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Úvod 

Je známa řada údajů o nových materiálech vzniklých alkalickou aktivací strusek či 

jiných materiálů. Termín geopolymer byl poprvé použit Davidovitsem k popsání 

skupiny minerálních pojiv podobným uměle vytvořeným zeolitům. Struktura těchto 

látek se skládá z polymerického systému Si-O-Al, podobně se nacházející 

v zeolitech. Na rozdíl od zeolitických látek jsou geopolymery téměř amorfní látky. 

Přesný charakter struktury geopolymerů není dosud plně kvantifikován. Následkem 

toho mohou být geopolymery použity jako amorfní ekvivalenty zeolitů, mající 

podobný poměr Al/Si jako zeolity, ale bez krystalické struktury. Tyto strukturní rozdíly 

poskytují geopolymerům určité přednosti srovnávané s obvyklými cementovými 

pojivy. Alkalická aktivace odpadních anorganických materiálů (popílků, strusek, úletů 

atd.) dává možnost syntézy levných a ekologických konstrukčních materiálů 

podobných cementu. Studie se zabývá syntézou geopolymerního materiálu na bázi 

popílků za přísady solí těžkých kovů (Zn, Cu, Cr, Cd a Pb). V některých případech 

byly jako další přísady použity CaSO4·2H2O nebo portlandský cement CEM I. 

Cílem práce bylo zjistit základní poznatky o vlivu těžkých kovů v matrici geopolymeru 

na bázi alkalicky aktivovaných popílků. Práce se zaměřila na syntézu 

geopolymerních materiálů za přítomnosti některých těžkých kovů. Zároveň byl 

zkoumán vliv koncentrace a typu sloučenin těžkých kovů na vlastnosti 

a mikrostrukturu připravených geopolymerních materiálů a zároveň vyluhovatelnost 

těžkých kovů z matrice geopolymerních materiálů. A na závěr byla určena schopnost 

imobilizace těžkých kovů v matrici geopolymeru v porovnání s materiály na bázi 

portlandského cementu, zejména za přítomnosti těžkých kovů. 

 

Experimentální část 

V experimentech byl použit nemletý elektrárenský popílek z elektrárny Opatovice, 

složení viz. Tab. 1. Hustota materiálů byla stanovena pyknometricky a celkový 

specifický povrch metodou propustnosti vzduchu podle Blaina. Měřením byly získány 

tyto parametry popílku: hustota 2171 kg.m-3 a měrný povrch  258m2.kg-1, a pro 

cement: hustota 3721 kg.m-3 a měrný povrch 316m2.kg-1. K přípravě 
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experimentálních vzorků bylo použito běžně komerčně dostupné vodní sklo (Kittfort 

Praha) o silikátovém modulu MS=2,86 (Na-vodní sklo) a MS=2,43 (K-vodní sklo), 

které bylo dále upravováno v potřebných mezích chemického složení hydroxidem 

sodným (draselným). 

V práci byly připraveny kaše alkalicky aktivovaný popílků (dále jen geopolymer) 

w=0,29 obsahující s různou koncentrací těžkých kovů (přidaných jako soli v práškové 

formě). Jednalo se o soli Zn2+, Cu2+, Cr3+, Cd2+ a Pb2+. Koncentrace Zn, Cu, Cr, Cd 

ve směsi byla 0,5, 1, 1,5 a 2 hmot.%, u Pb se jednalo pouze o koncentrace 0,5 a 1 

hmot.%. Připravené kaše byly po rozmíchání umístěny do sušárny a ponechány při 

80°C po dobu 12 hodin. Po 24 hodinách byla tělesa o rozměru 2x2x2 cm 

odformována a ponechána volně na vzduchu při teplotě 20°C. 

Tab. 1: Složení popílku Opatovice a portlandského cementu CEM I  

Oxid 

[hmot.%] 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO As2O3 

Popílek 52,94 33,04 6,27 2,24 0,93 0,04 

Cement 19,36 4,44 2,49 65,3 1,71 ~ 

Oxid 

[hmot.%] 
SO3 K2O Na2O TiO2 P2O5 V2O5 

Popílek 0,25 1,75 0,25 1,75 0,13 0,059 

Cement 4,98 1,26 0,09 0,24 0,10 < 0,01 

 

Kromě kaší geopolymerů byly pro srovnání připraveny cementové kaše se stejným 

obsahem těžkých kovů. Z cementových kaší (w=0,30) byla připravena stejná tělesa o 

rozměru 2x2x2 cm, která byla umístěna do klimatizační skříně s teplotou 20-22°C a 

s relativní vlhkostí 98%. K odformování vzorků došlo vždy po 24 hodinách, pokud 

cementová kaše s přísadou těžkých kovu již zatuhla.Vzorky byly ponechány do 28. 

dne v prostředí s 98% rel. vlhkosti a pak byly ponechány na vzduchu při teplotě 20°C 

a 30-40% rel. vlhkosti do doby zkoušek pevností.  

