
 

 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství  

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití pr ůmyslových odpadních materiál ů pro 

imobilizaci toxických kov ů 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor:        Doležal Miroslav 
Vedoucí bakalá řské práce:      doc. Ing. Vladimír Čablík,Ph.D. 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2009 



 

 
Prohlášení  

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 

60 – školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci 

užít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 
 
 
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval 

samostatně. 

 

 

V Ostravě....................    Podpis.................... 

 



 

Anotace 

 Při čtení této práce se čtenář seznámí s problematikou imobilizace 

toxických kovů. V první části jsou stručně popsány dostupné metody imobilizace 

toxických kovů. Dále se čtenář v textu dočte, jaký je současný stav řešené 

problematiky, ve kterém jsou uvedeny příklady aplikace metod imobilizace 

toxických kovů a v poslední části práce jsem se zaměřil na nové trendy a 

perspektivy imobilizace toxických kovů, kde jsem se zamyslel, jakým směrem by 

se měla problematiky imobilizace toxických kovů ubírat.  

Klíčová slova: imobilizace, nitrifikace, toxický odpad, toxický kov, silicifikace, 

popílek 

 

Annotation 

While reading this work, the reader is familiar with the problem of 

immobilization of toxic metals. The first part briefly describes the available 

methods of immobilisation of toxic metals. Furthermore, the reader read the text, 

what is the current state of tackle, which are examples of methods of 

immobilization of toxic metals in the last part of the work I have focused on new 

trends and prospects for immobilization of toxic metals, which I consider the 

direction should be immobilization of toxic metals problem develops. 
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1. Úvod a cíl práce 

Současný stav životního prostředí je výrazně ovlivněn vznikem řady 

odpadních látek s nebezpečnými vlastnostmi. Sekundární produkty neodmyslitelně 

patří ke každému průmyslovému procesu a obvykle se jim nemůžeme vyhnout. 

Používání produktů ve společnosti také vede k produkci odpadů.   

Efektivní způsoby zneškodňování odpadů se v současné době stávají 

prioritní otázkou ekonomickou i ekologickou, je to zapříčiněno tím, že se produkuje 

obrovské množství látek, které negativně ovlivňují veškerý život, a rok od roku 

produkce těchto škodlivých látek stoupá. Je třeba se zamyslet nad vznikem 

takových technologií, aby se dalo tyto odpadní látky jakkoliv druhotně využít. 

Mezi hlavní metody zpracování odpadů patří fyzikální a chemické způsoby, 

biologické způsoby, tepelné způsoby a skládkování.  

Cílem práce je seznámení a osvětlení problematiky imobilizace toxických 

kovů, popis dostupných metod imobilizace a zamyslet se nad tím, kterým směrem 

by se měla do budoucna tato problematiky zaobírat. 
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2. Dostupné metody imobilizace toxických kov ů 

Mezi dostupné metody imobilizace patří solidifikace a stabilizace.  

Solidifikační metody se dále dělí na: 

1. Eukapsulace: 

• Mikroenkapsulace 

• Makroenkapsulace 

2. Fixace v matrici- používá se pro předměty, kontaminované velmi toxickými 

látkami z důvodu zamezení kontaktu kohokoliv s tímto materiálem. 

3. Vitrifikace 

4. Bitumenace 

5. Cementace 

2.1. Imobilizace 

Cílem imobilizace je minimalizovat míru migrace kontaminantů 

(znečišťujících látek) v prostředí a/nebo snížit úroveň jejich toxicity, tj. změnit nebo 

zlepšit charakteristiky odpadu pro likvidaci. Cílem je snížení toxicity a mobility 

odpadu i zlepšení technických vlastností stabilizovaného materiálu [1]. 

Imobilizace závisí na schopnosti reagující látky vytvořit imobilizovaný 

odpadní produkt, dokonce, i když by odpadní produkt neměl pevnou formu. 

Při těchto procesech se látky adsorbují nebo zachycují do pevné formy. Některé 

z těchto procesů jsou vratné (tj. imobilizované látky se mohou uvolnit) vzhledem 

ke špatnému řízení procesu a následnému smíchání s ostatními druhy odpadů. 

Byly vyvinuty dva typy těchto procesů, běžně se označují jako stabilizace 

a solidifikace [1].  
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2.2. Solidifikace/stabilizace 

Tato metoda umožňuje převést nebezpečné odpady do fyzikálně 

a chemicky stabilní formy, čímž dojde k zlepšení manipulovatelnosti s odpadem 

a k zamezení úniku škodlivých látek do prostředí [2].  

Odpady polotuhé jak anorganického, tak i organického původu jsou 

většinou převedeny do formy pevných bloků s dobrou mechanickou únosností, 

které je následně možné skládkovat. Mezi problematické odpady tohoto typu patří 

i různé druhy odpadních kalů.  

Na obr. 1. můžeme vidět stabilizát, který se odtěžuje ze sanovaných ploch. 

 

 
Obrázek 1: Stabilizace [3] 

 

2.3. Solidifikace 

Pod pojmem solidifikace se obecně označuje přeměna sypkého nebo 

kapalného odpadu na pevný materiál. Solodifikační procesy jsou charakteteristické 

zmenšením povrchu daného odpadu, ale jeho obsah nebezpečných látek 

se přitom nesníží. Snižování toxicity odpadu dochází vytvořením fyzikálních bariér, 

které znemožňují nebo zpomalují transport toxické látky do prostředí. Solodifikací 

dochází k vytvoření pevné matrice ze směsi odpadu, pojiva a případně dalších 

přísad – vzniká pevné, monolitické těleso, čímž dochází k podstatnému snížení 

specifického povrchu upraveného odpadu, přes který vyluhováním dochází 

k přestupu kontaminantů do prostředí [4]. Jak už bylo řečeno, solidifikací dojde 
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k vytvoření pevné matrice ze směsi odpadu, pojiva a dalších přísad. Typy pojiv a 

přísad (aditiv) jsou popsány v následující kapitole. 

2.3.1. Pojiva používaná p ři solidifikaci 

Při solidifikačních procesech se používají jak anorganická, tak i organická 

pojiva, případně jejich kombinace [5]. 

