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με αδρανή σαλοθραύζμαηος
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ :Ο γεσπνιπκεξηζκόο απνηειεί έλαλ ππνζρόκελν θιάδν ηεο
έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη παξαπξντόλησλ
πινύζησλ ζε αξγίιην θαη ππξίηην (όπσο ε ηπηάκελε ηέθξα, ην αλαθπθισκέλν
γπαιί θιπ), ηα νπνία κεηαηξέπεη ζε ρξήζηκα πξντόληα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αιθαιηθήο ελεξγνπνίεζεο θαη ηεο ζέξκαλζεο. Η ηπηάκελε ηέθξα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
αζβέζηην θαη πξνέξρεηαη από ηνλ ΑΗΣ Αγίνπ Δεκεηξίνπ. Παξαζθεπάζζεθαλ
θνληάκαηα κε βάζε ηελ ηπηάκελε ηέθξα θαη κε κεξηθή αληηθαηάζηαζε ηεο άκκνπ
από αδξαλή αλαθπθισκέλνπ παινζξαύζκαηνο. Δνθίκηα δηαζηάζεσλ (40x40x160
mm) ειέγρζεθαλ πεηξακαηηθά σο πξνο ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη κε
βάζε ηηο θαιύηεξεο ζπλζέζεηο παξαζθεπάζζεθαλ πιαθίδηα δηαζηάζεσλ
(200x200x25mm). Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πξηζκαηηθά δνθίκηα
πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό θακπηηθήο θαη ζιηπηηθήο αληνρήο, ην δπλακηθό
κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη ην πνξώδεο ζε ειηθίεο 7, 28 θαη 90 εκεξώλ θαζώο θαη
ηε κεηαβνιή όγθνπ γηα ηηο πξώηεο 28 εκέξεο. Έγηλε ,επίζεο παξαηήξεζε ηεο
κηθξνδνκήο κε ζαξσηηθό ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (SEM) ζε ειηθία 28 εκεξώλ.
Τέινο, ηα πιαθίδηα ειέρζεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηαζή ηνπο ζε ηξηβή, ηελ
αληνρή ζε θξνύζε, ηελ θακπηηθή αληνρή θαη ηα θπζηθν-ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.
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ABSTRACT :Geopolymerisation comprises a promising field of research, which
deals with the rich in aluminosilicates solid wastes and by-products (such as fly
ash, recycled glass cullet), which are converted into useful products via alkaline
activation process and heat curing. The fly ash used in this study is a calcareous
one, which is the only type produced in Greece from the combustion of lignite. In
this paper, mixtures of fly ash with glass cullet, deriving from windshields, are
investigated and in particular, the mechanical characteristics and physical
properties of colored mixtures that may be used for the manufacture of precast
products. Four trial mixes were studied experimentally, by forming prismatic
(40x40x160 mm) specimens and small slabs (200x200x25mm). The tests of the
prismatic specimens include the determination of the compressive and flexural
strength, the elastic properties and the porosity at 7-d, 28-d and 90-d age. Volume
deformation measurements were also carried out at 28-d age. The mechanism of
strength development was monitored by using SEM microscopy, X-ray
diffractometer and FTIR spectroscopy. The small slabs were tested in relation to
their resistance to abrasion, impact strength, flexural strength and physicochemical properties.

