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Tämän kokeellisen kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia kahden erityyppisen tuhkamateriaalin, sidosaineena 

toimivan masuunikuonan ja näiden yhdistelmien soveltuvuutta geopolymeerien raaka-aineeksi sen jälkeen, kun 

tuhkamateriaaleista on ensin poistettu vesiliukoiset komponentit pesemällä ne eri tavoin toteutetuin pesuvaihein. 

Kyseisiä pestyjä näytteitä verrataan tulosten tarkastelussa referenssinäytteisiin, joita ei ole pesty. 

 

Työssä tutkitut tuhkat olivat yhdyskuntajätteen polttolaitoksen pohjakuona (GD#5) ja rikinpoiston lopputuote 

(GD#2). Geopolymerisointi toteutetaan, koska yleisesti näissä suurissa määrin syntyvissä teollisuuden 

jätemateriaaleissa suurina pitoisuuksina olevat raskasmetallit ja suolat tekevät niistä ympäristölle haitallisia. 

Geopolymerisoimalla näitä jätemateriaaleja voitaisiin käyttää hyödyksi sekä samalla pyrittäisiin vähentämään 

raskasmetallien liukoisuutta ympäristöön. Työssä pyrittiin siis selvittämään, miten hyvin näytteet lujittuvat pesun, eli 

haitallisten vesiliukoisten komponenttien poistamisen, jälkeen. Saaduista tuloksista pystyttiin myös havaitsemaan 

liukenevatko geopolymeerien ehdottomat rakennusaineet pois, eli lujittuvatko näytteet ollenkaan pesuvaiheen 

jälkeen. 

 

Työn suoritukseen kuului kaksi päävaihetta. Ensimmäinen vaihe oli laboratoriotyöt, joka tarkoitti näytteiden 

valmistusvaihetta. Aluksi toteutettiin pesuvaihe pesemällä tuhkaa joko 1- tai 2-vaiheisesti eri 

neste/kiintoainesuhteella, jonka jälkeen suodatettiin pesuvesi pois. Pestyyn tuhkamassaan sekoitettiin käytetystä 

tuhkamateriaalista riippuen yhdestä kahteen eri aktivaattoria, täytettiin muotit seoksella ja annettiin näytteiden 

kovettua tilassa, missä oli tasainen huoneenlämpötila ja vakaa ilmankosteus. Näytteistä mitattiin puristuslujuudet 3, 

7 ja 28 vuorokauden lujittumisen jälkeen. Toinen vaihe oli saatujen tulosten käsittely ja kirjallisuuskatsauksen 

tekeminen. 

 

Saaduista lujuustuloksista saatiin selville reseptikohtaiset puristuslujuuden arvot. Tässä kandidaatintyössä saavutetut 

tärkeimmät tulokset olivat GD#5:n kohdalla se, että ilman sidosainetta tuhkan havaittiin pesun jälkeen olevan erittäin 

haurasta ja heikkoa, eli pesty eikä edes pesemätön GD#5 yksistään soveltunut geopolymerisoinnin raaka-aineeksi. 

GD#2:n tulosten perusteella voitiin päätellä, että pesuprosessi ei sovellu tälle tuhkalle, koska pesun jälkeen tuhka 

lujittui hieman eli pesu heikensi tuhkan työstettävyyttä. Työssä tarkasteltiin myös eroja 1- ja 2-vaiheisten pesujen 

tuloksissa. Pääsääntöisesti 2-vaiheisen pesun lujuustulokset olivat hieman parempia 1-vaiheisiin pesuihin verrattuna. 

Toisaalta yksivaiheiset pesuprosessit ovat helpompia ja nopeampia toteuttaa sekä niiden kohdalla puhutaan 

pienemmistä vesimääristä. Poikkeuksena 2-vaiheisen pesun paremmuuteen on tuhkamateriaali GD#5:n 

lujuustulokset, jonka kohdalla kyseisen pesun läpikäyneet näytteet olivat lujuustuloksiltaan jonkin verran 

yksivaiheisia pesuja huonompia. Masuunikuonan käyttö sidosaineena paransi tuloksia huomattavasti verrattuna 

pelkkään tuhkamateriaalin geopolymerisoimiseen. Tämän kandidaatintyön tuloksia voidaan yleisesti hyödyntää 

kyseisten tuhkamateriaalien, masuunikuonan ja näiden yhdistelmien geopolymerisoinnin tutkimuksessa. 
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Abstract 

 

 

 

The objective of this thesis was to study the possibility to use two different kind of industrial waste materials 

(desulphurization product GD#2 and municipal solid waste incinerator bottom ash GD#5) as a raw material in 

geopolymerisation. 

 

Both ash types include a lot of harmful substances such as heavy metals, sulphates and chlorides which can decrease 

the hardening of the geopolymer structure. The aim was to research the possibility to wash these harmful substances 

from the raw materials and study whether the strength properties are better or not. Both ash types were 

geopolymerized with and without blast furnace slag, which was used as a co-binder in these tests.  

 

The research was done in two stages. The first stage contained the washing and geopolymerisation of ash materials 

according to different recipes and the definition of compression strengths of the samples after the 3, 7 and 28 days 

curing time. The second stage was the handling of obtained results and the doing of the literature part of the work. 

 

The washing stage included either 1- or 2-step washing method with liquid-to-solid ratio of 2 or 5. Then the washed 

ashes were filtered and the activator (1 and/or 2) were mixed with the filtered ash (with or without blast furnace slag) 

according to different recipes. The cubic moulds were filled with the paste and the samples were allowed to cure in 

constant humidity and room temperature. 

 

The most important results achieved in this thesis were that the both ash materials need the co-binder material (blast 

furnace slag) to improve strength properties. According to the results the wash process is not suitable for GD#2 

because the workability decreased after washing process. When comparing the strength results after 1- and 2-step 

washing methods, the 2-step method improved the results a bit. On the other hand, the 1-step washing processes is 

easier and quicker to execute and consumes lower amount of water. One exception with the results was with GD#5, 

which had not higher strength results after 2-step washing process. 

