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Περίληψη 

Τα ανόργανα πολυμερή ή γεωπολυμερή αποτελούν μια νέα κατηγορία δομικών υλικών τα οποία 

παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες, συγκρινόμενα με τα συμβατικά δομικά υλικά, όπως ταχεία 

ανάπτυξη αντοχών και ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον. Η διεργασία του γεωπολυμερισμού 

περιλαμβάνει την αντίδραση μιας αργιλοπυριτικής πρώτης ύλης και ενός πυριτικού διαλύματος σε 

αλκαλικό περιβάλλον και την ωρίμανση του μίγματος σε θερμοκρασία 60-80 
o
C [1]. Η παραπάνω 

διαδικασία παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως είναι η αξιοποίηση βιομηχανικών 

παραπροϊόντων, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των 

εκπομπών CO2 [2].  

Αντικείμενο της εργασίας είναι η σύνθεση ελαφροβαρών γεωπολυμερών ιπτάμενης τέφρας που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμομονωτικά και ηχομονωτικά δομικά στοιχεία. Για την αύξηση 

του πορώδους και τη μείωση της πυκνότητας προστέθηκαν στο αρχικό μίγμα μικρές ποσότητες Al και 

Si. Τα στοιχεία αυτά αντιδρούν σε αλκαλικό περιβάλλον απελευθερώνοντας αέριο υδρογόνο 

σύμφωνα με την αντίδραση: xH2O + Me (Si or Al) → 0.5xH2 + Me(OH)x [3,4]. Στα πλαίσια της 

εργασίας μελετήθηκε η επίδραση των συνθηκών γεωπολυμερισμού και του ποσοστού προσθήκης Al 

και Si, στις αντοχές θλίψης και την πυκνότητα των τελικών προϊόντων. Σκόνες μεταλλικού Al και Si 

προστέθηκαν στο αρχικό μίγμα σε ποσοστά 0.01-0.1 % κ.β. και 0.05-0.15 % κ.β, αντίστοιχα. Τα 

δείγματα παρασκευάστηκαν με λόγους R/Al=0.80-1.20 (R: Na ή K) και Na/(Na+K)=0.0-1.0. Για να 

καταγραφεί η συνδυαστική επίδραση των παραπάνω παραμέτρων και να καθορισθούν οι βέλτιστες 

συνθήκες σύνθεσης, χρησιμοποιήθηκε το πολυπαραγοντικό μοντέλο σχεδιασμού πειραμάτων 

Taguchi. Τέλος, η ορυκτολογική σύσταση και η μικροδομή των τελικών προϊόντων εξετάστηκε με 

Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). 

Όπως προέκυψε, η αύξηση των ποσοστών προσθήκης Al και Si προκαλεί αύξηση του πορώδους και 

μείωση της πυκνότητας των τελικών προϊόντων,  με αντίστοιχη μείωση των μηχανικών αντοχών. Οι 

μηχανικές αντοχές των γεωπολυμερών επηρεάζονται σημαντικά και από τον λόγο R/Al, ενώ η 

επίδραση του λόγου Na/Na+K φαίνεται να είναι περιορισμένη.  
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