Složení hydratačních produktů bylo sledováno RTG-difrakcí, infračervenou 

spektroskopií, rastrovacím mikroskopem s ED spektrometrem a vysokotlakou Hg 

porozimetrií a NMR v pevné fázi. Vyluhovatelnost byla stanovena podle 

standardizovaného postupu (vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001Sb.), kdy vzorky byly rozdrceny a louženy v deionizované vodě. 
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Koncentrace těžkých kovů v získaném extraktu byla určena pomocí AA 

spektroskopie. 

Výsledky a diskuze 

Při samotné přípravě vzorků byla nejdříve pozorována zpracovatelnost kaše. 

Reologické vlastnosti byly určeny pouze vizuálně. Alkalicky aktivované popílky 

aktivované K vodním sklem a roztokem hydroxidu draselného se vyznačují lepší 

reologií a kratší dobou tuhnutí než popílky aktivované Na vodním sklem a roztokem 

hydroxidu sodného. Vysvětlení tohoto jevu je dáno nižší rozpustností alumosilikátů 

v KOH [9, 10]. S přídavkem těžkého kovu, byla pozorována horší zpracovatelnost 

kaší hlavně u kaší rozpustných ve vodě (síran zinečnatý a měďnatý), kdy po přídavku 

již 0,5hmot.% se zpracovatelnost kaše pozvolna zhoršovala. U solí hůře rozpustných 

ve vodě nedošlo ke zhoršení zpracovatelnosti kaší. Po přídavku 3,5hmot.% 

CaSO4·2H2O do směsi, došlo nejen k zlepšení reologických vlastností, ale i ke 

zkrácení doby tuhnutí na několik hodin. Což může být vysvětleno tím, že může 

docházet k navázání vápenatých iontů do struktury (vytváří se tzv. cheláty) 

a struktura se stává pevnější. Tato skutečnost však nebyla potvrzena. Je však 

možné, že je reologie a doba tuhnutí ovlivňována pucolánovými vlastnostmi 

sádrovce. K výraznému posunu počátku doby tuhnutí došlo u kaší portlandského 

cementu obsahující ZnO, PbO a Zn úlet. Konkrétně u kaší obsahující 0,5-2hmot.% 

Zn (ZnO) a Zn úlet se jedná o posun počátku doby tuhnutí na 4 dny. U kaší 

obsahující 0,5hmot.% Pb (PbO) došlo k posunu počátku doby tuhnutí na 2 dny a po 

přídavku 1hmot.% Pb (PbO) na 5 dnů. Zpomalením hydratace cementu obsahující 

právě Zn a Pb se zabývali mnozí autoři [1, 2, 3, 4, 5, 6], kteří tvrdí, že během 

hydratace C3S fáze dochází ke vzniku amorfní vrstvy Zn(OH)2 v přítomnosti Zn, což 

způsobuje zpomalení hydratace této fáze. Hydratace C3A v přítomnosti Zn je 

ovlivněno množstvím síranu v cementu. Při vyšší koncentraci síranu nad 2,5% je 

hydratace zpomalena [7, 8] U kaší obsahující Zn v podobě ZnO lze konstatovat, že 

zinek vytváří amorfní gelovou vrstvu na zrnech cementu, tudíž zpomaluje proces 

hydratace. U kaší obsahující síran zinečnatý tento výrazný posun počátku doby 

tuhnutí zaznamenán nebyl, může docházet ke zpomalení krátkodobé hydratace, 

která ale měřena nebyla. 

Byl také zkoumán vliv Pb na hydrataci. Olovo zpomaluje tuhnutí cementu tím, že 

vznikají sloučeniny, které pokrývají křemičité fáze. V práci [6] je uvedeno, že 

v přítomnosti PbO nedochází ke vzniku ettringitu.  
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Při studiu reakčních produktů byly nejdříve určeny mechanické vlastnosti, které 

byly jak u vzorků alkalicky aktivovaných popílků tak u vzorků cementů pozorovány 

v časovém období 520-ti dnů. 