 

The results of this candidate work can be generally utilized in the study of the geopolymerisation of the ash materials 

in question, blast furnace slag and these combinations. 
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1 JOHDANTO 

 

Teollisuudessa syntyy runsaasti erilaisia kiinteitä jätemateriaaleja, jotka sisältävät suurina 

pitoisuuksina haitallisia komponentteja, kuten raskasmetalleja ja suoloja. Nämä 

komponentit tekevät jätteistä vaarallista, koska ympäristöön päästessään nämä 

jätemateriaalit aiheuttavat erilaisia ympäristöongelmia, esimerkiksi metallien 

liukenemista. Tämä ei ole kestävän kehityksen mukaista, joten jätteitä 

geopolymerisoimalla pyritään näiden raskasmetallien liukoisuutta ympäristöön 

vähentämään. (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007) Tässä työssä pyritään poistamaan 

vesiliukoisia komponentteja pesemällä tuhkia vedellä ja selvittämään lujittuvatko näytteet 

paremmin pesun jälkeen kuin ennen vesipesua. 

Geopolymerisoimalla jätemateriaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi betoninkaltaisissa 

tuotteissa (van Deventer J.S.J. et al., 2006). Kyseinen tekniikka myös säästäisi jätteiden 

käsittely- ja kierrätyskustannuksia, joka olisi tärkeä askel kohti laajempaa kestävän 

kehityksen tehostumista eri teollisuuden sektoreilla. On kuitenkin huomioitava, että 

teollisuusjätteillä on usein vaihteleva kemiallinen koostumus, joten tasalaatuisten 

geopolymeerien tuotanto jätemateriaaleista on haastavaa. (Komnitsas K. & Zaharaki D., 

2007) 

Vaikka panostus geopolymeerisynteesin tutkimiseen ja reaktiomekanismien 

identifiointiin on viime vuosina kasvanut, on saatu vain vähän edistystä aikaan kaivos- ja 

metallurgiateollisuuden jätteiden (esimerkiksi erilaiset tuhkat ja kuonat) kaupallista 

hyödyntämistä ajatellen (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007). Myös vasta viime aikoina 

geopolymeerien ominaisuuksista on saatu tarkempaa tietoa ja tällöin niiden on havaittu 

osoittavan huomattavaa kemikaalista ja termistä vakautta (van Deventer J.S.J. et al., 

2006). Lisäksi nykyisin yleisesti käytössä olevalla portlandsementillä on vakaa asema 

rakennusteollisuudessa johtuen geopolymeereissä käytettyjen raaka-aineiden 

monimutkaisesta luonteesta ja teollisuudenalojen alhaisesta kiinnostuksen tasosta tätä 

uutta tekniikkaa kohtaan (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007).  
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Tämän kokeellisen kandidaatintyön aiheena oli ’vesiliukoisten komponenttien poisto 

tuhkasta’. Työn tavoitteena oli saada lisää tietoa siitä, vaikuttavatko suuret suolojen 

määrät geopolymeerien lujittumiseen. Tämä toteutettiin tutkimalla kahden erityyppisen 

tuhkamateriaalin, masuunikuonan ja näiden yhdistelmien soveltuvuutta geopolymeerien 

raaka-aineeksi sen jälkeen, kun tuhkamateriaaleista on ensin poistettu vesiliukoiset, 

haitalliset komponentit pesemällä ne eri tavoin toteutetuin pesuvaihein. Tässä työssä 

tarkasteltiin pesun vaikutusta lujuusmittausten tuloksiin käytetyistä materiaaleista 

muodostetuilla geopolymeereillä. 

Valmistettujen geopolymeerien lujuuksia arvioitiin 3, 7 ja 28 vuorokauden jälkeen. 

Tuloksista nähtiin, miten hyvin näytteet lujittuivat pesun jälkeen ja liukenevatko 

geopolymeerien ehdottomasti tarpeelliset rakennusaineet pois eli lujittuivatko näytteet 

ollenkaan. Lisäksi lujuudet mitattiin referenssinäytteistä, joiden tuhkaa ei esipesty ennen 

geopolymerisointia, jolloin pesun vaikutuksista saatiin tietoa vertaamalla pestyjen 

näytteiden lujuustuloksia referensseihin. Tulosten perusteella voitiin myös arvioida 

pesuvaiheen vaikutusta eri materiaalien ja materiaalien yhdistelmien 

kovettumisvaiheeseen ja saatuihin lujuustuloksiin. Tässä työssä ei keskitytty 

taivutuslujuuksiin eikä liukoisuuskokeisiin. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Yleistä 

Eri teollisuudenaloilla syntyy kiinteitä jätejakeita ja muita prosessijätteitä erittäin suuret 

määrät (esimerkiksi erilaiset tuhkat, kuonat, hiekat ja pölyt), jotka voidaan yleisesti 

luetella ympäristölle vaarallisiksi. Näiden syntyvien materiaalien käsittely ja 

hävittäminen ilman oikeanlaisia toimenpiteitä aiheuttavat vakavia ympäristöhaittoja 

esimerkiksi maaperään ja vesistöihin. Tämän vuoksi uudenlaisia 

ympäristöystävällisempiä ja yleisesti hyväksyttäviä kierrättämistoimenpiteitä on ryhdytty 

kehittämään suurille jätemäärille sekä lisäämään niiden hyödyntämistä uusien tuotteiden 

tuotannossa. (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007) 

Kuonien, joilla on korkea kalsium-pitoisuus, alkaliaktivointi (eli aktivointi emäksisellä 

liuoksella) on ollut monien tutkimusten keskipisteenä viimeisten 65 vuoden ajan ja näiden 

tutkimusten tuloksina kehitellyt tuotteet ovatkin olleet laajan mittakaavan käytössä 

rakentamisessa Itä-Euroopassa. Alkaliaktivoitujen tuhkien hyötykäyttöä ja/tai 

käyttämistä muiden jätteiden sitomiseen on tutkittu vähemmän, ja vasta lähivuosina on 

alettu osoittamaan merkittävää kiinnostusta tätä tutkimusaihetta kohtaan. (van Deventer 

J.S.J. et al., 2006) 

Geopolymerisaation hyväksyminen teollisuuden toimesta olisi kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaista. Tätä hyväksymisprosessia voitaisiin vauhdittaa erinäisillä 

vaatimusten kiristystoimenpiteillä liittyen ongelmiin, jotka koskevat luvanvaraisia 

kasvihuonepäästöjen määriä ja kyseisten päästöjen kontrollointia. Tästä esimerkkejä olisi 

Kioton pöytäkirjan ratifiointi tai kasvihuonepäästöjä vapauttavien materiaalien 

verottaminen. (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007) 