Z anorganických pojiv se velmi často používají pojiva hydraulická, která po 

smíchání s vodou samovolně tuhnou na vzduchu i pod vodou. Do této skupiny 

patří látky na bázi cementu, jako například portlandský a struskoportlandský 

cement, struskové cementy s vysokými sorpčními vlastnostmi a speciální 

rychlovazné cementy. Cement je běžný stavební materiál, míchací zařízení se 

běžně vyrábí a celý proces je levný, zejména v porovnání s jinými způsoby 

zpracování náročnějšími na energii (např. spalování). Nevýhodou je značný nárůst 

objemu odpadu v důsledku přídavku pojiva, poréznost vzniklých produktů a také 

citlivost na přítomnost nečistot ve vysoké koncentraci. Pevná matrice vzniká díky 

hydrataci hlavních krystalických složek portlandského cementu – dikalcium- 

a trikalciumkřemičitanů. Potřebná voda se přidává zvlášť nebo je přítomná 

v samotném odpadu. Při tuhnutí, které probíhá hned po kontaktu cementu 

s vodou, se zvyšuje pH, zmenšuje se měrný povrch a mění se některé další 

chemické vlastnosti směsí. 

Z nehydraulických pojiv, která tuhnou jen na vzduchu, se nejčastěji používá 

jemné bílé vápno a bílý vápenný hydrát [5].  

Puzzolanová pojiva s vysokým obsahem sklotvorného materiálu (oxid 

křemičitý, někdy ve směsi s oxidem hlinitým) netuhnout samovolně, ale pouze 

s přídavkem dalších látek, např. cementem nebo sádrou, které tvoří tuhnoucí 

hydrokřemičitany a hydrohlinitokřemičitany vápenaté [5]. 

V současné době se dost často využívají kombinace různých typů pojiv pro 

solidifikaci tekutých odpadů, kalů, zněčištěných půd, filtračních koláčů a popílků. 
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Portlandský cement ve směsi s popílkem byl použit pro solidifikaci zemin 

znečištěných sloučeninami barya a kadmia a některými typy organických 

sloučenin, jako jsou chlorované uhlovodíky nebo aromáty [6].  

Pro imobilizaci arsenu, berylia, chromu, olova a zinku obsažených v nízkých 

koncentracích byl použit popel s obsahem oxidu, siřičitanu a síranu vápenatého 

a popílek s vodou [7]. 

Portlandským cementem byly také stabilizovany různé typy kalů 

z elektráren, koželužen a keramických závodů [8].  

Při solidifikaci půd obsahujících olovo bylo zjištěno, že nahrazením 

fosforečnanu sodného fosforečnanem vápenatým jako aditiva k cementu došlo 

k výraznému zlepšení imobilizace tohoto kovu [9].  

Směs cementu s vápnem a vysokopecní strusky byla použita pro solidifikaci 

průmyslových odpadů s vysokým obsahem arsenu [10].  

Pro optimalizaci tohoto procesu bylo připraveno deset různých vzorků 

lišících se množstvím a kombinací jednotlivých složek. Testy prokázaly, 

že koncentrace arsenu ve výluhu závisí vedle hodnoty pH i na obsahu vápníku 

v důsledku tvorby málo rozpustné vápenaté soli. Bylo zjištěno, že zvýšení 

množství vápníku snižuje vyluhovatelnost arsenu a další přídavek vápna 

je účinnější než přídavek cementu [5]. 

Pro imobilizaci arsenu, berylia, chromu, olova a zinku obsažených v nízkých 

koncentracích byl použit popel s obsahem oxidu, siřičitanu a síranu vápenatého 

a popílek s vodou [7]. 

Portlandským cementem byly také stabilizovany různé typy kalů 

z elektráren, koželužen a keramických závodů [8].  

Při solidifikaci půd obsahujících olovo bylo zjištěno, že nahrazením 

fosforečnanu sodného fosforečnanem vápenatým jako aditiva k cementu došlo 

k výraznému zlepšení imobilizace tohoto kovu [9].  

Směs cementu s vápnem a vysokopecní strusky byla použita pro solidifikaci 

průmyslových odpadů s vysokým obsahem arsenu [10].  
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Pro optimalizaci tohoto procesu bylo připraveno deset různých vzorků 

lišících se množstvím a kombinací jednotlivých složek. Testy prokázaly, že 

koncentrace arsenu ve výluhu závisí vedle hodnoty pH i na obsahu vápníku 

v důsledku tvorby málo rozpustné vápenaté soli. Bylo zjištěno, že zvýšení 

množství vápníku snižuje vyluhovatelnost arsenu a další přídavek vápna je 

účinnější než přídavek cementu [5]. 

Aplikace organických pojiv je obvykle omezena na speciální typy odpadů, které 

se obtížně zneškodňují chemicky nebo na solidifikaci odpadů radioaktivních [5]. 

Mezi nejčastěji používaná pojiva patří bitumenové (asfaltové) živice, 

kamenouhelné dehty, polyestery, polyolefiny, epoxidy a některé termoplasty. 

Porovnáním vlastností produktů vzniklých solidifikací nebezpečných odpadů za 

puožití pojiva na bázi izokyanátů s produkty, kdy byl jako pojivo použit klasický 

portlandský cement bylo zjištěno, že vyluhovatelnost anorganických kontaminantů 

je v případě použití izokyanátů nižší [11, 12].  

Výhodou je možnost chemické fixace, nízký stupeň permeability, vysoká 

hydrolytická stabilita, odolnost vůči biodegradaci, změnám teploty a počasí, 

necitlivost ke změnám pH a vynikající mechanické a strukturní vlastnosti vzniklého 

produktu [5]. Jako kombinace anorganických a organických pojiv se nejčastěji 

používají polyuretan s cementem, polymerní gely s křemičitany, vápnem a 

cementem a křemelina s cementem a polystyrenem [5]. 

2.3.2. Aditiva používaná p ři solidifikaci/stabilizaci odpad ů 

Pro zlepšení vlastností solidifikátů se k anorganickým pojivům přidávají 

různé typy aditiv, která přispívají k fyzikálně-chemickým interakcím v pevné fázi, 

jejichž výsledkem je tvorba stabilního celku odolnějšího vůči vlivům životního 

prostředí [13]. 

Přídavkem bentonitu s obsahem sodíku se docílí adsorpce organických 

kontaminantů a těžkých kovů a přídavkem křemičitého prachu zase zvyšuje 

pevnost v tlaku vzniklého solidifikátu a snižuje jeho propustnost [14]. 