Experimenty ukazují, že přebytek koncentrace OH- v systému vyžaduje pokles 

pevností alkalicky aktivovaných popílků aktivovaných K+. Popílky aktivované K 

vodním sklem a roztokem KOH ani po 520-ti dnech nepřesáhly hodnotu 17MPa. 

Naopak u popílků aktivovaných Na vodním sklem a roztokem NaOH již po 14 dnech 

dosáhne pevnost v tlaku hodnoty 43MPa a v dalším časovém období prakticky 

neklesají (v rámci experimentálních chyb). Kaše obsahující přídavek 3,5hmot.% 

CaSO4·2H2O se po vytvrzení v sušárně vyznačují nižšími hodnotami pevností v tlaku 

než samotný alkalicky (Na vodní sklo a roztok NaOH) aktivovaný popílek. Po 

přídavku těžkých solí (konkrétně Zn v podobě ZnO) je pevnost v tlaku nejen vyšší, 

ale v některých případek i převyšuje pevnost samotného alkalicky aktivovaného 

popílku se sádrovcem. Tím je potvrzen pozitivní vliv přídavku sádrovce na pevnost 

materiálu (pucolánové vlastnosti). Při aktivaci draselným vodním sklem a roztokem 

KOH směsi popílku a sádrovce opět došlo ke snížení pevností. Pokles pevností je 

způsoben negativním přebytkem OH- iontů. I když reologické vlastnosti i doba tuhnutí 

(5h) byla stejná jako u směsi popílku se sádrovcem aktivovaným Na vodním sklem a 

roztokem NaOH. Konkrétně lze říci, že jednotlivé hodnoty pevností v tlaku po 520-ti 

dnech u AA popílku aktivovaného Na jsou 46,0±1,2MPa a při aktivaci K 

16,8±1,2MPa. Obecně po přídavku kovu do směsí alkalicky aktivovaných popílků 

dochází ke snížení hodnot pevností v tlaku. Vývoj pevností cementových vzorků 

ukázal rapidní pokles pevností pouze po přídavku Cu (CuSO4.5H2O) do směsi, kdy 

dochází k pokrytí částic C3S právě mědí a vznikající struktura je poměrně 

deformovaná. Zároveň byl zaznamenán vznik nových krystalických fází obsahující 

Cu. Obecně lze shrnout, že mechanické vlastnosti PC obsahující soli těžkých kovů 

jsou až na výjimky (hlavně Cu) srovnatelné s pevnostmi samotného PC, ale téměř 

u všech vzorků dochází po 180-ti dnech k poklesu pevností (v některých případech je 

pokles výraznější někdy méně výrazný). Je způsoben vysycháním zatvrdlých kaší. 

Je zřejmé, že pevnost AA popílků je dosti složitě ovlivňována řadou faktorů. Není 

asi možné říci, že je to jen pórovitost. Je jasné, že čím větší je pórovitost, tím jsou 

nižší pevnosti. Je zde vidět vliv přídavku těžkých kovů, který je dosti komplikovaný. 

Rozdíly v pórovitosti nejsou značné i při přidání těžkých kovů. Dále se vliv těžkých 

kovů projevuje i na procesu vytváření geopolymeru, resp. hydratace PC. Rozdíly 
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v pevnostech budou asi spíše záležitostí ovlivnění struktury resp. složení produktů 

(geopolymeru resp. hydrátů u PC). Obecně se vzorky bez přídavku těžkých kovů 

vyznačují nižší hodnotou celkové pórovitosti a s rostoucím množstvím kovu ve směsi 

roste hodnota celkové pórovitosti. 

Z RTG difrakčních spekter alkalicky aktivovaných popílků vyplývá, že hlavní část 

tvoří amorfní produkty. V získaných difraktogramech se objevují linie mullitu 

a křemene odpovídající zbytkům popílku v produktu. Po přídavku kovů nebyl, jak 

u geopolymerů, tak u vzorků cementu pozorován vznik nové krystalické fáze. 

