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Maailmassa rakennetaan jatkuvasti uusia rakennuksia käyttäen rakennusmateriaaleja , 

joiden valmistus ja käyttö saastuttavat ympäristöä. Erityisesti betonin valmistamiseen 

käytettävän sementin tuotanto tuottaa ilmakehään suuria määriä hiilidioksidia. Näiden 

saasteiden takia on pyritty löytämään uusia rakennusmateriaaleja, joiden valmistuksessa 

voidaan käyttää kierrätettäviä materiaaleja ja jotka saastuttavat ilmastoa vähemmän.  

Toinen suuri maailmanlaajuinen ongelma on tekstiilijäte. Tekstiilijätettä syntyy 

maailmassa jatkuvasti valtavia määriä. Tekstiilijätettä syntyy suuria määriä esimerk iks i 

pikamuodin seurauksena. Lisäksi tekstiilijätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö on vähäistä, 

joten se päätyy yleensä suoraan kaatopaikoille. Näiden syiden takia tässä tutkimuksessa 

on tutkittu geopolymeerikomposiitteja, joiden valmistuksessa on käytetty tekstiilijätettä.  

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään geopolymeerikomposiittien ominaisuuksia, jotta 

saadaan selville niiden sopivuus rakennusteollisuuden materiaaleiksi. Komposiitt ien 

ominaisuuksia tutkittiin testaamalla niiden puristus- ja taivutuslujuuksia esikäsitte lyn 

jälkeen. Ennen ominaisuuksien tutkimista geopolymeerikomposiittinäytteitä liotett iin 

hapossa sekä lämmitettiin uunissa, jotta saataisiin selville niiden hapon- ja 

lämmönkestävyysominaisuuksia.  

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että tekstiilikuitujen käyttö geopolymeerikomposiite issa 

parantaa niiden taivutuslujuutta, mutta heikentää puristuslujuutta. Lisäksi tutkimuksessa 

selvisi, että komposiitit kestävät matalia lämpötiloja, mutta korkeita lämpötiloja ja 
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happoja komposiitit kestävät huonosti. Näiden tulosten perusteella 

geopolymeerikomposiitit sopisivat rakennusteollisuuden materiaaleiksi korvaamaan 

betonia ainakin osittain. Suuria puristuslujuuksia vaativiin rakennusteollisuuden 

sovelluksiin komposiitteja ei kannata käyttää, mutta hyvän taivutuslujuuden ja 

kohtuullisen hyvän puristuslujuuden ansiosta ne saattaisivat sopia esimerkiksi katto- ja 

tukirakenteisiin.  

 

Asiasanat: Geopolymeerikomposiitit, rakennusmateriaali, tekstiilijäte 
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1 Johdanto  

Maailman käytetyimpiin rakennusmateriaaleihin kuuluva betoni on pitänyt pintansa 

rakennusteollisuudessa jo vuosikymmeniä. Viime vuosina on kuitenkin alettu 

kiinnittämään huomiota sen tuotannon aiheuttamiin päästöihin. Sementin tuottaminen 

tuottaa suuria määriä hiilidioksidia ilmakehään, mikä saattaa tulevaisuudessa johtaa 

suuriin ongelmiin, kun maailman väkiluku kasvaa ja kehitysmaat kehittyvät, joten 

sementin käyttäminen vain kasvaa. Viime vuosina teollisuuden ja ihmisten aiheuttamia 

päästöjä on pyritty vähentämään, joten myös sementille on pyritty löytämään vähemmän 

saastuttava vaihtoehto.  

Yksi vaihtoehto betonille on geopolymeerikomposiitit. Geopolymeerikomposiitit ovat 

epäorgaanisia sementtimäisiä sideaineita, joiden raaka-aineina toimivat geologiset 

kiviaineet, kuten hiekka. Geopolymeerien raaka-aineina toimivat myös kuidut, jotka 

parantavat niiden ominaisuuksia ja muun teollisuuden sivutuotteet, kuten masuunikuona. 

(Uddin, F., Saikh, A., 2013) 

Tässä työssä tutkittiin geopolymeerikomposiittien ominaisuuksia, kun kuituna käytettiin 

tekstiilijätteestä jauhettua tekstiilikuitua. Tekstiilikuidun käyttäminen kyseisissä 

materiaaleissa on uusi tutkimussuunta, jonka tarkoituksena on löytää betonille uusi 

vaihtoehto ja hyödyntää samalla maailmassa valtavia määriä syntyvää tekstiilijätettä.  