ΔΙΑΓΩΓΗ
Τα νθέιε από ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ θιίλθεξ ηζηκέληνπ κε
ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά είλαη επξέσο γλσζηά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνλνκίαο
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Glavind, Mathiesen, Nielsen, 2005) θπξίσο ιόγσ ηνπ
ρακεινύ θόζηνπο ησλ παξαπξντόλησλ, ηα νπνία ζπκπιεξώλνπλ ην θιίλθεξ
ηζηκέληνπ πνπ παξάγεηαη από κηα ελεξγνβόξα δηαδηθαζία (Duxson et al, 2007).
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλαπηύρζεθε από ηνλ Davidovits (1991) ε
ελεξγνπνίεζε κε αιθάιηα θπζηθώλ αξγηινππξηηηθώλ πιηθώλ παξαζθεπάδνληαο
πξντόληα κε πνιύ θαιέο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο, ηα γενπνιπκεξή. Σηε
ζπλέρεηα πνιινί εξεπλεηέο παξνπζίαζαλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα από ηελ
εθαξκνγή ηεο αιθαιηθήο ελεξγνπνίεζεο θαη ζε ηερλεηέο θνλίεο όπσο νη ηπηάκελεο
ηέθξεο θαη νη ζθσξίεο αθόκε θαη ζε απηέο κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην
(Provis, van Deventer, 2013) (Provis, 2014) (Palomo et al, 2011) (Chindaprasirt et
al, 2012).Τα γεσπνιπκεξή είλαη αλόξγαλα πνιπκεξή πιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηε
ρεκηθή αληίδξαζε νμεηδίσλ αξγηιηνπ-ππξηηίνπ κε αιθάιηα πνπ δίλνπλ πνιπκεξείο
δεζκνύο Si-O-Al (Davidovits, 1991). Τα ηειηθά πξντόληα απνθηνύλ πνιύ θαιέο
κεραληθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βξνπλ εθαξκνγέο
ζηελ θαηαζθεπή.
Όπσο είλαη γλσζηό, ε ηπηάκελε ηέθξα είλαη έλα ζηεξεό παξαπξντόλ πνπ
πξνέξρεηαη από ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε. Φσξίδεηαη ζε θαηεγνξία F - ρακειήο
πεξηεθηηθόηεηαο ζε αζβέζηην θαη θαηεγνξία C - πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
αζβεζηίν ζύκθσλα κε ην ASTM C618. Η θαηεγνξία C πεξηέρεη ζπρλά νμείδηα
ηνπ αξγηιίνπ θαη ηνπ ππξηηίνπ, εθηόο από άιιεο ελώζεηο, θαη παξνπζηάδεη ηόζν
πνδνιαληθέο όζν θαη ηζηκεληνεηδείο ηδηόηεηεο (Malhotra, 2002). Εηδηθά από ηελ
θαύζε ιηγλίηε, πεξηέρεη ζπλήζσο πεξηζζόηεξν από 10% CaO, ρακειόηεξε

πεξηεθηηθόηεηα ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ, ζε ζύγθξηζε κε απηήλ
θαηεγνξίαο F,αιιά πεξηέρεη επίζεο πςειόηεξεο πνζόηεηεο ζεηηθώλ αιάησλ
θπξίσο κε ηε κνξθή ζεηηθνύ λαηξίνπ (Malhotra, 2002).
Η ηπηάκελε ηέθξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο αζβεζηνύρα ηπηάκελε ηέθξα ιόγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηάο
ηεο ζε αζβέζηην θαη ειεύζεξν αζβέζηην. Σθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα
εμεηαζηεί ε επάξθεηα ηεο ειιεληθήο ηπηάκελεο ηέθξαο θαη ε πηζαλή ρξήζε ηεο,
κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο αιθαιηθήο ελεξγνπνίεζεο, ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα
πιηθά (Papayianni, 2012). Η πξνζζήθε αλαθπθισκέλνπ γπαιηνύ, πνπ πξνέξρεηαη
από παξκπξίδ, είλαη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό πνπ εμεηάζηεθε σο πξνο ηα
κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ αμία.. Τέινο, παξάρζεθαλ θαη
ειέγρζεθαλ πιαθίδηα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά Επξσπατθά Πξόηππα.

