nárůstu vyluhovatelnosti – přídavek 
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2,5 hm.% zapříčiní nárůst koncentrace barya ve výluhu z původních jednotek µg/l na tisíce 
µg/l; přídavek 10 hm.% až na desetitisíce µg/l. U olova lze sledovat nárůst z jednotek µg/l na 
stovky µg/l. U mědi je nárůst pouze na desítku µg/l.  

Z těchto výsledků lze vyvodit, že každý z kovů bude imobilizován pomocí jiného 
mechanismu. U barya lze vysledovat trend, kdy s poklesem pevnosti v tlaku matric dochází 
k nárůstu jeho vyluhovatelnosti. Vyluhovatelnost barya se zvýšila i u matric s velmi nízkými 
pevnostmi, do kterých nebylo samotné baryum přidáno viz tabulka 31. Ukazuje se, že 
hlavním mechanismem imobilizace barya v geopolymerních matricích je pouze jeho 
zapouzdření v tuhnoucí matrici a nedochází k chemickým interakcím mezi matricí a baryem. 
Navíc baryum je v matricích zřejmě přítomno v podobě BaO a Ba(OH)2, které jsou 
v porovnání se stejnými sloučeninami dalších dvou prvků nejvíce rozpustné.  

Naopak v případě mědi by mohly vznikat chemické vazby mezi kovem a matricí, neboť 
jeho vyluhovatelnost z matric je nízká i při vysokém přídavku kovu. Pomocí SEM analýzy, 
bylo prokázáno, že měď tvoří nové struktury společně s křemíkem (obr. 55). Navíc CuO a 
Cu(OH)2 jsou nerozpustné ve vodě, tudíž dochází k jejich malému vyluhování. K nízké 
vyluhovatelnosti dochází také za předpokladu, že se měď váže přímo do struktury 
geopolymerních řetězců. Tento předpoklad se nicméně nepodařilo stoprocentně potvrdit.  

U olova při vyšších přídavcích také dochází k nárůstu vyluhovatelnosti, ale ten není tak 
markantní jako v případě barya. Naopak při nízkých přídavcích dochází k dobré imobilizaci 
v matricích. Je to způsobeno tím, že při nižším přídavku se olovo váže ve fázi vznikající na 
rozhraní zrn strusky a pojivové fáze (obr. 48). Zde se zřejmě zabudovává do nově vznikající 
alumináto-silikátové fáze navíc obsahující vápník a hořčík. Při vyšších přídavcích tato fáze 
nevzniká a zrna strusky jsou spíše odloučená od pojivové fáze (trhliny kolem zrn na obr. 54). 

Poté co byla zjištěna nízká vyluhovatelnost mědi z geopolymerních matric, bylo testováno, 
zda budou nějaké rozdíly při použití různých solí. Proto byl při přídavcích 0,1 a 10 hm% 
použit Cu(NO3)2.3H2O a při přídavku 2,5 hm% CuCl2.2H2O. Z tabulky 31 lze vyvodit, že 
různé typy solí mědi nemají vliv na  její inhibici. 
 

 
Obr. 56 Porovnání vyluhovatelnosti Ba v K a Na-aktivovaných matricích  
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Obr. 57 Porovnání vyluhovatelnosti Cu v K a Na-aktivovaných matricích  

 

 
Obr. 58 Porovnání vyluhovatelnosti Pb v K a Na-aktivovaných matricích  

 
V grafech 56, 57, 58 jsou porovnány koncentrace jednotlivých kovů ve výluzích z matric 

aktivovaných draselnými a sodnými aktivátory. Z grafů vyplývá, že nelze jednoznačně určit, 
které aktivátory jsou vhodnější pro imobilizaci jednotlivých prvků a záleží na typu 
inhibovaného prvku a také na jeho množství přidávaném do matrice. 
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Obr. 59 Porovnání vyluhovatelnosti při přídavku samotných kovů a jejich směsi 

 
Graf na obr. 59 srovnává koncentrace těžkých kovů ve výluzích v případě, že byl do 

matrice přidán pouze jeden prvek a naopak pokud byla přidána směs všech tří kovů (přídavek 
0,1 hm%). Baryum se vyluhovalo více při přidání samotného kovu, u ostatních dvou kovů to 
bylo naopak. Rozdíl v koncentracích není ovšem nijak markantní a lze tvrdit, že 
vyluhovatelnost není výrazně ovlivněna různým způsobem přidání těžkých kovů.  
 