Vyluhovatelnost je pak mnohem nižší než kdyby se použil samotný portlandský 
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cement a v případě těžkých kovů se jedná až o 70%. Další z poměrně často 

používaných aditiv je hydroxid hlinitý. Pro zneškodňování vod ze zpracování 

uranové rudy je vhodné míchat cement kromě s popílkem nebo kalem také např. 

s oxidem, síranem nebo uhličitanem vápenatým [15]. 

2.4. Stabilizace 

Snižování chemické toxicity odpadu pomocí chemických reakcí mezi 

pojivem a toxickou látkou v odpadu, vedoucí k trvale omezenému vyluhování 

škodlivých látek z odpadu. Nemusí při ní docházet ke zpevňování odpadu [16]. 

Stabilizace se dosáhne smícháním odpadu s reagens (např. jílové částice, 

huminové organické látky, rašelina, aktivní uhlí, oxidační a redukční činidla, 

srážedla) s cílem co nejvíce minimalizovat míru šíření kontaminace z odpadu, 

zlepšit jeho manipulovatelnost na skládce odpadů a také snižovat toxicitu odpadu. 

Aby toho bylo dosaženo, tak by měl proces zahrnovat fyzikálně chemickou 

interakci mezi reagens a příslušným odpadem a nikoli pouhé naředění. 

Mezi fyzikální mechanismy použité při stabilizaci patří: makroenkapsulace, 

mikroenkapsulace, absorpce, adsorpce, srážení a detoxikace. Existuje mnoho 

sorbentů a pojiv pro tyto účely. 

Mezi nejpoužívanější patří: cement, vápno, rozpustné silikáty, organicky 

modifikované jíly nebo vápno, organické polymery, termoplastové materiály. 

2.5. Enkapsulace  

Enkapsulace (zapouzdření) je jednou z metod solidifikace, kdy složky odpadu 

nejsou schopny vytvářet sloučeniny nebo se mísit se solidifikujícím mediem, ale 

médium obaluje částečky odpadu a tím je izoluje od životního prostředí [17].  

Enkapsulace se dále dělí na: 

• Mikroenkapsulace  – částice odpadu jsou mikroskopický velikosti. Po 

smíchání s pojivem dojde k vytvoření homogenní fáze s velmi nízkými 

difusními koeficienty pro polutant. Vzhledem k velmi vysokým měrným 
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povrchům odpadu a pojiva může časem docházet k chemickým interakcím 

mezi pojivem a polutantem [16]. 

Na obr. č. 2. je vidět princip mikroenkapsulace. Je vidět jádro s toxickým 

odpadem, které je obaleno dvěmi enkapsulačními vrstvami. 

 

 
Obrázek 2: Mikroenkapsulace [18] 

 

(Encapsulation Layer 1, 2 – Enkapsulační vrstva 1 a 2) 

(Core materiál – Jaderní materiál) 

 

• Makroenkapsulace –  částice odpadu jsou větší a obalují se nepropustnou 

spojitou matricí. Většinou není tento proces spojen s následnými 

chemickými reakcemi mezi pojivem a odpadem [16]. 

2.6. Vitrifikace 

Zpevňujícím médiem je sklotvorný materiál a jednotlivé atomy odpadu se 

stávají součástí mřížky vznikajícího skla [16].  

Je to jedna z nejlepších metod fixace toxických odpadů. Při tomto procesu 

se ze vstupních surovin tepelným zpracováním vytvoří skelná fáze, která do své 

vlastní struktury váže přítomné škodliviny a snižuje nebo zcela likviduje toxicitu 

zpracovávaného odpadu. Jednoduše, utaví se sklo s obsahem 40-85% odpadů 

(zbytek jsou běžné sklářské suroviny ke korekci chemického složení). Toto sklo 
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se může použít pro výrobu komerčně využitelných výrobků (například materiálů 

používaných ve stavebnictví). V ostatních případech dojde v důsledku pevné 

fixace toxických složek do struktury skelné fáze k tak velkému poklesu toxicity 

produktu (připravené sklo je chemicky velmi odolné a toxické složky se z něho 

prakticky neuvolňují), že výsledný produkt lze již bez problémů uložit na skládku. 

Technologie vitrifikace je klasickou sklářskou technologií a ve většině 

případů se používají běžné sklářské pece s pracovní teplotou mezi 1000 až 

1600°C. Pouze ve speciálních p řípadech (například při fixaci radioaktivních 

odpadů) je nutné použít speciálních elektrických tavicích agregátů [19]. 

Vitrifikace se již v řadě případů běžně používá a s omezováním možnosti 

skládkování neupravených toxických odpadů bude její význam dále stoupat. Jako 

první byla ve velké míře použita pro fixaci radioaktivních odpadů. V USA jsou touto 

metodou fixovány odpady z atomových elektráren a také z výroby atomových 

bomb za druhé světové války před jejich trvalým uložením. Vynikající mechanické 

vlastnosti mají skelně krystalické hmoty připravené z popelů a popílků z tepelných 

elektráren nebo některých strusek [19].  

Po přídavku doplňkových surovin je lze tavit a tvarovat běžnými sklářskými 

postupy a při následném tepelném zpracování vznikají řízenou krystalizací skelně 

krystalické hmoty, které jsou komerčně zajímavé. Nejběžnějším tvarem jsou 

dlaždice, lze však vyrábět také trouby a tvarovky. Podle konečného chemického 

složení a tepelného zpracování vzniká několik typů skelně krystalických hmot, 

které se liší svými vlastnostmi [19]. 

Na obr. č. 3. je znázorněno schéma vitrifikace.  
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Obrázek 3: Schéma vitrifikace [20] 
 

 

2.7. Bitumenace 

Je to rozpouštění odvodněného odpadu v roztaveném bitumenu, po jehož 

ztuhnutí vzniká pevná slitina [16].  