Obecně lze říci, že přídavek těžkých kovů do směsí AA popílků neovlivňuje 

výrazně vznikající strukturu z pohledu IČ spekter, viz Obr. 1. Samotná identifikace 

spekter je velice obtížná, jelikož neexistují žádné databáze vznikajících materiálů, 

a proto byly použity poznatky o IČ spekter ze studia zeolitů. V jednotlivých spektrech 

byly vždy nalezeny vibrace jednotlivých solí (kromě Cd, Pb) a nebyl pokaždé 

zaznamenán posun těchto pásů. Výrazné posuny nastávají převážně po přídavku Cr 

(Cr2O3), ale také síranu zinečnatého a měďnatého. Zřejmě se bude jednat 

o přítomnost sraženiny solí, která se bude nacházet v gelu geopolymeru. Nelze 

s přesností říci, zda se jedná o vznik nové krystalické fáze nebo o vazbu sloučeniny 

s amorfní částí matrice. Charakteristická vibrace naznačená ve spektrech odpovídá 

vibraci vazby Si-O a Al-O. Jedná se o píky v oblasti 1024 až 1087cm-1. Tento 

centrální pík je hlavní znak potvrzující vznik geopolymeru. Nejvyšší hodnota je 

registrována ve spektru samotného popílku. Pro zbývající spektra je charakteristický 

posun tohoto píku k nižším hodnotám. Tento posun je v literatuře zabývající se 

zeolity interpretován jako průnik hliníku do původní struktury. Znamená to, že při 

průniku hliníku do sítě Si-O-Si klesá hodnota vibrace. Čím je posun výraznější, tím je 

vyšší stupeň pronikání hliníku do sítě (SiO4)4-. Čtyři malé píky v širokém pásu 900-

1200cm-1 mohou být přisuzovány chvěním rozpínáním vazeb Si-O, zatímco ohýbání 

vazeb Si-O-Si může být viděno mezi 550-750cm-1. 

Tyto pásy jsou charakteristické pro silikátovou vazbu [11]. Určité absorpční pásy 

ve spektru vazebné sítě silikátů byly přiděleny vibracím slabých molekul vody. Voda 

je absorbována na povrchu nebo je zadržena v rozsáhlých dutinách mezi 

jednotlivými vazebnými sítěmi (široké pásy v oblasti od 3400 do 1650cm-1). 

Změnu krystalové symetrie lze pozorovat v oblasti 600-800cm-1 a ta není příliš 

rozdílná u vzorků obsahující různé soli kovů, což potvrzuje vazbu s amorfní částí 

matrice. 
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- popílek + 0,5 hmot.% Cd (CdCO3)
- popílek + 0,5 hmot.% Cr ((NH4)2CrO4)
- popílek + 0,5 hmot.% Pb (PbO)

 

Obr. 1: IČ spektra alkalicky aktivovaného popílku a alkalicky aktivovaného popílku 
s 0,5hmot.% kovů 

Nukleární magnetická rezonance byla použita za účelem získání zásadních 

informací o okolí atomů podstatných prvků (Si a Al) během a po polymerizaci. 

Z návrhu struktury sodno-křemičitého geopolymeru [12] si lze lépe představit 

umístění iontů Na+, které jsou uzavřeny v dutinách struktury a udržují princip 

neutrality. Jednotlivé ionty Na+ jsou také obklopeny molekulami vody, což může být 

příčinou pohybu iontů na povrch těles a vzniku výkvětů. Podrobně jsou zde určeny 

jednotlivé signály ve spektru 29Si. Konkrétně signál –86,7ppm odpovídá vzniku 

„tectosilikátu“ (stavební jednotce křemičitanu) bohatého na hliník. Malé píky v oblasti 

–96,8; 103,3 a 109,2ppm odpovídají nezreagovanému popílku. Po alkalické aktivaci 

se zde objevuje i signál –87ppm, který odpovídá nerozpuštěnému mullitu. Sloučeniny 

tetraedrického křemíku jsou obklopeny 4Al, Si(3Al), 3Si(Al) a 4Si [13]. Spektra 27Al 

byla dekonvulována na jednotlivé signály. Porovnávalo se také procentuální 

zastoupení jednotlivých signálů a usuzovalo se z toho na strukturu geopolymeru. 

