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ABSTRAKT 

Schopnost alumináto-silikátových systémů inhibovat 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 dangerous compounds has 
been investigated since 1990s. The aim of this work is developing alumino-silicate 
system (matrix) based on industrial waste products with ability to immobilize 
dangerous compounds (heavy metals). The ability of the matrix was confirmed by 
leaching tests based on 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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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ALUMINÁTO-
SILIKÁTOVÝCH SYSTÉMŮ 

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 léta bude zajistit bezpečné a 
dlouhodobě stálé uložení těchto odpadů. V dnešní době se k izolování a skladování 
nebezpečných materiálů používá metoda solidifikace nebo se odpad skladuje 
v nepropustných obalech. 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 odpadní látky jsou 
alumináto-silikátové systémy, z nichž se v poslední době dostávají do popředí 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. V poslední době se výzkum 
zaměřuje hlavně na využití sekundárních surovin při syntéze geopolymerů (popílek, 
struska aj.). 

Kromě využití při inhibici odpadních látek naleznou geopolymery v budoucnu 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, nevzniká také při jejich výrobě 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, Cd atd. 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 „zapouzdření“ v tuhnoucí matrici. 
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1.1. 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.[1, 2]  

 
Obr. 1 Struktura geopolymeru [3] 

 
Název „sialát“ či „polysialát“ zavedl Davidovits [1]. 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.[1, 4] 

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. [2] 

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 
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struktuře spoustu částic o průměru kolem 5 nm, které jsou dále obklopeny amorfním 
gelem nebo nanopóry. Podobné částice vznikají na začátku krystalizace zeolitů.  

1.2. 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. 2. Polykondenzační reakce u 
geopolymerů probíhá ve srovnání se zeolity rychleji a koncentrace prekurzorů  je 
vyšší. [5] 

 

 
Obr.2 Schéma geopolymerní reakce [6] 

 
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. [6, 7] 

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 
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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. 
[4, 6]  

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). [5, 6]  

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. [8,9] 

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. [10] 

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. [11] 

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 vnitřní část viz obr. 3A. 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. 3B. Tento proces není jednotný v celém objemu 
matrice, ale v různých částech se liší. [12] 
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Obr. 3 Mechanismus geopolymerizace popílku [12] 

1.3. VYSOKOPECNÍ STRUSKA - ALKALICKÁ AKTIVACE 

Vysokopecní struska je vedlejší produkt, který vzniká při výrobě železa. [13] 
 
Tab. 1 Přibližné chemické složení vysokopecní strusky (hm. %)[13] 

SiO2 Al2O3 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 

 
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. [13] 

K zachování hydraulických vlastností je potřeba strusku rychle ochladit. Dnes 
existuje více metod ke zchlazení strusky. 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. 
[13,14] 

Hydraulická reaktivita vysokopecní strusky je ovlivněna více faktory. Pro její 
popis se používají hydraulické moduly, které jsou podobné jako u PC. Faktory 
ovlivňující 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 
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reaktivity strusky. Přesto dosud publikované studie 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. [13] 

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. [13] 

 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. [15, 16]Mezi vedlejší produkty hydratace patří hydrotalcit 
(Mg6Al2(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. [13, 
17] 

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. [16] 

 

1.4. 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 
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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.[18] 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.[19] 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. [20] 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,[21] naopak podle 
jiných se chrom téměř vůbec neinhibuje. [22, 23]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. [24]Mnoho 
studií také prokázalo, že Pb je efektivně inhibováno v geopolymerní matrici a 
naopak Cu je hůře imobilizováno. [5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29] 

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. [18, 20, 21] Některé 
studie předpokládají, že fyzikální inhibice je převládajícím mechanismem při 
imobilizaci látek v geopolymerní matrici. [5, 9, 27] 

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). [10, 20] 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. [21] Zdá se, že kovy, které jsou chemicky vázány v matrici, 
neovlivňují základní Si a Al tetraedry, ale ovlivňují tvorbu nových alumináto-



 11 

silikátových fází. Je také možné, že imobilizace těžkých kovů probíhá za vzniku 
kovových chelátů, které potom stabilizují geopolymerní řetězce. [27] 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. [20, 
30] V případě Cd se tvoří Cd(OH)2, který je za vysokých pH málo rozpustný. [21] 

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. [28] Také vyluhovatelnost arsenu je ovlivněna 
hodnotou pH při geopolymerizaci. Mezi pH 3 – 7 je vyluhovatelnost minimální a 
naopak při nižším či vyšším pH stoupá. [30] 

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. [22] 

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). 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. [25] 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. [28] 

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 tolerovat, 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. [26] 
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2 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 24 hod, 
vyluhovací médium destilovaná voda), obsah prvků ve výluzích bude 
zjišťováno pomocí ICP-MS. 

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

3 POUŽITÉ METODY MĚŘENÍ 

3.1. XRD 

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. 

3.2. SEM 

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 v . Před každou 
analýzou byl vzorek po dobu 6 hodin pomocí argonu leštěn 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.  

3.3. VYLUHOVACÍ CHARAKTERISTIKY 

Výluhy z matric byly připraveny na základě ČSN EN – 12457-4 a vyhlášky 
294/2005 Sb. 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 
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část, po ukončení třepání, byla oddělena od pevné pomocí tlakové filtrace za použití 
membránových filtrů o velikosti pórů 0,45 mm.  

3.4. ICP – MS 

Analýzy byly prováděny na přístroji Thermo X-series v konfiguraci quadrupole 
s kolizní celou pracující v He/H modu. Podmínky měření viz tabulka 2. 
Vyhodnocení měření probíhalo pomocí Plasma lab software. 

