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Tiivistelmä 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin mineraalivillajäte soveltuu geopolymeerien raaka-aineeksi. 

Mineraalivillajäte on hankalasti kierrätettävää jätemateriaalia, jonka uudelleenkäytöllä rakennus- ja purkujätteen 

ympäristökuormitusta saataisiin pienennettyä huomattavasti. Jätettä syntyy Suomessa yli 20 000 tonnia vuosittain, 

tehden siitä merkittävän yhteiskunnallisen ongelman kiertotalouden näkökulmasta. 

 

Mineraalivillajätenäytteet kerättiin eri aikakausilta peräisin olevasta rakennus- ja purkujätteestä. Esikäsittelynä 

mineraalivillat jauhettiin kuulamyllyllä sekä osassa koesarjoja villojen sisältämä orgaaninen sideaine poistettiin 

kuumentamalla. Jauhetut mineraalivillat alkaliaktivoitiin eli geopolymerisoitiin kaliumsilikaattiliuoksella. Näytteet 

kovetettiin huoneenlämmössä tai ensimmäiset 24 tuntia 50°C:ssa ja sen jälkeen huoneenlämmössä. Valmistetuista 

geopolymeereistä määritettiin puristus- ja taivutuslujuuden kehitys ajan funktiona, veden absorptio, kestävyys 

jäätymis-sulamissyklejä vastaan ja niille suoritettiin röntgendiffraktioanalyysi.  

 

Kaikki mineraalivillajätteet soveltuivat geopolymeerien lähtöaineeksi erinomaisesti. Työssä saavutettiin 

parhaimmillaan 60-65 MPa:n puristuslujuuden omaavia kivivillapohjaisia geopolymeerejä. Lasivillapohjaisille 

geopolymeereille mitattiin 60-70 MPa:n lujuisia puristuslujuuksia. Molempien villojen seokselle saavutettiin 30 MPa 

puristuslujuus.  

 

Jäätymis-sulamissyklien jälkeen kivivillageopolymeerit säilyttivät lujuusominaisuutensa erinomaisesti. 116 syklin 

jälkeen kivivillageopolymeereillä oli yhä noin 45-60 MPa:n puristuslujuus, joka on tavallista betonia lujempi (42 

MPa). Lasivillapohjaiset geopolymeerit eivät kestäneet jäätymis-sulamissyklejä yhtä pitkälle, joten ne eivät sovellu 

sellaisenaan ulkokäyttöön. Molempien villojen seoksesta valmistettu geopolymeeri kesti jäätymis-sulamissyklejä 

hyvin. Röntgendiffraktioanalyysi osoitti, että muodostuneet sidefaasit olivat täysin amorfisia, lukuun ottamatta 

muutamaa lasivillageopolymeeriä. 

 

Työssä osoitettiin mineraalivillajätegeopolymeerien olevan potentiaalisia materiaaleja laastien ja betonien 

korvikkeeksi tulevaisuudessa. Tämä diplomityö luo pohjan jatkokehitykselle ja on todennäköistä, että 

tulevaisuudessa mineraalivillajätegeopolymeerejä voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa. 
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Abstract 

The purpose of the thesis is to investigate whether mineral wool waste would be a suitable raw material for 

geopolymers. Mineral wool waste is difficult to recycle and finding new purposes for its use would reduce the carbon 

footprint of construction industry on environment. In Finland alone, over 20 000 tonnes of the waste is generated 

annually, posing a serious challenge for the circular economy of the country. 

 

In this work, mineral wool waste was separated from construction and demolition waste from different time periods. 

As pre-treatment mineral wool wastes were milled with a ball mill and for certain experimental series the organic 

binder in mineral wool was removed by heating process. Milled mineral wools were alkali-activated i.e. 

geopolymerized with potassium silicate solution. Geopolymer samples were cured at room temperature or first 24h 

at 50°C and then at room temperature. Following analyses were conducted for hardened geopolymer samples: 

development of compressive and flexural strength as a function of time, water absorption, resistance against freeze-

thaw-cycles, and X-ray diffraction analysis. 

 

All mineral wools were excellent raw material for geopolymers. At best stone wools geopolymers had 60-65 MPa 

compressive strength. Glass wool-based geopolymers had compressive strengths up to 60-70 MPa while the mix of 

both wools had compressive strength of 30 MPa. 

 

Stone wool-based geopolymers had excellent resistance against freeze-thaw-process. It was determined that after 116 

cycles stone wool-based geopolymers had still compressive strength of 45-60 MPa with no visible micro cracks. 

Glass wool-based geopolymers did not have as good freeze-thaw-resistance so they are not suitable for outdoor use 

as such. However, the mixes of both wools resisted freeze-thaw-process. Based on X-ray diffraction analysis the 

formed binding phases were amorphous. 

 

The overall results found in this thesis indicate that geopolymers based on mineral wool waste could serve as a 

potential substitute for mortars and concretes. Hence, it is likely that mineral wool waste could serve as a raw material 

for construction industry in near future. 
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ALKUSANAT 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia mineraalivillajätteiden geopolymerisointia, 

jonka merkittävämpänä tarkoituksena on vähentää mineraalivillajätteen määrää 

maailmassa ja samalla luoda uusia rakennusmateriaaleja perinteisen betonin korvikkeeksi 

ja sitä kautta myös pienentää ympäristökuormitusta. Diplomityö suoritettiin Oulun 

yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikössä.  

Työ oli erittäin mielenkiintoinen ja erittäin haastava projekti suoritettavaksi, mutta oli 

luonnollinen valinta palata takaisin Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikköön 

suorittamaan diplomityötä aikaisempien kesätöiden ja tuntitöiden parissa vietettyjen 

geopolymeeritutkimusten jälkeen ja viime kevään laboratoriotutkimuskurssin jälkeen, 

jossa sain ensikosketuksen mineraalivillageopolymeereihin. Lyhyesti sanottuna, 

geopolymeerit ovat hyvin mielenkiintoisia. Haluan kiittää ohjaajiani Juho Yliniemeä ja 

Päivö Kinnusta työn ohjaamisesta. Juho tarjosi erittäin mielenkiintoisen ja haastavan 

aiheen, jonka parissa opin ja kehityin todella paljon. Diplomityössä oli paikoitellen suuria 

haasteita, mutta loppumaton into ja kiinnostus aiheeseen johdattivat hyviin tuloksiin. 

Lisäksi haluan kiittää Jarno Karvosta hänen avustaan entuudestaan tuntemattomien 

laitteiden käytössä ja avustaan TGA, XRF ja partikkelikokomittauksissa sekä Destaclean 

Oy:ta villojen toimittamisesta. Haluan kiittää myös erityisesti isääni Timoa, joka auttoi 

valmistamaan erittäin laadukkaat mineraavillajätegeopolymeereille soveltuvat muotit 

tähän diplomityöhön käytettäväksi, joiden avulla työssä pystyttiin tekemään hyvin laaja 

kokeellinen osuus. Lisäksi haluan kiittää Erkki Paasikiven säätiötä sekä Onni ja Hilja 

Tuovisen säätiötä myönnetyistä stipendeistä.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Tässä diplomityössä tutkittiin mineraalivillajätteiden geopolymerisointia. Tässä työssä 

mineraalivillajätteillä tarkoitetaan kierrätysasemalle päätyneitä mineraalivillajätteitä, 

jotka ovat peräisin rakennus- ja purkutyömailta. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, 

kuinka hyvin mineraalivillajäte soveltuu geopolymeerien raaka-aineeksi ja etsiä samalla 

uusia mahdollisuuksia kehittää materiaaleja betonin korvikkeeksi jätepohjaisesta raaka-

aineesta.  

Työssä käytetään muutamaa alkaliaktivaattoriliuosta, joiden avulla alkaliaktivoidaan 

erityyppisiä jätevilloja lujiksi ja kestäviksi geopolymeereiksi. Sen lisäksi työssä tutkitaan, 

voidaanko eristevillajätteestä alkaliaktivoida geopolymeerejä, jotka kestäisivät myös 

vuodenaikojen aiheuttamia vaihteluita, mutta kuitenkin niin, että geopolymeerien 

valmistus on luontevaa ja toimisi siten myös suuremmassa mittakaavassa. 

Aihe on valittu diplomityön aiheeksi, koska mineraalivillajätteen käsittelyä ja 

hyödyntämistä purku- ja rakennusjätteestä ei ole tutkittu aikaisemmin geopolymeerien 

näkökulmasta, mutta muutamien aikaisempien tutkimusten mukaan mineraalivillojen 

hyödyntäminen jätemateriaaleista tulevaisuuden rakennusmateriaaliksi on erittäin 

potentiaalinen tutkimuskohde mineraalivillojen hankalan kierrättämisen ja 

geopolymeereille soveltuvan kemiallisen koostumuksen takia. Työ on rajattu 

pääasiallisesti aikaisempien kokeiden perusteella kaliumsilikaattipohjaisten 

alkaliaktivaattoreiden käyttöön, joilla on aikaisemmin saatu valmistettua lujia 

geopolymeerejä. Keväällä 2017 suoritetulla Introduction to bioprocess engineering-

kurssilla valmistin 79,56 MPa:n puristuslujuuden kestävän lasivillageopolymeerin, joka 

osoitti että villojen potentiaali on huikea. Silloin kokeiltiin viittä eri alkaliaktivaattoria, 

joista yksi toimi selvästi parhaiten, joten oli luonnollista valita kyseisen 

kemikaaliliuoksen rinnakkaisversio tässä diplomityössä käytettäväksi. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Diplomityö sisältää kirjallisuuskatsauksen geopolymeereistä ja mineraalivilloista. 

Mineraalivillageopolymeerit ovat uusi ja vähän tutkittu aihe maailmanlaajuisesti. 
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Kinnunen et al. (2017) tekemä julkaisu on ensimmäinen vertaisarvioitu julkaisu 

mineraalivillajätteen geopolymerisoinnista.  

Diplomityössä selvitettiin, kuinka hyvin mineraalivillajäte sopii geopolymeerien raaka-

aineeksi. Työssä käytettävät mineraalivillat jauhettiin ja sen jälkeen mineraalivillat 

alkaliaktivoitiin. Geopolymeereille tehtiin taivutus- ja puristuslujuusmittauksia ja 

testattiin pakkasenkestoa. Lisäksi työssä määritettiin geopolymeerien veden absorptio ja 

samalla tutkittiin kuinka hyvin mineraalivillageopolymeerit kestivät vettä tavallista 

korkeammalle lämpötilalle altistumisen jälkeen ja ylipäänsä minkälaisia vaikutuksia 

korkeammat lämpötilat aiheuttivat mineraalivillageopolymeereille. Työssä arvioitiin 

myös karkeasti näytteiden kutistumaa ja pohdittiin keinoja kutistuman ehkäisemiseksi. 

Tavoitteena oli löytää helposti valmistettavat pastat eli pelkästään jauheesta ja nesteestä 

koostuvat seokset erilaisille villoille ja niiden yhdistelmille, jotka olisivat riittävän lujia. 

Toisena tavoitteena oli osoittaa, että mineraalivillageopolymeereistä on mahdollista 

valmistaa erittäin korkean puristuslujuuden omaavia geopolymeerejä hieman 

parannetuilla ja muokatuilla yksityiskohtaisilla resepteillä.  

Tämä diplomityö keskittyy pääasiassa mineraalivillageopolymeerien 

lujuusominaisuuksiin, käytännöllisyyteen ja kokeilutyyppiseen tutkimukseen. 

Kemiallinen ja matemaattinen osuus tutkielmassa on suppea. Työssä tehtiin erittäin laaja 

kokeellinen osuus, jonka tavoitteena oli osoittaa mineraalivillajätteen potentiaali 

uusiokäytössä geopolymeerien muodossa.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä osiossa esitetään lyhyt katsaus geopolymeereistä, mineraalivilloista ja niiden 

käytöstä sekä muutamia aikaisempia tutkimuksia, joita mineraalivillajätteen 

uudelleenkäytöstä on tehty.  Lisäksi tässä osiossa käydään läpi lyhyt katsaus 

rakennusteollisuuden jätteistä ja mineraalivillojen terveysvaikutuksista. 

2.1 Geopolymeerit 

Alkaliaktivoituja materiaaleja on tutkittu viime aikoina paljon, johtuen niiden alhaisista 

hiilidioksidipäästöistä verrattuna sementtiin. Alkaliaktivoituja materiaaleja kutsutaan 

myös epäorgaanisiksi polymeereiksi ja geopolymeereiksi. Geopolymeerien lähtöaineet 

ovat aikaisempien tutkimusten perusteella potentiaalisia korvaamaan osan sementistä 

rakennusmateriaaleissa. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat näyttäneet, että 

geopolymeereillä on yhtä hyviä ja jopa parempia mekaanisia ominaisuuksia kuin 

tavallisella Portlandin sementistä (OPC) valmistetulla betonilla. Yksi tärkeimmistä 

asioista geopolymeerien tutkimisessa on kehittää pienemmän hiilijalanjäljen omaavia 

materiaaleja OPC betonin korvikkeeksi (Duxson et al. 2007). 

OPC on maailmanlaajuisesti käytetyin sideaine betonin valmistuksessa. OPC:n valmistus 

vaatii paljon energiaa ja vapauttaa suuria määriä hiilidioksidia ilmakehään (Sumajouw et 

al. 2004). On arvioitu, että jokaista tuotettua tonnia OPC:ta kohden, ilmakehään vapautuu 

noin yksi tonni hiilidioksidia (Fernández-Jiménez et al. 2006). OPC:n valmistuksen 

energiakustannustekijät ovat merkittäviä ja sen takia tarvitaan edelleen uusia tutkimuksia 

sementtituotteisiin liittyen, joilla saadaan pienennettyä ympäristövaikutuksia ja myös 

parannettua ekonomisia tekijöitä (Petermann et al. 2010). Lentotuhkan ja masuunikuonan 

käyttöä on tutkittu paljon OPC:n korvikkeina sekä betonin lisäaineina ja on saatu lupaavia 

tuloksia, mutta mineraalivillojen geopolymerisointia ei ole tutkittu vielä paljoa. Joka 

tapauksessa tuhkien ja muiden teollisuuden sivuvirtamateriaalien kierrätyskäytöllä 

saataisiin pienennettyä betonin valmistuksen kustannuksia ja parannettua 

ympäristöystävällisyyttä. 

Termi geopolymeeri johtaa juurensa 1970-luvulle, kun Joseph Davidovits suoritti kokeita 

aluminosilikaattipulverin ja alkalisen liuoksen avulla ja syntetisoi niistä kiinteitä 

materiaaleja (Provis ja Van Deventer 2009).  Termiä geopolymeeri on yleisesti käytetty 
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kuvaamaan aluminosilikaatin ja alkalihydroksidin tai alkalisilikaattiliuoksen välisiä 

amorfisesta mikrokiteiseen muotoon tapahtuvia synteesireaktioita. Geopolymeerillä 

viitataan yleisesti myös kaikkiin matalan lämpötilan synteesin omaaviin 

alkaliaktivoituihin sementteihin (Petermann et al. 2010). 

Geopolymerisaatio on geosynteesireaktio, jossa eri mineraalit liitetään toisiinsa 

kemiallisesti (Khale ja Chaudhary 2007). Aluminosilikaattimateriaalien, kuten 

masuunikuonan altistaminen korkea-alkaliseen ympäristöön aiheuttaa geopolymeerin 

muodostumisen.  Geopolymeerit muodostuvat 2- ja 3-ulotteisista Si-O-Al- ja Si-O-Si-

yksiköistä muodostuvista rakenteista (Peterman et al. 2010). Tyypillisesti liuoksena 

käytetään esimerkiksi natriumhydroksidia, kaliumhydroksidia tai 

natriumsilikaattipohjaisia liuoksia. Reaktiot tapahtuvat pääsääntöisesti alle 85 

celsiusasteen lämpötiloissa (Yliniemi  2017). Kuvassa 1 on esitetty geopolymerisaation 

vaiheet (Duxson et al. 2007) ja kuvan 1 yläpuolella on selitetty geopolymerisaation 

tapahtumat (Yliniemi 2017). 

1. Aluminosilikaattiraakamateriaalit liukenevat alkalisessa hydrolyysissä 

aluminaatti- ja silikaattiryhmiksi. 

2. Kemiallisen tasapainon saavuttaminen: Ylikylläisen aluminosilikaatin 

muodostuminen. 

3. Geeliytyminen: Oligomeeriset ryhmät alkavat muodostaa verkostoa 

kondensaation avulla. 

4. Uudelleenjärjestäytyminen ja kovettuminen: Geelin verkoston yhdistyneisyys 

kasvaa ja kolmiulotteinen rakenne alkaa muodostua. 

5. Polymerisaatio ja kovettuminen: Viimeinen kovettumisvaihe voi vaihdella 

muutamista tunneista useisiin viikkoihin riippuen raaka-aineista ja synteesin 

muuttujista (Yliniemi 2017; Duxson et al. 2007). 
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Kuva 1. Geopolymerisaation tapahtumat vaiheittain (Duxson et al. 2007).   

Geopolymerisaatio on tehokas vaarallisten metallien immobilisoimiseen. 

Geopolymeerimatriisit sitovat hyvin bariumia, kromia, lyijyä, rautaa, kobolttia, 

kadmiumia, nikkeliä, sinkkiä ja uraania. Geopolymeerit sitovat raskasmetalleja paremmin 

kuin OPC betoni (Khale ja Chaudhary 2007). Geopolymerisoiminen on siten yksi 

potentiaalinen keino vähentää mineraaliteollisuuden jätemateriaalien haitallisten 

metallien imeytymistä maaperään. 

2.2 Geopolymeerien raaka-aineet 

Tässä luvussa kuvataan muutamia eniten tutkittuja geopolymeerien raaka-aineita. 