Verrattuna yleisimpään käytössä olevaan sementtityyppiin, portlandsementtiin (”OPC”), 

voidaan todeta, että kierrätetyistä teollisuusjätteistä tuotettujen geopolymeeristen 

sementtien tai epäorgaanisten polymeeristen sementtien tuotanto tarvitsisi noin 60% 

vähemmän energiaa ja näiden laajamittainen käyttö vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 

sementti- ja betoniteollisuudessa jopa 80% (Zhang Z. et al., 2014; Komnitsas K. & 

Zaharaki D., 2007). Myös kierrätettyjen materiaalien käyttö vähentäisi luonnollisesti 

raaka-aineiden käyttöä ja siitä aiheutuvia kuluja ja ympäristörasituksia.  
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2.2 Geopolymeerit 

 

”Geopolymeerit” on yleinen termi, joka kuvaa laajaa kirjoa erilaisia epäorgaanisia ja 

komposiittisia polymeerimateriaaleja (Benito P. et al., 2013; van Deventer J.S.J. et al., 

2006). Näiden materiaalien tuotannon raaka-aineet voivat olla osaksi joko luonnollisia 

mineraaleja (alumiinisilikaatit) tai erilaisia, pääsääntöisesti pii- ja alumiinipitoisia 

teollisuusjätteitä (kuten erilaiset tuhkat ja kuonat) (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007). 

Uusien tuotteiden kehitys ja valmistus perustuen erilaisten teollisuusjätteiden 

käyttämiseen geopolymeerien raaka-aineena säästäisi resursseja ja luonnonvaroja sekä 

pienentäisi eri teollisuudenalojen aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia (Ferone 

C. et al., 2013). 

Näillä valmistetuilla betonimaisilla, alumiinisilikaattisilla polymeerimateriaaleilla on 

erinomaiset fysikaaliset ja kemikaaliset ominaisuudet, joille on olemassa monenlaisia 

erilaisia sovelluksia ja käyttökohteita. Näihin sovelluksiin lukeutuu muun muassa 

elementtirakenteet ja muut elementit, teiden päällystebetoni ja muut betonituotteet sekä 

erilaiset lämpöä kestävät keraamiset materiaalit ja tulta kestävät komposiitit. Vastaavia 

käyttökohteita voidaan löytää esimerkiksi rakennuksista, lentokoneista, laivoista sekä 

ydinvoimateollisuudesta. Listaa voidaan jatkaa myös myrkyllisten, vaarallisten ja/tai 

radioaktiivisten jätteiden sitomis- ja stabilisointisovellutuksilla. (van Deventer J.S.J. et 

al., 2006; Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007)  
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2.3 Geopolymerisaatio 

 

Geopolymerisaatio on eksoterminen prosessi, joka tapahtuu alhaisessa 

huoneenlämpötilassa tai siitä hieman korkeammassa lämpötilassa (Komnitsas K. & 

Zaharaki D., 2007; Ferone C. et al., 2013). Kyseinen synteesi tapahtuu kiinteän 

alumiinisilikaattijauheen ja väkevöidyn alkalimetallisilikaatin tai hydroksidiliuoksen 

välisellä reaktiolla (van Deventer J.S.J. et al., 2006). 

Yleisesti geopolymeerit valmistetaan lisäämällä kiinteään alumiinisilikaattipitoiseen 

materiaaliin alkaliliuosta, joka aktivoi raaka-aineen ja saa pii- ja alumiini-ionit 

liukenemaan. Näin pii ja alumiini muodostavat korkeasti emäksisissä olosuhteissa uuden 

kolmiulotteisen, lujan rakenteen jakamalla happiatomit keskenään (Kuva 1). Toisin 

sanoen idea on siis muuttaa puolijähmeä (semi-solid) jätemateriaali itseliimautuvaksi 

(adhesive) kiinteäksi materiaaliksi. (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007) 

Kuva 1. Geopolymeerireaktio (Kiventerä, 2016). 

Tässä prosessissa alkalinen (emäksinen) aktivointiliuos reagoi kiinteän 

alumiinisilikaattipitoisen lähteen kanssa, josta seuraa seoksen kovettuminen jopa 

minuuteissa. Näin tuotetuilla materiaaleilla on tunnetusti erittäin nopea varhaislujuuden 

kehittyminen. Geopolymerisaatioreaktion raaka-aineiksi soveltuvat materiaalit, joilla on 

runsaasti reaktiivisia pii- ja alumiini-ioneja, kuten tässäkin työssä käytetty tuhka ja 

sidosaineena toiminut kuona. Nämä oksidit käyvät prosessissa läpi liukenemis-, 

uudelleenjärjestäytymis- ja kovettumisvaiheet muodostaen lopulta geopolymeereille 

ominaisen rakenteen. (van Deventer J.S.J. et al., 2006)  
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Geopolymeerien valmistuksessa läsnä oleva vesi ja sen jälkikäteinen haihduttaminen ovat 

suuressa roolissa puhuttaessa halkeilemattomien geopolymeerien valmistuksesta. On 

todettu, että nopeaa kuivumista kovettumisprosessin aikana tulisi välttää ja alhaista 

suhteellista ilmankosteutta (esimerkiksi 30 %) vastaavasti suosia, jotta valmistettu 

materiaali säilyisi mahdollisimman hyvin ehjänä. (Komnitsas K. & Zaharaki D., 2007) 

Pii- ja alumiinipitoisten jätteiden käsittelyssä geopolymerisaatio voidaan luokitella 

ympäristöystävälliseksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi stabilointitekniikaksi 

vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi, eteenpäin. Tämä rakenne kykenee tehokkaasti 

stabilisoimaan vaaralliset jätteet, jotka sisältävät esimerkiksi elohopeaa, lyijyä tai sinkkiä 

ikään kuin sitoen ne tämän ristikkorakenteen sisään. Näin haitallisten metallien 

liukeneminen ympäristöön vähenee. Nämä materiaalit ovat syntetisoitu laajasta 

materiaalien kirjosta, jossa on mukana myös kierrätettyjä resursseja ja mineraalijätteitä, 

joka monessa suhteessa vähentää energiantarvetta ja ympäristön rasitusta geopolymeerien 

tuotannon eri vaiheissa. Tämä tekniikka myös vähentäisi haitallisten kiinteiden jätteiden 

aiheuttamia ympäristöongelmia. (Benito P. et al., 2013)  