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
Οη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: Ιπηάκελε ηέθξα (F) από ηνλ
ΑΗΣ Αγίνπ Δεκεηξίνπ ζηε βόξεηα Ειιάδα, πξόηππε άκκνο θαη αλαθπθισκέλν
γπαιί (G) πνπ πξνέξρεηαη από παξκπξίδ απηνθηλήησλ, πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ,
ππξηηηθό λάηξην, ξεπζηνπνηεηήο, ρξσζηηθέο νπζίεο θαη λεξό. Η ρεκηθή ζύλζεζε
ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (F) θαη ηνπ γπαιηνύ (G) πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε
θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο απνξξόθεζεο, AAS, ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 4511, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1.
Πίνακας 1. Φεκηθή αλάιπζε ηπηάκελεο ηέθξαο θαη παινζξαύζκαηνο
Fly ash
(F)
Glass
cullet (G)

SiO2

Al2O3

CaO

Fe2O3

MgO

SO3

Na2O

K2O

L.o.I.

CaOfree

27.23

13.30

36.38

5.35

3.55

7.48

0.27

0.84

5.56

11.10

73.53

0.79

10.12

0.90

3.58

0.50

9.57

0.22

0.29

-

Τα απνηειέζκαηα από ηε ρεκηθή αλάιπζε δείρλνπλ πςειό πνζνζηό CaO (σο
ζύλνιν) θαη CaOfree ην νπνίν ηαμηλνκεί ηελ ηπηάκελε ηέθξα σο πςειήο
πεξηεθηηθόηεηαο ζε αζβέζηην, ε νπνία δελ πιεξνί ηνπο πθηζηάκελνπο
θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηηο ηέθξεο θαηεγνξίαο C (ASTM C618). Η νξπθηνινγηθή
αλάιπζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο κε πεξίζιαζε αθηίλσλ Φ (XRD) παξνπζηάδεηαη
ζην Σρήκα 1.

τήμα 1: XRD δηάγξακκα of fly ash F; (1) quartz, (2) anhydrite, (3) lime, (4) calcite, (5)
mullite,(6) periclase, (7) feldspars.

Από ηελ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ γπαιηνύ (Πίλαθαο 2), δηαπηζηώζεθε όηη
ππήξμε κεησκέλε πνζόηεηα ιεπηνύ πιηθνύ (κόλν ην 26,51% βξέζεθε λα είλαη
κηθξόηεξν από 4 mm) ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε από άκκν ζε αλαινγία (3/2)
(κέξε γπαιηνύ / κέξε άκκνπ).
Πίνακας 2. Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε γπαιηνύ
Sieve
(mm)

16.0

8.0

6.3

4.0

2.5

1.0

0.5

0.2

0.1

0.063

blind

Pass.(%)

100.0

99.76

97.11

20.15

3.25

1.65

0.91

0.37

0.14

0.04

0.00

Τν δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ αλακίρζεθε πξώηα κε δηάιπκα ππξηηηθνύ
λαηξίνπ θαη λεξό γηα ηελ παξαζθεπή ηεο πγξήο θάζεο (18% δηάιπκα ΝaΟΗ, 18%
δηάιπκα Na2SiO3 θαη 64% λεξό). Όιεο νη ζπλζέζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα
3.
Πίνακας 3. Σπλζέζεηο
Composition constituents, by mass (Kg)
Fresh M/re

Fly ash

Glass
ag/tes

Sand

FA-W

1

-

3

FA

1

-

3

FA100-G

1

1.8

FA90-G pink

0.9**

1.8

Alkaline
solution

Pink
Pig/nt

Pl/zer

-

-

0.80

-

-

1.2

0.50

-

0.01

1.2

0.60

0.1

0.02

0.78*

* Μόλν λεξό (W)
** 10% ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο αληηθαηαζηάζεθε από ρξσζηηθή