Bitumenace je vhodná pro fixaci kalů, kapalných koncentrátů a také je to 

vhodný způsob pro zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících 

při provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá v odpaření kapaliny a rozmíchání 

suchého zbytku s roztaveným bitumenem nebo s bitumenovou emulzí. Je to horký 

proces, který umožňuje, aby byl odpad před znehybněním zbaven další vody. Díky 

tomu se velmi snižuje objem odpadů i náklady. Bitumen je organická látka (živice) 

podobná asfaltu. Výhody této metody jsou v objemové redukci výsledného 

produktu (redukční faktor cca 2) a jeho nízká vyluhovatelnost ve vodě. Nevýhodou 

tohoto procesu je, že bitumen je potenciálně hořlavý a vyžaduje speciální opatření 
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při zacházení, dále vyšší investiční náklady na zařízení a vyšší náročnost na 

obsluhu zařízení [21]. 

2.8. Cementace 

Cementace je metoda, kde odpad, vodná suspenze kalů nebo zahuštěný 

koncentrát z odparek se za případného přídavku písku a retardačních činidel mísí 

ve vhodném poměru s cementem [22]. 

Jedním z nejčastěji zmiňovaných způsobů stabilizace a solidifikace je 

smíchání odpadu s některým z typů cementových pojiv. Tento způsob úpravy v 

řadě případů nepochybně přináší pozitivní efekt, ale jeho použití by nemělo být 

spojováno s aplikací zjednodušených hodnotících postupů. V praxi se můžeme 

setkat, že je solidifikace cementem nabídnuta jako technologie zpracování odpadů 

bez toho, že by bylo přesně dokladováno, na jakém základě byla tato technologie 

zvolena a bez garance výsledných vlastností solidifikátu. Cementace je vhodná 

především pro anorganické materiály, jako je popílek ze spalovacích procesů a 

odvodněné kaly z čistíren. Provádí se za normální teploty s použitím běžných typů 

zařízení [23]. 

Na obr. č. 4. je vidět namíchaná směs odpadu s cementem. Výsledný 

produkt je stabilní a pojme do sebe relativně velké množství odpadu. 

 

 
Obrázek 4: Cementace [24] 
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2.9. Hodnocení vlastností produkt ů 

Účinnost provedené solidifikace je hodnocena různými analytickými 

metodami umožňujícími upravený odpad charakterizovat jak po stránce fyzikální, 

tak i chemické [13].  

Pomocí různých analytických metod charakterizujeme odpad a dokážeme 

předpovídat, jak se bude chovat při následném skládkování, případně jiném 

využití.  

Z fyzikálních testů jsou důležité zkoušky pevnosti, při kterých se zjišťuje, jak 

bude solidifikát snášet mechanické namáhání způsobené přetížením nebo 

zemními pracemi v místě uložení. Korelace mezi pevností solidifikátu a stupněm 

stabilizace kontaminantů nebyla zjištěna, avšak obecně vyšší pevnost poskytuje 

lepší fyzikální bariéry kontaminantům [5]. 

Test trvanlivosti hodnotí schopnost materiálu vydržet střídání vnějších vlivů, 

jako je mráz a tání nebo vlhnutí a vysychání. Ztráta hmotnosti nebo počet těchto 

cyklů, které materiál vydrží bez poškození, pak svědčí o jeho fyzikální stabilitě[5]. 

Jednou z často testovaných vlastností je propustnost vody, která se u 

solidifikátu pohybuje v rozmezí 10-4-10-8 cm.s-1. Hodnota požadovaná pro odpady 

ukládané pod zem by měla být nižší než 10-5. Pokud kontaminanty přítomné v 

odpadu přecházejí do vody nesnadno, není vysoká propustnost vody zásadní 

problém [25]. 

Nejdůležitější součást analytických metod tvoří vyluhovací zkoušky. Tyto 

testy jsou založené na extrakčních procesech a určují „schopnost" solidifikovaných 

odpadů uvolňovat kontaminanty do prostředí. Jejich podstatou je vystavení 

odpadu působení loužicího média a po zvoleném časovém intervalu následné 

určení obsahu kontaminantů v tomto médiu. Typ použitého loužicího média, počet 

extrakčních cyklů a doba loužení se liší podle zvolené metody, které se dělí do 

čtyř základních skupin: jednorázové, statické, dynamické a modifikované [5].  

 Tyto čtyři základní testy vyluhovatelnosti jsou popsány v následujících 

kapitolách. 
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2.9.1. Jednorázové testy vyluhovatelnosti 

Při jednorázových vyluhovacích testech jsou vzorky podrobeny jednomu 

extrakčnímu cyklu a vzájemně se od sebe liší dobou jeho trvání a použitým 

loužicím médiem. Mezi nejčastěji používaná média patří destilovaná, resp. 

deionizovaná voda, roztok kyseliny octové a vodné roztoky směsi kyselin sírové a 

dusičné, které mají simulovat působení kyselého deště. Tyto testy mohou být 

aplikovány jak na původní, tak na upravený odpad. Výsledky jednotlivých testů 

mohou být značně odlišné a to především díky rozdílným hodnotám pH, které se 

používají pro stanovení. Obecně se vyznačují nízkou vypovídací schopností a 

neměly by být v žádném případě použity pro prognózy dlouhodobé stability 

solidifikátu. Proto se doporučuje kombinovat je s dalšími testy [5]. 

2.9.2. Statické testy vyluhovatelnosti 

V statických testech jsou vzorky solidifikátu ponořeny do loužicího média a 

odběry pro analýzu se provádějí ve stanovených časových intervalech, zpravidla 

několikrát během jednoho roku a pokračuje se v nich obvykle ve 

dvanáctiměsíčních intervalech. Tyto testy lze aplikovat v případech, kdy je odpad 

trvale vystaven kontaktu s podzemní vodou a jejich cílem je odhad dlouhodobé 

odolnosti materiálu [5]. 

2.9.3. Dynamické testy vyluhovatelnosti 

Dynamické testy se snaží napodobit podmínky, kdy jsou solidifikáty trvale 

omývány proudící kapalinou. Loužicí roztoky jsou obnovovány v různých časových 

sekvencích, původní loužicí roztok je nahrazován stále novým a tím je docíleno 

vysokého koncentračního gradientu [5]. 
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2.9.4. Modifikované testy vyluhovatelnosti 

Mezi modifikované testy patří např. sekvenční chemická extrakce určená 

pro odhad tlumicí kapacity, která využívá opakované extrakce se vzrůstající 

kyselostí vyluhovacích roztoků [5]. 