 
Obr. 60 Porovnání vyluhovatelnosti při použítí prášku nebo roztoku v Na-aktivovaných 

matricích 
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Obr. 61 Porovnání vyluhovatelnosti při použítí prášku nebo roztoku v K-aktivovaných 

matricích 
 

Při nejnižším přídavku těžkých kovů – 0,1 hm% bylo porovnáváno, zda bude mít na 
vyluhovatelnost vliv, v jaké formě byly kovy do matrice přidány (roztok, prášek). Srovnání je 
zobrazeno v grafech na obr. 60 a 61. Kromě barya u K-aktivovaných matric se lépe 
inhibovaly kovy přidávané v podobě prášku. Rozdíly však nejsou velké a vyluhovatelnost 
není významně ovlivněna formou přídavku. Přídavek v prášku i roztoku lze tedy považovat za 
srovnatelné. 
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ZÁVĚR 
Disertační práce se zabývala přípravou alumináto-silikátových systémů, které budou 

schopné inhibovat ve své struktuře nebezpečné látky, především těžké kovy. Snahou bylo 
vytvořit matrici založenou na alkalické aktivaci sekundárních surovin a dále pak popsat 
inhibici vybraných těžkých kovů. 

V počáteční fázi byla provedena charakteristika chemických a fyzikálních vlastností 
vstupních surovin. Nejdůležitějšími analýzami pro následný výběr surovin pro další práci byla 
prvková analýza (XRF) a zkouška vyluhovatelnosti podle vyhlášky 294/2005 Sb, kde byla pro 
zjištění koncentrace prvků v jednotlivých výluzích použita metoda ICP-MS. Na základě 
těchto analýza a také pozdějších testů mechanických vlastností připravených matric byly pro 
další práci vybrány tři druhy vysokoteplotního popílku (Počerady 5B, Počerady 2B a 
Chvaletice), vysokopecní mletá struska Ostrava a dva typy draselných a sodných aktivátorů 
(hydroxid, vodní sklo). 

Po sérii zkušebních záměsí byl vytvořen finální alumináto-silikátový systém o složení: 
vysokoteplotní popílek, vysokopecní struska a směs alkalických aktivátorů (hydroxid + vodní 
sklo). Použity byly sodné i draselné aktivátory. Poměr popílek/vysokopecní struska byl 3,6; 
poměr MOH/vodní sklo 2,5; vodní součinitel u Na-aktivovaných matric 0,22, u K-
aktivovaných matric 0,2. Takto připravené matrice vykazovaly dobré mechanické vlastnosti – 
odformovatelnost po 24 hodinách, pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání při laboratorních 
podmínkách dosahovaly hodnot 70 – 110 MPa v závislosti na použitém vysokoteplotním 
popílku a druhu alkalického aktivátoru. Finální matrice vykazovaly výborné schopnosti 
fixovat nebezpečné látky. Při porovnání koncentrací prvků ve výluzích z neaktivovaných 
surovin a z matric bylo možné sledovat pokles z desítek µg/l  na jednotky u olova, ze stovek 
na jednotky u barya, mědi a niklu a dokonce z tisíce na jednotky u zinku. Jediným prvkem, u 
kterého docházelo k nárůstu po alkalické aktivaci surovin, je arsen. Zkoušky ukázaly, že tento 
problém je možné řešit přídavkem cementářských odprašků.       
   V další části práce byly vytvořené matrice charakterizovány pomocí vhodných analytických 
metod. Mikrostruktura matric byla nejlépe popsána pomocí SEM. Na snímcích lze snadno 
identifikovat kulovité částice skelné fáze vysokoteplotního popílku a také podlouhlá zrna 
vysokopecní strusky. Dále byly nalezeny kulovité částice Fe3O4. Prostor mezi jednotlivými 
zrny byl vyplněn samotnou pojivovou fází. Pomocí EDX analýzy bylo zjištěno, že je tvořena 
především  křemíkem, hliníkem, draslíkem a kyslíkem. Poměry mezi jednotlivými prvky 
ukazují na to, že by se mohlo jednat o geopolymerní struktury složené z SiO4 a AlO4 
tetraedrů, přičemž záporný náboj hlinitanového tetraedru by byl kompenzován přítomností 
draselného kationtu. Dalším hydratačním produktem, který byl objeven především na 
zhydratovaných zrnech strusky byl C-S-H gel. Tento gel je typickým hydratačním produktem 
alkalicky aktivovaných strusek a vyznačuje se nižším poměrem Ca/Si než C-S-H gel 
vznikající při hydrataci PC. Přítomnost geopolymerních struktur byla prokázána také pomocí 
FT-IR analýzy (byly nalezeny píky odpovídající Si-O-Si a Si-O-Al vazbám, či tetraedricky 
koordinovanému hliníku). FT-IR analýza také dokázala postupnou karbonataci připravených 
matric. Fázové složení výsledných matric bylo téměř shodné se složením neaktivovaných 
surovin (mullit a křemen pocházející z popílku; melilit, merwinit a kalcit ze strusky). 
Jedinými nově vznikajícími fázemi byly arcanit, který vzniká při použití draselných 
aktivátorů a hydrotalcit jako důsledek aktivace samotným hydroxidem. DTA─TGA─EGA 
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analýza prokázala přítomnost zbytkového uhlíku obsaženého v popílku. Žádná z analýz 
neprokázala výrazné rozdíly mezi použitím draselných a sodných aktivátorů. 