Η αλαινγία ηπηάκελεο ηέθξαο/αδξαλή ήηαλ 1:3. Σηηο ζπλζέζεηο FA-W, FA σο
αδξαλή ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν άκκνο. Σηηο ζπλζέζεηο FA100-G, FA90-Gpink έλα
κέξνο ησλ αδξαλώλ αληηθαηαζηάζεθε από αδξαλή γπαιηνύ. Γηα ηελ FA90-Gpink
10% ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο αληηθαηαζηάζεθε κε ρξσζηηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
επηζπκεηνύ ρξώκαηνο. Η πνζόηεηα ηνπ αιθαιηθνύ ελεξγνπνηεηή
πξνζδηνξίζηεθε κε ηε δνθηκή ηεο ηξάπεδαο εμάπισζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
θαηάιιειεο εξγαζηκόηεηαο (11±1 cm).
Παξαζθεπάζζεθαλ δνθίκηα δηαζηάζεσλ (40x40x160) mm, ηα νπνία
δηαηεξήζεθαλ γηα 48 ώξεο ζηνπο 65 °C θαη ζηε ζπλέρεηα μεθαινππώζεθαλ θαη
ζπληεξήζεθαλ ζε ζάιακν κε RH 95 ± 5% θαη 20 °C.
Τέινο, κε βάζε ηε ζύλζεζε FA90-Gpink παξαζθεπάζζεθαλ πιαθίδηα
δηαζηάζεσλ (200x200x25) mm θαη δνθηκάζηεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξσζηηθέο
(tawny pink, cobalt blue and iron black).

τήμα 2: Πιαθίδηα κε ρξσζηηθέο

Έγηλε πξνζδηνξηζκόο ησλ κεραληθώλ αληνρώλ (αληνρή ζε θάκςε θαη ζιίςε) ησλ
δνθηκίσλ ζηηο 7, 28 θαη 90 εκέξεο (EN 196-1). Επίζεο, κε βάζε ηε κέζνδν
RILEM CPC 11.3 πξνζδηνξίζζεθε ην αλνηρηό πνξώδεο ησλ ζπλζέζεσλ. Η
κεηαβνιή όγθνπ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθεθε κέρξη θαη ηηο 28 εκέξεο.
Επηπιένλ, πξνζδηνξίζζεθε ε θακπηηθή αληνρή ησλ πιαθηδίσλ ζηηο 7,28 θαη 90
εκέξεο ζύκθσλα κε ην επξσπατθό πξόηππν EN 1339. Μεηξήζεθε επίζεο ε
αληίζηαζε ζε ηξηβή, ζε θξνύζε, ζε ςύμε-απόςπμε θαζώο θαη ε
πδαηναπνξξνθεηηθόηεηα ησλ ζπλζέζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ ΕΝ 1338.
Τα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνληακάησλ παξνπζηάδνληαη ζηα Σρήκαηα 3
θαη 4.

τήμα 3. Θιηπηηθή αληνρή θνληακάησλ

τήμα 4. Κακπηηθή αληνρή θνληακάησλ

Γεληθά, παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζιηπηηθήο θαη θακπηηθήο αληνρήο ζε όιεο ηηο
ζπλζέζεηο κε ην ρξόλν. Η ζύλζεζε αλαθνξάο (ρσξίο αιθαιηθή ελεξγνπνίεζε)
θηάλεη ηα 6.6 MPa ζηηο 28 εκέξεο. Η πξνζζήθε ηνπ αιθαιηθνύ ελεξγνπνηεηή θαη
ησλ αδξαλώλ παινζξαύζκαηνο δίλεη πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα, εηδηθά ζηηο
πξώηκεο αληνρέο. Σηελ ειηθία ησλ 28 εκεξώλ νη ζπλζέζεηο αγγίδνπλ ηα 15 MPa
κεηά από έιεγρν ζε ζιίςε. Οκνίσο, αύμεζε ηεο αληνρήο παξνπζηάδεηαη ζηνλ
έιεγρν θάκςεο (6-8MPa). H αύμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ηπηάκελεο ηέθξαο θαη ηε δεκηνπξγία αξγηινππξηηηθνύ ηδει (N-A-S-H)
(Papayianni, 2012).Η ζύλζεζε FA100-G δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηε
ζύλζεζε FA90Gpink ζηηο 28 θαη 90 εκέξεο, ιόγσ ηνπ όηη ην 10% ηεο ηπηάκελεο