Tutkimuksessa tutkittiin tekstiilikuitua sisältävien geopolymeerikomposiittien lämmön-  

ja haponkestävyyttä erilaisilla puristus- ja taivutuslujuutta mittaavilla testeillä. 

Tavoitteena oli saada tietoa erityisesti geopolymeerikomposiittien taivutuslujuuksista ja 

siitä, miten korkeat lämpötilat vaikuttavat geopolymeerien ominaisuuksiin. Näitä 

ominaisuuksia on tärkeä selvittää, jotta voidaan löytää geopolymeerikomposiiteille paras 

niiden ominaisuuksia vastaava käyttökohde.  
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Geopolymeerit 

Betoni on ollut pitkään maailman käytetyin rakennusmateriaali ja se on sitä edelleen. 

Betoniteollisuuden huonona puolena on se, että sitä pidetään yhtenä päätekijöistä 

ilmastonmuutokselle. Betonin tuottaminen tuottaa tutkimuksien mukaan noin 6 % 

maailman hiidioksidipäästöistä. Lisäksi betonilla on myös huonoja ominaisuuksia sen 

rakenteen puolesta, esimerkiksi huono vetolujuus ja taipuvuus (Uddin, F., Saikh, A., 

2013). Lisäksi betonin käyttö lisääntyy koko ajan, kun väestönkasvu jatkuu ja 

kehitysmaat kehittyvät siihen suuntaan, että niiden rakennusteollisuus vaatii yhä 

enemmän betonia. Tilastojen mukaan betonin tuotanto saattaa nousta vuoden 2015 4.3 

miljardista tonnista 6.1 miljardiin tonniin vuoteen 2050 mennessä. Myös kehittyne iden 

maiden moderni rakennusteollisuus vaatii yhä parempia rakennusmateriaaleja. Näiden 

syiden takia rakennusteollisuus tarvitsee betonille vaihtoehdon, joka on 

ominaisuuksiltaan parempi sekä ilmastoystävällisempi. (Ranjbar, N ja Zhang, M., 2020) 

Betonin ominaisuuksia on pyritty tutkimuksissa parantamaan lisäämällä betonin sekaan 

kuitua. Näillä kuidulla vahvistetuilla sementtipohjaisilla komposiiteilla (fibre reinforced 

cementitious composites FRCC) on normaalia betonia parempi taipuvuus, kovuus ja 

energian sitomiskyky. Kuitujen lisääminen betoniin pienentää betoniin syntyviä rakoja, 

joka parantaa myös betonin kestävyyttä. FRCC:ssä kuitua käytetään vain lisäaineena, 

joten sen päästöt eivät poikkea huomattavasti normaalin betonin tuottamisen päästöistä. 

(Uddin, F., Saikh, A., 2013) 

Viime vuosina on tutkittu paljon erilaisia epäorgaanisia sementtimäisiä sideaineita eli 

geopolymeerisiä sideaineita. Näiden sideaineiden käyttö betonissa on vähentänyt päästöjä 

samalla kun betonin ominaisuudet ovat pysyneet samana tai jopa parantuneet. 

Geopolymeerisen sementin valmistaminen tuottaa noin 70 % vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä, koska geopolymeeristen sideaineiden tuottamisessa kalkkikiveä ei 

tarvitse kalsinoida. Lisäksi geopolymeerisen betonin tuottaminen vaatii noin 70 % 

vähemmän energiaa kuin tavallisen betonin tuottaminen. Näitä geopolymeeris iä 
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sideaineita hyödyntäviä materiaaleja kutsutaan geopolymeerikomposiiteiksi (fibre 

reinforced geopolymer composites FRGC). (Uddin, F., Saikh, A., 2013) 

Geopolymeerejä on viime vuosikymmeninä valmistettu käyttäen apuna monia eri kuituja. 