Jednotlivá spektra jsou však téměř identická . Po alkalické aktivaci popílku dochází 

k redistribuci Al (tetraedrického) a dochází k lepšímu uspořádání (přetransformování) 

struktury. Změna není příliš výrazná , protože jsou si spektra velice podobná. I přesto 

však nevzniká struktura příliš uspořádána, jelikož maximum tetragonálního hliníku je 

široké. Při přídavku kovů se předpokládalo, že dojde k ovlivnění struktury. Bohužel je 

z NMR patrné, že jednotlivá spektra jsou si podobná jelikož přídavek kovu do směsi 

je příliš nízký. 
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Na lomových plochách je zřejmá přítomnost amorfní fáze geopolymeru a 

nezreagovaných částic popílku a dále přítomnost minoritní jehličkovité fáze 

(pravděpodobně alkalický křemičitan). U všech vzorků obsahující kationty těžkých 

kovů se zjistilo, že jsou rozptýleny téměř rovnoměrně v celém objemu, v nové fázi se 

však vyskytují v nepatrně vyšší koncentraci. Morfologie ploch těchto vzorků ve 

srovnání se vzorky samotného alkalicky aktivovaného popílku se však nezměnila. 

Byly také nalezeny mikrotrhlinky ve hmotě geopolymeru, které zřejmě způsobují 

pokles pevností (v souladu s výsledky porozimetrických měření). 

Hlavním parametrem, týkajícím se této práce, je charakterizace vyluhovatelnosti 

těžkých kovů ze směsi alkalicky aktivovaných popílků. Jako srovnávací hledisko byly 

použity třídy vyluhovatelnosti (Tab. 2), které jsou také uvedeny ve vyhlášce 

Ministerstva životního prostředí č.383/2001Sb. a hodnoty výluhů ze směsí 

portlandského cementu. Srovnáním s hodnotami uvedenými v jednotlivých třídách 

vyluhovatelosti bylo dosaženo velmi zajímavých výsledků. 

Tab. 2: Limitní hodnoty koncentrací prvků v mg/l uvedené ve vyhlášce MŽP 
č. 383/2001 

Limitní hodnota 
Prvek 

I. II. III. 

Zn 5,0 5,0 neuvedeno 

Cu 0,5 1,0 neuvedeno 

Cr 0,1 1,0 50,0 

Cd 0,005 0,05 0,5 

Pb 0,1 0,5 10,0 

pH 5,5-11 5,5-12 5,5-13 

Výluh ze směsí AA popílku viz Tab. 3 vyhovuje všem třídám vyluhovatelnosti 

se sádrovcem a zinkem v podobě ZnO a to jak při aktivaci Na tak i K. Výluh ze směsi 

obsahující AA popílek a maximálně 0,5 hmot.% Zn (ZnO) vyhovuje také všem třídám 

vyluhovatelnosti. Lze totiž předpokládat, že dochází ke vzniku sraženiny Zn(OH)2, 

která se nachází v amorfním gelu. Nebyla zjištěna přítomnost žádné nové krystalické 

fáze.  

Tab. 3: Výluhy Zn z různých matric (A, B, C, D) v koncentraci mg/l 

Koncentrace 

Zn [hmot.%] 
A B C D 
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0,5  2,37 0,94 0,91 5,71 

1  8,01 1,10 1,35 8,41 

1,5  16,4 1,89 1,96 10,2 

2  17,3 1,98 2,35 12,3 

A- Alkalicky aktivovaný popílek, Na vodní sklo, NaOH a Zn (ZnO) 

B- Alkalicky aktivovaný popílek, Na vodní sklo, NaOH, sádrovec a Zn (ZnO) 

C- Alkalicky aktivovaný popílek, K vodní sklo, KOH, sádrovec a Zn (ZnO) 

D- Alkalicky aktivovaný popílek, Na vodní sklo, NaOH a Zn (ZnSO4·7H2O) 

Celkově lze říci, že výluh ze směsí obsahující 0,5 a 1hmot.% Cd vyhovuje maximálně 

III. Třídě vyluhovatelnosti. U směsí AA popílků obsahujících Cu se druhé třídě 

vyluhovatelnosti přibližují pouze směsi obsahující 0,5 a 1 hmot.%. Směsi s 0,5 

a 1hmot.% Cd vyhovují 3. třídě vyluhovatelnosti. Všechny směsi obsahující Cr (ze 

vzorku, do kterého byl přidán Cr2O3) vyhovují třetí třídě vyluhovatelnosti a pouze 

směs s přídavkem 0,5 hmot.% Cr všem třídám vyluhovatelnosti. A u směsí 

obsahujících Pb vyhovují koncentrace výluhů třetí třídě vyluhovatelnosti (Tab. 4). 