ηέθξαο αληηθαηαζηάζεθε από ρξσζηηθή, πεξηζζόηεξν πγξό θαη 2% ξεπζηνπνηεηή
ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηάιιειεο εξγαζηκόηεηαο.
Σύκθσλα κε ην Σρήκα 5, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πνξώδνπο ζηηο αιθαιηθά
ελεξγνπνηεκέλεο ζπλζέζεηο, κε ηε κεγαιύηεξε δηαθνξά ζηηο 90 εκέξεο. Η
πξνζζήθε ησλ ρξσζηηθώλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Η κείσζε
απηή ηνπ πνξώδνπο αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ησλ αληνρώλ γηα ηηο ζπλζέζεηο κε
αιθαιηθό δηάιπκα.

τήμα 5. Αλνηρηό πνξώδεο ζπλζέζεσλ

Τα δνθίκηα ρσξίο αιθαιηθό δηάιπκα θαη απηά κε αιθαιηθό
ρσξίο αδξαλή γπαιηνύ παξνπζηάδνπλ κηα κεηαβνιή όγθνπ
ζηαζεξνπνηείηαη κεηά ηηο 7 εκέξεο. Αληίζεηα, ε ζύλζεζε
ελεξγνπνηεηή θαη ην παιόζξαπζκα (FA100-G) ζηαζεξνπνηείηαη
κε ηελ εκθάληζε σζηόζν δηόγθσζεο, πηζαλόλ ιόγσ ηεο
αληίδξαζεο.

τήμα 6. Μεηαβνιή όγθνπ

ελεξγνπνηεηή θαη
πνπ θαίλεηαη λα
κε ηνλ αιθαιηθό
από ηελ 3ε εκέξα
αιθαιηνππξηηηθήο

Τξία πιαθίδηα ειέγρζεθαλ ζύκθσλα κε ην επξσπατθό πξόηππν EN 1338 γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο θακπηηθήο αληνρήο ζε ειηθία 7, 28 θαη 90 εκεξώλ. Τα
απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην Σρήκα 7. Σηηο 28 εκέξεο ε αληνρή αγγίδεη ηα 3.16
MPa (>2.9 ΜPa όξην θαλνληζκνύ).

τήμα 7. Κακπηηθή αληνρή πιαθηδίσλ

Μηα κεηαιιηθή κπάια 700g ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αληνρήο
ζε θξνύζε. Δύν πιαθίδηα ειέγρζεθαλ κε ηελ ίδηα κέζνδν θαη έδσζαλ ην ίδην
απνηέιεζκα. Η κπάια αθέζεθε λα πέζεη από δηάθνξα ύςε κέρξη λα παξαηεξεζεί
ξεγκάησζε ησλ πιαθηδίσλ (ΕΝ 1338). Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα
4.
Πίνακας 4. Απνηειέζκαηα αληνρήο ζε θξνύζε
Ύςνο (cm)

10

20

30

40

50

Sample 1

-

-

-

-

fracture

Sample 2

-

-

-

-

fracture

Πξνζδηνξίζζεθε ε πδαηναπνξξνθεηηθόηεηα δύν δνθηκίσλ ζύκθσλα κε ην
επξσπαηθό πξόηππν ΕΝ 1339. Μεηά ηε βύζηζε ησλ πιαθηδίσλ ζε λεξό βξύζεο γηα
ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο, ηα δνθίκηα δπγίζηεθαλ θαη μεξάλζεθαλ ζε θνύξλν ζηνπο
105 ± 5 ºC γηα ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο. Έπεηηα, δπγίζηεθαλ μαλά θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.
Πίνακας 5. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ πδαηναπνξξνθεηηθόηεηαο
Weight (g)