Esimerkiksi lasia, terästä ja asbestia on käytetty geopolymeerikompisiit t ien 

valmistamisessa, mutta niiden ongelmina on ollut korkea hinta, negatiiviset 

terveysvaikutukset ja huono ympäristöystävällisyys. Näiden haittavaikutusten takia on 

pyritty löytämään sellainen kuitu, jonka käyttö vähentäisi rakennusteollisuuden 

energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Lupaavia tuloksia on saatu käyttämällä 

geopolymeereissä tekstiilijätteen tekstiilikuituja. (Sadrolodabaee, P., Claramunt, J. ym. 

2021) 

Koska luonnonvaroista on jo joissain paikoissa pulaa ja tekstiilijätettä syntyy maailmassa 

valtavia määriä, olisi tekstiilikuitujen käyttäminen rakennusteollisuudessa todella 

ympäristöystävällistä. Tekstiilikuituja hyödyntäviä geopolymeerejä voitaisiin käyttää 

niiden kevyen ja kestävän rakenteen ja hyvän lämmön- ja ääneneristyskyvyn takia 

esimerkiksi rakennusteollisuudessa seinissä ja tukirakenteissa. Näiden geopolymeerien 

hyvänä puolena on myös se, että lähes kaikki tekstiilijäte käy niiden raaka-aineeksi. 

Lisäksi niiden alhainen hinta on lisännyt kiinnostusta niitä kohtaan. (Sadrolodabaee, P., 

Claramunt, J. ym. 2021) 

2.2 Tekstiilien kierrätys 

Tekstiiliteollisuus toiminut pitkään lineaaritalouden periaatteella, mikä synnyttää 

vuosittain valtavia määriä tekstiilijätettä. Tekstiilien kysyntä kasvaa koko ajan niin kovaa 

vauhtia, että tekstiiliteollisuus ei pysy kysynnän tahdissa. Lisäksi tekstiilien käyttöikä 

lyhenee jatkuvasti, kun muoti muuttuu jatkuvasti. Näiden syiden takia tekstiilien 

kierrätykseen on viime vuosina keskitytty paljon, kun tarvitaan uutta raakamateriaa lia 

tekstiiliteollisuuteen ja pyritään vähentämään jätteen määrää. (Heikkilä, P., Cura, K. ym. 

2019) 

Tekstiilijätettä syntyi suomessa vuonna 2012 noin 71.2 miljoonaa kiloa, josta 23 % (16.4 

miljoonaa kiloa) kerättiin erikseen ja lajiteltiin ja 77 % (54.7 miljoonaa kiloa) päätyi 
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jätehuoltoon. Tästä tekstiilijätteestä vain 1.5 % päätyi kierrätykseen. Näitä lukuja on 

viime vuosina pyritty parantamaan säädöksillä, kun vuodesta 2016 lähtien tekstiilijäte ja 

muu orgaaninen jäte on täytynyt erotella muusta kaatopaikkajätteestä. Lisäksi Euroopan 

komissio päätti vuonna 2017, että vuoteen 2025 mennessä tekstiilijäte tulee erotella 

kokonaan omana jätteenään. Nämä säädökset ovat luoneet hyvän pohjan sille, että 

tekstiilituotantoa pyritään muuttamaan lineaaritaloudesta kiertotalouden piiriin yhä 

enemmän. (Heikkilä, P., Cura, K. ym. 2019) 

Tekstiilien kiertotaloudessa tavoitteena on pitää materiaalien laatu mahdollisimman 

korkeana sillä tavalla, että syntyy mahdollisimman vähän ympäristölle haitallis ia 

päästöjä. Tekstiilien tehokkaaseen ja laajaan kierrättämiseen tarvitaan uusia prosesseja ja 

teknologiaa. Lisäksi tarvitaan monitieteisiä yhteisöjä uusien arvoverkkojen 

rakentamiseen. Tekstiilien kiertotalous ei ole ainoastaan kierrättämistä, vaan siihen liittyy 

iso määrä toimintoja, jotka pidentävän materiaalien ja tuotteiden elinikää. Uusi tekstiilien 

kiertotalousjärjestelmä luo myös yrityksille uusia liiketaloudellisia mahdollisuuks ia. 