Z instrumentálních metod se k objasnění vnitřní struktury tuhých 

solidifikovaných odpadů (tj. k identifikaci atomů a jednotlivých funkčních skupin) 

a ke studiu fyzikálně chemických dějů, ke kterým dochází v průběhu stabilizace 

a zpevňování, využívá NMR (nukleární magnetická rezonance). Často se aplikuje 

na odpady upravované cementací, protože pomáhá ověřit stupeň polymerace 

vazeb Si-O [5]. 

Aplikace biologických testů umožňuje posoudit potenciální toxicitu 

solidifikačního pojiva a zhodnotit biodegradabilitu matrice zpevněného odpadu. 

Případná destrukce by totiž mohla způsobit průnik kontaminantů do okolí. 

Výsledky těchto testů vypovídají o dlouhodobé stálosti zpracovaného materiálu 

a definují pokles stability pojiva. 

Často se využívají pro organická pojiva jako jsou plasty a asfalty. V případě 

anorganických pojiv, která nepodléhají biologickému rozkladu a jejich nasazení je 

aktuální pouze tehdy, když samotný odpad obsahuje určité procento organických 

látek, je jejich využití omezené [5]. 

Dalším možným využitím je stanovení akutní toxicity výluhů ze 

solidifikovaných těles. Biotesty jsou voleny tak, aby indikátorovými organismy byli 

zástupci druhů žijících ve vodním ekosystému. Zahrnují testy na rybách, 

perloočkách a zelených řasách. V poslední době byly také uvedeny do praxe testy 

BBTT (bakteriální biolumuniscenční testy toxicity). Biotity nemohou v žádném 

případě nahradit klasické postupy používané v analytické chemii, ale přesto lze na 

jejich základě velmi dobře odhadnout potenciální toxicitu pro životní prostředí [5]. 

Mezi solidifikační metody lze zařadit i takové metody stabilizace, kdy jsou 

odpady nejprve odtěženy a po převedení do kašovité konzistence a úpravě ve 

speciálním zařízení uloženy zpět do původního tělesa skládky. 
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2.10. Minerální stabilizace 

 Mezi solidifikační metody lze zařadit i takové metody stabilizace, kdy jsou 

odpady nejprve odtěženy a po převedení do kašovité konzistence a úpravě ve 

speciálním zařízení uloženy zpět do původního tělesa skládky. Po následném 

utuhnutí splňuje solidifikát velmi náročné požadavky (např. na výluhy či 

nepropustnost), přitom odpadá nutnost převozu odpadů na velké vzdálenosti [26]. 

Metoda vychází z poznání, že řada přírodních minerálů obsahuje chemické 

prvky (např. těžké kovy) v sumárních koncentracích, které jsou podle stávajících 

kritérií škodlivé, díky pevné vazbě v krystalické struktuře se ale prakticky 

neuvolňují do okolního prostředí. Vznik obdobných minerálních vazeb lze iniciovat 

uměle. Škodliviny jsou pak pevně krystalochemicky vázány reakcí s 

anorganickými komponenty. Proces probíhá za atmosférických podmínek bez 

energetických vstupů, fixovat lze anorganické a organické látky v plynném, 

kapalném i tuhém stavu [26]. 

Na obr. 5. jde vidět, že vzniklé sloučeniny mají vrstevnatou krystalickou 

strukturu, kde se pevnost vazeb řídí chemickou polaritou likvidovaných škodlivin. 

polární látky (kationty, anionty) vstupují přímo do krystalové mřížky, látky nepolární 

jsou vázány v prostoru mezi strukturními vrstvami. 

 

 
Obrázek 5: Agregáty novotvořených minerálů ve stabilizátu [26] 
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Spolu s fixací, kdy je výrazně omezena vyluhovatelnost škodlivin 

z krystalických minerálních fází, je s využitím speciálních přídavků (např. 

německý Storlith - obr. 5.) možno dosáhnout i zpevnění produktu. V tomto 

případě probíhají vedle tvorby sorbujících fází také hydraulické reakce 

a celkovým výsledkem je kompaktní, betonu podobná směs se zachovanou 

fixační funkcí škodlivin [26]. 

Na obr. 6, 7 a 8. jde vidět, jak se solidifikát vlivem času mění a jak 

je snadno manipulovatelný. 

Fixační a zpevňovací procesy se od sebe fyzikálně liší a mají i různou dobu 

průběhu. Základní fixační reakce probíhají již během míchání směsi a pokračují 

během krystalizace po celou dobu zrání. Zpevňovací proces je mnohem 

pomalejší - částečné tuhnutí trvá několik dní a úplné až několik měsíců 

(v závislosti na teplotě atp.). Při vhodné receptuře si směs díky přebytku 

nenasycených sorbujících fází uchovává stabilizační schopnost i dlouhou dobu 

po utuhnutí [26]. 

 

 

Obrázek 6: Storlith [26] 
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Obrázek 7: Čerstvý solidifikát je snadno manipulovatelný [26] 

 

 

 
Obrázek 8: Solidifikát po 3 hodinách [26] 

 

 

 
Obrázek 9: Laboratorní vzorek stabilizátu  po 7 dnech [26] 
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Pro ověření použitelnosti metod minerální stabilizace k likvidaci ropných kalů 

byla uskutečněna série testů. U preparátu Stormin byla ověřena použitelnost pro 

stabilizaci: 

• anorganických látek  - kationtů (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Co2+, Cd2+), aniontů 

(boráty, chloridy, chromáty, kyanidy, nitráty, nitrity, selenáty, sulfáty, sulfidy) 

• organických látek  (benzol, tetrachlorbenzol, anthracen, 

anthracénkarboxylát, naftalén, fenoly, kresoly) [26].  

Výsledky ukázaly, že metoda minerální stabilizace má značně široké použití, 

neboť ji lze použít od úpravy pitných vod přes čištění odpadních vod a plynů, 

likvidaci kejdy a kalů až po sanaci podzemních vod, budování podzemních 

izolačních i průlinových bariér až po již zmíněnou likvidaci odpadů [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslav Doležal: Využití prům. odp. mat. pro imobilizaci tox. kovů 

2009 19 

3. Současný stav řešené problematiky 

 V následující kapitole se budu věnovat současnému stavu řešené 

problematiky, ve které bude stručně obeznámeno, které metody imobilizace se 

používají a které metody imobilizace jsou aktuální.Následující kapitola popisuje 

příklad aplikace minerální stabilizace. 