V další fázi byly do matric zabudovány další odpadní suroviny – ocelárenská struska a 
slévárenské odprašky. Bylo zjištěno, že lze nahradit 20 hm% matrice ocelárenskou struskou 
nebo 10 hm% matrice slévárenskými odprašky, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění 
mechanických vlastností takto modifikované matrice. Vyluhovací charakteristiky prokázaly, 
že i u takto modifikovaných matric dochází k výrazné imobilizaci barya, mědi, niklu, olova, 
stroncia a zinku. 

V poslední části práce byly vybrány tři těžké kovy – baryum, měď a olovo, které byly 
přidávány do matric v rozsahu 0,1 hm%, 2,5 hm% a 10 hm%. Dále bylo sledováno jak se tyto 
kovy ve vyvinutých matricích inhibovaly. Při vyšších přídavcích docházelo k poklesu 
pevností připravených matric, což se následně projevilo i v jejich schopnostech inhibovat 
jednotlivé kovy. Nejhůře se v připravených strukturách imobilizovalo baryum. Z následných 
analýz bylo vyvozeno, že je to zřejmě díky tomu, že v případě barya převládá fyzikální 
inhibice a naopak nedochází k propojení barnatých iontů se strukturou pojivové fáze. Jako 
jediná nově vzniklá fáze byl pomocí XRD identifikován BaSO4. Tato fáze byla následně 
prokázána i v určitých oblastech alumináto-silikátového systému pomocí EDX analýzy. 
Nejlépe byla naopak imobilizována měď. I při vysokých přídavcích byla její koncentrace ve 
výluzích pouze v řádech jednotek µg/l. Z následných analýz vyplynulo, že to může být 
způsobeno vznikem nových struktur obsahujících měď. Svou roli také může hrát fakt, že CuO 
a Cu(OH)2 jsou téměř nerozpustné ve vodě, což může snižovat vyluhování mědi. XRD 
analýza neprokázala žádné nově vzniklé krystalické fáze obsahující měď. Naproti tomu na 
snímcích vytvořených pomocí SEM byly objeveny nové útvary obsahující měď, kyslík a 
křemík. Přesná struktura těchto fází nebyla pomocí dostupných metod přesně popsána, 
nicméně  mohlo by jít o  menší silikátové řetězce v nichž jsou zabudovány atomy mědi nebo 
CuO či Cu(OH), které jsou pomocí tzv. mikrokapsulace uzavřeny v nově vzniklé amorfní 
struktuře. V případě olova, podobně jako u barya, dochází při zvyšování přídavku kovu do 
matrice k nárůstu jeho koncentrace ve výluzích (i když v menší množství). Z provedené SEM 
analýzy vyplývá, že při nižších přídavcích se olovo inhibuje jinak než při vysokých 
přídavcích. Při vysokých přídavcích nebyly objeveny žádné nově vzniklé struktury s obsahem 
olova. Naopak při nízkých přídavcích dochází ke kumulaci částic olova v okolí zrn strusky. 
Z naměřených atomových  % se dá usoudit, že olovo se zabudovává do nově vznikajících 
alumináto-silikátových fází, které navíc obsahují vápník nebo hořčík. Při vyšších přídavcích 
olova zřejmě k vytvoření těchto struktur nedochází, což je patrné ze SEM snímků. 