(Heikkilä, P., Cura, K. ym. 2019) 

Tekstiilien kiertotaloudessa pyritään hyödyntämään poistotekstiilejä sellaisenaan niiden 

alkuperäisessä tarkoituksessa ennen kierrättämistä. Poistotekstiileistä voidaan käyttää 

esimerkiksi vetoketjuja, kankaita ja nappeja sellaisenaan uusien vaatteiden 

valmistuksessa. Tämä uudelleenkäyttö on ensisijainen vaihtoehto tekstiilijätteen 

vähentämiselle, kun useissa tapauksissa materiaali soveltuu hyvän kunnon takia 

erinomaisesti uudelleenkäytettäväksi. Tekstiilien uudelleenkäytössä isoimpia toimijo ita 

ovat muun muassa kirpputorit, hyväntekeväisyysjärjestöt, käsityöläiset ja materiaa lien 

uusiokäyttöön erikoistuneet yritykset. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Poistotekstiilien uudelleenkäyttäminen ei ole kuitenkaan aina mahdollista, jos tekstiilit 

ovat jo huonokuntoisia, joten tekstiilien kiertotaloudessa tarvitaan jätteelle useita erilais ia 

kierrätysmenetelmiä. Tekstiilien kierrättämisessä tulisi pyrkiä siihen, että kierrätetty 

tekstiili korvaa tekstiilituotannon neitseellisiä materiaaleja. Näin saadaan 

tekstiilituotannon ympäristövaikutuksia alennettua, kun uusia tekstiilejä ei tarvitse tuottaa 

pelkästään raakamateriaalista. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  
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Tekstiilien kierrättämisessä on tärkeää huomioida se, että poistotekstiileissä on todella 

montaa erilaista tekstiilimateriaalia. Kullekin erilaiselle tekstiilimateriaalille tulee valita 

juuri sille sopiva kierrätysmenetelmä, jotta saadaan materiaalin laatu pysymään haluttuna 

ja mahdollisimman korkeana. Jos poistotekstiili ei kelpaa uudelleenkäytettäväksi, se 

kannattaa jaotella erilaisiin materiaalijakeisiin, joille voidaan valita sopiva 

kierrätysprosessi. Materiaalin jaottelu vaikuttaa myös uusiolopputuotteeseen ja nostaa 

sen jalostusarvoa (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Tekstiilijätteen jaottelussa parhaan mahdollisen tuloksen saa kaksivaiheisella jaottelulla. 

Ensimmäisessä vaiheessa käsinlajittelija lajittelee jätevirrasta myyntikelpoiset, 

mahdollisen kemikaaliriskin, kierrätykseen soveltuvat jakeet ja muut 

tekstiilikierrätykseen kuulumattomat materiaalit. Tämän jälkeen toisessa jaottelun 

vaiheessa kierrätykseen soveltuva materiaali ajetaan automatisoidun linjaston läpi. 

Koneellisen tunnistuksen avulla jaottelun kapasiteetti kasvaa. Automatiso idut 

lajittelulinjastot ovat tekstiilimateriaalien jaotteluun erinomaisia, koska ne ovat nopeita ja 

eivät vahingoita materiaalia, kun lajittelusensorit eivät ole kontaktissa materiaalin kanssa. 

Automatisoidulla lajittelulla on saatu hyvin eroteltua materiaalivirrasta puuvilla, 

polyesteri, villa ja viskoosi. Lisäksi erilaisten sekoitteiden erottelu automaattis il la 

järjestelmillä on mahdollista. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Tekstiilien kierrättämiseen on kolme eri menetelmää: mekaaninen, kemiallinen ja 

terminen kierrätys. Lisäksi näitä menetelmiä voidaan yhdistää, esimerkiksi kemiallista ja 

termistä kierrätystä voidaan käyttää yhdessä. Myös kierrätyksen lopputuotteet voidaan 

jakaa kolmeen osaan: kuidut, polymeerit ja monomeerit. Kierrätysmenetelmän valinta 

vaikuttaa siihen, että mitä lopputuotetta kierrätyksestä saadaan. (Kamppuri, T., Heikkilä, 