3.1. Aplikace minerální stabilizace 

V SRN (Spolková republika Německo) je do praxe zaváděna technologie, při 

níž se využívá solidifikační činidlo Storlith. Optimální míchací poměr se pohybuje 

kolem 40 (Storlith) : 60 (ropné kaly). Již během mísení ztrácí směs původní 

lepivou konzistenci a již po zhruba 10 minutách je získána kašovitá hmota, která 

jde vidět na obr. 6., a kterou lze snadno čerpat a transportovat. Přitom se 

solidifikát, který lze zpětně uložit na skládku, vyznačuje následujícími vlastnostmi: 

• Nízká vyluhovatelnost škodlivin - vznik novotvořených sloučenin zabraňuje 

výluhům škodlivin z produktu. Laboratorní zkoušky prokázaly, že vodný 

výluh pevných vzorků podle DIN 38414 obsahuje škodliviny v podlimitních 

koncentracích. 

• Nízká propustnost - koeficient filtrace činil po 28 dnech 4.10-8, po 90 dnech 

1,1.10-10 m/s. Produkt se tak blíží jílům používaným k těsnění deponií 

a dokonce i některým druhům foliového těsnění. Propustnost je v mnoha 

případech nižší, než požadované parametry pro minerální těsnění. 

• Vysoká pevnost - hydraulické reakce dávají směsi požadovanou pevnost. 

Její hodnota se během tuhnutí zvyšovala z 1,6 po 7 dnech na 7,9 N/mm2 

po 100 dnech s tím, že stabilizovaných hodnot bude dosaženo během 

několika měsíců. Pro srovnání - pevnost běžných betonů se pohybuje 

kolem 10 N/mm2. 
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Mezi hlavní nevýhody patří, že je nutné práce provádět při teplotách nad 

10°C, to znamená, že v zimních m ěsících nelze pracovat. Mezi další nevýhodu by 

se dalo taky považovat, že výsledný solidifikát má po utuhnutí o cca 20 až 30% 

větší objem. 

 Lokalita Celle v Dolním Sasku (SRN) je příkladem praktického použití 

metody stabilizace ropných kalů. V této lokalitě je v otevřené nádrži deponováno 

na 12 000 m3 dehtofenolových odpadů ze zpracování ropy. Po vyhodnocení všech 

technologických variant a provedení laboratorních zkoušek byl zvolen postup 

úplného vytěžení laguny a jejího zpětného následného zaplnění solidifikátem [26]. 

Sanační práce probíhají v t ěchto fázích: 

• poloprovozní zkouška 

• vytěžení ropných kalů a jejich předprava 

• úprava dna skládky  

• výroba stabilizátu a jeho uložení 

Odpady po vytěžení z laguny bagrem jsou uloženy do nádrží, kde jsou 

homogenizovány a zbavovány příměsi velkoobjemového odpadu. V samostatných 

dávkách jsou takto upravené odpady přemístěny do zásobníků a odtud přes hrubé 

síto přepouštěny do míchacího zařízení. Tam se k nim přidává cca 15 % Storlithu, 

čímž dojde ke stabilizaci kalů na dobře manipulovatelný, vzhledem rašelinu 

připomínající polotovar [26].  

Tato hmota je následně deponována na zabezpečené ploše v blízkosti 

skládky do dokončení úpravy dna skládky. 

Po přípravě úložného prostoru je předupravený deponovaný materiál 

homogenizován se zbývajícím množstvím preparátu Storlith. Získaná kašovitá 

směs (obr. 3) je kontinuelně vypouštěna do původní a již upravené skládky [26]. 

Významná je právě využitelnost metody při zneškodňování ropných kalů 

s dehtofenoly, které obsahují široké spektrum nežádoucích látek. 
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3.2. Využití popílkového solidifikátu ze spolovny k omunálního 
odpadu SAKO Brno, A.S. 

 Spalovna komunálních odpadu SAKO Brno, a.s. slouží k energetickému 

využití směsného komunálního odpadu s dodržením veškerých ekologických 

parametrů vyžadovaných právními předpisy z aglomerace města Brna. Při 

spalování odpadu dochází k hmotnostní redukci zhruba na jednu čtvrtinu 

původních hodnot. Škvára jako produkt spalovacího procesu je využitelná ve 

stavebním průmyslu jako rekultivační materiál, zásypový a podsypový materiál 

[27]. 

 Dalšími produkty zbylými po spálení komunálních odpadů jsou popílek 

odloučený z elektrofiltrů za kotli a End-produkt z polosuché vápenné metody 

čištění spalin. Produkce popílku činí cca 2100 t a End-produktu 2500 t ročně při 

spálených 100 000 tunách komunálního odpadu [27].  

 Produkty spalování obsahují nebezpečné látky a dle katalogu odpadů jsou 

také považovány za nebezpečné odpady a to znamená, že i jejich solidifikáty jsou 

považovány za odpad nebezpečný. 

 Solidifikací, kdy se smíchá podle schválené receptury popílek 

s End.produktem, cementem a vodou, přičemž dojde v důsledku fyzikálně-

chemických procesů k eliminaci jeho nebezpečných vlastností a tím je zabráněno 

vyluhování toxických kovů a ostatních nebezpečných složek z produktů čištění 

spalin do životního prostředí. Snahou bylo dosáhnout certifikace solidifikátu jako 

výrobku s využitím v prvním kroku jako stavební materiál polotovar pro budování 

vyrovnávacích a výplňových vrstev do tloušťky 70 cm technických rekultivací 

bývalých i současných skládek komunálního odpadu. 

 Na obr. č. 10. je znázorněn objekt solidifikace spalovny SAKO Brno, A.S. 
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Obrázek 10: Objekt solidifikace [28] 

 

 

 Solidifikát je vyráběn ve spalovně v objektu solidifikace, který je vidět na 

obr. 10. Solidifikát je vyráběn z popílku a End-produktu a jako pojivo byl použit 

cement. Celý proces výroby solidifikátu je plně automatizován a práce obsluhy 

spočívá v naprogramování receptury (množství popílku, End-produktu, cementu, 

množství vody) [27]. 