Tab. 2 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 

4 VÝSLEDKY 

4.1. 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. 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. 
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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). Nejvyšších pevností v tlaku po 28 dnech dosahovaly matrice s přídavkem 
vysokopecní strusky 50 g (poměr popílek/vysokopecní struska je 3,6) a zároveň byly 
matrice s tímto poměrem dobře zpracovatelné.  

 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 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. Nejvyšších pevností v tlaku dosahovaly matrice 
aktivované alkalickými aktivátory v poměru hydroxid/vodní sklo 2,5. Zároveň je při 
tomto poměru zachována dobrá zpracovatelnost připravovaných matric. 

Výsledná matrice, na které se poté prováděl výzkum inhibice těžkých kovů, se 
tedy skládala z vysokopecního 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. 

4.2. CHARAKTERIZACE SLOŽENÍ MATRIC 

 
Obr. 4Rentgenogram matrice aktivované KOH + K-sklo 

 

Na obr. 4 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 
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popílku. 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. 

4.3. CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY MATRIC 

Pomocí SEM analýzy byla zobrazena mikrostruktura jednotlivých matric. 
Zároveň byla ve vybraných místech struktury provedena prvková analýza. 

 

 
Obr.5 Snímek K-aktivované matrice 

 
Na obr. 5 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. 

Prvková analýza v bodě 1 ukazuje vysoký obsah křemíku, hliníku a kyslíku. 
Poměr Al/Si 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.  
Byla provedena EDX analýza v bodě 2 na obr. 5. Nejvíce obsaženými prvky jsou 
zde křemík, vápník a kyslík. Významný je i podíl hořčíku a hliníku. Tato zjištění 
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opět korespondují s XRD analýzou neaktivované strusky, která obsahovala merwinit 
a pevný roztok akermanit-gehlenitu.  

 
Tab. 3 EDX analýza v bodě 3 na obr. 5 

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 

Total:  100.00  100.00  
 
V tabulce 5 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. 6 K-aktivovaná matrice – detail hydratovaná struska 

 
Na obr. 6 je zobrazeno zhydratované zrno strusky. Na snímku je patrná nově 

vzniklá „lamelární“ struktura. Tato struktura byla identifikovaná jako C-S-H gel, což 
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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 potvrzen pomocí XRD analýzy, proto se domnívám, 
že hořčík je spíše přítomný v podobě krystalické fáze pocházející z neaktivované 
strusky – merwinitu.  

4.4. VYLUHOVACÍ  CHARAKTERISTIKY MATRIC 

Tab.4 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 

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

PK5 – Chvaletice + K aktivátory 

 
Z tabulky 6 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.  

 

 
 Obr. 7 Pokles koncentrace vyluhovaných prvků z geopolymerních matric 

 
V grafu na obr. č. 7 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 
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zabudováno olovo a chrom. Menší množství u posledních dvou prvků však není 
způsobeno malou schopností matric imobilizovat tyto kovy, 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). 

Jediný prvek, u nějž dochází k nárůstu koncentrace ve výluhu po alkalické 
aktivaci je arsen. 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. [10,30] 

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. Důvodem může být zvýšený obsah Ca v odprašcích, který poté 
reaguje s As za vzniku málo rozpustných sloučenin typu CaAsO2OH. [31] Přídavek 
cementářských odprašků může být tedy cestou k vyřešení problému zvýšené 
vyluhovatelnosti As z geopolymerních matric. 

4.5. POPIS INHIBICE VYBRANÝCH PRVKŮ V PŘIPRAVENÝCH 
ALUMINÁTO-SILIKÁTOVÝCH SYSTÉMECH 

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.  

Byla provedena analýza mikrostruktury matric obohacených o těžké kovy a 
zároveň byla na vybraných místech provedena prvková analýza. Ze snímků je 
patrné, žese vzrůstajícím obsahem těžkých kovů dochází k narušování struktury 
matric, což se odráží na hodnotách pevností v tlaku.  
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Obr. 8 SEM snímek K-aktivované matrice s přídavkem 0,1 hm% všech kovů 

 
Na obr. 8 je zobrazena K-aktivovaná matrice 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. Ze snímků lze konstatovat, že olovo se koncentruje na 
rozhraní zrno strusky/pojivová fáze. Z toho lze usoudit, že olovo se 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. [32] 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. 

Na obr. 9 je zobrazeno mapování jednotlivých prvků. 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 
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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. 9 Mapování jednotlivých prvků 

 

 
Obr. 10 SEM snímek Na-aktivované matrice s přídavkem 2,5 hm% všech kovů 

 
Tab. 5 EDX analýza v bodě 1 na obr. 10 

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 
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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 

Total:  100.00  100.00  
 

Tab. 6 EDX analýza v bodě 2 na obr. 10 

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 

Total:  100.00  100.00  
 
Na snímku 10 je zobrazena matrice aktivovaná Na-aktivátory s přídavkem 

těžkých kovů 2,5 hm%. 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.  

Další nová fáze se nachází v oblasti bodu 2. Prvková analýza prokázala, že 
nejvyšší koncentraci zde zaujímá měď, kyslík a křemík. 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. [30, 33, 34] 

Pro zjištění fixačních schopností matric vůči jednotlivým prvkům byly matrice 
podrobeny testům vyluhovatelnosti. 

 
Tab. 7 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 
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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 

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 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 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. 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. 
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 



 24 

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. 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. 

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 7 lze vyvodit, že různé typy solí mědi nemají vliv na  její inhibici. 

5 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 
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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 aSi-
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 
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 
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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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