2.2.1 Lentotuhka 

Lentotuhka on sivutuote, jota muodostuu hiilen ja muiden polttoaineiden poltossa. Se on 

prosessin palamistuote.  Lentotuhkan käyttöä geopolymeerien raaka-aineena on tutkittu 

paljon (Duxson ja Provis 2008).  Lentotuhkan kemiallinen koostumus on riippuvainen 

käytetystä polttoaineesta sekä polttomenetelmästä ja voikin siten vaihdella huomattavasti 
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(Yliniemi 2017). Tuhkaa muodostavat pääkomponentit ovat Ca, Na, K, Si, Al, Mg, Fe, P 

ja Ti (Yliniemi 2017; Jenkins et al. 1998). Escalante Garcia et al. (2006) tekemässä 

tutkimuksessa pulverisoitua lentotuhkaa alkaliaktivoitiin natriumsilikaatin avulla ja 

saavutettiin 25 MPa:n puristuslujuus.  

2.2.2 Masuunikuona 

Masuunikuona on myös paljon tutkittu raaka-aine geopolymeerien valmistuksessa. 

Masuunikuonan pääkomponentteina ovat kalsium, pii, alumiini ja magnesium (Yliniemi 

2017). Masuunikuonan jäähdytysprosessissa siitä tulee lasimaista ja se voidaan jauhaa 

pulverimaiseen muotoon (Snellings et al. 2012). Masuunikuona on pozzolaaninen 

materiaali ja siksi hyvin toimiva lähtöaine geopolymeerisynteesissä (Gong ja White 

2016). Escalante Garcia et al. (2006) tutkimuksessa masuunikuonaa alkaliaktivoitiin 

natriumsilikaatilla ja saavutettiin 80 MPa:n puristuslujuustulos.  

2.2.3 Metakaoliini 

Metakaoliini on yksi eniten tutkituista raaka-aineista geopolymeerisynteesiin liittyen. 

Metakaoliinia tuotetaan kalsinoimalla kaoliinia 750 celsiusasteen lämpötilassa. Silikaatin 

ja aluminaatin yhteismäärä on yleensä yli 90-painoprosenttia metakaoliinin 

komponenttien määrästä (Yliniemi 2017). Vaikka kalsinointi vaatii paljon energiaa ja 

siten myös lopputuotteen kustannukset kasvavat suuresti, niin metakaoliini on silti 

energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi materiaali kuin sementti, johtuen 

sementin korkeasta tuotantolämpötilasta ja suurista hiilidioksidipäästöistä (Yliniemi 

2017; Barcelo et al. 2014).  

2.3 Mineraalivillat 

Mineraalivilloilla tarkoitetaan materiaaliryhmää, joiden raaka-aineena käytetään jotakin 

luonnon mineraalia tai jossain teollisuusprosessissa syntyvää sulaa mineraalista 

materiaalia. Mineraalivillat jaetaan kolmeen perusryhmään, joita ovat lasivillat, kivivillat 

ja kuonavillat. Yhtenäisesti mineraalivillat voidaan luokitella man-made mineral fibers 

ryhmän alle (MMMF). Rakenteellisesti mineraalivilloille on ominaista suuri 

epähomogeenisuus kaikilla rakenteen tasoilla. Rakenne koostuu kuiduista, epämääräisistä 

partikkeleista ja kuituuntumattomasta materiaalista (Järvelä et al. 1987). Epämääräisiä 

partikkeleita kutsutaan helmiksi (shot). Helmet ovat kuitujen päihin muodostuvia 
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rykelmiä, jotka irtoavat jatkokäsittelyssä kuitujen sekaan. Helmiä esiintyy erityisesti kivi- 

ja silikaattivilloissa (Siikanen 2009).  

Mineraalivillageopolymeerit ovat erittäin potentiaalinen tutkimuskohde, koska 

mineraalivillajäte luokitellaan kierrätyskelvottomaksi materiaaliksi matalan tiheytensä ja 

kuitumaisen rakenteensa takia. Sekä lasivilla, että kivivilla sisältävät korkeita 

pitoisuuksia piitä ja muita mineraaleja, jolloin ne toimivat hyvin geopolymeerien raaka-

aineina (Yliniemi et al. 2016).   

Cheng et al. (2011) mukaan kivivillajätettä voidaan käyttää karkeina aggregaatteina, 

hienoina aggregaatteina tai erittäin hienona täyteaineena betonissa, riippuen kivivillan 

kemiallisesta koostumuksesta ja partikkelikoosta. Lin et al. (2013) mukaan 

kivivillajätteen lisääminen sementtipohjaisiin komposiitteihin paransi niiden 

puristuslujuutta 91 päivän jälkeen, kun 20 % seoksesta oli kivivillajätettä. 7 ja 28 päivän 

jälkeen puristuslujuudet olivat pienemmät kuin vertailukappaleilla, joissa ei ollut käytetty 

kivivillajätettä. Kivivillajäte oli murskattu ja hienonnettu alle 75 mikrometrin kokoon.  

Balkevičius et al. (2007) mukaan mineraalivillajätteestä voidaan valmistaa brikettejä, 

joita voidaan käyttää mineraalivillan uudelleen valmistukseen valmistusprosessissa.  

Olli Väntsin väitöskirjan tutkimusten mukaan käyttämällä jätemineraalivillakuituja 

täyteaineena puumuovikomposiiteissa, voidaan pienentää komposiittien 

ympäristövaikutuksia ja parantaa puumuovikomposiittien kosteudenkestoa. 

Komposiittien iskunkestävyyttä saatiin parannettua ja komposiittien pinta tuli 

pehmeämmäksi, mutta taivutuslujuudet huononivat (Väntsi 2015). 

Adesanya Damilola Elijahin (2015) diplomityössä mineraalivillakuiduilla vahvistetuissa 

geopolymeeriyhdistelmämateriaaleissa havaittiin positiivisia vaikutuksia niin 

puristuslujuuksissa kuin taivutuslujuuksissakin korvaamalla osa metakaoliinista 

mineraalivillalla. 

Lastulevyissä saatiin parannettua eristysominaisuuksia sekä pienennettyä 

syttymisherkkyyttä, kun mineraalivillaa lisättiin. Toisaalta lastulevyjen mekaanisissa 

ominaisuuksissa havaittiin heikkenemistä (Mamiński et al. 2011). 
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Sal'nikov (2003) mukaan kuidun halkaisijalla tai lämmönjohtavuudella ei havaittu olevan 

eroa merkittävästi 50 vuotta vanhoilla mineraalivilloilla verrattuna nykyään 

valmistettuihin mineraalivilloihin.  

2.3.1 Lasivilla 

Lasivilla valmistetaan kvartsihiekasta, natriumkarbonaatista, kalkkikivestä ja 

kierrätetystä lasista. Seos sulatetaan uunissa korkeassa lämpötilassa ja pakotetaan pienten 

reikien ja suuttimien läpi nopeasti pyöriville lingoille, jolloin kuidut erottuvat. Kuituaihiot 

muodostuvat kuidutuskoneessa ja niihin suihkutetaan sideainetta, jonka jälkeen 

kuituaihiot karkaistaan karkaisu-uunissa. Tällöin sideaine kovettuu ja kuituaihio 

tiivistetään halutun paksuiseksi. Jäähdytyksen jälkeen lasivilla leikataan haluttuihin 

mittoihin ja pakataan (ISOVER 2018).  

2.3.2 Kivivilla 

Kivivilla valmistetaan emäksisistä kivilajeista. 96-98 % kivivillan painosta on basalttia, 

gabroa, anortosiittia ja dolomiittia sekä loput sideaineena käytettävää 

fenoliformaldehydihartsia. Valmistuksessa kivet sulatetaan, jonka jälkeen muodostunut 

sula massa lingotaan ohuiksi kivivillakuiduiksi. Kuitujen joukkoon lisätään orgaanista 

sideainetta ja myös öljyä, jonka jälkeen kuituaihio muokataan haluttuun tiheyteen ja 

paksuuteen ja karkaistaan niin, että sideaine kovettuu. Sen jälkeen kivivillamatto 

leikataan haluttuun muotoon ja pakataan (PAROC 2018).  

2.3.3 Mineraalivillojen käyttö 

Mineraalivilla on maailman eniten käytetty lämmöneriste. Rakennuseristeinä käytetään 

muun muassa pehmeitä- ja jäykkiä eristelevyjä. Pehmeitä eristelevyjä ja eristemattoja 

käytetään puu-, tiili- ja teräsrunkoisten rakenteiden lämmöneristämiseen. Jäykkiä 

eristelevyjä käytetään lämmön-, palon- ja ääneneristeinä esimerkiksi valurakenteissa, 

betonielementeissä ja vesikattorakenteissa. Tuulensuojalevyjä käytetään rakenteiden 

tuulen suojaukseen ja lisäeristämiseen. Tuulensuojalevyjen alla käytetään yleensä 

pehmeitä eristelevyjä. Muita rakennuseristeitä ovat erilaiset eristehuovat, peitteet sekä 

saumaus- ja tiivistekaistat. Teknisinä eristeinä mineraalivilloja käytetään muun muassa 

LVI-putkistojen eristyksissä. Muotoon puristettuja kovia villaeristeitä käytetään 

esimerkiksi ilmastointiputkien ympärillä (Siikanen 2009).  
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Puhallettavaa mineraalivillaeristettä eli puhallusvillaa käytetään pääasiassa yläpohjien 

lämmöneristämiseen. Puhallusvilla valmistetaan muiden tuotteiden valmistuksessa 

syntyneestä hukkamateriaalista (Siikanen 2009). 

2.3.4 Rakennusjäte ja kierrätys 

Rakennusteollisuuden jäte voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan, jotka ovat rakennusjäte, 

jota syntyy rakentaessa, saneerausjäte, jota syntyy korjausrakentamisessa ja purkujäte, 

jota syntyy purkutöissä (Wang et al. 2004). Teollisuuden rakennus- ja purkujäte on 

määritetty merkittäväksi jätteen lähteeksi. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan 

vuoteen 2020 mennessä, 70 % rakennus- ja purkujätteestä pitää pystyä 

uudelleenkäyttämään, kierrättämään tai pystyä hyödyntämään esimerkiksi energiana 

(European commission 2010). Yleisesti mineraalivillajäte on todettu 

kierrätyskelvottomaksi, mutta mineraalivillajätteen uusiokäytöllä rakennus- ja 

purkujätteen kierrätysastetta saataisiin nostettua huomattavasti (Müller et al. 2010).   

Suomen jätelainsäädännössä käytetään jätteenhuollon etusijajärjestystä, joka perustuu 

Euroopan unionin viisiportaiseen jätehierarkiaan. Sen ensimmäisenä tavoitteena on 

jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen (Ely-keskus 2017). Kuvassa 2 on esitetty 

jätehierarkian perusperiaatteet. Mineraalivillajätteiden geopolymerisointi liittyy tähän 

hierarkiaan vahvasti, koska mineraalivillajätteen geopolymerisoinnilla jätteen määrää 

saataisiin vähennettyä uudelleenkäytön avulla.  
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Kuva 2. Jätehierarkian perusperiaatteet (Ely-keskus 2017). 

 

Asennusjäte on yleensä helppo kierrättää tai käyttää uudelleen suoraan uusiin tuotteisiin. 

Purkujätteestä muodostuneen mineraalivillan uudelleenkäyttö on huomattavasti 

haastavampaa, koska jätevirrat ovat heterogeenisiä ja kierrätettävät materiaalit täytyy 

erottaa toisistaan. Toistaiseksi on hyvin vähän tutkimustietoa mineraalivillajätteen 

erottamisesta rakennus- ja purkujätteestä. Mineraalivillajätteen vuosittaisen tonnimäärän 

EU:n alueella odotetaan kasvavan 2,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä (Väntsi 

ja Kärki 2014).  

BRE Group osoitti vuonna 2008, että silppuria voidaan käyttää kierrätetyn 

mineraalivillan erotteluun. Silppuria käytettiin seinäpaneeleihin, jotka sisälsivät 

mineraalivillaa ja teräspäällysteen, jotka olivat kerätty teollisuusrakennuksesta 

saneeraustöiden yhteydessä. Eurobond oli kehittänyt uuden menetelmän, jossa paneelit 

eroteltiin erillisiksi materiaaleiksi. Silppuri erotti teräksen mineraalivillasta ja syötti 

molemmat materiaalit omiin kontteihinsa. Sekä mineraalivillajäte, että teräsjäte oli 

käytetty uusien seinäpaneelien valmistuksessa ilman, että mitään jätettä olisi päätynyt 

kaatopaikalle (BRE Group, Eurobond 2008).  

Taloudelliset tekijät ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä, kun kierrätetään rakennus- ja 

purkujätteitä. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten kaatopaikkamaksut, kuljetusmaksut, 

kierrätysmaksut ja neitseellisen raaka-aineen kustannukset (Duran et al. 2006). 
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Taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi kierrätys tulee pääasiassa silloin, kun rakennus- ja 

purkujätteen vieminen kierrätyslaitokselle on halvempaa, kuin suoraan kaatopaikalle 

vieminen ja silloin, kun kierrätetyn materiaalin hinta on halvempi, kuin neitseellisen 

materiaalin (Duran et al. 2006).  

Mineraalivillajätteen hyödyt uudelleenkäytössä ovat pääasiassa kustannus- ja 

ympäristösidonnaisia, kun taas haitat ovat teknisesti ja terveydellisesti sidonnaisia. 

Suurimmat haasteet mineraalivillajätteen kierrätyksessä ovat puhtauden varmistaminen 

ja vakaa saatavuus kierrätetylle mineraalivillajätteelle. Myös kuljetuskustannukset ovat 

erittäin merkittävässä roolissa johtuen mineraalivillan matalasta tiheydestä (Dunster 

2007). 

2.3.5 Mineraalivillojen terveysvaikutukset 

Teollisuudessa korvattavat materiaalit ovat yleensä materiaaleja, joista on kehitetty 

parempia versioita tai ne ovat vaarallisia ihmisille. Asbesti on yksi sellaisista 

materiaaleista, jolla on syöpää aiheuttava vaikutus. Jotta kuitumaisten mineraalituotteiden 

uusiokäyttämisen voisi aloittaa, olisi syytä tehdä biologisia testauksia niiden vaikutuksen 

havainnollistamiseksi. Useita erilaisia kuitumaisia mineraaleja on käytetty asbestin 

korvikkeena ja käytetään yhä enemmän ja enemmän. Mineraalivillakuiduissa korkein 

riski on havaittu ohuilla kuiduilla, koska ne ovat enemmän haitallisia kuin paksut kuidut 

(Kohyama et al. 1997). 

Kierrätetyn mineraalivillan tapauksessa, vaarallisin terveyteen liittyvä tekijä on asbesti. 

Käsiteltäessä kierrätettyjä mineraalivilloja, on varmistettava, että ne eivät sisällä 

asbestijäämiä (Väntsi 2015). Asbestit ovat mineralogisesti kuitumaisia 

silikaattimineraaleja, jotka ovat magnesium-rautapitoisia. Asbesti on kaupallisessa 

käytössä yleisnimitys taipuisille ja kuituisille asbestiasuisille mineraalimuunnoksille, 

jotka voidaan jakaa erikokoisiin hapon- ja tulenkestäviin kuituihin (Nikkarinen et al. 

2001). Asbestia on ennen vuotta 1988 käytetty hyvin paljon rakennusteollisuudessa sen 

hyvien ominaisuuksien takia. Asbesti oli halpaa, palamatonta ja hyvä lämmön- ja 

sähköneriste. Sitä käytettiin muun muassa saumauslaasteissa, lattialaatoissa, 

sementtituotteissa, lämmöneristemassoissa ja seinien ääneneristeinä (Suomen 

Asbestitekniikka Oy. 2015; Rakentaja 2011). Käsiteltäessä erilaisia asbestimateriaaleja, 

ilmaan leviää hienopölyä ja ohuita asbestikuituja. Ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät 

vaaranna terveyttä normaalissa asumisessa, mutta altistusta voi tapahtua purku- ja 
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korjaustöissä (Rakentaja 2011). Asbestille altistumisen seurauksena voi aiheutua 

keuhkosyöpää, keuhkopussin- ja vatsakalvon syöpää ja asbestoosia (Rakentaja 2011; 

Stayner et al. 1996;  Schüz et al. 2013).  Asbestin tunnistaminen on silmämääräisesti 

mahdotonta, jonka takia ennen purkutöiden aloittamista on selvitettävä, onko rakenteissa 

mahdollisesti asbestia. Asbestitöitä saa tehdä vain pätevyyden hankkineet yritykset, joilla 

on työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valtuutus (Rakentaja 2011).  

Maailman terveysjärjestö on luokitellut mineraalivillan ”mahdollisesti syöpää 

aiheuttavaksi”. Se liittyy pääasiassa kuitupölyn aiheuttamiin riskeihin rakennustyömailla 

ja teollisuuden valmistusprosesseissa. Peittämättömiä mineraalivilloja voi levitä 

huoneilmaan, mutta elementtien sisällä oleva ei leviä. Mineraalivillojen sideaineina 

käytetään ureafenoliformaldehydipohjaisia liuoksia (Kaila 1997). Näistä sekä 

formaldehydi että fenoli ovat terveydelle haitallisia (Työterveyslaitos 2016). Tyypillisesti 

sideaineen pitoisuuden määrä on noin 5-10 % mineraalivillasta (Müller et al. 2010). 

Modernit fenoliformaldehydiliimat eivät vapauta fenolia tai formaldehydia haitallisen 

suuria määriä ilmaan (Väntsi 2015).  

Yli kolmen mikrometrin paksuiset mineraalikuidut aiheuttavat ärsytysoireita nenässä ja 

nielussa, koska ne jäävät ylähengitysteihin. Karkeat kuidut aiheuttavat ärsytystä, kirvelyä 

ja punoitusta silmissä ja iholla (VTT 2006). Eristevillakuidut poistuvat keuhkoista 

muutamassa viikossa tai kuukaudessa, eivätkä ne todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia 

terveyshaittoja (Työterveyslaitos 2016). 

Pölyn leviämisen estäminen onkin siten hyvin tärkeää, kun käsitellään mineraalivilloja. 

Käsiteltäessä mineraalivilloja, on käytettävä hengityssuojainta, suojalaseja ja 

suojavaatetusta, joka peittää paljaan ihon. 