 Vyvinuté alumináto-silikátové systémy mohou být v budoucnu použity jako solidifikační 
činidlo, které by mohlo nahradit PC. Ve srovnání s PC dosahují tyto systémy lepších výsledků 
při imobilizaci těžkých kovů. Nevýhodou je ovšem jejich „mladost“, což znamená, že ještě 
nebyla dostatečně ověřena jejich dlouhodobá stabilita. Díky dobrým mechanickým 
vlastnostem lze uvažovat i o možnosti použít alumináto-silikátové systémy jako alternativní 
stavební materiál. Zde je ovšem nutné podotknout, že oproti PC jsou, kromě již zmíněné 
„mladosti“, znevýhodněny také složitější přípravou a vyšší cenou. Naopak výhodou 
vyvinutých systémů je jejich „ekologičnost“ - při jejich výrobě jsou spotřebovávány 
sekundární suroviny, které by jinak byly ukládány na skládky a zároveň při jejich přípravě 
nedochází na rozdíl od PC k uvolňování skleníkového plynu CO2. 
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ZKRATKY 

ASTM   American Society for Testing and Materials 
BOF   kyslíkový konvertor (basic oxygen furnace) 
ČSN   česká technická norma 
DIN   německé technické normy (Deutsche Industrie-Norm) 
DTA   diferenční termická analýza 
EAF   pec s elektrickým obloukem (electric arc furnace) 
EDX   energodisperzní spektrometrie 
EGA   analýza uvolňovaných plynů (Evolved gas analysis) 
FT-IR  infračervená spektroskopie s Fourieorovou transformací 
ICP-AES  emisní atomová spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
ICP-MS  hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
NEN   nizozemské technické normy (Nederlandse norm) 
NMR   nukleární magnetická rezonance 
PC   portlandský cement 
SEM   skenovací elektronová mikroskopie 
TCLP  Toxicity characteristic leaching procedure 
TEM   transmisní elektronová mikroskopie 
TGA   termogravimetrická analýza 
XRD   rentgenová difrakční analýza 
XRF   rentgenová fluorescenční spektrometrie   
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PŘÍLOHY 

SEM 

 
Obr. 62 Vysokoteplotní popílek Počerady 5B 

 

 
Obr. 63 Vysokoteplotní popílek Chvaletice 
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Obr. 64 K-aktivovaná matrice s přídavkem 0,1 hm% všech kovů 

 

 
Obr. 65 EDX analýza v bodě „olovo+měď“ na obr. 64 
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Obr. 66 Na-aktivovaná matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 

 

 
Obr. 67 EDX analýza v bodě 21 na obr. 66 
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Obr. 68 Na-aktivovaná matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 

 
 

 
Obr. 69 EDX analýza v bodě 1 na obr. 68 
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Obr. 70 EDX analýza v bodě 2 na obr. 68 

 



XRD 

 
Obr. 71 Vysokoteplotní popílek Počerady 5B 
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Obr. 72 Vysokoteplotní popílek Chvaletice 
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Obr. 73 Vysokopecní struska Ostrava 
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Obr. 74 K-aktivovaná matrice z vysokopecní strusky 
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Obr. 75 K-aktivovaná matrice z vysokoteplotního popílku 
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Obr. 76 Matrice s přídavkem 0,1 hm% Pb  
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Obr. 77 Matrice s přídavkem 0,1 hm% Cu  
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FT-IR 

 
Obr. 78 Vysokoteplotní popílek Počerady 2B 
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Obr. 79 Vysokopecní struska 

 