P. ym. 2019) 

Mekaanisessa kierrätyksessä tekstiilijäte saatetaan kierrätysprosessin avulla takaisin 

kuiduiksi, joita voidaan käyttää uusien tekstiilituotteiden valmistamiseen. Termisessä 

kierrätyksessä materiaali kierrätetään polymeereiksi tai monomeereiksi sulatuksen 

avulla. Näitä polymeerejä voidaan käyttää kuidun raaka-aineena ja monomeerejä voidaan 

käyttää polymeerien raaka-aineena. Joillekin materiaaleille, esimerkiksi puuvillalle, ei 

sovi terminen kierrätys, koska materiaalit eivät sula. Tällaisia selluloosasta koostuvia 
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luonnonkuituja voidaan kierrättää kemiallisesti. Kemiallisessa kierrätyksessä 

selluloosakuidut liuotetaan ja regeneroidaan selluloosamuuntokuiduiksi, joita 

valmistetaan tavallisesti puun selluloosasta. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Iso osa kierrätettävästä tekstiilimateriaalista on puuvillaa. Puuvillan kierrätykseen 

soveltuvia menetelmiä ovat mekaaninen ja kemiallinen kierrätys. Puuvillan mekaanisessa 

kierrättämisessä se pystytään pitämään puuvillana, mutta ongelmana on se, että sen 

kuitupituus lyhenee, joka vaikuttaa sen jatkohyödyntämiseen. Jos puuvillajae lajitellaan 

sen tekstiilirakenteen mukaan, saadaan kuitupituus pidettyä pidempänä. Tämä perustuu 

siihen, että neuloksista avattu kuitu säilyy pidempänä kuin kudottujen tekstiilien kuitu, 

koska neulosten avaaminen on helpompaa. Mekaanisesti kierrätetty puuvilla, jonka 

kuitupituus on pidempi, sopii kuitukankaan valmistukseen ja langankehruuseen. 

Lyhytkuituinen pöly voidaan vaahtorainausprosessin avulla hyödyntää 

kuitukangasmaiseksi tuotteeksi. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Toinen suuri tekstiilimateriaalijae on erilaiset tekstiilisekoitteet, esimerkiksi puuvillan ja 

polyesterin sekoitteet. Myös sekoitteille soveltuu hyvin mekaaninen kierrätys, jossa 

erilaiset tekstiilikuidut ovat sekaisin avatussa kuitumassassa. Tämän kuitumassan 

ongelmana on se, että sille saattaa olla haasteellista löytää loppukäyttökohteita. Joitain 

kuitumassaseoksia voidaan käyttää huovan valmistukseen, joka sopii lämpömuovaukseen 

tai lämpösidottavaksi eli eristeeksi. Esimerkiksi synteettisten tekokuitujen ja 

luonnonkuitujen seos sopii hyvin huovan valmistukseen. Kuituseoksien ominaisuuks ia 

voidaan myös muokata sekoittamalla erilaisia kuituseoksia keskenään. Seoksia voidaan 

myös mahdollisesti tulevaisuudessa kierrättää kemiallisesti. Näissä kehitteillä olevissa 

menetelmissä toinen materiaali liuotetaan ja hyödynnetään kemiallisesti ja toinen jäljelle 

jäävä materiaali hyödynnetään kuitumuodossa mekaanisessa kierrätyksessä. (Kamppuri, 

T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Kolmas merkittävä kierrätettävä tekstiilimateriaali on polyesteri. Vaikka polyesteriä 

tuotetaan tekstiilikuiduista maailmassa huomattavasti eniten, sitä päätyy kierrätykseen 

suhteellisen vähän, koska sitä käytetään teknisissä tekstiileissä. Lisäksi polyesteriä 

käytetään paljon sekoitteissa, joten puhtaan polyesterin määrä kuluttajapoistotekstiile issä 

on pieni. Myös polyesterille sopii mekaaninen kierrätys, mutta myös polyesterien 
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ongelmana on niiden lyhenevä kuitupituus. Toinen mahdollinen tapa polyesterin 

kierrättämiseen on terminen kierrätys. Termistä kierrätystä takaisin kuiduiksi haittaa  

polymeeritason heterogeenisyys. Maailmassa merkittävä osa kuitutuotannosta on jo 

kierrätettyä polyesteriä, mutta raaka-aineena on usein kierrätetty muovipullo. 

Muovipullojen etuna on niiden polymeeritason homogeenisempi jae. Polyestereitä on 

myös mahdollista kierrättää monomeeritasolla. Tässä monomeeritason kemiallisessa 

kierrätyksessä polymeeriketju pilkotaan monomeereiksi kemiallisilla menetelmil lä. 