Mineraalieristemateriaaleilla on tyypillisesti hyvin pieni bakteerinen ja sienellinen 

kasvusto. Kosteusvaurioituneissa rakennusmateriaaleissa huomattiin, että 

mineraalivillaeristeissä oli kaikkein vähiten sieniä ja bakteereja verrattuna muihin 

rakennusmateriaaleihin (Hyvärinen et al. 2002). Vaikka mineraalivilla ei sido kosteutta 

kuitujensa sisään, niin puurakenteessa olevan villan kastuminen mahdollistaa sienten 

kasvamisen, koska villasta irtoaa liukoista kalkkia (Kaila 1997). 
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Käytettäessä purkujätteestä peräisin olevaa eristevillaa, on siis erityisen tärkeää varmistua 

siitä, ettei eristevilloissa ole asbestia, vaan kierrätys on tehty oikein periaattein ja 

asbestijätteet ovat eritelty pois. 

2.4  Mineraalivillojen kemiallinen koostumus 

Taulukossa 1. on esitettynä kivivillojen kemiallisia koostumuksia ja taulukossa 2 

lasivillojen kemiallisia koostumuksia. Diplomityössä käytettävien mineraalivillojen 

kemialliset koostumukset ovat esitettynä tulososiossa. Taulukossa 1 oleva RW 4 on 

saneerauskohteesta peräisin oleva kivivillajäte, joka on rakennettu vuosina 1984-1991. 

Taulukko 1.  

kemiallinen           

koostumus 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

SiO2 46,43 40-52 40,4 39,61 45,32 40,97 46,30 56,30 60,10 57,20 

Na2O 3,07 0,8-3,3 1,4 N/A N/A 1,60 3,05 3,20 5,50 0,17 

CaO 17,89 10-12 17,4 37,30 20,72 15,47 10,04 26,10 18,80 25,15 

SO3 N/A N/A N/A N/A N/A 0,021 0,00 0,00 0,05 0,03 

Al2O3 11,42 8-13 15,8 16,68 15,61 16,49 13,50 3,15 0,45 3,90 

MgO 9,24 8-15 12,6 1,39 6,45 11,52 9,10 6,40 8,30 9,85 

Fe2O3 4,41 5,5-6,5 9,2 1,39 10,15 10,91 13,22 0,25 6,05 0,28 

K2O 1,01 0,8-2,0 0,4 N/A N/A 0,41 1,41 0,65 0,15 0,10 

Cr2O3 N/A N/A N/A N/A N/A 0,086 0,04 0,00 0,00 0,00 

BaO 0,11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

MnO 0,23 0,1-0,3 N/A N/A N/A 0,15 0,21 0,04 0,00 0,00 

P2O5 N/A N/A 0,1 N/A N/A 0,11 0,35 2,90 0,08 2,85 

ZnO N/A N/A N/A N/A N/A 0,013 N/A N/A N/A N/A 

NiO N/A N/A N/A N/A N/A 0,042 N/A N/A N/A N/A 

Cl N/A N/A N/A N/A N/A 0,041 N/A N/A N/A N/A 

TiO2 1,47 1,5-2,7 0,8 N/A N/A 0,88 2,57 0,10 0,05 0,09 

SrO N/A N/A N/A N/A N/A 0,11 N/A N/A N/A N/A 

CuO N/A N/A N/A N/A N/A 0,016 N/A N/A N/A N/A 

ZrO2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bi2O3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

MoO3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

RB2O N/A N/A N/A N/A N/A 0,007 N/A N/A N/A N/A 

Br N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Y2O3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ga2O3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SUMMA 95,28 N/A 98,1 96,37 98,25 98,84 99,79 99,09 99,53 99,62 

 

1) Kivivilla (Müller et al. 2009; Väntsi 2015). 

2) Kivivilla (Širok et al. 2008; Väntsi 2015). 

3) Kivivilla (Yliniemi et al. 2016). 
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4) Uusi mineraalivilla (Sal’nikov 2003; Väntsi 2015). 

5) Vanha mineraalivilla (Sal’nikov 2003; Väntsi 2015). 

6) Kivivillajäte RW 4. 

7) Kaupallinen kivivilla (Bernstein, D.M et. al 1996).  

8) Uusi kivivilla (Bernstein, D.M et. al 1996). 

9) Uusi kivivilla (Bernstein, D.M et. al 1996). 

10)  Uusi kivivilla (Bernstein, D.M et. al 1996). 

Taulukko 2. 

  Kemiallinen  

koostumus 1) 2) 3) 4) 5)  

SiO2 56,89 62,4 63,40 65,00 61,70  

Na2O 12,86 16,8 15,45 16,10 16,06  

CaO 12,61 7,1 7,45 7,40 7,15  

SO3 N/A 0,9 0,33 0,03 0,20  

Al2O3 3,47 1,8 3,88 1,90 0,97  

MgO 3,61 2,2 2,82 2,55 2,94  

Fe2O3 0,57 0,6 0,30 0,11 0,11  

K2O 1,36 0,9 1,32 0,65 0,59  

Cr2O3 N/A N/A 0,00 0,00 0,00  

BaO 1,49 N/A N/A N/A N/A  

MnO 0,56 N/A 0,01 0,00 0,01  

P2O5 N/A N/A 0,00 1,10 1,05  

ZnO N/A N/A N/A N/A N/A  

NiO N/A N/A N/A N/A N/A  

Cl N/A 0,1 N/A N/A N/A  

TiO2 0,12 N/A 0,06 0,02 0,02  

SrO N/A N/A N/A N/A N/A  

CuO N/A N/A N/A N/A N/A  

ZrO2 N/A N/A 0,00 0,00 0,00  

Bi2O3 N/A N/A N/A N/A N/A  

B2O3 6 N/A 4,45 4,70 9,20  

B2O2 N/A N/A N/A N/A N/A  

MoO3 N/A N/A N/A N/A N/A  

RB2O N/A N/A N/A N/A N/A  

Br N/A N/A N/A N/A N/A  

Y2O3 N/A N/A N/A N/A N/A  

Ga2O3 N/A N/A N/A N/A N/A  

SUMMA 99,54 92,8 99,47 99,56 100  

       

       

1) Lasivilla (Müller et al. 2009; väntsi 2015). 

2) Lasivilla (Yliniemi et al.2016). 

3) Puhallusvilla (Bernstein, D.M et. al 1996). 

4) Lasivilla (Bernstein, D.M et. al 1996). 

5) Lasivilla (Bernstein, D.M et. al 1996). 
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2.5 Alkaliaktivaattori 

Useita erilaisia liuoksia on käytetty geopolymeerisynteesien alkaliaktivaattoreina. 

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat geopolymeerisynteesin 

ominaisuuksiin ja geopolymeerien ominaisuuksiin (Provis ja Van Deventer 2009). 

Geopolymeerin raaka-aineiden kemiallinen koostumus ratkaisee siten hyvin pitkälti sen, 

millainen aktivaattoriliuos toimii parhaiten. Vaikka alkaliaktivaattorin konsentraatio on 

hyvin kriittinen tekijä geopolymerisoinnissa, niin ei voida itsestään selvyytenä odottaa 

korkeampi konsentraatiollisen liuoksen toimivan aina parhaiten, koska raakamateriaalit 

ovat erilaisia. Lisäksi mikäli alkaleita on liikaa suhteessa alumiinin määrään, ne pysyvät 

vesiliukoisessa muodossa reaktiotuotteissa mikä johtaa ongelmiin geopolymeeribetonin 

säänkestävyydessä ja pitkäaikaiskestävyydessä. 

Aktivaattorin korkea konsentraatio kasvattaa reaktioastetta ja samalla se johtaa parempiin 

mekaanisiin ominaisuuksiin sekä pienempään huokoisuuteen. Lentotuhka aktivoituna 

korkean konsentraation aktivaattorilla tuotti pienempiä huokosia ja laastin nopeampaa 

kovettumista (Petermann et al. 2010).  

Kun halutaan saada mahdollisimman suuri puristuslujuus geopolymeerille, pH väliltä 13-

14 on hyvin yleinen emäksisyysaste. Alkaliaktivaattorin konsentraation kasvattaminen 

kasvattaa myös pH:ta ja parantaa yleisesti reaktioastetta. Korkeammalla pH:lla pastasta 

saadaan yleensä helpommin käsiteltävää, kun taas matalampi pH tekee siitä enemmän 

tahmeaa (Khale ja Chaudhary 2007). 

Tärkeä tekijä aktivaattorissa on myös sen vesipitoisuus. Vesi/kiintoainesuhde vaikuttaa 

sekä geopolymeerin muodostumiseen, että geopolymeerin lujuusominaisuuksiin. Mitä 

korkeampi vesi/kiintoainesuhde on, sen helpompi laastia on muotoilla, mutta toisaalta 

mitä pienempi suhde on, sen kovempia geopolymeerejä muodostuu. OPC betonin 

valmistuksessa vesi reagoi suoraan sementin kanssa (Vora ja Dave 2013). 

Geopolymeerien tapauksessa vesi ei ole kemiallisesti sidottuna geelimäiseen 

rakenteeseen, kuten OPC:n kohdalla, jossa sementin hydratoituessa silikaateissa tapahtuu 

reaktioita ja sementti kovettuu (Provis ja Van Deventer 2009; Rangan 2009). 

Kaliumhydroksidilla saadaan muodostettua korkean puristuslujuuden omaavia 

geopolymeerejä ja myös vähennettyä huokoisuutta geopolymeerisementeissä (Khale ja 

Chaudhary 2007).  Hardjito et al. (2004) käyttivät natriumhydroksidin ja natriumsilikaatin 
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seosta sitomaan aggregaatit ja muut reagoimattomat aineet lentotuhkageopolymeereissä. 

Gasteiger et al. (1992) tutkimuksessa aluminosilikaattien liukeneminen parani 

kasvattamalla hydroksidi-ionien konsentraatiota 95 celsiusasteen lämpötilassa. Arjunan 

et al (2001) mukaan matalan konsentraation natriumhydroksidi on tehokas aktivaattori 

lievästi kalsiumpitoiselle lentotuhkalle. 0.05 M ja 0.1 M väliin asettuva konsentraatio 

toimii parhaiten matalan kalsiumpitoisuuden omaavalle lentotuhkalle. Hardjito et al. 

(2004) mukaan kasvattamalla natriumhydroksidin konsentraatiota lentotuhkan 

alkaliaktivoinnissa natriumhydroksidista ja natriumsilikaatista valmistetulla 

alkaliaktivaattorilla, saatiin lujempia puristuslujuustuloksia. Cheng ja Chiu (2003) 

tutkimuksessa puristuslujuustulos heikkeni, kun kaliumhydroksidi oli vahvuudeltaan yli 

10 molaarista. Edellä mainitussa tutkimuksessa käytettiin kaliumhydroksidia, 

metakaoliinia, natriumhydroksidia ja masuunikuonaa.  

Aktivaattorin SiO2/Na2O suhde on hyvin tärkeä muuttuja geopolymeerin valmistuksessa, 

koska suhde vaikuttaa polymerisaatioasteeseen (Petermann et al. 2010).  Geopolymeerin 

Si/Al molaarinen suhde pitäisi olla noin 2 ja Na/Al molaarinen suhde noin 1 (Duxson et 

al. 2005).   

Kinnunen et al. (2017) tutkimuksissa viittä erilaista SiO2/Al2O3 suhdetta väliltä 1.8-3.8 

M testattiin kokeissa, joissa kivivillajätettä ja lentotuhkaa alkaliaktivoitiin 

natriumaluminaatilla. SiO2/Al2O3 suhteen ollessa 2,47, saavutettiin lujin 

puristuslujuustulos geopolymeerille.  

Tässä työssä käytetään kaliumsilikaattipohjaisia alkaliaktivaattoreita havaittuamme sen 

toimivaksi sekä lasi- että kivivillalle. Mineraalivillojen kemiallinen koostumus vaihtelee 

myöskin jonkin verran ja paras alkaliaktivaattori ja raaka-aine/aktivaattorisuhde on 

etsittävä tapauskohtaisesti. Lisäksi mineraalivillojen orgaaninen sideaine vaikuttaa 

huomattavasti pastan juoksevuuteen, tahmaisuuteen ja seoksessa muodostuvien 

ilmakuplien määrään. 

2.6 Geopolymeerien kovettuminen 

On havaittu, että reaktioajan kasvattaminen ja lämpötilan nosto vaikuttavat positiivisesti 

geopolymerisaatioon. Geopolymeerien kovettuminen tapahtuu monissa tapauksissa 

paremmin ja nopeammin lämmön avulla (Petermann et al. 2010). 
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Geopolymeeripastojen luontainen sitkeys aiheuttaa geopolymeeripastan 

muodostamisvaiheessa runsaasti ylimääräistä ilmaa seokseen. Ilmakuplat ovat haitallisia 

ja niitä pyritään poistamaan esimerkiksi täryttämällä. Tällöin muodostuvan 

geopolymeerin huokoisuus pienenee ja lujuusominaisuudet paranevat, koska ilmakuplat 

poistuvat geopolymeerimatriisista (Petermann et al. 2010).  

Yliniemi et al. (2016) tekemässä tutkimuksessa natriumaluminaatilla alkaliaktivoidulla 

lasivillalla saatiin huomattavasti lujemmat puristuslujuustulokset geopolymeerille, joka 

oli neljä vuorokautta 50 celsiusasteen lämpötilassa ja 24 vuorokautta 22 celsiusasteen 

lämpötilassa, kuin geopolymeerille joka oli 28 vuorokautta 22 celsiusasteen lämpötilassa. 

Kivivillan tapauksessa lämpötilan nostolla havaittiin selvästi pienempi puristuslujuuden 

kasvu kuin lasivillalla. Tutkimuksessa saavutettiin 30,0MPa:n puristuslujuus 

kivivillageopolymeerille ja 48,7 MPa:n puristuslujuus lasivillageopolymeerille. Tulokset 

osoittivat, että korkean puristuslujuuskestävyyden omaavia geopolymeerejä voidaan 

valmistaa mineraalivilloista ilman lisättäviä sideaineita pelkän natriumaluminaatin 

avulla. 

Mustafa Al Bakria et al. (2011) tutkimuksessa natriumsilikaatista ja natriumhydroksidista 

valmistetulla 12 M alkaliaktivaattorilla geopolymerisoitiin lentotuhkaa eri lämpötiloissa 

24 tunnin ajan. Tuloksissa huomattiin, että 60 celsiusasteen lämpötilassa kovetetuilla 

geopolymeereillä oli parhaimmat puristuslujuustulokset. Huoneenlämpötilassa tai yli 60 

celsiusasteen lämpötilassa olleet geopolymeerit olivat heikompia. Chen et al. (2016) 

tutkimuksessa alkaliaktivoitiin metakaoliinia natriumhydroksidilla ja natriumsilikaatilla. 

Parhaat asettumisominaisuudet löydettiin 60 celsiusasteen lämpötilassa 168 tunnin 

aikana. Puristuslujuutena saavutettiin 52,26 MPa.  

2.7 Lähtöaineen jauhatus 

Jauhatuksen päätarkoituksena on hienontaa materiaalia. Jauhamisen tarpeille on olemassa 

monia syitä. Usein reaktioaste on suoraan riippuvainen reagoivien aineiden 

kosketuspinta-alasta. Kuulamyllyjauhatuksen tulokseen vaikuttavat muun muassa 

pyörimisaika, pyörimisnopeus ja jauhatuskuulien koko ja massa (Harker ja Richardson 

2002).  
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Tässä diplomityössä jauhamisen tarkoituksena on hienontaa mineraalivillan kuidut 

lyhyemmiksi, jotta kemiallinen reaktiokyky paranee ja mineraalivillan kuitumainen 

rakenne saadaan rikottua. 

Kuulamylly on mylly, joka soveltuu hyvin jauhatukseen, jossa halutaan hienoa 

pulverimaista lopputuotetta. Kuulamylly on malliltaan sylinterin muotoinen, jossa sen 

sisällä olevat kuulat jauhavat jauhettavaa tuotetta kuulamyllyn pyöriessä akselinsa ympäri 

vaakatasossa. Kuulamyllyssä käytetään tyypillisesti erikokoisia kuulia, koska 

kuulamyllyn pyöriessä osa kuulista putoaa ja hiertää jauhettavaa tavaraa samalla, kun osa 

kuulista nousee ylemmäs ja tällöin suuremmat kuulat jauhavat karkeampaa materiaalia ja 

pienemmät kuulat hienontavat hienompikokoista materiaalia (Harker ja Richardson 

2002).  

Cheng et al. (2011) mukaan kasvattamalla kivivillajätteen hienostuneisuutta eli 

pienentämällä partikkelikokoa, saatiin samalla myös parannettua 

puristuslujuusominaisuuksia sementtipohjaisissa yhdistelmämateriaaleissa. 

Pienikokoisten partikkelien on havaittu toimivan huomattavasti paremmin kuin suurien 

partikkelien, kun raaka-aineena käytettiin kuonaa. Yli 20 mikrometrin partikkelit 

reagoivat hitaasti, kun taas alle kahden mikrometrin kokoiset partikkelit reagoivat 

keskimäärin 24 tunnin aikana alkaliaktivoidussa systeemissä sementin kanssa (Wang et 

al. 2005). 

Yliniemi et al. (2016) tutkimuksessa mineraalivillat jauhettiin mineraalivillojen 

kuitumaisen rakenteen rikkomisen vuoksi. Jauhaminen suoritettiin kymmenen gramman 

erissä 30 sekunnin ajan nopeudella 1500 kierrosta minuutissa (rpm) RS 200 

rengasmyllyllä. 

2.8 Betonin pakkasenkestävyys 

OPC betonin vastustuskyky pakkasen aiheuttamiin muutoksiin riippuu pitkälti 

saturaatioasteesta ja laastin huokoisuudesta. Mikäli betoni ei koskaan saturoidu, ei 

haittavaikutuksia synny jäätymisen ja lauhtumisen vaikutuksesta. Kuitenkin mikäli 

jäätymisestä johtuvaa veden laajenemista tapahtuu ja laajeneminen ylittää 

vetojännityslujuuden, betoni voi hajota. Vahinkojen laajuus vaihtelee pinnan 

rappeutumisesta täydelliseen hajoamiseen, kun jää muodostuu.  
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Tiesuolat voivat absorboitua betonin ylempiin osiin ja aiheuttaa korkean osmoottisen 

paineen, joka aiheuttaa veden liikkumisen kylmään alueeseen jossa jäätyminen tapahtuu, 

joka taas aiheuttaa muutoksia betonissa (Fernández-Jiménez ja Palomo 2009).  Skvara 

(2007) tekemässä tutkimuksessa natriumsilikaatilla alkaliaktivoidulla lentotuhkasta 

valmistetulla geopolymeeribetonilla näytteen massa ei muuttunut jäätymis- ja 

sulatussyklien aikana. Myöskään mitään näkyviä merkkejä hajoamisesta ei havaittu 150 

jäädytyssulatussyklin jälkeen, mutta sen jälkeen lujuusominaisuudet tippuivat noin 30 %.  