 Při poloprovozních zkouškách byly počátkem listopadu 2004 připraveny tři 

různé druhy solidifikátu. Při výrobě prvního vzorku byla použita základní receptura 

uplatněná při běžné produkti solidifikátu. Která se vyznačuje dávkou 200 kg 

cementu na 1 m3 hotového výrobku [27]. 

 Dále byla při zkouškách upravována receptura tak, že dávky popílku a End-

produktu byly ponechány a zvyšovala se pouze dávka cementu a to tak, že druhý 

vzorek solidifikátu obsahoval 250 kg cementu na 1 m3 a u třetího vzorku 300 kg 

cementu na 1 m3 výrobku [27]. 

Z hlediska praktických podmínek je vyžadováno zatuhnutí solidifikátu tak, aby 

nejdéle po sedmi dnech zrání byl povrch soudržný, pevný a porůzný. Tato 

podmínka byla splněna u všech vzorků. 

 Po 28 dnech zrání bylo provedeno na zkušebních plochách odvrtání 

zkušebních vzorků ve tvaru válců pro stanovení pevnosti v tlaku prostém. Pro 

využití solidifikátu na uzavírání skládek je požadavek na pevnost v tlaku prostém 

velmi mírný a jako postačující je v podnikové normě stanovena hodnota vyšší než 
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0,3 Mpa. Vzorky z laboratoří vykazovaly pevnost 2,7 Mpa az 3,6 Mpa v závislosti 

na dávce cementu ve vzorku. U vzorků získaných odvrtáním ze zkušebních ploch 

byly tyto hodnoty v rozmezí 2,1 až 2,8 Mpa, opět v závislosti na množství cementu 

[27].  

 Závěrem bych řekl, že pracovníci spalovny společnosti SAKO Brno, a.s. 

spolu s pracovníky firmy Ecointeres Brno s.r.o. prokázali a získali certifikát na 

výrobek z komponent, které byly považovány za nebezpečný odpad.  

3.3. Stabilizace/solidifikace popela a soli ze spal oven odpad ů 
pomocí asfaltového pojiva 

 Oba tyto odpady představují nebezpečné průmyslové odpady, které musí 

být podle zákona před uložením na skládku stabilizovány.  

Na obr. 11 je znázorněno schéma vyvinutého a ověřeného postupu 

stabilizace/solidifikace těchto odpadů, který využívá asfaltového pojiva. Odpadní 

popel obsahoval mimo jiné extrémní množství vyluhovatelného šestimocného 

chrómu a sůl je v podstatě 100% polutant, protože obsah rozpustného podílu 

běžně překračuje 98% [29].  
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Obrázek 11: Koncepce technologického postupu stabilizace/solidifikace popela a soli ze spalovny 

odpadů taveného asfaltového pojiva [29] 
 

 
Z obrázků 12, 13, 14 je vidět, že dosažené hodnoty obsahu celkového 

chromu (u stabilizátů popela), konduktivity a pH (u stabilizátů soli) ve výluzích 

zkušebních těles s vytvořeným asfaltovým povlakem jsou velmi uspokojivé [29]. 
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Obrázek 12: Koncepce technologického postupu stabilizace/solidifikace popela a soli ze spalovny 

odpadů taveného asfaltového pojiva [29] 
 
 

 
Obrázek 13: Závislost konduktivity výluhu stabilizátu soli na obsahu asfaltového pojiva u zkušebních 

těles s asfaltovým povlakem [29] 
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Obrázek 14: Závislost pH výluhu stabilizátu soli na obsahu asfaltového pojiva u zkušebních těles s 

asfaltovým povlakem; limitní hodnota pH ve třídě vychovatelnosti I/II je 6,5 až 8,0 [29] 

 

Z výsledků je zřejmé, že asfaltový povlak představuje dokonalou 

imobilizační bariéru, která zamezí prostupu a tedy i vyluhování jakéhokoliv iontu. 

3.4. Účinnost alkalických aktivátor ů pro imobilizaci barya 
metodou S/S v aluminosilikátových matricích 

 Tato kapitola je zaměřena na imobilizaci barnatých iontů v alkalicky 

aktivovaných matricích. 

V půdním prostředí není baryum příliš mobilní díky tvorbě nerozpustných 

solí. Závisí však na okolních podmínkách, a to především na pH, přítomnosti vody 

a koncentrace uhličitanu vápenatého. Tyhle podmínky mají vliv na tvorbu 

rozpustných forem barnatých sloučenin. Rozpustnost roste v kyselém prostředí a 

v přítomnosti chloridů a dusičnanů. Barnaté ionty jsou velmi dobře absorbovány 

jílovky minerály [30]. 
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Popis metody  

 K imobilizaci barya byly použity dva typy aluminosilikátů: 

• Hnědouhelný popílek z Elektrárny Chvaletice, a.s. 

• Vysokopecní granulovaná struska 

 

Bylo připraveno celkem sedm typů matric o různém složení. Složení 

jednotlivých matric je uvedeno v tab. 1. Uvedené složky byly smíchány s vodou 

tak, aby byla získána optimální konzistence past. Do každé pasty bylo přidáno 5 

různých koncentrací dihydrátu chloridu barnatého [30].  

 

Tabulka 1: Složení matric [30] 

 

 

 Fotografie solidifikátů jsou uvedeny na obr. 15, 16, 17. Na obrázcích jsou 

uvedené vzorky označeny písmeny A až E dle rostoucí koncentrace. Byly také 

připraveny matrice referenční, tj. bez přísady barnaté soli (označeny pouze 

symbolem pro matrici, např. PN) [30]. 
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Obrázek 15: Vzorky solidifikátů [30] 
 

 

Obrázek 16: Vzorky solidifikátů [30] 
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Obrázek 17: Vzorky solidifikátů [30] 

 

 

Pasty tuhly ve formách rozměrů 2x2x10cm dva dny a následně byla z forem 

vyjmuta zkušební tělesa. Po 28 dnech tuhnutí/tvrdnutí za laboratorních podmínek 

byla testována pevnost solidifikátů v tlaku, v tahu za ohybu a vypočtena objemová 

hmotnost těles [30]. 

Po stanovení ztráty sušením drceného solidifikátu byla zbývající drť vzorku 

použita ke zhotovení výluhů [30].  