After immersion

After drying

(%)

Sample 1

2112.56

1839.005

14.88

Sample 2

2127.635

1894.72

12.29

Καη ηα δύν πιαθίδηα μεπέξαζαλ ην 6% ζε απνξξνθεηηθόηεηα, πνπ είλαη ην όξην ηνπ
θαλνληζκνύ. Η αληίζηαζε ζε ηξηβή κεηξήζεθε ζύκθσλα κε ηνλ ΕΝ 1338, κε ηε ρξήζε
νξγάλνπ πνπ πεξηέρεη θνξνύλδην ζε δηάκεηξν F80 ζύκθσλα κε ην ISO 8486-1.Τα
απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6 θαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ ζηνλ πίλαθα 7.
Πίνακας 6. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ αληίζηαζεο ζε ηξηβή
Sp/m
en

1a

Measurement of the
groove (mm)
Right

Middle

Left

19.1

18.8

17.9

Mean
value

18.6

Corr.
result

Final
mean
value.

18.9
19.9

1b

21.0

20.7

19.8

20.5

20.8

Πίνακας 7. Όξηα θαλνληζκνύ γηα αληίζηαζε ζε ηξηβή
Class

Marking

1

F

No performance measured

3

H

≤ 23 mm

4

I

≤ 20 mm

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε ζύλζεζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 4 (19.9 mm < 20 mm
όξην).
Γηα ηνπο θύθινπο ςύμεο απόςπμεο (ΕΝ 1338), έλα δνθίκην δπγίζηεθε (2087.45 g) θαη
ηνπνζεηήζεθε ζε ζάιακν γηα 6 εβδνκάδεο (πεξίπνπ 30 θύθινη). Έπεηηα, δπγίζηεθε μαλά
(2027.96 g).
(L) ε απώιεηα κάδαο αλά κνλάδα επηθάλεηαο,
(M) ε κάδα ηνπ πιηθνύ κεηά ηνπο 28 ζε θηιά,
(A) ε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα
Τν απνηέιεζκα ηνπ ηεζη δίλεηαη παξαθάησ.
L= 0.059/(4* 10-4) = 1.48 kg/m2 (>0.5Kg/m2)
Δελ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο καθξνζθνπηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαθηδίνπ, ζε αληίζεζε
κε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ (Σρήκα 8).

τήμα 8. Πιαθίδην πξηλ θαη κεηά ηνπο θύθινπο ςύμεο-απόςπμεο

Σηα Σρήκαηα 9 θαη 10 δίλνληαη νη εηθόλεο από ην ζαξσηηθό κηθξνζθόπην γηα ηηο
ζπλζέζεηο F-W θαη FA90-Gpink ζηηο 28 εκέξεο.

A
B
C

τήμα 9. Εηθόλα SEM (F-W)
Spectrum
(F-W)
Spectrum
1
Spectrum
3
Spectrum
(FA90Gpink)
Spectrum
1
Spectrum
2

τήμα 10. Εηθόλα SEM (FA90-Gpink)

In
stats.

Na

Mg

Al

Si

S

K

Ca

Fe

Yes

0.72

10.38

9.99

16.16

17.21

0.40

43.84

2.76

Yes

0.59

8.63

9.51

19.07

13.48

0.65

46.37

1.72

In
stats.