Puertas et al. (2003) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että osassa kokeista taivutus- ja 

puristuslujuudet paranivat 50 pakastus-sulatussyklin aikana verrattuna ei jäädytettyihin. 

Puristuslujuus parani esimerkiksi seoksessa, joka sisälsi puolet lentotuhkaa ja puolet 

kuonaa. Kyseinen seos alkaliaktivoitiin 8 M natriumhydroksidilla. Samoin myös 

vesilasilla alkaliaktivoitu masuunikuona parani lujuusominaisuuksiltaan.  

Joka tapauksessa näytteiden huokoisuudella on merkittävä ero pakkasen aiheuttamiin 

muutoksiin ja vaikutuksiin geopolymeereissä. Erilaiset tulokset voivat riippua pitkälti 

erilaisista mikrorakenteista ja mikrorakenteisiin vaikuttavat hyvin pitkälti 

kovettumislämpötila, käytettävä alkaliaktivaattori ja alkaliaktivaattorin konsentraatio 

(Fernández-Jiménez ja Palomo 2009). Edellä mainittujen asioiden takia pakkasenkesto 

kokeiden tekeminen myös mineraalivillageopolymeereille on luontevaa vaihtelevien 

luonnonolosuhteiden vuoksi. 
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3 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Diplomityössä valmistettiin mineraalivillajätegeopolymeerejä jätevilloista, joista 

alkuperäiset kuvat on esitetty liitteessä 1. Käsittelyssä olivat uusi- ja vanha lasivillajäte, 

sekä uusi- ja vanha kivivillajäte. Tutkimuksessa villat jauhettiin ja sen jälkeen 

alkaliaktivoitiin geopolymeereiksi.  

3.1 Villojen esikäsittely 

3.1.1 Villojen jauhatus 

Villat tarkastettiin ja niistä eroteltiin ylimääräiset materiaalit, kuten metallit ja muovit. 

Lisäksi villaeristä eroteltiin muut niihin kuulumattomat jakeet pois luotettavampien 

tulosten saamiseksi. Esimerkiksi kivivilloja sisältävistä eristä poistettiin seassa olleet 

lasivillat.  Villat pilkottiin pieneksi ennen jauhatusta repimällä ja leikkaamalla. Sen 

jälkeen eristevillapalat (kuva 3) jauhettiin Germatecin kuulamyllyllä (kuva 4).  

Jauhatus suoritettiin 10 litran jauhatusastialla. Jauhatuksessa käytettiin 40 mm (45 kpl), 

30 mm (45 kpl) ja 25 mm (60 kpl) halkaisijaltaan olevia kuulia ja villaa 250-300 g 

jauhatuserää kohden. Lasivillojen tapauksessa käytettiin 250 g villaa/jauhatus ja 

kivivillojen kohdalla 300 g villaa/jauhatus. Jauhatusaikana oli 60 minuuttia. Villat ja 

kuulat laitettiin jauhatusastiaan ja astia suljettiin kannella, jonka jälkeen sylinteriaihio 

asetettiin pyörimisrullille ja kone käynnistettiin. Kaikki peruskoesarjojen (sarjat 1-9) 

jauhatukset suoritettiin samalla tavalla, jotta 1, 3, 7 ja 28 päivän lujuusmittaustulokset 

olisivat vertailukelpoisia. Samoin pakastuskokeissa ja vesikokeissa villojen jauhatus 

suoritettiin kyseisellä tavalla. 

          

Kuva 3. a) Lasivilla ennen jauhatusta (oikealla) ja jauhatuksen jälkeen (vasemmalla) ja 

b) kivivilla ennen jauhatusta (alla) sekä jauhatuksen jälkeen (yllä). 

a) b) 
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Kuva 4. a) Germatecin kuulamyllylaitteisto, b) 10 litran jauhatussylinteri ja c) 

jauhatuksessa käytetyt kuulat.  

Erikoiskokeita varten villat jauhettiin RS 200 -rengasmyllyllä (Retsch) (kuva 5). 

Tavoitteena oli saavuttaa hienojakoisempaa materiaalia kuin kuulamyllyllä. Kivivillat 

jauhettiin noin 30 g:n erissä nopeudella 1500 rpm 30 sekunnin ajan neljä kertaa täyttäen 

mylly ajojen välissä ja sen jälkeen villat jauhettiin vielä kertaalleen nopeudella 1500 rpm 

60 sekunnin ajan ennen tyhjennystä. Lasivilloilla jauhatus suoritettiin samalla 

periaatteella noin 20 gramman erissä. 

       

Kuva 5. RS 200 -rengasmylly. 

a) b) 

c) 
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3.1.2  Villojen partikkelikoko 

Jauhettujen villojen partikkelikoko määritettiin partikkelianalysaattorilla (LS 13320 

Beckman Coulter, USA). LS 13320 -laitteisto on esitettynä kuvassa 6. Näytteiden ajot 

suoritettiin isopropanoliliuoksen avulla (VWR 20842.330, Lot 17F284017 2-propanoli). 

Ajoliuoksena käytettiin isopropanolia (125 ml) ja ajettava seos valmistettiin seuraavalla 

tavalla. Uudella lasivillajätteellä 300 mg villaa sekoitettiin 100 ml:n kanssa isopropanolia 

ja muilla villoilla 400 mg villaa sekoitettiin 100 ml:n kanssa isopropanolia. Näytteissä 

havaittiin pohjalle sakkautuvia agglomeraatteja, joiden takia seosta pidettiin 

dekantterilasissa ultraäänipesurissa 37 kHz:n taajuudella 60 sekunnin ajan. Näytettä 

otettiin pipetillä noin 2-3 ml ja laitettiin partikkelianalysaattoriin. Näytteenotto 

suoritettiin dekantterilasista, jossa liuosta sekoitettiin samalla voimakkaasti, jotta saatiin 

tasainen otos. Jokaisen ajon välissä laitteisto puhdistettiin huolellisesti isopropanolin ja 

pesuliuosten avulla luotettavien tuloksien saamiseksi ja ennen hyväksyttävää ajoa 

background eli tausta varmistettiin sopivaksi. 

    

Kuva 6. Partikkelikokoanalysointiin käytetty mittauslaitteisto LS 13320. 

3.1.3 Villojen tiheys 

Jauhettujen villojen tiheys määritettiin AccuPyc II 1340 -kaasupyknometrillä (kuva 7). 

Villajauhe punnittiin Mettler 200 -analyysivaa´alla ja laitettiin kaasupyknometriin. 

Heliumkaasupullon venttiilit avattiin ja kaasu täytti laitteiston.  Pyknometriin syötettiin 

villajauheen massan arvo ja mittaus aloitettiin. Laitteen toiminta perustuu kaasulakiin ja 

kaasun syrjäyttämisperiaatteeseen. 
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Kuva 7. Mittauksissa käytetty kaasupyknometri AccuPyc II 1340. 

3.1.4 Villojen XRF-analyysi 

Mineraalivillojen kemiallinen koostumus analysoitiin 4 kV röntgenfluoresenssilaitteella 

(XRF, PANalytical Omnian Axiosmax). Sideaineetonta villaa, joka oli peräisin TGA-

mittauksista, jauhettiin planeettakuulamyllyllä takaisin hienoksi jauheeksi. Sen jälkeen 

näytettä punnittiin 1.5 grammaa ja sekoitettiin 7,5 g:n kanssa x-ray sulatetta, joka sisälsi 

66 % litium tetraboraattia ja 34 % litium metaboraattia. Seos asetettiin platinasta ja 

kullasta valmistettuun upokkaaseen ja näyte kuumennettiin 1150 celsiusasteeseen 

PANalytical Eagon 2 -laitteella ja näytteestä valmistui sulatenappi (kuva 8). 

Valmistuksessa käytettiin apuna ammoniumjodidi tablettia, joka helpotti sulatenapin 

irrottamista. Sen jälkeen sulatenappi asetettiin Panalytical Omnian Axiosmax XRF-

analysaattoriin (kuva 9) ja suoritettiin 20 minuuttia kestävä röntgenfluoresenssi-mittaus.  
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Kuva 8. a) Sulatenappien valmistus Panalytical eagon 2 -laitteella ja b) kivivillasta 

valmistettu sulatenappi. 

     

Kuva 9. XRF-mittauksiin käytetty Axiosmax XRF-analysaattori. 

3.1.5 Villojen TGA 

Mineraalivilloille suoritettiin sideaineen pitoisuuden tarkempi määritys TGA:lla. 

Mineraalivillojen kosteuspitoisuus mitattiin 105 celsiusasteen lämpötilassa ja poistunut 

orgaanisen sideaineen määrä mitattiin lasivilloille 550 celsiusasteessa ja kivivilloille 525 

celsiusasteessa termogravimetrisella analyysilaitteella (PrepAsh, Precisa). 

a) b) 
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3.1.6 Sideaineen poisto mineraalivilloista 

Diplomityössä tehtiin koesarjoja, joissa orgaaninen sideaine oli poltettu pois ja verrattiin 

lujuusominaisuuksia sideaineellisiin geopolymeereihin. Peruskoesarjoissa sideaine 

poistettiin polttamalla jauhettua villaa 550 celsiusasteen lämpötilassa kolmen tunnin ajan.  

Taulukossa 3 on esitetty sideaineen osuus peruskoesarjojen resepteillä suoritetuissa 

kokeissa eli villassa polton aikana tapahtunut painohäviö. Esikokeissa havaittiin ero 

lujuuksissa sen suhteen, onko lasivillan sideaine poltettu pitkällä vai lyhyellä poltolla (20-

30min) 550 celsiusasteessa ennen jauhatusta. Lyhyellä poltolla saatiin lujempia 

geopolymeerejä. 

Tästä johtuen erikoiskoesarjoissa sideaine poistettiin lyhyellä poltolla jauhamattomasta 

villasta. Jauhamattoman lasivillan sideaineen poltoksi havaittiin tällöin riittävän noin 20-

30 minuuttia, jonka aikana keltainen villa muuttui valkoiseksi eli sideaine paloi pois. 

Painohäviöt olivat vastaavaa luokkaa kuin peruskoesarjojen poltoissa ja 

termogravimetrisissa mittauksissa (TGA), joka kertoo sideaineen polton olevan 

mahdollista hyvinkin nopeasti. Erikoiskoesarjoissa lasivillojen sideaineen poltto 

suoritettiin villoista ennen jauhamista noin 20 minuutin aikana ja näyte poistettiin uunista 

välittömästi, kun villan väri oli muuttunut valkoiseksi eli sideaine oli palanut pois. 

Taulukko 3. Orgaanisen sideaineen osuus työssä käsiteltävissä villoissa. 

Villa Painohäviö sideaineen poltossa TGA (sideaine) 

Uusi lasivillajäte 10,3 % 9,4 % 

Vanha lasivillajäte 9,3 % 8,8 % 

Uusi kivivillajäte 4,3 % 4,3 % 

Vanha kivivillajäte 2,6 % 2,6 % 

 

Lasivillojen tapauksessa havaittiin merkittävä ero pastan juoksevuuteen ja 

työstöominaisuuksiin sideaineen vaikutuksesta. Alun perin oli tarkoitus pitää raaka-

aine/aktivaattorisuhde samana kaikissa koesarjoissa. Kokeissa kuitenkin huomattiin, että 

vastaava työstettävyys saavutettiin merkittävästi pienemmällä määrällä 

alkaliaktivaattoria jos sideaine oli poltettu pois. Myös kivivillojen tapauksessa pasta 
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muuttui juoksevammaksi sideaineettomalla kivivillalla, mutta ei yhtä paljon kuin 

lasivillojen tapauksessa. Tämä johtuu mahdollisesti kivivillojen alhaisemmasta 

orgaanisen sideaineen määrästä. 

Peruskoesarjojen näytteistä, joista sideaine poltettiin pois, havaittiin selvä punertava väri 

valmistuneissa lasivilla- ja kivivillageopolymeereissä. Jauhetuilla lasivilloilla havaittiin 

sideaineen polton jälkeen villajauheessa selvä punertava väri. Lasivillajauheen havaittiin 

kovettuneen, jonka takia se murskattiin ja jauhettiin rengasmyllyllä sopivissa erissä 30 

sekunnin ajan nopeudella 1500 rpm takaisin jauhemaiseksi. Jauhetulla kivivillalla 

punertavaa väriä ei havaittu villan harmaan värin takia, eikä kivivillaa ollut tarvetta jauhaa 

uudelleen.  Punertava väri johtui mahdollisesti kuulamyllyjauhatuksessa kuulista ja 

sylinteristä irtoavasta raudasta, joka korkeassa lämpötilassa aiheutti punertavan värin, 

koska vastaavaa eroa ei havaittu rengasmyllyllä jauhetuissa villoissa, joista myös 

poltettiin sideaine pois. Varmistuakseni asiasta, sama testaus tehtiin neitseellisellä 

lasivillalla ja huomattiin sama ero. Kuvassa 10 on havainnollistettu alkuperäisen 

lasivillan värimuutos, kun jauhamattomasta lasivillasta poltettiin sideaine pois 20 

minuutissa ja viereisessä kuvassa on havainnollistettu kuulamyllyllä jauhetun lasivillan 

kolme tuntia kestävän sideaineen polton vaikutus. 

 

Kuva 10. a) Alkuperäinen lasivillajäte ja sideaineettomaksi poltettu lasivilla ilman 

jauhamista. b) Lasivilla, joka on jauhettu kuulamyllyllä ja sen jälkeen sideaine on poltettu. 

a) b) b)  
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3.2 Geopolymeerisynteesi 

3.2.1 Lähtöaineet ja koesarjat 

Esikokeet suoritettiin käyttämällä jauhettuja villoja ja aktivaattoria erilaisilla raaka-

aine/aktivaattori suhteilla, jolla saavutettaisiin sopiva työstettävyys. Esikokeiden 

perusteella suunniteltiin varsinaiset koesarjat. 

Geopolymeerien valmistusta varten filmivanerista valmistettiin purettavia 20x20x80 mm 

muotteja (kuva 11), joiden vastinpinnat olivat sileät ja vaakasuorat. Myös muutamia 

40x40x160 mm muotteja valmistettiin pakkasenkestokokeita varten. Filmivanerimuotteja 

valmistettiin, koska esikokeissa havaittiin, että metallisissa muoteissa näytteiden poisotto 

ehjänä ja oikean muotoisena ei ollut mahdollista lasivillageopolymeereillä, koska 

lasivillageopolymeerit kovettuivat muotteihin kiinni erittäin tiukasti. 

Taulukossa 4 on esitetty koesarjojen reseptit, jossa on myös esitettynä jokaisen 

näytesarjan vesi-sideainesuhde (w/b) sekä SiO2/Al2O, (Na2O+K2O)/Al2O3 ja SiO2/CaO 

molaariset suhteet. Peruskoesarjoina (sarjat 1-9) ovat alkaliaktivoidut sideaineelliset ja 

sideaineettomat (S) uudet kierrätetyt lasivillat (GW1), vanhat kierrätetyt lasivillat (GW2), 

uudet kierrätetyt kivivillat (RW1), vanhat kierrätetyt kivivillat (RW2) sekä 

sideaineellinen villaseos, jossa kaikkia villoja sekoitettiin keskenään 25-massaprosenttia 

(MIX). GW1 ja RW1 ovat uudisrakennuskohteista peräisin olevia villoja. GW2 ja RW2 

ovat vanhan varastorakennuksen purkutyömaalta peräisin olevia villoja. RW 6 on 

saneerauskohteesta peräisin olevaa kivivillaa, joka on rakennettu vuosina 1975-1988. 

Taulukko 4. Työssä käytettyjen koesarjojen reseptit. 

Sarja Aktivaattori (g) Villa (g) hiekka 

(g) 
SiO2/Al2O (Na2O+K2O)/

Al2O3 

SiO2/

CaO 
w/b 

Sarja 1 Geosil 14515 (100g) GW 1 (85g) - 74,16 28,65 10,24 0,42 

Sarja 2 Geosil 14515 (100g) GW 2 (125g) - 40,75 14,20 10,20 0,32 

Sarja 3 Geosil 14515 (100g) RW 1 (190g) - 5,43 0,98 2,61 0,23 

Sarja 4 Geosil 14515 (100g) RW 2 (190g) - 6,60 1,07 3,12 0,23 

Sarja 5 Geosil 14515 (150g) MIX (4x50g) - 13,00 3,77 5,08 0,31 

Sarja 6 Geosil 14515 (100g) sideaineeton GW 1 (235g) - 60,20 19,33 8,31 0,20 

Sarja 7 Geosil 14515 (100g) sideaineeton GW 2  (235g) - 36,56 11,40 9,15 0,20 

Sarja 8 Geosil 14515 (100g) Sideaineeton RW 1 (190g) - 5,43 0,98 2,61 0,23 
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Sarja 9 Geosil 14515 (100g) Sideaineeton RW 2 (190g) - 6,60 1,07 3,12 0,23 

Sarja 10 Geosil 14515 (30g) RW 1 (80g) - 5,08 0,75 2,44 0,18 

Sarja 11 Betol K57 M (40g) RW 1 (136,6g) - 4,85 0,79 2,33 0,12 

Sarja 12 Geosil 14515 (60g) GW 1 (108g) - 62,62 20,94 8,65 0,24 

Sarja 13 Geosil 14515 (40g) Sideaineeton GW1 (100g) - 59,72 19,01 8,25 0,19 

Sarja 14 Geosil 14515 (60g) GW 2 (110g) - 37,90 12,30 9,49 0,24 

Sarja 15 Geosil 14515 (40g) Sideaineeton GW 2 (110g) - 35,86 10,94 8,98 0,17 

Sarja 16 Geosil 14515 (30g) RW 1 (60g) 70 5,37 0,94 2,58 0,22 

Sarja 17 Betol K57 M (30g)  RW 1 (60g) 70 5,30 1,24 2,55 0,19 

Sarja 18 Geosil 54217 (40g) Sideaineeton GW 1 (100g) - 60,92 20,11 8,41 0,20 

Sarja 19 Geosil 54217 (40g) Sideaineeton GW 2 (100g) - 36,99 11,87 9,26 0,20 

Sarja 20 Geosil 14515 (35g) GW 2 (46g) 80 40,31 13,90 10,09 0,31 

Sarja 21 Geosil 14515 (30g) Sideaineeton GW 1 (60g) 60 61,58 20,25 8,51 0,22 

Sarja 22 Geosil 14515 (30g) Sideaineeton GW 2 (60g) 60 37,39 11,96 9,36 0,22 

Sarja 23 Geosil 14515 (40g) RW 6 (113,2g) - 5,07 0,71 2,61 0,17 

Sarja 24 Geosil 14515 (30g RW 6 (60g) 70 5,41 0,93 2,79 0,22 

Sarja 25 Geosil 14515 (30g)  GW 1 (40g) 70 66,23 23,36 9,15 0,31 

Sarja 26 Geosil 14515 (35g) GW 1 (46g) 80 66,43 23,49 9,18 0,31 

 

Kaikki peruskoesarjojen geopolymeerit valmistettiin jauhetuista villoista, jotka olivat 

uunikuivattu yön yli 105 celsiusasteen lämpötilassa. Kaikki peruskoesarjojen näytteet 

valmistettiin IKA eurostar 20N -sekoittimella. Aktivaattorin sekaan lisättiin pieninä erinä 

villajauhetta jatkuvasti sekoittaen yhteensä kahdeksan minuutin ajan nopeudella 2000 

rpm.  