11 

3 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

Tässä kokeellisessa kandidaatintyössä tutkittiin kahden tuhkamateriaalin eli 

yhdyskuntajätteen polttolaitoksen pohjakuonan (GD#5) ja rikinpoiston lopputuotteen 

(GD#2) geopolymerisointia. Jatkossa näistä materiaaleista käytetään yleisnimitystä 

tuhka. Masuunikuonaa (Finnsementti, KJ-400), joka on raakaraudan valmistuksen 

sivutuote, käytettiin osassa kokeita reaktiivisena alumiinisilikaattimateriaalina, toisin 

sanoen sidosaineena. Seuraavassa taulukossa on esitettynä tuhkien kemialliset 

koostumukset. Geopolymerisoinnin onnistumisen kannalta merkittävimpien 

komponenttien osuudet ovat alleviivattuina taulukon vasemmassa reunassa sekä korkeina 

pitoisuuksina materiaalin lujittumista mahdollisesti heikentävät komponentit oikeassa 

reunassa (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Tuhkamateriaalien GD#2 ja GD#5 kemialliset koostumukset taulukoituna. 

                Kemiallinen 

                   koostumus 

Tuhka                      [%]                                          

tyyppi

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO P2O5 TiO2 SO3 Cl

GD#2 10,5 47,5 17,8 5,7 1,7 1,8 2,2 0,7 0,8 4,5 0,1

GD#5 16,7 39,5 11,4 12,8 3,3 1,5 2,2 1,6 1,8 2,6 0,5
 

Valmistetut geopolymeerit sisälsivät joko masuunikuonaa, GD#2:sta, GD#5:sta, 

GD#2:sta sekä masuunikuonaa tai GD#5:sta sekä masuunikuonaa. Havainnollistava 

esitys työn eri vaiheista geopolymeerin osalta esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 2). 

Työn lopussa on taulukoituna jokaista näyte-erää vastaavat reseptit (Liite 1). Näytteisiin 

lisättiin vastaavien reseptien mukaan tuhkan geopolymerisointivaiheessa pienet määrät 

yhtä tai kahta aktivaattoriliuosta sekä tarvittaessa huoneenlämpöistä deionisoitua vettä. 

Graafiset esitykset reseptikohtaisista kovettumisajan jälkeisistä (keskimäärin kolmen 

näytteen keskiarvoina määritetyistä) lujuustuloksista ovat esillä työn seuraavassa osassa 

eli ’tulosten tarkastelu’ -osiossa (Kuvat 8-11). Puristuslujuuden arvo 0 MPa kertoo, että 

näytteet hajosivat jo muotista poistettaessa. 
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Kuva 2. Geopolymeeri kovettumisajan jälkeen muotissaan, muotista poistettuna, 

pussitettuna sekä lujuusmittauksen jälkeen. Kuvissa voi esiintyä eri reseptin näytteitä. 

Työssä käytetyt aktivaattoriliuokset olivat Geosil-54217 ja 50 m-% NaOH (50-

massaprosenttinen natriumhydroksidiliuos). Mainittakoon, että aktivaattorit Geosil ja 

NaOH ovat testattuja ja toimiviksi todettuja, joten tässä työssä käytettiin vain näitä. 

Tässä kandidaatintyössä valmistettiin geopolymeerejä samalla periaatteella, mutta 

valmistusreseptit ja pesuprosessin suoritustapa vaihtelivat. Pesuvaiheet toteutettiin eri 

vesimäärillä, joita olivat 2:1, 5:1 tai 2-vaiheisella 2:1 -suhteella punnittuun tuhkan 

määrään nähden. Huomioitavaa on, että 2-vaiheinen 2:1 -pesu tarkoittaa, että sama seos 

pestiin kahteen kertaan 1:1 suhteessa uudella vesiannoksella, jolloin pesuun käytetyn 

veden vedenkokonaismäärä oli kaksinkertainen.  

Pesua ei suoritettu referenssinäytteille eikä masuunikuonalle, muuten tuhka pestiin 

huoneenlämpöisellä ja deionisoidulla vedellä. Kyseiset referenssinäytteet toimivat 

tulosten tarkasteluvaiheessa pohjina, johon pestyjä näytteitä vertaillaan (Liite 1). Eli jos 

geopolymeeri sisältää masuunikuonaa, lisättiin se vasta pesun ja suodatuksen jälkeen 

geopolymerisointivaiheessa aktivaattoriliuosten kanssa käsiteltävän tuhkan sekaan. 
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Pesuprosessi toteutettiin niin, että ensin punnittiin reseptin mukainen tuhka ja 

huoneenlämpöinen deionisoitu vesi sopivassa suhteessa, jonka jälkeen näiden seosta 

sekoitettiin KENWOODin ’Major Titanium’ -yleiskoneen 2-teholla 30 minuutin ajan 

(Kuva 3, vasemmalla). Pesuprosessi oli kaikille näytteille sama. Pesuvaiheen vesi 

punnittiin ja otettiin myös talteen myöhempiä analyysejä varten, josta saataisiin tietoa, 

mitä aineita liukeni pesuveteen ja miten veden määrä vaikutti materiaaleista liuenneiden 

komponenttien määriin. Tästä saadut tulokset eivät olleet tämän työn kannalta oleellista. 

 

Kuva 3. Vasemmalla pesuun käytetty yleiskone ja oikealla pestyn seoksen suodatuspiste. 

Työn kokeellinen vaihe alkoi sillä, että ensin tehtiin kosteusmittaukset erikseen GD#2 ja 

GD#5 jätteille reseptien määritystä varten. Eli tuhka pestiin erikseen, jonka jälkeen ne 

suodatettiin ja punnittiin. Lopuksi näytteet vietiin noin 60 °C asteiseen uuniin kuivumaan 

noin 24 tunnin ajaksi, jonka jälkeen massa punnittiin ja hävitettiin. 
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Tässä työssä suodatus toteutettiin jokaisen suodatusvaiheen kohdalla samalla tavalla. Eli 

pestyt seokset (kaikki muut paitsi referenssinäytteet) suodatettiin alle 2 µm 

suodatinpaperin läpi (Kuva 3, oikealla). Suodatettu seos kaavittiin suodatuspaperilta 

valmiiksi punnittuun astiaan, jolloin saatiin selville seoksen massa suodatuksen jälkeen 

(Kuva 4, vasemmalla). 