Na

Mg

Al

Si

S

K

Ca

Fe

Yes

8.26

6.12

7.62

31.35

4.83

0.89

35.16

5.76

Yes

7.55

2.52

4.58

56.65

3.89

0.28

22.80

1.73

Όπσο θαίλεηαη από ην Σρήκα 10, ην ηδει ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (A) είλαη ε
ζπλδεηηθή θνλία κεηαμύ ηεο άκκνπ (B) θαη ησλ αδξαλώλ ηνπ γπαιηνύ (C). Η
δηεπηθάλεηα κεηαμύ ηνπ ηδει θαη ηνπ θόθθνπ ηεο άκκνπ παξνπζηάδεη κηα
ραιαξόηεηα κε πηζαλή ηελ εκθάληζε ξσγκώλ. Αληίζεηα, αλάκεζα ζηελ ηπηάκελε
ηέθξα θαη ην αδξαλέο ηνπ γπαιηνύ ππάξρεη θαιή ζπλάθεηα. Η πεξηνρή C ηνπ
γπαιηνύ πεξηέρεη θπξίσο ππξίηην, αζβέζηην θαη λάηξην ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα
όπσο θαίλεηαη ζην Spectrum 2. Σπγθξηηηθά κε ην Spectrum 1, είλαη εκθαλέο όηη ην
γπαιί έρεη ππνζηεί κηα κεξηθή δηαιπηνπνίεζε ηνπ ππξηηίνπ (Drosou, 2012). Τα
ίδηα ζηνηρεία βξέζεθαλ πεξηκεηξηθά ηνπ ηδει ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (region ASpectrum 1). Επηπιένλ, ηα ηόληα ππξηηίνπ θαη λαηξίνπ είλαη δηαζέζηκα θαη από ηνλ
αιθαιηθό ελεξγνπνηεηή. Οκνίσο, ν ιόγνο Si/Ca (~0.9) ηνπ άκνξθνπ ηδει θηάλεη
έλα πςειόηεξν επίπεδν από ηνλ ιόγν Si/Ca (~0.4) ηεο απιά ελπδαησκέλεο
ηπηάκελεο ηέθξαο, FA-W (Spectrum 1 and 3 in Figure 2). Τέινο, ν ιόγνο Na/Al,
πνπ ζηε ζύλζεζε FA-W είλαη πεξίπνπ 0.1, ζην άκνξθν ηδει απμάλεη ζην 1.01,
θπξίσο ιόγσ ηνπ δηαζέζηκνπ λαηξίνπ από ην αιθαιηθό δηάιπκα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ο κεραληζκόο ηεο αιθαιηθήο ελεξγνπνίεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
αληνρώλ θαη βειηηώλεη ηηο πξώηκεο αληνρέο ησλ ζπλζέζεσλ. Ωζηόζν, ε αύμεζε
ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζπλερίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ιόγσ ηνπ
πδξαπιηθνύ ραξαθηήξα ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (CaOf 11.1% w/w). Η πξνζζήθε
αδξαλώλ παινζξαύζκαηνο θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα ζηελ αύμεζε ησλ
αληνρώλ θαη ζηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ πιηθνύ. Η αιθαιηθώο ελεξγνπνηεκέλε
ηπηάκελε ηέθξα κε αδξαλή γπαιηνύ θηάλεη ηα 15 ΜPa ζηηο 28 εκέξεο, ελώ ε
ζύλζεζε κε λεξό ηα 8 MPa. Η κεηαβνιή όγθνπ ησλ ζπλζέζεσλ κε αιθαιηθό
δηάιπκα ζηαζεξνπνηείηαη έσο ηηο 7 εκέξεο θαη είλαη κηθξόηεξα ηνπ 3%.
Επηπιένλ, ηα πιαθίδηα πνπ παξάρζεθαλ κε βάζε ηε ζύλζεζε κε αιθαιηθό
ελεξγνπνηεηή θαη πξνζζήθε ρξσζηηθήο, αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζε
θάκςε, θξνύζε θαη ηξηβή. Οη θύθινη ςύμεο απόςπμεο θαίλεηαη λα κελ
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ, σζηόζν ε ηηκή ήηαλ εθηόο
νξίνπ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, κπνξεί λα εθηηκεζεί όηη
πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα
παξαρζνύλ κε ηελ αιθαιηθή ελεξγνπνίεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο.
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