Kaikista peruskoesarjoista tehtiin kaksi eri näytesarjaa, joista ensimmäiset kovetettiin 

huoneenlämmössä (23°C, suhteellinen ilmankosteus 65%) ja toisessa näytesarjassa 

näytteet pidettiin ensimmäisen 24 tunnin ajan uunissa 50 celsiusasteen lämpötilassa (U) 

ja loppuaika 23°C:ssa (suhteellinen ilmankosteus 65%). 

Lisäksi diplomityössä tehtiin erikoiskoesarjoja (sarjat 10-26), joissa haettiin 

maksimaalista lujuutta näytekappaleille käyttämällä tehokkaampaa jauhatustapaa 

(optimoimaan villojen kuitupituus mahdollisimman lyhyeksi) sekä tehokkaampaa 

sekoitusta. Erikoiskoesarjojen (10-26) sekoitus tehtiin Thinky ARE-250 sekoittimella 
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(ARE-250, Thinky corporation). Erikoiskoesarjoissa kivivillageopolymeerit asetettiin 

ilmatiiviiseen pussiin kovettumaan. Sideaineettomissa lasivillakokeissa sideaine 

poistettiin ennen jauhatusta lyhyellä poltolla. Erikoiskoesarjat kovetettiin kaikki 24 

tunnin ajan 50 celsiusasteen lämpötilassa ja sen jälkeen 27 päivää 23 celsiusasteen 

lämpötilassa ilmankosteuskammiossa 

Sekoittimet ovat esitettynä kuvassa 12. Aktivaattori lisättiin näyteastiaan, joka laitettiin 

sekoittimeen. Sen jälkeen näytteeseen lisättiin villaa pienissä erissä ja aina jokaisen 

lisäyksen jälkeen seosta sekoitettiin 60 sekunnin ajan nopeudella 2000 rpm.   

Sarjoissa (16, 17, 20-22 ja 24-26) käytettiin täyteaineena hiekkaa. Nämä sarjat 

valmistettiin siten, että ensin sekoitettiin aktivaattori ja hiekka sekaisin 60 sekunnin ajan 

nopeudella 2000 rpm, jonka jälkeen villajauhetta lisättiin erissä ja jokaisen lisäyserän 

jälkeen sekoitettiin 60 sekunnin ajan nopeudella 2000 rpm. 

Pastan muotteihin laiton jälkeen näytteitä täristettiin hakkaamalla muottia pöytää vasten 

aluksi tiheään tahtiin ja sen jälkeen hitaammalla tahdilla, jotta ilman määrä näytteessä 

saatiin minimoitua. Kun uusia ilmakuplia ei enää pintaan noussut, tärytys lopetettiin ja 

näytteet asetettiin kovettumaan. 

Jokaista koepistettä kohden taivutuslujuusmittauksia oli 2-3 kpl ja 

puristuslujuusmittauksia 4-6 kpl. Erikoiskoesarjojen lujuustulokset ovat esitettynä 

tulosten tarkastelun viimeisessä osiossa. Kaikki sitä ennen esitetyt lujuustulokset 

pohjautuvat peruskoesarjojen resepteihin.  

 

Kuva 11. a) Filmivanerista valmistettuja geopolymeerimuotteja, jossa geopolymeerit ovat 

kovettumassa sekä b) muoteista purettuja geopolymeerejä. 

a) b) 
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Kuva 12. a) Geopolymeeripastan valmistus ja sekoitukseen käytetty Ika Eurostar 20N  

sekä b) erikoiskoesarjoihin käytetty Thinky ARE-250 sekoitin.  

3.2.2 Taivutuslujuusmittaukset 

Taivutuslujuusmittaukset suoritettiin käyttämällä Z100 -testauslaitetta (Zwick Roell) 

nopeudella 0,05 kN/s. Lujuusmittauksissa käytettiin Test Expert 2 -ohjelmistoa. 

Lujuusmittaukset suoritettiin peruskoesarjoille 1, 3, 7 ja 28 päivän kovettumisen jälkeen 

ja erikoiskoesarjoille 28 päivän jälkeen. Lujuusmittaukset suoritettiin pakastusnäytteille 

116 pakastus-sulatussyklin jälkeen ja uunikuivatuille veteen upotetuille näytteille 30 

päivän jälkeen geopolymeerien valmistamisesta. Taivutuslujuusmittauksissa 

näytekappale asetettiin tarkasti keskelle taivutusaihiota tarkan tuloksen saamiseksi. Näyte 

käännettiin mittausta varten 90-astetta, jotta näytekappaleen muottiseiniä vastaan olevat 

täysin sileät pinnat ovat mittauspintoina. Taivutuslujuuden (σF) laskemisessa käytettiin 

kaavaa (1). Kuvassa 13 on esitettynä taivutuslujuusmittaus.  

σF=
3𝐹𝐹𝐹𝐹
2𝑏𝑏𝑥𝑥2   (1) 

Jossa σF on taivutuslujuus (MPa), 

F on maksimivoima (N) murtumispisteeseen asti, 

d on tukirautojen välinen etäisyys (mm), 

b on näytteen leveys (mm), 

x on näytteen korkeus (mm). 

b) a) 
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Kuva 13. a) Taivutuslujuusmittaus 20x20x80 mm ja b) 40x40x160 mm muotteihin 

valmistetuilla geopolymeereillä. 

3.2.3 Puristuslujuusmittaukset 

Puristuslujuudet määritettiin myös Z100 -testauslaitteella. 20x20x80 mm muotteihin 

valettu geopolymeeri asetettiin pussiin näytteen sileät pinnat vastakkain ja näytteen päälle 

asetettiin 20x20 mm metallilaatta, jota vasten puristus suoritettiin. 40x40x160 mm 

muotteihin valetuille näytteille puristuslujuusmittaus on esitetty kuvassa 14b.  

Puristusvoimaa kasvatettiin 1,2 kN/s, kunnes kappale hajosi. Kaikki 

puristuslujuusmittaukset suoritettiin samojen näytekappaleiden eri päistä, jotka olivat 

ensin katkaistu taivutuslujuusmittauksessa. Puristuslujuus laskettiin kappaleen pinnan 

puristettavan osan pinta-alan ja maksimipuristusvoimalukeman avulla ja muunnettiin 

newtoneista megapascaleiksi. Puristuslujuus (σc) on esitettynä alla olevassa kaavassa 2.  

σc = F/A (2), jossa 

A=kappaleen puristettavan alueen pinta-ala (mm2) ja 

 F on maksimi puristusvoima (N). 

 

a) b) 
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Kuva 14. a) Puristuslujuusmittaus 20x20x80 mm ja b) 40x40x160 mm muotteihin 

valmistetuilla geopolymeereillä. 

3.2.4 Geopolymeerien veden absorptio 

Veden absorptiokokeet suoritettiin geopolymeereille, jotka olivat kovettuneet 28 

vuorokautta. Sen jälkeen kappaleet mitattiin ja punnittiin (W1) ja asetettiin 24 tunnin 

ajaksi 80 celsiusasteiseen uuniin ja mitattiin ja punnittiin uudelleen (W2). Sen jälkeen 

kappaleet upotettiin veteen 24 tunnin ajaksi (kuva 15), jonka jälkeen kappaleet kuivattiin 

paperilla ja mitattiin ja punnittiin uudelleen (W3).  

Uunikuivauksen aikana tapahtunut painohäviö laskettiin kaavan 3 avulla. Näytteen 

todellinen veden imeytyminen laskettiin kaavan 4 avulla. Samalla periaatteella laskettiin 

myös näytteiden kutistumat näytteen pituussuuntaisten muutosten perusteella. Veden 

absorptiomittausten jälkeen kappaleille suoritettiin taivutus- ja puristuslujuusmittaukset.  

% painohäviö uunikuivauksessa = (W2-W1)/W1*100%  (3) 

% veden absorptio = (W3-W2)/W2*100%   (4) 

 

a) b) 
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Kuva 15. Veteen upotettuja lasivillageopolymeerejä 24 tunnin vedessä olon jälkeen. 

3.2.5 Geopolymeerien pakkasenkesto 

Pakkasenkestokokeet aloitettiin 28 vuorokauden jälkeen näytteiden valmistuksesta. 

40x40x160 mm muotteihin valetut RW1- ja GW2-geopolymeerit mitattiin, punnittiin ja 

suoritettiin ultraäänipulssimittaus käyttämällä Matest ultrasonic concrete tester C369N-

laitetta. Sen jälkeen näytteet asetettiin pakastuskaappiin astioihin, joissa oli vettä näytteen 

puoliväliin asti. Isot näytteet asetettiin pitkittäin astiaan, jossa vettä oli näytteen 

puoliväliin asti. 20x20x80 mm geopolymeerit asetettiin pystyssä astiaan, jossa vettä oli 

näytteen puoliväliin asti (kuva 16). Veden haihtuessa vettä lisättiin tarpeen mukaan, jotta 

näytekappale olisi koko ajan puoliksi veteen upotettuna. Geopolymeerit olivat kaapissa, 

jossa lämpötilavaihtelut olivat sykleittäin väliltä -15…+15 celsiusastetta. Yhden syklin 

kesto oli kuusi tuntia. 116 syklin jälkeen geopolymeerit asetettiin ilmankosteuskammioon 

vuorokauden ajaksi odottamaan ennen kuin näytteille tehtiin uusi ultraäänipulssimittaus. 

Tämän jälkeen näytteiden annettiin olla viisi vuorokautta ilmankosteuskammiossa ennen 

kuin lujuusmittaukset suoritettiin.  

Testien tarkoituksena oli simuloida näytekappaleen äärimmäistä kestokykyä kosteissa 

olosuhteissa, jossa jäätymistä tapahtuu myös osittain veteen upotettuna.  

Ultraäänipulssimittaukset tehtiin ennen ja jälkeen pakastus-sulatussyklien ja suhteellisen 

elastisen kertoimen laskemisessa huomioitiin näytteiden pituuden muutokset standardin 

ASTM C 666/C 666M mukaisesti. Lisäksi laskentaan otettiin huomioon näytteiden 

tiheyden ja tilavuuden muutos tarkemman suhteellisen elastisten kertoimien suhteen 
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muutoksen määrittämiseksi. Näytteen elastisten kertoimien suhteellinen muutos on 

esitetty kaavassa (5)  

 𝑃𝑐 =
𝑛1

2

𝑛2 ∗ 100%  (5) 

jossa Pc= geopolymeerin suhteellinen dynaaminen elastinen kerroin pakastus-

sulatussyklien jälkeen, 

n=ultraäänipulssin nopeus näytteen läpi ennen pakastus-sulatussyklien aloittamista ja 

n1=ultraäänipulssin nopeus näytteen läpi 116 syklin jälkeen. Pulssin nopeus on 𝑣 =
𝑥

𝑡
 , 

jossa x=näytekappaleen pituus ja t=aika joka pulssilla kestää mennä näytteen läpi 

pituussuunnassa. Nopeus on myös toisaalta 𝑣 = √
𝐸

𝜌
 , jossa E=kimmokerroin ja 𝜌 = 

näytteen tiheys. Tiheys 𝜌 =
𝑚

𝑉
 ,  

jossa m on näytteen massa ja V on näytteen tilavuus. 

Tällöin 𝑃𝑐 =
𝐸1

𝐸
 , jossa E on geopolymeerin kimmokerroin ennen pakastus-sulatussyklejä 

ja E1 on kimmokerroin pakastus-sulatussyklien lopettamisen jälkeen. Tästä saadaan 

samalla johdettua kaava 𝐸 =
𝑥2𝜌

𝑡2  , josta voidaan laskea tarkat kimmokertoimet ja sitä 

kautta tarkemmat arvot suhteelliselle dynaamiselle elastisen kertoimen muutokselle, kun 

tiedetään näytteen tiheys myös pakastus-sulatussyklien jälkeen, mikäli näytteen paino tai 

tilavuus muuttuvat pakastus-sulatussyklien vaikutuksesta. 

 

Kuva 16. RW1S-geopolymeeri 90 pakastus-sulatussyklin jälkeen kuvattuna. 
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3.2.6 XRD-analyysi 

Röntgendiffraktio (XRD) suoritettiin peruskoesarjojen uuninäytteille 28 vuorokauden 

kovettumisen jälkeen. Lisäksi pelkille jauhetuille villoille suoritettiin xrd-analyysi alkali-

aktivoitujen villojen vertailuksi. Lujuusmittausten jälkeen hajonneet kappaleet 

hienonnettiin RS 200 -rengasmyllyllä jauhamalla näytettä 30 sekunnin ajan nopeudella 

1500 rpm. Mittaukset tehtiin Rigaku Smartlab 9 kW -röntgendiffraktiometrillä. 

Mittauksissa käytettiin cross beam optiikoista bragg-brentano optiikkaa. Rigaku 

Smartlabissa on pyörivällä anodilla varustettu 9 kW röntgenlähde. Radioputken jännite 

oli 40 kV ja sähkövirta 135 mA. Detektorina käytettiin D/teX Ultra 250:ta ja 

skannausmoodina jatkuvaa arvoaluetta väliltä 5.0000-120.0000 deg, askel leveyttä 

0.0200 deg ja skannausnopeutta 6,1424 deg/60 s. ICDD PDF4+2018-tietokantaa 

käytettiin faasien analysointiin. Liitteessä 10 on esitettynä tarkemmin mittausparametrit. 

3.2.7 Geopolymeerien kutistuma 

Näytteille suoritettiin kutistumisen mittaus vertaamalla näytteiden pituusmuutoksia. 

Mittaukset tehtiin elektronisella työntömitalla. On huomioitava, että kutistumamittaukset 

ovat vain suuntaa antavia, koska näytteet eivät pidä absoluuttista muotoansa vaan 

esimerkiksi luhistuvat hieman päältäpäin sisään ja välillä taipuvat hieman päistä 

sisäänpäin ilmaa vasten olevasta avonaisesta pinnasta.  
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4 TULOKSET 

4.1 Raaka-aineen ominaisuudet 

4.1.1 Villojen partikkelikoko 

Peruskoesarjoihin jauhettujen villojen partikkelikoon keskiarvot ja mediaanit ovat esitetty 

kuvassa 17. Kuvissa 18 ja 19 on esitetty jauheen partikkelikoon kumulatiiviset jakaumat. 

Liitteissä 2-9 on esitettynä partikkelikokojakaumien isommat kuvaajat. Kuvaajista 

nähdään, että sideaineettomilla villoilla partikkelikoko on pääasiassa pienempi, kuin 

sideaineellisilla villoilla. Sideaineeton GW 1 on ainoana poikkeuksena suurempi (19,12 

µm), mutta se vaikuttaisi johtuvan siitä, että seassa on ollut suurempia partikkeleja tai 

agglomeraatteja. Liitteessä 6 esitetyssä kuvassa nähdään selvästi, että seassa on myös 

suurempia partikkeleita. Muissa liitteissä pienempi nyppylä viittaisi enemmänkin 

mahdolliseen ilmakuplaan mittauksissa.  Muutoin tulokset vaikuttaisivat aika 

luotettavilta, koska pastoista saatiin tehtyä juoksevampaa sideaineettomilla näytteillä, 

jonka perusteella voisi olettaa partikkelikoon olevan myös pienempi. 

Partikkelikokomittauksissa on huomioitava, että jauhettu villa on kuitumaista, eikä 

pyöreinä partikkeleina, mistä johtuen tuloksien tulkinta ei ole niin selkeätä. Mutta 

toisaalta mittauksissa on havaittavissa selkeitä eroja, joista näkee mahdollisia syitä 

lujuustuloksiin ja pastan sekoittuvuuteen. 

    

Kuva 17. Peruskoesarjoissa käytettävien mineraalivillajauheiden partikkelikoon 

keskiarvot ja mediaanit. 

GW 1 GW 2 RW 1 RW 2
Sideain
eeton
GW 1

Sideain
eeton
GW 2

Sideain
eeton
RW 1

Sideain
eeton
RW 2

Keskiarvo 15,82 13,71 14,71 13,52 19,12 11,18 12,26 11,35

Mediaani 8,96 10,17 8,12 8,25 9,28 8,27 9,40 8,41
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Kuva 18. Peruskoesarjoissa käytettyjen kivivillojen partikkelikokojakaumien 

kumulatiiviset kuvaajat. 