 

Kuva 4. Vasemmalla seos kesken suodatuksen ja oikealla seos geopolymerisoinnin 

jälkeen. 

Geopolymerisointi suoritettiin niin, että ensin punnittiin kiintoaine sekä yhtä tai kahta 

aktivaattoriliuosta ja sekoitettiin ne keskenään. Huomioitavaa oli, että GD#5:sta sisältäviä 

näytteitä sekoitettiin 15 minuuttia ja muita 10 minuutin ajan sekä erikseen merkityt GD#2 

näytteet jauhettiin minuutin ajan ennen geopolymerisointia (Liite 1). Aktivoitumista 

helpottavaa huoneenlämpöistä deionisoitua vettä punnittiin ja lisättiin tarpeen mukaan, 

jotta saavutettiin hyvä materiaalin työstettävyys. 
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Seuraava vaihe oli muottien täyttö valmistetulla seoksella (Kuva 4, oikealla). Muotit 

täytettiin yksi kerrallaan niin, että ensin muotti täytettiin puoliksi, jonka jälkeen muottia 

tärytettiin huolellisesti noin 15 sekuntia. Tämän jälkeen muotti täytettiin loppuun asti ja 

tärytettiin vielä noin 15 sekuntia. Tärytyksen idea on pakottaa seoksessa olevat ilmakuplat 

pintaan ja mahdollisimman hyvin pois, jolloin ne eivät jäisi kovettuvan näytteen sisälle 

heikentämään sen rakennetta ja lujuusominaisuuksia. Tärytykseen käytettiin työssä 

’Vortex-Genie 2’ -pyörresekoitinta ja kyseisen laitteen täyttä tehoa. Täyttö-tärytys -suhde 

oli sama jokaiselle näytteelle. 

Tämän jälkeen selvästi merkityt näytteet vietiin kuivumaan ja kovettumaan tilaan, missä 

oli tasainen huoneenlämpötila ja vakaa ilmankosteus. Materiaalilla on korkea 

varhaisvaiheen lujittuminen, jonka vuoksi lujuudet mitataan 3, 7 ja 28 vuorokauden 

kovettumisen jälkeen (Kuva 5). Materiaali lujittuu tästä vielä edelleen, mutta 

lujittumistuloksien tarkastelu 28 vuorokauden ajalta on standardin mukainen menetelmä. 

Näytteissä ei pääasiallisesti ole ulkoisesti havaittavia eroja 3, 7 ja 28 vuorokauden välillä. 

 

Kuva 5. Eräitä työssä geopolymerisoituja näytteitä ennen lujuuskokeiden suorittamista. 
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Ennen varsinaisten lujuusanalyysin tekoa geopolymeerit otettiin pois muoteistaan, niiden 

halkaisija ja korkeus mitattiin ja ne numeroitiin tarkasti tuloksien käsittelyä varten. 

Näytteet myös pussitettiin, jotta ne eivät hajotessaan leviäisi ympäriinsä laitteen 

puristaessa niitä murtumispisteeseen asti. Lujuusanalyysit suoritettiin Konetekniikan 

pajalla ’Zwick Z100’ -koestuskoneella (Kuva 6). 

 

Kuva 6. Vasemmalla koestuskone ja oikealla näyte juuri ennen lujuuden määritystä. 

Näytteiden hajoamisesta kyettiin havaitsemaan jo suuntaa-antavia lujuuksia, jolloin luja 

näyte jäi suhteellisen isoiksi paloiksi pussiin ja pehmeä tai muuten heikko näyte mureni 

täysin (Kuva 7). Kuitenkin tarkemmista lujuusanalyysituloksissa kiinnostava tieto oli, 

missä tietyssä puristusvoiman pisteessä näytteet olivat hajonneet. 
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Tämän kyseisen pisteen voiman F arvo saatiin Newtoneissa [N], joka haluttiin muuttaa 

paineen p arvoksi eli megapascaleiksi [MPa; N/mm^2]. Tämä on se paine, missä 

lieriömäinen näyte rikkoontui, eli paine minkä voima aiheuttaa kohdistuessaan tietyn 

kokoiselle pinta-alalle. Näytteiden halkaisijat d [mm] olivat tiedossa, joten 

geopolymeerien pinta-alat A [mm^2] selvitettiin tiedon A=π*(d/2)^2 avulla. Haluttu 

paineen arvo saatiin jakolaskulla p=F/A. 

 

Kuva 7. Erilaisia geopolymeerejä lujuusmittauksen jälkeen. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Pesun vaikutuksia geopolymeerien lujittumiseen 28 vuorokauden sisällä 

geopolymeroinnista pystyttiin tarkastelemaan, kun verrattiin pestyjä näytteitä 

pesemättömiin referenssinäytteisiin. Nämä referenssit ovat vasemmalta katsottuna 

kunkin graafisen esityksen ensimmäiset kolme pystypalkkia (Kuvat 8-11). Kuvien 

reseptikohtaisista kovettumisajan jälkeisistä (keskimäärin kolmen näytteen keskiarvoina 

määritetyistä) lujuustuloksista nähdään pesun vaikutukset geopolymerisaatioon. 

Puristuslujuuden arvo 0 MPa kertoo, että näytteet hajosivat jo muotista poistettaessa. 

Työn tulosten perusteella tuhkamateriaali GD#5 (yhdyskuntajätteen pohjakuona) lujittui 

heikosti sekä ilman pesuvaihetta, että toteutettujen pesujen jälkeen. Tämä materiaali ei 

siis yksistään sovellu geopolymeerien raaka-aineeksi. Valmistettujen geopolymeerien 

keskimääräiset puristuslujuudet jäivät alle 2 MPa:iin kaikilla näytteillä, ja reilusti alle sen 

pestyillä näytteillä (Kuva 8). Ilmeisesti pesuvaihe poistaa tuhkasta haitallisten 

komponenttien (Cl- ja SO3) lisäksi reaktiivisia komponentteja (pii, alumiini ja kalsium), 

jolloin puristuslujuus on heikompi pesun jälkeen. Samoin käy myös GD#2:lla. 