Pilkotut monomeerit polymeroidaan uudelleen tai niitä voidaan käyttää sellaisenaan 

kemikaalien lähtöaineena. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Tekstiilimateriaalit ovat orgaanisia materiaaleja, joten niitä voidaan hyödyntää termisessä 

konversiossa. Termisen konversion avulla materiaali voidaan hyödyntää lämpöenergiana 

tai lyhytketjuisina hiilivetyinä, kun se hajotetaan lämmön avulla. Termisessä 

konversiossa voidaan hyödyntää huonokuntoista tekstiilijätettä, joka ei muuhun 

kierrätykseen sovi. Yleensä tekstiilijäte kuitenkin poltetaan sekajätteen kanssa ja 

käytetään lämpöenergiana tai se kaasutetaan ja muunnetaan tätä kautta sähköksi. 

(Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  

Kierrätetyn tekstiilin ominaisuuksien verifioimiseen ei ole Suomessa erillisiä standardeja, 

joten niille käytetään raakamateriaalista valmistetun tekstiilin laatustandardeja. Myös 

ympäristömerkeissä ei oteta erikseen huomioon kierrätetystä tekstiilistä valmistet t uja 

tuotteita, vaan niitä kohdellaan kuin raaka-aineesta valmistettuja tekstiilejä. 

Maailmanlaajuisesti on kuitenkin olemassa kierrätetyille materiaaleille soveltuvia 

standardeja. Esimerkiksi Recycled Claim Standard ja Global Recycled Standard 

soveltuvat hyvin kierrätetyn materiaalin verifioimiseen. Näitä standardeja käytetään jo 

joissain Euroopan maissa kierrätystekstiileille. (Kamppuri, T., Heikkilä, P. ym. 2019)  
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3 Materiaalit ja menetelmät 

3.1 Materiaalit 

Kokeellisessa osassa valmistettiin eri tekstiilikuitumääriä sisältäviä 

geopolymeerikomposiitteja ja tutkittiin tekstiilimäärän vaikutusta näytteiden 

ominaisuuksiin. Tutkimuksen suorittaminen jakautui kolmeen vaiheeseen: raaka-

aineiden valmistus, geopolymeerikomposiittinäytteiden valmistus ja näytteiden 

ominaisuuksien tutkiminen.  

Geopolymeerinäytteitä valmistettiin kolmella eri tekstiilikuitumäärällä. Lisäksi 

valmistettiin kontrollinäytteitä samoista raaka-aineista, mutta kontrollinäytteisiin ei 

lisätty tekstiilikuitua. Näytteet valmistettiin masuunikuonasta, hiekasta, deionisoidusta 

vedestä, tehonotkistimesta, jauhetusta natriumsilikaatista ja tekstiilikuidusta taulukon 1 

mukaisesti.  Jokaista näytettä valmistettiin 6 kappaletta kahdessa eri koossa.  

Taulukko 1. Näytteiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden määrät.  

 Masuunikuona 

(g) 

Hiekka 

(g) 

Natriumsilikaatti 

(g) 

Tehonotkistin 

(g) 

Vesi 

(g) 

Tekstiilikuitu 

(g) 

Kontrolli 607,5 1350 67,5 6,75 250 0 

S1 607,5 1350 67,5 6,75 250 6,75 

S2 607,5 1350 67,5 6,75 250 13,5 

S3 607,5 1350 67,5 6,75 250 33,75 

 

Näytteet nimettiin taulukon 1 mukaisesti S1, S2, S3 ja kontrolli niiden sisältämän 

tekstiilimäärän erojen takia.  
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3.2 Menetelmät 

3.2.1 Raaka-aineiden valmistus  

Kokeellista tutkimusta varten osa raaka-aineista täytyi jauhaa pienempään kokoon. 

Tutkimuksessa käytetty kiteinen natriummetasilikaatti Na2SiO3 jauhettiin 100 g erissä 

rengasmyllyllä hienoksi jauheeksi, mikä edistää sen reagoimista muiden raaka-aineiden 

kanssa. Tutkimuksessa käytettiin tekstiilinä poistoon joutunutta paitaa, joka oli eri 

tekstiilien seosta. Tekstiili pilkottiin aluksi saksilla pienempiin palasiin, jonka jälkeen ne 

jauhettiin GWB:n roottorimyllyllä pienempään kokoon kuvan 1 mukaisest i. 