 

                       

Kuva 19. Peruskoesarjoissa käytettyjen lasivillojen partikkelikokojakaumien 

kumulatiiviset kuvaajat. 
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4.1.2 Villojen tiheys 

Peruskoesarjoissa jauhettujen eristevillojen tiheydet on esitetty kuvassa 20. Kivivilloilla 

havaittiin olevan selvästi korkeampi tiheys kuin lasivilloilla. Kivivilloilla tiheys oli noin 

2,8 g/cm3 ja lasivilloilla 2.35-2.38 g/cm3. Sideaineettomilla villoilla tiheyden havaittiin 

olevan suurempi. 

Kuva 20. Jauhettujen villojen tiheydet. 

4.1.3 Villojen XRF-analyysi 

Diplomityössä käytettyjen mineraalivillajätteiden kemialliset koostumukset ovat 

esitettynä taulukossa 5. Molemmat lasivillat sisälsivät selvästi enemmän piitä, mutta 

myös paljon vähemmän alumiinia kuin kivivillat. Uudella kivivillajätteellä oli 39,6 % 

piitä ja vanhalla kivivilla jätteellä 44,1 %. Lasivilloilla piin pitoisuudet olivat 61-62 %.  

Taulukko 5.  

Kemiallinen 

koostumus 

Uusi 

lasivillajäte 
Vanha lasivillajäte Uusi kivivillajäte Vanha kivivillajäte 

RW 6 

SiO2 61,29 61,90 39,58 44,12 40,50 

Na2O 16,34 15,97 1,32 1,22 1,41 

CaO 7,92 7,26 18,25 16,62 17,22 

SO3 2,04 0,29 0,059 0,048 0,033 

Al2O3 1,99 3,30 15,94 14,30 16,13 

MgO 1,98 2,90 11,37 14,74 13,33 

Fe2O3 1,37 1,19 9,77 5,52 8,79 

K2O 0,99 0,84 0,46 0,32 0,34 

Cr2O3 0,23 0,23 0,19 0,42 0,075 

BaO 0,21 N/A 0,013 0,069 N/A 

MnO 0,19 0,024 0,16 0,12 0,15 
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P2O5 0,18 0,023 0,07 0,031 0,096 

ZnO 0,16 N/A 0,011 0,006 0,007 

NiO 0,12 0,13 0,093 0,13 0,028 

Cl 0,061 0,083 0,048 0,04 0,047 

TiO2 0,056 0,007 0,95 0,23 0,906 

SrO 0,014 0,027 0,089 0,029 0,102 

CuO 0,012 0,011 0,018 0,016 0,012 

ZrO2 0,008 0,008 N/A N/A N/A 

Bi2O3 0,006 N/A N/A 0,005 N/A 

MoO3 0,005 0,005 N/A 0,004 N/A 

RB2O 0,005 0,012 N/A N/A 0,006 

Br 0,003 N/A N/A N/A N/A 

Y2O3 N/A 0,001 N/A N/A N/A 

Ga2O3 N/A N/A 0,003 N/A N/A 

SUMMA 95,18 94,21 98,39 97,98 99,20 

 

4.1.4 Villojen TGA 

Kaikilla mineraalivilloilla havaittiin kosteutta, mikä oli luonnollista sen takia, että villat 

olivat peräisin työmailta ja villoja säilytettiin jätekasoissa. Toisaalta kosteus voi olla myös 

ilmankosteudesta peräisin. TGA-mittauksissa uudelle lasivillajätteelle havaittiin 

kosteuspitoisuudeksi noin 0,78 %, vanhalle lasivillajätteelle noin 0,68 % ja uudelle 

kivivillajätteelle noin 0,26 % ja vanhalle kivivillajätteelle noin 0,18 %.  

Lasivillojen polton TGA-kuvaajasta nähdään (kuva 21), että kaikki orgaaninen sideaine 

palaa pois 550 celsiusasteen lämpötilassa. Sama havaittiin kivivilloille (kuva 22). Lisäksi 

kivivillojen polton TGA-kuvaajassa nähdään, että kun lämpötila nousee yli 550 

celsiusasteen, villojen massa kasvaa. Tämä viittaa hapettumisreaktioihin, mikä nostaa 

näytteen massaa.  

Uudessa lasivillajätteessä havaittiin olevan noin 9,4 % sideainetta, vanhassa 

lasivillajätteessä noin 8,8 %, uudessa kivivillajätteessä noin 4,3 % ja vanhassa 

kivivillajätteessä noin 2,6 %. Vastaaviin tuloksiin päästiin myös polttaessa jauhetuista 

villoista sideainetta pois huomioimalla kosteuspitoisuus, joka kertoisi kyseisten villaerien 

olevan hyvinkin homogeenisiä ja peräisin samoista käyttökohteista. Myös saman 

suuruusluokan massahäviöt havaittiin poltettaessa jauhamatonta eristevillaa.  
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Kuva 21. Lasivillojen polton vaikutuksesta tapahtuneet painohäviöt ajan funktiona.  

Kuva 22. Kivivillojen polton vaikutuksesta tapahtuneet painohäviöt ajan funktiona. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

6

6,25

6,5

6,75

7

7,25

7,5

0 100 200 300 400 500 600 700

Lä
m

p
ö

ti
la

 °
C

M
as

sa
 (

g)

Aika minuutteina

GW 1 (g) GW 2 (g) lämpötila [°C]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

7

7,5

8

8,5

9

9,5

0 200 400 600 800 1000

Lä
m

p
ö

ti
la

M
as

sa
 (

g)

Aika minuutteina

RW 1 (g)

RW 2 (g)

lämpötila [°C]



49 

4.2 Puristuslujuusmittaukset 

Peruskoesarjojen puristuslujuusmittaukset ovat esitetty kuvissa 23-31. Samalla reseptillä 

valmistettujen sarjojen lujuustulokset ovat esitetty vierekkäin uuninäytesarjan (U) ja 23 

celsiusasteessa olevien sarjojen suhteen. Merkintä ”S” tarkoittaa sideaineetonta 

geopolymeeriä. 0,0-tulos tarkoittaa, että näyte ei ole kovettunut. Kuvaajissa on esitettynä 

näytteiden tulosten keskiarvot sekä keskihajonta 1, 3, 7 ja 28 päivän mittausten kohdalla. 

Välillä joku näyte oli selvästi heikompi kuin muut näytteet, josta johtuu paikoitellen 

korkea keskihajonta.  Geopolymeerit yleisesti kovettuvat vielä 28 päivän jälkeenkin. 

Tässä työssä käytetty termi ”loppulujuus” viittaa 28 päivän lujuuteen, mutta on 

mahdollista, että lujuus kasvaa seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. 

Lasivillageopolymeerit eivät kovettuneet 23 celsiusasteessa yhden tai kolmen päivän 

aikana, mutta 7 päivän jälkeen lujuus oli 7 MPa ja 28 päivän jälkeen 27 MPa. Tämä 

osoittaa, että loppulujuus on hyvä, mutta lujuuden kehitys on hidasta.  

Uuninäytteet kovettuivat erinomaisesti (23 MPa) jo yhden päivän kovettumisajalla. 

Loppulujuus oli 28 päivän jälkeen 27 MPa. Tuloksista nähdään, että korkeampi lämpötila 

kovettaa lasivillageopolymeerin jo yhdessä päivässä lähelle loppulujuutta.  

Merkille pantavaa on, että molemmissa lämpötiloissa kovetettujen näytteiden loppulujuus 

on sama. Tämä osoittaa sen, että lämpötila lähinnä nopeuttaa kovettumisreaktiota.  

Kuva 23. Sarja 1. Uudesta lasivillajätteestä valmistettujen geopolymeerien 

puristuslujuustulokset. 
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Vanhoille lasivilloille havaittiin sama trendi kuin uusille lasivilloille: huoneenlämmössä 

kovettuminen oli hidasta, kun taas uuninäytteet saavuttivat yli 80 % kokonaislujuudestaan 

jo yhden päivän lujittumisajalla. Myös loppulujuus oli sama molemmissa lämpötiloissa.  

Kuva 24. Sarja 2. Vanhasta lasivillajätteestä valmistettujen geopolymeerien 

puristuslujuustulokset. 

Kivivillageopolymeerit kovettuivat yhdessä päivässä lujiksi geopolymeereiksi. 

Uuninäytteet saavuttivat maksimilujuutensa kolmen päivän aikana (46 MPa). 23 

celsiusasteessa kovetetut kivivillageopolymeerit saavuttivat maksimilujuutensa 28 

päivän aikana (44 MPa). 

Kuva 25. Sarja 3. Uudesta kivivillajätteestä valmistettujen geopolymeerien 

puristuslujuustulokset.  

Vanhasta kivivillasta valmistetut uuninäytteet kovettuivat yhdessä vuorokaudessa 

maksimilujuuteen 45 MPa ja sen jälkeen lujuusominaisuudet heikkenivät. 23 

celsiusasteessa maksimilujuutena saavutettiin seitsemän päivän jälkeen 35 MPa, joka 

pysyi samana myös 28 päivän jälkeen. 
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Kuva 26. Sarja 4. Vanhasta kivivillajätteestä valmistettujen geopolymeerien 

puristuslujuustulokset. 

MIX-näytteillä puristuslujuuksien havaittiin heikkenevän uuninäytteillä kovettumisajan 

kasvaessa. Uuninäytteillä saavutettiin 30 MPa puristuslujuus jo yhden päivän 

kovettumisen jälkeen, mutta 28 päivän kovettumisen jälkeen se oli 21 MPa. 23 

celsiusasteessa kovetettujen geopolymeerien puristuslujuus yhden päivän jälkeen oli 3,5 

MPa, mutta 28 päivän jälkeen 31 MPa. 

Kuva 27. Sarja 5. MIX-geopolymeerien puristuslujuustulokset.  

Sideaineettomat lasivillageopolymeerit eivät kovettuneet 23 celsiusasteen lämpötilassa 

kolmen päivän aikana, mutta 7 päivän jälkeen puristuslujuus oli 7,6 MPa ja 28 päivän 

jälkeen 49 MPa. Uuninäytteillä lujuus oli jo ensimmäisen päivän jälkeen 32 MPa ja 28 

päivän jälkeen 53 MPa. 
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Kuva 28. Sarja 6. Sideaineettomasta uudesta lasivillajätteestä valmistettujen 

geopolymeerien puristuslujuustulokset. 

Sideaineettomalla vanhalla lasivillajätteellä uunikoesarjalla 7 päivän jälkeen 

puristuslujuus oli 48 MPa, joka oli myös hyvin lähellä loppulujuutta (51 MPa) 28 päivän 

jälkeen. 23 celsiusasteessa kovettuminen oli hidasta ja kasvoi tasaisesti ajan funktiona ja 

loppulujuutena saavutettiin 40 MPa 28 päivän kovettumisen jälkeen. 

Kuva 29. Sarja 7. Sideaineettomasta vanhasta lasivillajätteestä valmistettujen 

geopolymeerien puristuslujuustulokset.  

Sideaineeton kivivilla ei kovettunut kolmen päivän aikana 23 celsiusasteessa, mutta 

seitsemän päivän jälkeen lujuusominaisuudet olivat 24 MPa. Loppulujuutena saavutettiin 

29 MPa. Uuninäytteillä yhdessä päivässä saatiin 31 MPa:n tulos, joka oli hyvin lähellä 

loppulujuutta. 
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Kuva 30. Sarja. 8. Sideaineettomasta uudesta kivivillajätteestä valmistettujen 

geopolymeerien puristuslujuustulokset. 

Sideaineettomilla vanhoilla kivivillanäytteillä uunikoesarjassa puristuslujuustulosten 

havaittiin heikkenevän ajan saatossa. Yhden päivän kovettumisen jälkeen puristuslujuus 

oli 27 MPa ja 28 päivän jälkeen 23 MPa. 23 celsiusasteen näytteillä 7 päivän jälkeen 

puristuslujuus oli 22 MPa ja loppulujuus 42 MPa. 

Kuva 31. Sarja 9. Sideaineettomasta vanhasta kivivillajätteestä valmistettujen 

geopolymeerien puristuslujuustulokset.  

4.3 Taivutuslujuusmittaukset 

Peruskoesarjojen taivutuslujuusmittaukset ovat esitetty alla olevissa kuvissa 32-35. 0,0- 

tulos tarkoittaa, että näyte ei ole kovettunut (vrt. puristuslujuusmittaukset) tai on 

katkennut itsestään kovettuessaan tai esimerkiksi muotista purkaessa heikon 

taivutuslujuutensa takia. Helposti katkeavia näytteitä olivat pääasiassa uunissa kovetetut 

sideaineettomat kivivillageopolymeerit. Pääasiassa taivutuslujuustuloksissa oli samat 

trendit havaittavissa kuin puristuslujuustuloksissa. 
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Molemmilla 23 celsiusasteen lasivillanäytteillä taivutuslujuuksien havaittiin kasvavan 

kovettumisajan pidentyessä. Myös MIX-näytteellä sama vaikutus havaittiin. MIX-

näytteillä 23 celsiusasteessa saavutettiin loppulujuudeksi 10 MPa ja uuninäytteillä 6,8 

MPa, joka oli heikompi kuin yhden päivän jälkeen mitattu taivutuslujuus 7,2 MPa. 

Kuva 32. Lasivillageopolymeerien ja MIX-geopolymeerien taivutuslujuudet. 

Kivivillageopolymeereillä uuninäytesarjoissa parhaat taivutuslujuudet saavutettiin yhden 

ja kolmen päivän aikana (8 ja 12 MPa), jonka jälkeen taivutuslujuudet hieman 

heikkenivät. 23 celsiusasteen RW1-geopolymeerillä taivutuslujuus kehittyi 

kovettumisajan pidentyessä ja loppulujuutena saavutettiin 8,5 MPa. 23 celsiusasteen 

RW2-geopolymeerillä lujin tulos 7 MPa saavutettiin seitsemän päivän jälkeen. 
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Kuva 33. Kivivillageopolymeerien taivutuslujuudet. 

Sideaineettomilla lasivillageopolymeereillä taivutuslujuuksien havaittiin paranevan 23 

celsiusasteen lämpötilassa kovettumisajan pidentyessä. Uuninäytteillä parhaat lujuudet 

saavutettiin jo 7 päivän jälkeen. Loppulujuutena GW1S-geopolymeerille saavutettiin 9 

MPa ja GW2S-geopolymeerille 5 MPa. Uuninäytteet kovettuivat seitsemässä päivässä 

lähelle loppulujuuttaan. Molemmilla uunisarjoilla havaittiin lujuuden heikkenevän yhden 

päivän jälkeen, mutta kasvavan voimakkaasti kolmen päivän jälkeen. 

Kuva 34. Sideaineettomien lasivillageopolymeerien taivutuslujuudet. 
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Sideaineettomilla uunissa kovetetuilla kivivillageopolymeereillä taivutuslujuudet 

putosivat nollaan kolmen ja seitsemän päivän jälkeen. 23 celsiusasteessa kovetetuilla 

RW2S-geopolymeereillä lujin taivutuslujuus saavutettiin 28 päivän jälkeen (8 MPa) ja 

RW1S-geopolymeereillä seitsemän päivän jälkeen (7 MPa) 

            

Kuva 35. Sideaineettomien kivivillageopolymeerien taivutuslujuudet. 

4.4 Veden absorptio 

Veden absorptiokokeiden tulokset ovat esitetty kuvassa 36.  Punainen pylväs kuvaa 

kuinka paljon näytteistä poistui vettä uunikuivauksen aikana ja vihreä pylväs kuvaa 

kuinka paljon uunikuivatut näytteet imivät itseensä vettä. Sininen pylväs kuvaa kuinka 

paljon näytteet kutistuivat vuorokauden aikana 80 celsiusasteisessa uunissa. Onkin 

todennäköistä, että kovettuneiden näytteiden suuri kutistuminen ja lopullisen veden 

poistuminen uunikuivauksen aikana haurastutti geopolymeerejä hyvin paljon, koska 

suurin osa näytteistä katkesi hyvin helposti ja geopolymeerit menettivät merkittävän osan 

lujuusominaisuuksistaan ja kestävyydestä. Se on sinänsä täysin luonnollinen asia, koska 

näytteet kutistuivat hyvin paljon ja sen lisäksi näytteet haurastuivat selvästi 

uunikuivauksen aikana. Liitteissä 13-14 on esitettynä kuvia geopolymeereistä veden 

absorptiokokeista ennen uunikuivausta, uunikuivauksen jälkeen ja veteen upottamisen 

jälkeen. 
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Suuri painohäviö ja kutistuma näyttää sen, että näytteissä oleva vesi ei ole täysin 

reagoinut 28 päivän kovettumisen aikana. Kyseinen tulos ei toisaalta kuitenkaan todista 

sitä, etteivätkö mineraalivillageopolymeerit kestäisi vettä, koska pakastus-

sulatuskokeissa kaikki näytteet, jotka sisälsivät kivivillaa, olivat 116 syklin jälkeenkin 

vielä ehjiä. 80 celsiusasteen lämpötila haihdutti näytekappaleissa olleen veden pois ja 

samalla haurastutti näytteen rakennematriisin. Ei voida siis tehdä suoria johtopäätöksiä, 

että vesi olisi heikentänyt näytekappaleet hyvin heikoiksi, vaan todennäköisempänä 

syynä voisi pitää lämpötilan aiheuttamaa hyvin suurta kutistumaa ja rakenteen 

heikentymistä sitä kautta. Lujuusmittaustulokset vesinäytteille on esitetty kuvassa 37.  

Vaikka näytteet kutistuivatkin erittäin paljon 80 celsiusasteen lämpötilassa veden 

haihtumisen seurauksena, niin oli havaittavissa selvä trendi sen suhteen, että 

sideaineettomat geopolymeerit säilyttivät kohtalaisen hyvin 

puristuslujuusominaisuuksiaan verrattuna sideaineellisiin geopolymeereihin. 

Sideaineettomilla GW1S-geopolymeereillä puristuslujuusominaisuudet säilyivät yhä 

noin 20 MPa:ssa ja 23 celsiusasteen lämpötilassa 28 päivän ajan ollut RW1S-

geopolymeeri oli jopa 41 MPa, mutta kuitenkin taivutuslujuudet olivat hyvin heikot. 

Kuva 36. Näytteiden kutistuma uunikuivauksessa, painohäviö ja veden imeytyminen 

uunikuivattuihin näytteisiin. 
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Kuva 37. Puristuslujuus ja taivutuslujuus vesikoenäytteistä. Tulos 0,0 tarkoittaa että näyte 

katkesi vedessä tai vedestä poistamisen yhteydessä eikä taivutuslujuusmittausta voitu 

tehdä. 