Huomion arvoista on, että GD#5:n lujuus näytti heikkenevän siinäkin suhteessa, kun 

verrataan 7 ja 28 vuorokauden lujuuksia keskenään. Lujuuden huononeminen pidemmällä 

kovettumisajalla voi johtua näytteen sisällä tapahtuvasta ei-toivotusta reaktiosta, joka 

heikentää rakennetta. Huomataan myös, että 5:1 pesussa saavutettiin korkeimmat 

lujuustulokset pesujen osalta jokaisessa mittausvaiheessa, erityisesti silloin, mitä 

pitempään näytteiden annettiin lujittua (Kuva 8). 
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Kuva 8. GD#5:sta sisältävien näytteiden puristuslujuuksien keskiarvot 3, 7 ja 28 

vuorokauden kovettumisen jälkeen. 

Kun GD#5:en sekaan lisättiin sidosaineeksi masuunikuonaa, lujittuivat geopolymeerit 

huomattavasti paremmin. Tällöin niin referenssinäytteet kuin pestyt näytteet ylsivät 

keskimäärin 9 MPa:n lujuuksiin, joista pestyt näytteet pääsivät vielä hieman korkeampiin 

tuloksiin, erityisesti 2-vaiheisen 2:1 pesuvaiheen jälkeen. Pesu näyttäisi parantavan 

jossain määrin lujittumista (Kuva 9). 

Tämän yhdistelmän tapauksessa 2-vaiheisessa 2:1 pesussa päästiin 28 vuorokauden 

näytteillä korkeimpiin lujuustuloksiin pestyjen näytteiden osalta. Nämä näytteet sekä 5:1 

pestyt lujittuivat edelleen, kun verrataan 7 ja 28 vuorokauden näytteitä keskenään, 

toisinkuin 2:1 pestyt näytteet, jotka heikkenivät 7 vuorokauden tuloksista takaisin 3 

vuorokauden lujuuksien tasolle. Toisaalta 5:1 pestyt näytteet olivat jo 3 vuorokauden 

kohdalla yhtä lujia kuin 28 vuorokauden mittauksissa (Kuva 9). 
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Kuva 9. GD#5:sta sekä masuunikuonaa sisältävien näytteiden puristuslujuuksien 

keskiarvot 3, 7 ja 28 vuorokauden kovettumisen jälkeen. 

Kun tehdään vastaavanlainen tarkastelu GD#2:n (rikinpoiston lopputuotteen) osalta, niin 

voidaan todeta, etteivät pesuprosessit soveltuneet tälle tuhkalle ollenkaan. Kun 

referenssinäytteillä päästiin 7 ja 28 vuorokauden näytteiden osalta vastaavasti 

keskimäärin reilun 10 ja 13 MPa:n lukemiin, niin jokaisen pesuvaiheen läpikäyneet 

näytteet jäivät alle yhden MPa:n, pois lukien 7 päivän lujuudet 2:1 pesulla, jolla 

saavutettiin pestyjen näytteiden piikki: 2 MPa (Kuva 10). 

Verrattaessa 1- ja 2-vaiheisten pesujen tuloksia, huomataan tulosten tasaisesti heikot 

lujuudet. Erityisesti 2:1 pesun osalta näytteet rikkoutuivat jo muotista poistettaessa, mutta 

7 vuorokauden näytteistä saatiin, vastoin odotuksia, pestyjen näytteiden huipputulos. 

Muuten 5:1 ja 2-vaiheisen 2:1 pesun osalta tulokset olivat heikkoja ja joka mittauskerralla 

samanlaisia, eikä lujuuksien välillä ollut juuri mainittavaa eroa (Kuva 10). 
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Kuva 10. GD#2:sta sisältävien näytteiden puristuslujuuksien keskiarvot 3, 7 ja 28 

vuorokauden kovettumisen jälkeen. 

Viimeisenä tarkastelun kohteena ovat GD#2:n ja masuunikuonan yhdistelmänä 

muodostetut geopolymeerit, joiden osalta saavutettiin koko työn laajuudelta korkeimmat 

yksittäiset sekä vastaavasti keskimääräiset puristuslujuuksien arvot. Ainoastaan 2:1 

pestyt näytteet eivät lujittuneet joka mittauskerralla korkeampiin arvoihin, muuten 

lujuudet kasvoivat selvään huippuunsa mitä pidempään näytteiden annettiin lujittua. 

Erityisesti referenssinäytteiden sekä 2-vaiheisen 2:1 pesun 28 vuorokauden lujuudet 

(yksittäin noin 20 MPa ja keskimäärin noin 18 ja 17 MPa:n lujuudet) olivat huomattavaa 

vaihtelua aiempien yhdistelmien suhteellisen alhaisiin lujuustuloksiin. Yleisesti 

referenssinäytteet ja pestyt näytteet pääsivät samoihin lujuustuloksiin, pois lukien 2:1 

pesun tulokset, jotka jäivät juuri pelkästä masuunikuonasta muodostettujen 

referenssinäytteiden yläpuolelle (Kuva 11). 

Kuten tuli esille, 2:1 pesun lujuudet eivät yltäneet 5:1 ja 2-vaiheisen 2:1 pesujen 

lujuuksien tasolle. Muutenkin 2-vaiheinen 2:1 pesun lujuudet olivat joka mittauskerralla 

vastaavia 5:1 pestyjen geopolymeerien lujuuksia korkeampia, erityisesti 7 ja 28 

vuorokauden osalta (Kuva 11). 
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Kuva 11. GD#2:sta sekä masuunikuonaa sisältävien näytteiden puristuslujuuksien 

keskiarvot 3, 7 ja 28 vuorokauden kovettumisen jälkeen. 

Yleisesti voidaan todeta, että suhteessa referenssinäytteisiin, niin 2-vaiheinen pesu 

pienemmällä vesimäärällä tuotti jokaisella eri tuhkan sekä tuhkan ja masuunikuonan 

yhdistelmän kohdalla suuremmat lujuustulokset kuin yksittäinen pesu suuremmalla 

vesimäärällä. 

Saatujen tulosten luotettavuuteen liittyy suuresti seoksen tärytysvaiheen onnistuminen. 

Vaikka tärytys suoritettiinkin huolellisesti, niin silti on mahdotonta saada kaikkia 

ilmakuplia pois seoksesta. Eteenkin, jos massa alkoi jähmettyä, eli työstettävyys alkoi 

kärsiä, jo ennen kuin kaikkia näytteitä ehdittiin muotittamaan. Huomioitavaa on, että 

tällöin myös reseptissä on säätämisen varaa. 