Roottorimyllyä käytettäessä ongelmia aiheutui liian suurista tekstiilinpalasista ja tekstiilin 

seassa olevista metalli- ja muoviosista (esimerkiksi vetoketjut), jotka saattoivat aiheuttaa 

myllyn jumiutumisen.  

     
Kuva 1 a) Roottorimyllyn syötetekstiili. b) Tekstiili roottorimyllyn jälkeen. 

3.2.2 Geopolymeerikomposiittinäytteiden valmistus  

Geopolymeerikomposiitit valmistettiin taulukon 1 mukaisilla raaka-aineilla. Aluksi 

tekstiilikuidut laitettiin veteen noin tunnin ajaksi, jotta tekstiilit absorboisivat itseensä 

vettä. Kun tekstiilit absorboivat itseensä vettä ennen geopolymeerien valmistusta, ne eivät 

absorboi vettä laastista näytteiden valmistuksessa.  Näytteiden valmistus aloitett iin 

sekoittamalla kuivat aineet eli hiekka, masuunikuona ja natriumsilikaatti Kenwoodin 
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sekoituslaitteella. Tämän jälkeen sekaan lisättiin tekstiilikuidut, joista oli puristettu 

ylimääräinen vesi pois. Kun tekstiilit olivat sekoittuneet muiden raaka-aineiden 

joukkoon, lisättiin seokseen vesi, johon oli sekoitettu tehonotkistinta. Tehonotkist imen 

tarkoituksena oli lisätä laastin notkeutta ja helpottaa sen työstämistä.  

Laastia valmistettiin aluksi käyttämällä deionisoitua vettä 205 g, mutta huomattiin että 

tällä vesimäärällä laasti jää liian kuivaksi, joten vettä käytettiin 250 g. Kun laasti saatiin 

riittävän kosteaksi sekoittamalla sekaan oikea määrä vettä, laitettiin valmis laasti kuvassa 

2 näkyviin metallisiin muotteihin. Taulukon 1 mukaisista raaka-ainemääristä saatiin vain 

yksi muotti täyteen eli kolme näytettä, joten kutakin näyteseosta valmistettiin 2 

kappaletta.  
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Kuva 2. a) 5x5cm muotti b) 16x4cm muotti c) Laastin sekoitukseen käytetty Kenwoodin 
sekoituslaite. 

Kun laasti oli aseteltu muotteihin, laitettiin muotit hetkeksi tärisevälle pöydälle. Tärinän 

tarkoitus oli poistaa näytteistä ilmakuplat, joka parantaisi näytteiden kestävyyttä. Tämän 

jälkeen näytteet jätettiin huoneenlämpöön kuivumaan 28 päivän ajaksi, jonka jälkeen 

näytteet poistettiin muoteista.  
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3.2.3 Näytteiden ominaisuuksien tarkastelu  

Geopolymeerikomposiiittien lämmönkestävyyttä tutkittiin puhallusuunin, taivutus- ja 

puristuslujuuden avulla. Lämmönkestävyyttä tutkittiin kolmessa eri lämpötilassa: 200 ⁰C, 

500 ⁰C ja 800 ⁰C. Näytteet asetettiin tietyn lämpöiseen uuniin tunniksi, jonka jälkeen 

niiden annettiin jäähtyä takaisin huoneenlämpöisiksi. Tässä vaiheessa huomattiin, että 

500 asteisessa uunissa olleet näytteet tummuivat huomattavasti enemmän kuin 200 ja 800 

asteisessa uunissa olleet näytteet kuvan 3 mukaisesti.  

Kun näytteet olivat jäähtyneet, niiden taivutuslujuutta mitattiin siihen tarkoitetulla 

laitteella. Laite mittasi näytteiden katkaisemiseen tarvittavan voiman mekaanisen 

kolmipistetaivutuksen avulla. Tämän jälkeen katkaistujen näytteiden puristuslujuutta 

mitattiin laitteella, joka puristi näytteitä mekaanisesti, kunnes ne murtuivat ja mittasi 

tarvittavan voiman murtumiseen.  

                        

Kuva 3 a) 16x4cm näytteet ennen uunia b) Näytteet uunin ja taivutuslujuustestin jälkeen. 