4.5 Pakkasenkestävyys 

Kaikilla muilla näytteillä paitsi kivivillageopolymeereillä havaittiin näytteiden kulumista 

ja rikkoutumista jo 15 syklin jälkeen siinä osassa näytettä joka oli upotettuna veteen. 

Toisaalta näytteiden ilmassa oleva puoli ei kokenut yhtä selkeitä vaurioita lyhyen ajan 

jälkeen. 25 syklin jälkeen muissa kuin kivivillaa sisältävissä näytteissä havaittiin jo 

selkeää rikkoutumista ja kulumisen merkkejä. 30 Syklin jälkeen muissa kuin kivivillaa 

sisältävissä näytteissä havaittiin merkittäviä rikkoutumisia ja 60 syklin jälkeen näytteet 

olivat käytännössä jo täysin tuhoutuneet. Kivivillageopolymeereillä ei havaittu mitään 

ulkoisia merkkejä näytteen heikentymisestä tai kulumisesta 116 syklin jälkeen. 30 syklin 

jälkeen otettuja kuvia muutamista geopolymeereistä on esitettynä liitteissä 11-12.   

Voisi siis päätellä, että kivivilla on erittäin oleellisessa asemassa, mikäli tavoitellaan 

äärimmäisiä olosuhteita kestäviä mineraalivillageopolymeerejä. Kivivilloissa on selvästi 

enemmän alumiinia kuin lasivilloissa, jolloin alumiinin voisi olettaa olevan merkittävä 

tekijä näytteiden veden ja pakkasen sietokykyyn.  

40x40x160 mm muotteihin tehdyt RW1- ja RW1(U)-geopolymeerit säilyttivät 

kestävyytensä erinomaisesti. RW1-näytteelle puristuslujuuden keskiarvoksi saatiin 61,86 
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MPa ja RW1(U)-näytteelle keskiarvoksi 52,88 MPa. 20x20x80 mm muotteihin tehtyjen 

näytteiden lujuustulokset ovat esitettynä kuvassa 38, jossa on myös vertailukelpoisten 

geopolymeerien 28 päivän lujuudet ilman pakastus-sulatussyklejä. Lujuusmittauksissa 

havaittiin, että myös 20x20x80 mm kivivillageopolymeerit säilyttivät 

lujuusominaisuutensa hyvin. 116 syklin jälkeen havaittiin, että lujuusominaisuudet 

paranivat RW1 (49 MPa) ja MIX(U) (23 MPa) geopolymeereillä. 40x40x160 mm 

muottiin valmistettu RW1-geopolymeeri on pakastus-sulatussyklien jälkeen esitettynä 

kuvassa 39, josta ei ole myöskään havaittavissa mitään ulkoisia rikkoutumisen merkkejä. 

      

Kuva 38. Peruskoesarjojen resepteillä valmistettujen ehjinä säilyneiden 20x20x80 mm 

geopolymeerien lujuusmittaukset pakkasenkestokokeiden jälkeen ja 28 vuorokauden 

vertailunäytteiden lujuusmittaustulokset. 

                           

Kuva 39. 40x40x160 mm RW1-geopolymeeri 116 pakastus-sulatussyklin jälkeen ennen 

lujuusmittauksia kuvattuna.  

Toisaalta on hyvä huomioida, että 40x40x160 mm RW1(U)-geopolymeeri oli valmiiksi 

hieman haljennut ennen pakastus-sulatussyklien aloittamista. Näyte ei kuitenkaan 

haljennut lisää tai rikkoutunut millään tavalla pakastus-sulatussyklien vaikutuksesta, joka 

osoittaa sen, että kaliumsilikaatilla alkaliaktivoitu kivivilla kestää sekä vettä, että 
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pakastusta, jopa hieman haljenneena. Kuvassa 40 on esitettynä RW1(U)-geopolymeeri 

ennen pakastus-sulatussyklejä ja pakastus-sulatussyklien jälkeen. Näyte halkesi 24 tunnin 

aikana ollessaan 50 celsiusasteisessa uunissa. Tuhoutuneet lasivillageopolymeerit ovat 

esitettynä kuvassa 41. 

Kuva 40. a) 40x40x160 mm RW1(U)-geopolymeeri ennen syklejä ja b) syklien jälkeen  

kuvattuna.  

Kuva 41. a) 40x40x160 mm lasivillageopolymeerit 28 päivän kovettumisen jälkeen pohja 

ylöspäin kuvattuna ja b) pakastus-sulatuskäsittelyssä tuhoutuneet 40x40x160 mm 

lasivillageopolymeerit. Enemmän tuhoutunut geopolymeeri on GW2 ja hieman 

vähemmän tuhoutunut on GW2(U). Molemmat ovat joka tapauksessa tuhoutuneet täysin. 

RW1- ja RW1(U)-geopolymeereille suoritettiin ultraäänipulssimittaukset. 

Lasivillageopolymeereistä mittausta ei voitu pakastus-sulatussyklien jälkeen suorittaa, 

koska geopolymeerit olivat täysin tuhoutuneita. Tuloksista saatiin selville, että 

suhteellinen dynaaminen elastinen kerroin Pc, kasvoi molempien 

kivivillageopolymeerien tapauksessa, joka kertoo näytekappaleiden tiivistyneen 

paremmaksi ilman, että mitään mikrovaurioita näytteisiin olisi syntynyt.  

Ultraäänipulssimittausten tulokset ovat esitettynä kuvassa 42. Kuvaajasta nähdään, että 

RW1:n suhteellinen dynaaminen elastinen kerroin 116 syklin jälkeen on noin 111 % ja 

RW1(U):n noin 110 %. Vaikka vastaavaa 40x40x160 mm vertailukappaletta ilman 

pakastus-sulatuskäsittelyä ei kummallekaan näytteelle oltu tehty, joka olisi lujuusmitattu 

b) 

a) b) 

a) 
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28 vuorokauden päästä, niin silti voidaan olettaa näytteiden säilyttäneen 

lujuusominaisuudet täydellisesti pakastus-sulatussyklien aikana, koska tällöin näytteillä 

oli yhteensä huomattavasti pitempi kovettumisaika ja lisäksi nämä pakastusnäytteet olivat 

lujuusominaisuuksiltaan parempia kuin samoilla resepteillä valmistetut 20x20x80 mm 

näytteet.  

Kuva 42. Ultraäänipulssimittausten tulokset esitettynä kuvaajassa. Standardin ASTM C 

666/C 666M mukaisesti raja 60 % tarkoittaa sitä, että pakastus-sulatussyklit ovat 

keskeytettävä, mikäli Pc putoaa alle 60 %:iin  

4.6 XRD-analyysi 

XRD-tuloksista on nähtävissä, että geopolymeerit olivat pääasiassa amorfisia, mutta 

muutamassa näytteessä havaittiin olevan mahdollisesti kristallisia faaseja. Kuvassa 43 on 

esitettynä xrd-kuvaajat peruskoesarjojen (U)-geopolymeereille 28 päivän kovettumisen 

jälkeen. Ainoat näytteet, joissa havaittiin mahdollinen kristallinen faasi, olivat 

sideaineeton ja sideaineellinen GW 1. Faasi Arcanite, syn K2(SO4) on merkitty kuvaan 

merkinnällä ”x”. Liitteessä 10 on esitetty faasin signaalien identifiointi. Alkali-

aktivoimattomat villat olivat amorfisia.  
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Kuva 43. Peruskoesarjojen uuninäytteiden 28 päivän jälkeen tehtyjen XRD-kokeiden 

tulokset. 

4.7 Kutistuma 

Kivivillageopolymeereillä havaittiin olevan selkeästi suurempi kutistuma, kuin 

lasivillageopolymeereillä. Lisäksi havaittiin, että 40x40x160 mm muotteihin tehdyt 

geopolymeerit kutistuivat vähemmän kuin 20x20x80 mm muotteihin tehdyt näytteet, 

vaikka sama seossuhde oli käytössä molempiin muotteihin. Vertailukelpoiset näytteet 

eivät myöskään kutistuneet samalla tavalla aina. Yksilöllisiä eroja havaittiin olevan 

hyvinkin paljon. Siksi ei voida todeta absoluuttisen tarkkoja kutistumia näytteille, vaan 

voidaan ainoastaan kertoa näissä kokeissa tapahtuneet suurimmat kutistumat.  

Kivivillageopolymeerit kutistuivat pääasiassa tasaisesti, mutta lasivivillageopolymeerit 

kutistuivat pääosin ilmalle avoimesta pinnasta hieman u-muotoisesti luhistuen päältä 

sisäänpäin. Toisaalta pintapuolisen luhistuman havaittiin olevan selvästi pienempi, kun 

raaka-aine/aktivaattorisuhde maksimoitiin erikoiskoesarjoissa. 

Suurimmillaan kutistumat olivat havaittavissa aina pisimmän kovettumisajan jälkeen. 

Peruskoesarjojen geopolymeerien pituussuuntaisiksi kutistumiksi saatiin suurimmillaan 

kuvien 44 (lasivillageopolymeerit), 45 (sideaineettomat lasivillageopolymeerit), 46 

(kivivillageopolymeerit), 47 (sideaineettomat kivivillageopolymeerit) ja kuvan 48 (MIX-

geopolymeerit) mukaiset kutistumat, jossa 100 % tarkoittaa muotin pituutta. Tuloksissa 

100 % tarkoittaa, että näyte ei ole joko kovettunut tai ei ole kutistunut yhtään tai näyte on 

katkennut eikä siitä ole voitu mitata pituutta. Katkeaminen tapahtui sideaineettomilla 

kivivillanäytteillä, jotka olivat uuninäytteitä. 
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Kivivillageopolymeereillä kutistuma oli suurimmillaan noin kahden prosentin luokkaa ja 

sideaineettomilla kivivillageopolymeereillä noin kolmen prosentin luokkaa. 

Lasivillageopolymereeillä kutistuma oli suurimmillaan vajaan prosentin luokkaa ja 

sideaineettomilla lasivillageopolymeereillä suurimmillaan noin 1,5 prosentin luokkaa. 

Joka tapauksessa selvästi suurin pituussuuntainen kutistuma havaittiin MIX(U)-

geopolymeerillä 28 päivän jälkeen (3,25 %). Kaikkien uuninäytteiden havaittiin 

kutistuvan eniten, joka kertoo veden nopeammasta poistumisesta 

geopolymeerimatriisista. MIX-geopolymeereillä vesi/raaka-ainesuhde oli 0,44 ja 

kivivillageopolymeereillä suhde oli 0,29. Samoin myös MIX-geopolymeerien w/b oli 

suurempi kuin kivivillageopolymeerien, jotka voivat vaikuttaa suurempaan kutistumaan 

suuremman vesimäärän kautta. Sideaineellisilla lasivillageopolymeereillä vesi/raaka-

ainesuhde ja w/b olivat suurimmat, mutta niillä oli pienimmät kutistumat, jolloin on 

vaikea tulkita syitä suurille kutistumille, koska MIX-geopolymeerit olivat sideaineellisia. 

Pakastus-sulatussyklien aikana ehjäksi jääneissä näytekappaleissa ei havaittu merkkejä 

kutistumisesta. 

Kuva 44. Peruskoesarjojen lasivillageopolymeerien kutistumat.  
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Kuva 45. Peruskoesarjojen sideaineettomien lasivillageopolymeerien kutistumat.  

Kuva 46. Peruskoesarjojen kivivillageopolymeerien kutistumat.  
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Kuva 47. Peruskoesarjojen sideaineettomien kivivillageopolymeerien kutistumat.  

Kuva 48. Peruskoesarjojen MIX-näytteiden kutistumat.  
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4.8  Sideaineen vaikutus 

Yliniemi et al. (2016) tutkimuksen mukaan orgaanisen sideaineen poistaminen 

mineraalivilloista heikensi hieman puristuslujuustuloksia natriumaluminaatin toimiessa 

alkaliaktivaattorina. Kyseisen tutkimuksen mukaan on mahdollista, että orgaanisen 

sideaineen pitäminen villoissa vahvistaa fysikaalisesti aluminosilikaattimatriisia tai se 

reagoi kemiallisesti muiden komponenttien kanssa. Tutkimuksen mukaan kyseistä asiaa 

tukee myös se, että näytteet, joista orgaaninen sideaine oli poltettu pois, eivät 

muodostaneet mitään erikoisia hajuja aktivaattorin ja villan sekoitusvaiheessa.  

Tässä diplomityössä havaittiin erittäin voimakkaita hajuja geopolymeeripastan 

sekoitusvaiheessa molemmilla lasivillajätteillä, jotka sisälsivät paljon sideainetta. Hajut 

olivat voimakkaampia uudella lasivillajätteellä. Kivivilloilla mitään hajuja ei havaittu. 

Tässä diplomityössä havaittiin peruskoesarjoissa puristuslujuuksien paranevan 

huomattavasti lasivillageopolymeereillä, kun sideaine poltettiin pois. Toisaalta 

sideaineettomia ja sideaineellisia lasivillageopolymeerejä ei voida vertailla täysin 

keskenään, koska sideaineettomilla lasivillageopolymeereillä villajauhetta käytettiin 

huomattavasti enemmän suhteessa aktivaattorin määrään. Erikoiskoesarjoissa yhtä suuria 

eroja sideaineen vaikutuksesta ei havaittu, koska villojen määrät olivat lähempänä 

toisiaan.  

Kivivillojen tapauksissa sideaineen havaittiin olevan positiivinen tekijä verrattuna 

sideaineettomiin kivivillageopolymeereihin. Tämän diplomityön tulosten perusteella 

voisi tulkita, että on mahdollista, että sideaine osallistuu reaktioon, sekä lasivillapastan 

hajun takia ja koska sideaineettomat geopolymeerit eivät kovettuneet 23 celsiusasteen 

lämpötilassa kolmen päivän aikana, vaikka sideaineelliset geopolymeerit kovettuivat jo 

yhden vuorokauden aikana. Toisaalta (U)-näytteillä hidasta kovettumisvaikutusta ei 

havaittu. On myöskin mahdollista, että sideaineen polton yhteydessä korkea lämpötila on 

aiheuttanut reaktioita villoissa, jotka ovat voineet vaikuttaa siten myös 

geopolymeerisynteesin hidastumiseen.  

Diplomityöni tulosten perusteella sanoisin orgaanisen sideaineen vaikuttavan paljon 

siihen, kuinka lyhyeksi kuidut saadaan pilkottua ja lisäksi siihen kuinka paljon jauhettua 

villaa voidaan käyttää suhteessa aktivaattorin määrään eli kuinka hyvin seos saadaan 

sekoitettua juoksevuuden pysyessä kuitenkin kohtuullisena. Sideaine vaikuttaa hyvin 
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paljon pastan tahmaisuuteen. Sideaineettomat pastat eivät ole tahmeita vaan niitä on 

helppo valuttaa muotteihin myös hyvin jäykkinä seoksina. Voi olla siten hyvinkin 

mahdollista, että aktivaattori reagoi sideaineen kanssa ja sideaine aiheuttaa pastan 

tahmaisuuden. 

Villojen valmistuksessa lisätään monesti öljyä sitomaan pölyä ja hylkimään vettä, 

erityisesti kivivillojen valmistusprosessissa ja se voi olla merkittävä tekijä siihen, miksi 

sideaineettomat uunissa kovetetut kivivillageopolymeerit katkeavat hyvin herkästi. Se voi 

myös siten vaikuttaa ylipäänsä hylkivällä tavalla liuosten käyttöön jotka sisältävät vettä 

ja siten vaikuttaa pastan kovettumiseen. Toinen merkittävä tekijä mielestäni sideaineella 

on se, että sideaine vähentää reaktiopinta-alaa. 

4.9 Erikoiskoesarjojen lujuustulokset 

Oletuksena erikoiskoesarjoissa (sarjat 10-26) oli, että lujuudet kasvavat selvästi. 

Tarkoituksena oli pienentää vesi/raaka-ainesuhdetta ja sitä kautta saada lujempia 

geopolymeerejä aikaiseksi. Samalla aktivaattorilla ja samalla raaka-aineella tehdyt 

geopolymeerit paranivat lujuusominaisuuksiltaan verrattuna peruskoesarjoihin.  

Taulukossa 6 on esitettynä puristuslujuuksien (σc) keskiarvo ja lujin mittaustulos neljän 

puristuslujuuden joukosta. Lisäksi taulukossa on esitettynä taivutuslujuusmittausten (σF) 

keskiarvo. Tuloksissa on havaittavissa paikoin suurta hajontaa, joka luultavasti johtui 

siitä, että geopolymeerimatriisiin oli jäänyt ilmaa, koska hyvin monissa näytekappaleissa 

oli havaittavissa ilmahuokosia.  

Lujimmillaan erikoiskoesarjoissa saatiin valmistettua 68 MPa sideaineettomia 

lasivillageopolymeerejä. Sideaineellisilla lasivillageopolymeereillä puristuslujuudeksi 

saavutettiin yli 50 MPa:n lujuudet (lujin yksittäinen mittauspiste 72 MPa). 

Kivivillageopolymeereillä saavutettiin noin 65 MPa:n puristuslujuus. Erikoiskoesarjojen 

lasivillageopolymeerit olivat huomattavasti lujempia kuin peruskoesarjoissa. Myös 

hiekkaa sisältävillä laastinäytteillä saavutettiin erinomaisia puristuslujuustuloksia, joka 

osoittaa mineraalivillalaastien olevan täysin kilpailukykyisiä muiden laastien kanssa. 

Yksiselitteistä päätelmää ei voida tehdä siitä, että ovatko hiekkanäytteet lujempia kuin 

näytteet, joissa täyteaineena ei ole lisätty hiekkaa, mutta vaikuttaisi siltä, että kivivillasta 

saadaan valmistettua lujimpia geopolymeerejä, kun hiekkaa ei lisätä täyteaineeksi. Lujin 
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yksittäinen mittauspiste tässä diplomityössä mitattiin RW1-geopolymeerille, joka oli 

81,41 MPa.  

Taulukko 6. Erikoiskoesarjojen lujuustulokset 28 päivän kovettumisen jälkeen. 