Shrnutí 

 Byly hledány alternativy pro zabudování barya do aluminosilikátových 

matric a podařilo se připravit matrice, které mají velmi vysokou účinnost 

imobilizovat baryum. Na prvním místě bych zdůraznil vysokou účinnost síranu 

sodného jako aktivátoru a srážecího činidla v matrici popílkové i struskové. Z 

hlediska měření koncentrace barya ve výluhu lze jednoznačně říci, že solidifikát 

lze zařadit do první třídy vyluhovatelnosti. 

Matrice aktivované uhličitanem vápenatým vykazovaly koncentraci barya ve 

výluhu vyšší než při aktivaci síranem sodným, lépe docházelo k imobilizaci u 

struskových matric, hůře u matric popílkových, kde lze účinnost aktivátoru srovnat 

přibližně s účinností aktivátoru hydroxidu sodného. Struskové matrice s aktivací 

uhličitanem sodným jsou pozoruhodné především díky zajímavé struktuře a 

vysokým hodnotám pevností solidifikátů [30].  
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3.5. Vitrifikace popela ze spalování Pb kal ů 

 Tento odpad, který obsahuje 47,3 % Fe2O3, je nutné nějak upravit, kvůli 

vysokému obsahu (37,4 %) toxické sloučeniny PbO.PbBr2. V našem případě je 

odpad vitrifikován. Na zlepšení procesu tavení byly použity přísady SiO2 a Na2O. 

Vitrifikované produkty s obsahem popela ≥  50% a s co nejnižším obsahem Na2O 

se vyznačovaly velmi dobrou chemickou stabilitou. Nejvhodnější složení vsázky se 

skládalo z 50% popela, 35% SiO2 a 15% Na2O. na vyhodnocení stability vitrifikátů 

byl použit test TCLP (Toxic Characteristics Leach Procedure). Kavouras sledoval, 

jaký má vliv chladnutí vitrifikátu na vyluhovatelnost. Zjistil, že odolnost vůči 

vyluhování se zvýšila u vzorků připravených řízenou kristylizací, vitrifikáty chladly 

pomalu na pokojovou teplotu. U vitrifikátů, které chladly z kapalné fáze rychlostí 

1,4 °C/min, byla odolnost v ůči vyluhování značně snížena. Metodou vitrifikace 

popela pocházejícího ze spalování kalů obsahující olovo se zabýval Kavouras [31, 

32]. 
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4. Nové trendy a perspektivy imobilizace toxických 
kovů 

Jako výhodná metoda pro imobilizaci těžkých (toxických) kovů se jeví 

použití geopolymerní matrice. 

4.1. Geopolymery 

Jako geopolymery jsou označovány anorganické polymerní materiály, které 

jsou připravovány polykondenzační reakcí základních hlinito-křemičitanových 

materiálů v zásaditém prostředí za normální teploty a tlaku [33]. Tato reakce se 

označuje jako geopolymerace. 

 Vlastnosti geopolymerních matric při stabilizaci/solidifikaci nebezpečných 

odpadů vykazují výhody oproti současným energeticky náročnějším způsobům 

stabilizace/solidifikace odpadů metodami cementace nebo vitrifikace. 

Pro přípravu geopolymerů byly studovány různé základní materiály, jako 

jsou albit, kaolinit a další typy hlinito-křemičitanových minerálů.  

Schématicky je proces přípravy geopolymeru znázorněn na obr. 12. 

 
Obrázek 18: Příklad syntézy alkalicky  aktivovaných materiálů [34] 

 

Geopolymerací lze také přeměnit řadu odpadních surovin, především 

elektrárenské a teplárenské popílky, na plnohodnotné geopolymerní materiály 

s vysokou pevností, odolností proti ohni, kyselinám a bakteriím [33].  
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Ve srovnání s betonem májí geopolymery značné přednosti  jako: 

• Výrazně vyšší pevnost v tlaku (standardní portlandský cement cca 

30 Mpa, speciálně upravený až 60 Mpa, oproti tomu geopolymer cca 

100 MPa) 

• Značná odolnost vůči ohni a kyselému prostředí 

• Podstatně ekologičtější způsoby výroby 

 Schopnost geopolymerů chemicky vázat odpady se posuzuje výluhovými 

testy. Fyzikální testy na pevnost v tlaku jsou znázorněny na obr. 19., kde je 

srovnání pevnosti v tlaku u geopolymeru a portlandského cementu. 

Na první pohled jsou geopolymery (reaglomerované kameny) nerozeznatelné 

od kamenů přírodních. Svými vlastnostmi geopolymer jednoznačně předčí 

kvality původního nerostu. Nabízí totiž úžasné možnosti modifikací a dosažení 

jedinečných kombinací vlastností, díky nimž materiál přečká tisíciletí. 

Tyto materiály lze označit za materiály šetřící životní prostředí, neboť při 

jejich přípravě je vznik emisí CO2 snížen o více než 50 %. Také vlastnosti 

geopolymerních matric při stabilizaci/solidifikaci nebezpečných a radioaktivních 

odpadů ukazují výhody oproti současným energeticky náročnějším způsobům 

stabilizace/solidifikace odpadů metodami vitrifikace nebo cementace.  

 

 
Obrázek 19: Srovnání pevnosti v tlaku u geopolymeru a portlandského cementu[34] 
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Geopolymerace je s výhledem do budoucna jedna z nejvýhodnějších 

metod, protože se mohou druhotně využívat odpadní suroviny z různých výrobních 

procesů. Z ekologického hlediska je to velice perspektivní metoda využívání 

odpadů. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo nastínit čtenáři problematiku imobilizace 

toxických kovů. Ve své práci jsem popsal některé z imobilizačních metod, v další 

části práce jsem se věnoval současnému stavu řešené problematiky, ve kterém 

jsem sepsal procesy a výzkumy, které byly v oblasti imobilizace toxických kovů 

(odpadů) uskutečněny a jaké byly výsledky těchto postupů. V poslední části práce 

jsem se zaměřil na perspektivní metodu imobilizace toxických kovů.  

Podle mého názoru by se problematika imobilizace toxických kovů měla 

soustředit a klást důraz na vývoj nových metod a postupů, které jsou založeny na 

zabudování toxických kovů do geopolymerních matric, protože tyto matrice jsou 

oproti běžně používaným matricím z hlediska fyzikálních vlastností vyhodnější. 
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