Näytteiden annettiin kovettua tilassa, jossa oli tasainen huoneenlämpötila ja 

ilmankosteus. Näytteitä ei peitetty millään eikä niitä liikuteltu 28 vuorokauden jakson 

aikana. Tässä vaiheessa saatuihin tuloksiin vaikutti vahvasti se, että ilman suhteellinen 

kosteus saattoi olla turhan korkea optimiolosuhteita ajatellen. 

  

7,86

2,6
5

8,9 9,819,54

4,06
6,34

9,86
13,01

17,95

3,94 3,8

14,15
16,73

0

5

10

15

20

25

GD#2 +
masuunikuona (ref.)

Masuunikuona
(ref.)

GD#2 + masuuni-
kuona (2:1)

GD#2 + masuuni-
kuona (5:1)

GD#2 +
masuunikuona (2-

vaiheinen 2:1)

P
u

ri
st

u
sl

u
ju

u
ks

ie
n

 k
a.

 (
M

P
a)

Kovettumisaika (vrk)

3 7 28



23 

 

Myös koestuskone tuotti virhettä selvästi muutaman näytteen kohdalla. Erityisesti, jos 

testattava geopolymeeri oli rakenteeltaan liian heikko tai pehmeä, niin lujuusanalyysi ei 

onnistunut. Huomioitavaa on, että tuloksissa onkin käytetty niin monen näytteen 

keskiarvoa kuin oli mahdollista mitata, jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja. 

Tämä tarkoittaa, että lujuustuloksina on käytetty keskimäärin 3 näytteen keskiarvoa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Työssä saavutetut yksittäiset puristuslujuuksien arvot vaihtelivat alle yhdestä MPa:sta 

kahteenkymmeneen MPa:iin. Nämä korkeimmat lujuudet olivat GD#2:n sekä 

masuunikuonan yhdistelmällä (tarkemmin referenssinäytteillä sekä 2-vaiheisen 2:1 pesun 

läpi käyneillä näytteillä). Yksittäin GD#2 ja GD#5 saavuttivat tasaisia ja huomattavan 

heikkoja tuloksia joka vaiheessa. GD#5:n sekä masuunikuonan yhdistelmän pesut 

saavuttivat referenssinäytteisiin nähden tasaisen samanarvoisia lujuustuloksia. 

Masuunikuonan käyttö sidosaineena paransi siis tuloksia huomattavasti verrattuna 

pelkkään tuhkamateriaalin geopolymerisoimiseen. Tämän kandidaatintyön tuloksia 

voidaan yleisesti hyödyntää kyseisten tuhkamateriaalien, masuunikuonan ja näiden 

yhdistelmien geopolymerisoinnin tutkimuksessa. 

Tärkeimmät tulokset olivat GD#5:n kohdalla se, että ilman sidosainetta tuhkan havaittiin 

pesun jälkeen olevan erittäin haurasta ja heikkoa, eli pesty eikä edes pesemätön GD#5 

yksistään soveltunut geopolymerisoinnin raaka-aineeksi. Jos pelkkää GD#5:sta vielä 

työstetään, niin jatkossa pitäisi aktivaattorin määrää vähentää 

geopolymerointiprosessissa, jolloin seos ei olisi niin juoksevaa ja voitaisiin kokeilla 

jauhatusta tämänkin kohdalla (Liite 1). Reseptien optimointi on siis erittäin tärkeää. 

Saatujen tulosten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että GD#5 yksinkertaisesti vaatii 

kuonan sidosaineeksi, eli se ei yksistään sovellu geopolymerisoinnin raaka-aineeksi. 

Lisäksi GD#5 kaltaisesta tuhkasta valmistettujen geopolymeerien on havaittu menettävän 

lujuuttaan pidemmällä kovettumisajalla johtuen ei-toivotuista reaktioista rakenteen 

sisällä (Verbinnen B. et al., 2016). Työn tulosten perusteella tuhkan pesu isommalla 

vesimäärällä tai 2-vaiheisella pesulla paransi lujittumista eikä lujuuden heikkenemistä 

havaittu 7 ja 28 vuorokauden kovettumisaikojen välillä.  
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GD#2:n tulosten perusteella voitiin päätellä, että pesuprosessi ei sovellu tälle tuhkalle, 

koska pesun jälkeen tuhka lujittui eli pesu heikensi tuhkan työstettävyyttä. Työssä 

tarkasteltiin myös eroja 1- ja 2-vaiheisten pesujen tuloksissa. Pääsääntöisesti 2-vaiheisen 

pesun lujuustulokset olivat hieman parempia 1-vaiheisiin pesuihin verrattuna.  

Poikkeuksena 2-vaiheisen pesun paremmuuteen on tuhkamateriaali GD#5:n 

lujuustulokset, jonka kohdalla kyseisen pesun läpikäyneet näytteet olivat 

lujuustuloksiltaan jonkin verran yksivaiheisia pesuja huonompia. Toisaalta 2-vaiheinen 

pesu aiheuttaa suuremmat kustannukset kuluttaen reilusti enemmän aikaa, energiaa ja 

vettä kuin 1-vaiheinen pesu. 

Muutenkin veden käytöstä pesuvaiheessa tulee varmasti (suuremmassa mittakaavassa) 

huomioida se, että tuhkassa suurina määrinä olevat vesiliukoiset ja haitalliset aineet 

liukenevat pesun yhteydessä pesuveteen, jolloin pesuvesikin itsessäänkin vaatisi 

jonkinlaista jatkokäsittelyä. Myöskin, mitä tarkemmin tuhkasta halutaan nämä aineet 

hävittää, sitä useampi vaiheinen pesu tulisi varmastikin suorittaa tai käyttää vastaavasti 

suurempia vesimääriä pesun yhteydessä, joka siis lisäisi veden käyttöä. Nämä asiat tulisi 

ottaa huomioon taloudellisen kannattavuuden optimoinnissa pesuprosessin suhteen; eli 

mahdollisimman pienillä vesimäärillä haluttaisiin mahdollisimman suuret poisliuenneet 

ainemäärät. (Colangelo F. et al., 2012) 

Yleisesti tulosten merkitys tieteellisestä näkökulmasta on suuri ja vesipesu auttaa 

ymmärtämään suolojen merkitystä geopolymerisoinnissa, mutta pesu ei paranna 

geopolymeerien lujuuksia ja pesun ohessa syntyy jätevesiä, joten sitä ei ole käytännössä 

järkevää toteuttaa teollisessa mittakaavassa. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tulevaisuudessa geopolymerisaatio tulee varmasti tarjoamaan toteuttamiskelpoisen ja 

pitkäkestoisen ratkaisun mineraaleja käsittelevien teollisuuden alojen yhteen suurimmista 

ja tärkeimmistä ongelmista; eli suurissa määrin syntyvien jätemäärien käsittelyyn ja 

hyödyntämiseen. 