Sarja Raaka-aine σc 

keskiarvo 

(MPa) 

σc Max 

Lujin yksittäinen 

koepiste (MPa) 

σF 

Keskiarvo     

(MPa) 

Sarja 10 RW 1 55,14 ± 10,53 70,57 12,12 ± 1,90 

Sarja 11 RW 1 64,39 ± 10,80 81,41 15,96 ± 0,74 

Sarja 12 GW 1 53,16 ± 15,89 72,30 18,36 ± 2,40 

Sarja 13 Sideaineeton GW 1  68,30 ± 5,75 73,13 14,57 ± 0,41 

Sarja 14 GW 2 51,54 ± 9,58 66,22 10,69 ± 0,24 

Sarja 15 Sideaineeton GW 2 67,90 ± 5,43 73,41 11,17 ± 0,66 

Sarja 16 RW 1 + hiekka 43,85 ± 7,16 50,51 9,86 ± 0,34 

Sarja 17 RW 1 + hiekka 45,74 ± 8,56 56,10 11,55 ± 0,71 

Sarja 18 Sideaineeton GW 1  60,73 ± 2,33 64,12 16,97 ± 1,77 

Sarja 19 Sideaineeton GW 2  56,96 ± 3,10 60,55 11,46 ± 0,60 

Sarja 20 GW 2 + hiekka 42,81 ± 7,11 47,87 10,60 ± 0,66 

Sarja 21 Sideaineeton GW 1 + hiekka 58,70 ± 6,26 65,64 14,61 ± 0,73 

Sarja 22 Sideaineeton GW 2 + hiekka 49,70 ± 5,21 55,21 12,04 ± 0,13 

Sarja 23 RW 6 48,53 ± 9,46 58,13 14,98 ± 0,14 

Sarja 24 RW 6 + hiekka 49,26 ± 14,44 62,89 10,66 ± 0,13 

Sarja 25 GW 1 + hiekka 57,08 ± 5,86 65,38 16,65 ± 0,53 

Sarja 26 GW 1 + hiekka 56,98 ± 6,20 63,60 16,23 ± 0,12 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Työssä havaittiin, että kuulamylly sopii hyvin mineraalivillojen jauhatukseen. Toisaalta 

muita jauhatustapoja rengasmyllyn lisäksi ei testattu. Joka tapauksessa jauhatus onnistuu 

parhaiten mitä pienemmäksi villa saadaan esimurskattua tai hienonnettua ennen 

jauhatusta. Optimaalinen jauhatustapa riippuu hyvin paljo siitä, kuinka kovaa villa on. 

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että mitä enemmän jauhatukseen saadaan hiertävää 

jauhatusvaikutusta, sen helpommin ja hienommaksi villa saadaan jauhettua. 

Mikäli tavoitellaan maksimaalista puristuslujuuskestävyyttä kivivillageopolymereeille, 

on näytteet syytä pitää ilmatiiviissä pussissa kovettumisen ajan pienentääkseen veden 

nopeaa poistumista geopolymeereistä. Esikokeissa saavutettiin 60 MPa 

puristuslujuustulos kivivillageopolymeerille yhden päivän kovettumisen jälkeen samalla 

reseptillä tehtynä kuin vastaavat kokeet jotka eivät olleet suljetussa pussissa, mutta 

toisaalta taivutuslujuuksissa havaittiin heikkenemistä.  

Raaka-aine/aktivaattorisuhde määrittää pastan juoksevuuden ja optimaalisen suhteen 

löytäminen sopivanlaisiin muotteihin ja haluttua käyttötarkoitusta varten vaatii aina 

testaamisen. On mahdollista, että kaikkein kovimpia geopolymeerejä saadaan 

valmistettua maksimoimalla jauhetun villan määrä suhteessa aktivaattorin määrään, 

mutta on huomioitava se, että pastan sekoittuvuus kärsii villan määrää lisättäessä ja 

muottiin asettaminen vaikeutuu huomattavasti ja samalla ilman pois tärytys vaikeutuu, 

joka on avainasemassa kappaleiden kestävyyteen huokoisuuden kautta. Lisäksi 

kappaleilla voi tapahtua muodonmuutoksia, esimerkiksi taipumista ja vääntyilyä. Sen 

ehkäisemiseksi on tärkeää pitää geopolymeerit muoteissa riittävän pitkään. Erityisesti 

lasivillageopolymeereillä muodonmuutoksia tapahtuu herkästi. Toisaalta 

lasivillageopolymeerejä on myös mahdollista muovata haluttuun muotoon kesken 

geopolymeerisynteesin.  

Kutistumaa voidaan ehkäistä hidastamalla veden haihtumista rakenteesta pois tai 

maksimoimalla raaka-aine/aktivaattorisuhde. Lisäksi erilaisten täyteaineiden, kuten 

kuitujen tai hiekan lisäämisellä saadaan todennäköisesti ehkäistyä kutistumaa ja 

mahdollista halkeilua. Myös raudoitus tai verkotus voi olla kannattavaa, mikäli tehdään 

suuria valuja. Tällöin kutistumiskuormitusta saadaan pienennettyä. Työssä havaittiin, että 

lämpötilan kasvaessa näytteet kutistuivat enemmän.  
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Todennäköisin syy sille, miksi sideaineettomat geopolymeerit olivat punertavan värisiä, 

johtui kuulamyllystä irtoavasta raudasta. Sideaineen poiston korkean lämpötilan takia 

näytteet eivät ole vertailukelpoisia sellaisten geopolymeerien kanssa, jotka on valmistettu 

alun perin sideaineettomasta villasta, eli villasta, jonka valmistusprosessissa sideainetta 

ei ole lisätty.  

Syytä sille, miksi sideaineettomat geopolymeerit eivät kovettuneet 23 celsiusasteen 

lämpötilassa yhtä nopeasti, kuin sideaineelliset geopolymeerit, ei ole tiedossa. Joka 

tapauksessa sideaineettomasta lasivillasta saadaan valmistettua erittäin lujia 

geopolymeerejä ja seuraavissa tutkimuksissa olisi erittäin tärkeää selvittää sideaineen 

vaikutuksia tarkemmin. Tämän diplomityön perusteella vaikuttaisi, että 

lasivillageopolymeereillä lujuusominaisuudet saadaan maksimoitua polttamalla sideaine 

pois, jolloin villaa voidaan lisätä huomattavasti enemmän suhteessa aktivaattorin 

määrään. Diplomityön tulosten perusteella optimaalisin tapa sideaineen pois polttamiseen 

on lyhyt aika jauhamattomasta villasta, jolloin pystytään ehkäisemään mahdollisia muita 

reaktiota, jotka johtuvat jauhatuksesta peräisin olevista kontaminanteista.  

Sideaineettomilla kivivillageopolymeereillä pystytään saavuttamaan hyvä 

puristuslujuuskestävyys, mutta näytteet saattavat katketa herkästi. Pääasiallisesti 

sideaineettomasta kivivillasta valmistetut (U)-näytteet katkeavat erittäin herkästi hieman 

sormia apuna käyttäen, mutta toisaalta muutama näytekappale veden imeytymiskokeita 

ja pakastuskokeita varten säilyi lujina, eivätkä käsin taivuttamalla katkenneet. On 

mahdollista, että geopolymeerimatriisiin muodostuu yksittäisiä heikkoja kohtia, joista 

geopolymeeri murtuu. Asian selvittämistä varten olisi hyvä tehdä 

ultraäänipulssimittaukset sideaineettomille geopolymeereille, josta voitaisiin nähdä, 

syntyykö geopolymeeriin mikrovaurioita ajan mittaan. Sideaineettomat 

kivivillageopolymeerit kutistuvat enemmän, josta voisi päätellä, että rakenteeseen syntyy 

vaurioita, jotka ovat syynä katkeamiselle. Sideaine näyttää vaikuttavan positiivisesti 

kivivillageopolymeerien lujuusominaisuuksiin. 

Kivivillageopolymeerien lujuusmittaustulosten keskihajonta oli paikoitellen hyvinkin 

suurta, kun taas lasivillageopolymeereillä hajonta pysyi kohtalaisena. Varmaa syytä 

suurelle hajonnalle ei ole tiedossa. Se voisi johtua siitä, että geopolymeerisynteesi ei 

tapahdu tasaisesti ja samalla nopeudella koko näytteessä.  
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Mineraalivillageopolymeerien valmistuksessa lämpötilalla on erittäin suuri merkitys 

kovettumisaikaan. On oleellista huomioida mahdollisuus erittäin nopealle pastan 

jähmettymiselle ja kovettumiselle suuremmassa mittakaavassa, jotta näytepasta ei ehdi 

kovettua sekoituslaitteistoon.  

Yksi suurimmista haasteista suuremman mittakaavan valmistuksessa voi aiheutua 

villojen jauhatuksesta. Villajätteestä aiheutuvat kuljetuskustannukset voivat nousta 

hyvinkin korkeiksi matalan tiheytensä takia, jonka takia villojen jauhatus on oleellisessa 

osassa, koska jauhemaisena villaa pystytään kuljettamaan huomattavasti suurempia 

määriä kerralla. 

Vaikka työssä käytettävät eristevillajätteet olivat kemialliselta koostumukseltaan hyvin 

pitkälti samanlaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyt villat, niin kovinkaan 

paljon ei voida johtopäätöksiä tai vertailuja tehdä aikaisempiin tutkimuksiin, koska tässä 

työssä käytetyt alkaliaktivaattoriliuokset olivat eri liuoksia, kuin aikaisemmin tehdyissä 

julkaisuissa. Joka tapauksessa sopivan koostumuksen omaavalla kaliumsilikaatilla 

pystytään valmistamaan erittäin lujia geopolymeerejä mineraalivillajätteestä. 

Käyttämällä alumiinia sisältäviä aktivaattoriliuoksia, esimerkiksi natriumaluminaattia tai 

lisäämällä kivivillaa joukkoon, kun alkaliaktivoidaan lasivillaa, voidaan geopolymeerien 

olettaa kestävän vettä ja sääolosuhteiden vaihteluita huomattavasti paremmin. 

Lasivillageopolymeerit eivät kestäneet kauaa pakastus-sulatuskokeissa, mutta lasivillasta 

ja kivivillasta valmistettu seosgeopolymeeri kesti hyvin. Työssä ei testattu muilla 

suhteilla kuin 50/50 suhteella lasivillan ja kivivillan seoksesta alkaliaktivoituja 

geopolymeerejä. On kuitenkin mahdollista, mikäli suhdetta muuttaa siten, että löytyy 

optimaalinen suhde piin, alumiinin ja alkaliaktivaattorin suhteen, saadaan valmistettua 

selvästi lujempia geopolymeerejä, kuin tässä työssä valmistettiin.  

Työssä ei myöskään testattu muita kovettumislämpötiloja kuin 50 celsiusastetta ja 23 

celsiusastetta. On hyvin mahdollista, että muissa lämpötiloissa saadaan valmistettua 

lujempia geopolymeerejä, mutta vaikuttaisi siltä, että korkeammissa lämpötiloissa 

kivivillageopolymeerit voivat haljeta. Toisaalta hyvä idea nopealle kovettamiselle voisi 

olla se, että kivivillageopolymeerit kovetettaisiin vain lyhyen aikaa 50 celsiusasteessa, 

kunnes geopolymeeri on kovettunut ja sen jälkeen laitettaisiin loppuajaksi matalampaan 

lämpötilaan. Joka tapauksessa lämpötilan avulla geopolymeerit saadaan kovetettua 

nopeammin. 
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Työssä on osoitettu mineraalivillajätteen potentiaalinen uusiokäyttö geopolymeerien 

raaka-aineena. Työssä on osoitettu, että mineraalivillajätteestä saadaan alkaliaktivoitua 

yksinkertaisesti ja helposti lujia geopolymeerejä. Kuitenkin tarvitaan vielä paljon uusia 

tutkimuksia ja kokeita selvittämään lisää asioita mineraalivillageopolymeereistä ennen 

kuin niiden käyttäminen voidaan aloittaa. Joka tapauksessa työ luo pohjan 

jatkokehitykselle. Tämän diplomityön pohjalta voidaan odottaa 

mineraalivillajätegeopolymeerien käyttämistä tulevaisuudessa erilaisissa 

käyttötarkoituksissa. 



73 

6 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä oli tarkoituksena selvittää, kuinka hyvin mineraalivillajäte soveltuu 

geopolymeerien raaka-aineeksi. Mineraalivillajäte on hankalasti kierrätettävää ja sen 

uusiokäytöllä rakennus- ja purkujätteen määrää saataisiin vähennettyä oleellisesti. Työssä 

tultiin tulokseen, että mineraalivillajäte sopii erinomaisesti geopolymeerien raaka-

aineeksi. Diplomityössä valmistettiin erittäin lujia geopolymeerejä mineraalivillajätteestä 

ja osoitettiin mineraalivillajätegeopolymeerien olevan kilpailukykyisiä mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan perinteisen betonin rinnalla. Mineraalivillajätteestä voitaneen 

valmistaa rakennusmateriaaleja korvaamaan tulevaisuudessa betonirakenteita, riippuen 

käyttötarkoituksesta ja vaatien jatkokehitystä. Työssä valmistettiin filmivanerimuotteja, 

joihin pastat valettiin, koska metalliset muotit aiheuttivat ongelmia. 

Työssä saatiin valmistettua lujimmillaan noin 65 MPa puristuslujuuden kestäviä 

kivivillageopolymeerejä. Lasivillapohjaisille geopolymeereille mitattiin 60-70 MPa 

puristuslujuuksia. Lisäksi työssä valmistettiin kivivillageopolymeerejä, jotka kestivät 116 

pakastus-sulatussykliä menettämättä lainkaan lujuusominaisuuksia. 

Lasivillageopolymeerit eivät kestäneet pakastus-sulatussyklejä yhtä pitkään. 

Geopolymeerit joissa oli 50/50 suhteella lasivillajätettä ja kivivillajätettä, säilyttivät 

lujuusominaisuudet hyvinä pakastus-sulatussyklien jälkeen.  Lujuusominaisuuksien 

havaittiin paranevan, kun maksimoitiin raaka-aine/aktivaattorisuhde. Geopolymeerit 

kovettuivat nopeammin korkeamman lämpötilan vaikutuksesta. Kutistuman havaittiin 

myös kasvavan kovettumisajan pidentyessä ja korkeamman kovettumislämpötilan 

vaikutuksesta. Lujin yksittäinen puristuslujuustulos tässä diplomityössä oli 81 MPa, joka 

mitattiin kivivillageopolymeeristä.  

Työssä havaittiin, että lasivillapastoista saadaan helpommin työstettäviä, kun sideaine 

poistettiin. Myös lujuusominaisuudet paranivat hieman. Kivivillageopolymeereillä 

lujuusominaisuudet heikkenivät sideaineen poiston vaikutuksesta. 
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Liite 1. Kuvia diplomityössä käytettävistä eristevilloista. 

     

        

Kuva 49. a) Uusi lasivillajäte, b) vanha lasivillajäte, c) uusi kivivillajäte ja d) vanha 

kivivillajäte. 

 

 

 

 

b) a) 

c) d) 
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Liite 2. Partikkelikokojakauma: uusi lasivillajäte. 

 
Kuva 50. Peruskoesarjoissa käytettävän uuden lasivillan partikkelikokojakauma. 
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Liite 3. Partikkelikokojakauma: vanha lasivillajäte. 

Kuva 51. Peruskoesarjoissa käytettävän vanhan lasivillan partikkelikokojakauma. 

 

 

 

 

 



85 

Liite 4. Partikkelikokojakauma: uusi kivivillajäte. 

Kuva 52. Peruskoesarjoissa käytettävän uuden kivivillajätteen partikkelikokojakauma. 
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Liite 5. Partikkelikokojakauma: vanha kivivillajäte.  

Kuva 53. Peruskoesarjoissa käytettävän vanhan kivivillajätteen partikkelikokojakauma. 
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Liite 6. Partikkelikokojakauma: sideaineeton uusi lasivillajäte.  

Kuva 54. Peruskoesarjoissa käytettävän sideaineettoman uuden lasivillajätteen 

partikkelikokojakauma. 

 

 

 

 



88 

Liite 7. Partikkelikokojakauma: sideaineeton vanha lasivillajäte. 

Kuva 55. Peruskoesarjoissa käytettävän sideaineettoman vanhan lasivillajätteen 

partikkelikokojakauma. 
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Liite 8. Partikkelikokojakauma: sideaineeton uusi kivivillajäte.  

Kuva 56. Peruskoesarjoissa käytettävän sideaineettoman uuden kivivillajätteen 

partikkelikokojakauma 
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Liite 9. Partikkelikokojakauma: sideaineeton vanha kivivillajäte. 

Kuva 57. Peruskoesarjoissa käytettävän sideaineettoman vanhan kivivillajätteen 

partikkelikokojakauma. 
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Liite 10. XRD-mittausten mittausparametrit sekä löytyneen faasin tulkinta. 

 

Kuva 58. Mittausparametrit ja faasin tunnistus alkaliaktivoidulla sideaineettomalla 

uudella lasivillajätteellä. 
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Liite 11. Kuvia 30 pakastus-sulatussyklin jälkeen. 

Kuva 59. 30 Pakastus-sulatussyklin jälkeen otettuja kuvia vanhasta lasivillajätteestä 

valmistetuista geopolymeereistä. Vasemmalla olevat kolme näytettä ovat GW2 

geopolymeerejä ja oikealla olevat kaksi näytettä ovat GW2(U) geopolymeerejä.  
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Liite 12. Kuvia 30 pakastus-sulatussyklin jälkeen. 

  

Kuva 60. 30 pakastus-sulatussyklin jälkeen kuvattuja kivivillageopolymeerejä ja mix- 

geopolymeerejä.  
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Liite 13. Kuvia veden absorptiokokeista 

      
Kuva 61. Vesikokeiden geopolymeerejä 28 päivän kovettumisen jälkeen. 

 

  
Kuva 62. Vesikokeiden geopolymeerejä 24 tunnin uunikuivauksen (80 °C) jälkeen. 
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Liite 14. Kuvia veden absorptiokokeista. 

    
Kuva 63. Vesikokeiden geopolymeerit 24 tunnin veteen upottamisen jälkeen. 

 

 