Tab. 4: Výluhy různých kovů z matrice alkalicky aktivovaného popílku (Na vodní sklo 

a roztok NaOH) v koncentraci mg/l 

Koncentrace kovu 

[hmot.%] 
Cu Cd Cr Pb 

0,5  1,24 0,32 0,94 2,73 

1 wt.% 1,19 0,44 1,09 7,60 

1,5  1,89 0,66 1,97 - 

2 wt.% 2,77 0,95 2,29 - 

Hodnoty výluhů z PC obsahující tytéž kovy jsou nižší než v případě alkalicky 

aktivovaných popílků. V případě PC dochází k vazbě na C-S-H fázi, popřípadě vazbě 

s Ca za tvorby vápenato-kovových hydrátů. Naopak v případě popílků je 

vyluhovatelnost ovlivňována rozpustností sloučeniny, která vzniká reakcí soli 

v zásaditém prostředí (dochází ke vzniku hydroxidů kovů a chromitanu sodného). 

Zároveň je vyluhovatelnost ovlivňována samotným způsobem provedení. Jelikož se 

jedná o poměrně destruktivní metodu (míchání směsi s vodou způsobem „hlava-

pata“-otáčení lahve o 360°), je vyluhovatelnost kovu ovlivňována i pevností matrice. 

Konkrétně hodnoty pevností popílků jsou o polovinu nižší než v případě cementů. 
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Závěrem lze říci, že lze těžké kovy solidifikovat do matrice geopolymeru, i když 

porovnáním s klasickým materiálem (PC) bylo dosaženo vyšších koncentrací kovů 

v roztoku. Pro následné použití materiálu je nutné dodržet jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb. Maximální možná koncentrace kovů 

pouze v roztocích je mnohonásobně vyšší. Za předpokladu, že i pokud by došlo 

k 100%-ní reakci soli v alkalickém prostředí a vznikly by převážně hydroxidy kovů 

(resp. chromitan sodný). Lze tedy říci, že více než 99% kovu je solidifikováno 

v matrici. Nižší koncentrace jsou u Cr, který vznikl reakcí chromanu amonného, kdy 

pouze 97% kovu zůstává ve vzorku. 

 

Závěr 

V práci je uvedena příprava materiálů na bázi alkalicky aktivovaného popílku 

Opatovice a směsí popílku s různými solemi těžkých kovů (Zn2+, Cu2+, Cr3+, Cd2+ 

a Pb2+). Materiály připravené alkalickou aktivací popílku vykazují měřitelné vlastnosti 

na rozdíl od některých směsí cementu s těžkými kovy (směs cementu a Zn v podobě 

ZnO, doba tuhnutí je 4dny). Pevnosti (v rámci experimentálních chyb) neklesají 

v časovém horizontu 520-ti dnů a to i za přítomnosti přísady kovů. RTG difrakce 

ukazuje přítomnost dominantní amorfní fáze geopolymeru. Vliv těžkých kovů se 

rovněž neprojevuje na vznik nových krystalických fází. IČ spektroskopie na průnik 

atomů Al do Si-O-Si sítě. NMR spektroskopii v pevné fázi bohužel nepřinesla bližší 

informace o struktuře materiálu. Ze studia lomových ploch vyplývá, že přídavek 

těžkých kovů morfologii geopolymeru nemění. Původní sole těžkých kovů se 

v objemu geopolymeru zhruba rovnoměrně rozptýlily. Byly porovnány hodnoty výluhů 

jednotlivých směsí obsahující sole těžkých kovů a současně byly porovnány 

s hodnotami tří tříd vyluhovatelnosti určených podle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č.383/2001Sb., následně byly tyto hodnoty porovnány s hodnotami 

získanými u směsí cementu s těžkými kovy. Proces využívající odpadní látky, jako je 

popílek resp. sádrovec, za vzniku geopolymerního materiálu poskytuje možnost 

použití ve zpracovávajících odpadních technologiích. Materiály připravené alkalickou 

aktivací popílku jsou perspektivními materiály pro fixaci těžkých kovů. Perspektivnost 

vyplývá ve zpracování těžkého odpadu, kdy matricí je velmi levný materiál a tudíž 

velmi snadno použitelný pro solidifikaci odpadu 
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