Tässä kokeellisessa kandidaatintyössä testattiin vesiliukoisten komponenttien vaikutusta 

tuhkan lujittumiseen eri tavoin toteutettujen pesujen avulla. Tulosten osalta päästiin  

0 – 20 MPa lujuuksiin, jotka eivät aivan yltäneet esimerkiksi yleisessä käytössä olevan 

betonin (noin 20 – 80 MPa) tasolle. Vaikka lujuudet jäivät heikoiksi, saatiin kokeista 

arvokasta tietoa kahden eri tuhkatyypin sekä näiden ja sidosaineena toimineen 

masuunikuonan yhdistelmien käyttäytymisestä geopolymerisoinnissa erilaisten 

pesuprosessien jälkeen. Voidaan siis todeta, että tutkittavaa ja kokeiltavaa eri 

yhdistelmien toimivuuden saralla riittää, sekä geopolymeereistä tullaan vielä kuulemaan 

laajemmassa mittakaavassa. 

Näiden jätemateriaaleista muodostettujen geopolymeeristen tuotteiden sovelluskohteet 

ovat pääasiassa keskittyneet, mutta eivät rajoittuneet, rakennusteollisuuden pariin, missä 

näiden materiaalien kestävyys, lujuus ja tulenkestävyys tuovat monia etuja 

tavanomaisesti käytettyihin materiaaleihin nähden. Kyseisten materiaalien suorituskyky 

on vähintäänkin verrattavissa monessa suhteessa yleisimpään sementtityyppiin, 

portlandsementtiin. Kuten myös van Deventer J.S.J (2006) hyvin asian muotoili; 

jätemateriaaleista tuotettujen geopolymeerien yksi työn alla olevista kehityskohteista 

onkin haluttujen ominaisuuksien räätälöintimahdollisuus reseptiä muokkaamalla, joka 

tulee viemään geopolymeerit tulevaisuudessa voittoon tässä kaksintaistelussa. 
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Liite 1 (1). Taulukko työssä tehdyistä näytteistä resepteineen. 

 

Taulukko 2. Työssä tehdyt näytteet resepteineen. 

 
            Raaka-

                aine 

                  (g) 

Näyte

GD#2 GD#5
Masuuni-

kuona
Geosil NaOH H2O Huomiot

GD#2 

(ref.)
100 100

Hyvä 

työstettävyys

GD#5 

(ref.)
100 50

Hyvä 

työstettävyys

Masuuni-

kuona (ref.)
150 9 10,5 40

Hyvä 

työstettävyys

GD#2 + 

masuuni-

kuona (ref.)

50 50 6 7 40
Hyvä 

työstettävyys

GD#5 + 

masuuni-

kuona (ref.)

50 50 6 7 20
Hyvä 

työstettävyys

            Raaka-

                aine 

                  (g) 

Näyte

GD#2 GD#5
Masuuni-

kuona
Geosil NaOH H2O Huomiot

GD#2 

(2:1) 

*
100 70

Huono 

työstettävyys, 

erittäin 

jämäkkää

GD#5 

(2:1)
100 50

Hyvä 

työstettävyys, 

aika 

juoksevaa

GD#2 + 

masuuni-

kuona (2:1)

50 50 6 7 20
Hyvä 

työstettävyys

GD#5 + 

masuuni-

kuona (2:1)

50 50 6 7 10

Hyvä 

työstettävyys, 

helposti 

käsiteltävää

* Tällä reseptillä saatiin ainoastaan 7 vrk. lujuudet mitattua, joten GD#2 (2:1) geopolymerisoitiin 

     toistamiseen suuremmalla Geosil määrällä (100g). Tällöin saatiin hyvä työstettävyys ja juokseva 

     rakenne, mutta näytteet olivat liian heikkoja lujuusanalyyseihin.

 
 



 

Liite 1 (2). Taulukko työssä tehdyistä näytteistä resepteineen. 

 

Taulukko 2. Työssä tehdyt näytteet resepteineen. 

 
            Raaka-

                aine 

                  (g) 

Näyte

GD#2 GD#5
Masuuni-

kuona
Geosil NaOH H2O Huomiot

GD#2 

(5:1)
200 12 14

Hyvä 

työstettävyys. 

1 min. 

jauhatus

GD#5 

(5:1)

*
150 90

Huono 

työstettävyys, 

erittäin 

juoksevaa

GD#2 + 

masuuni-

kuona (5:1)

70 70 8,4 9,8 10

Huono 

työstettävyys, 

aika jämäkkää

GD#5 + 

masuuni-

kuona (5:1)

100 100 12 14 30

Hyvä 

työstettävyys, 

helposti 

käsiteltävää

            Raaka-

                aine 

                  (g) 

Näyte

GD#2 GD#5
Masuuni-

kuona
Geosil NaOH H2O Huomiot

GD#2 (2-

vaiheinen 2:1)
100 6 7

Hyvä 

työstettävyys. 

1 min. 

jauhatus

GD#5 (2-

vaiheinen 2:1)
150 90

Huono 

työstettävyys, 

erittäin 

juoksevaa

GD#2 + 

masuuni-

kuona (2-

vaiheinen 2:1)

100 100 12 14 20

OK 

työstettävyys; 

jämäkkää. 1 

min. jauhatus

GD#5 + 

masuuni-

kuona (2-

vaiheinen 2:1)

100 100 12 14 15

Hyvä 

työstettävyys, 

helposti 

käsiteltävää

* Tällä reseptillä saatiin huono työstettävyys, joten GD#5 (5:1) geopolymerisoitiin toistamiseen reseptillä: 

     100g GD#5, 6g Geosil, 7g NaOH ja 5g H20. Tällöin saatiin hyvä työstettävyys, mutta näytteet olivat liian 

     heikkoja lujuusanalyyseihin.

 