Näytteiden haponkestävyyttä tutkittiin asettamalla 5x5cm näytteet 28 päivän ajaksi 10 % 

rikkihappoon (H2SO4) ja tutkimalla tämän jälkeen niiden puristuslujuudet. Tätä koetta 

varten valmistettiin ylimääräiset 3 kontrollinäytettä, joita ei liotettu rikkihapossa. 

Rikkihapossa olleista näytteistä huomattiin jo ennen puristuslujuuden testiä, että niiden 

reunat olivat hieman murentuneet ja näytteet olivat vaalenneet rikkihapossa kuvan 4 

mukaisesti. Puristuslujuutta mitattiin samalla laitteella kuin lämmönkestävyyttä 

mitattaessa.  
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Kuva 4. Vasemmalla 28 päivää rikkihapossa olleita näytteitä ja oikealla näytteitä, joita ei 

liotettu rikkihapossa. 
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4 Tulosten tarkastelu 

Geopolymeerikomposiittien taivutuslujuus oli tutkimuksen keskeisin mitattava 

ominaisuus. Oletuksen mukaan tekstiilikuidun lisääminen näytteisiin parantaisi niiden 

taivutuslujuutta. Kuvasta 5 nähdään, miten näytteiden taivutuslujuuksien keskiarvo 

kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän näytteessä on tekstiilikuitua. Huomattavaa on myös 

lämpötilan vaikutus taivutuslujuuteen. Korkeammassa lämpötilassa olleilla näytteillä oli 

heikompi taivutuslujuus. 800°C näytteissä oli hiukan hajontaa taivutuslujuudessa, mikä 

saattaa johtua huonoista näytteistä tai korkean lämpötilan vaikutuksista.  

    

Kuva 5 Näytteiden  taivutuslujuudet.  

Näytteiden puristuslujuus oli myös tärkeä mitattava ominaisuus. Kun näytteisiin lisätt iin 

enemmän tekstiilikuitua, se tekee näytteistä huokoisempia ja heikentää näin niiden 

puristuslujuutta. Kuvasta 6 nähdään, miten näytteiden puristuslujuus pienenee sitä mukaa, 

kuinka paljon näytteissä on tekstiilikuitua. Huomattavaa on myös lämpötilan vaikutus 

näytteiden puristuslujuuteen. Pienemmässä lämpötilassa olleilla näytteillä on parempi 

puristuslujuus kuin korkeassa lämpötilassa olleilla näytteillä. Huonoimman 

puristuslujuuden omaavia S3 800°C näytteitä ei saatu mitattua, koska ne antoivat periksi 

jo ennen mittauslaitteen minimiarvoa.  
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Kuva 6 Eri lämpötilassa olleiden näytteiden puristuslujuudet.  

Geopolymeerikomposiittien haponkestävyyttä tutkittiin myös puristuslujuuden avulla. 

Näytteiden huomattiin murenevan reunoilta jo happokäsittelyn jälkeen, joten oletettiin 

niiden puristuslujuuden heikkenevän hapon vaikutuksesta. Kuvasta 7 nähdään, että 

hapossa olleella kontrollinäytteellä on huomattavasti huonompi puristuslujuus kuin 

vastaavalla näytteellä, joka ei ollut hapossa. Kuitua sisältävillä näytteillä puristuslujuus 

heikkenee hiukan kuidun lisäämisen myötä.  

     

Kuva 7 Hapossa lionneiden näytteiden puristuslujuudet verrattuna kontrollinäytteeseen.  
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5 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tutkimuksessa tutkittujen geopolymeerikomposiittien ominaisuuksia tarkasteltaessa 

tärkeimmäksi asiaksi nousee näytteiden taivutuslujuus, joka on geopolymeere il lä 

huomattavasti parempi kuin esimerkiksi tavallisella betonilla. Taivutuslujuutta saatiin 

parannettua lisäämällä seokseen tekstiilikuituja. Esimerkiksi S3 näytteillä 

taivutuslujuudet olivat huomattavasti kontrollinäytteitä parempia. Taivutuslujuutta 

vaaditaan esimerkiksi tietyillä rakennusteollisuuden osa-alueilla, joten 

geopolymeerikomposiitteja voitaisiin hyödyntää rakentamisessa. Ongelmia tosin 

aiheuttaa se, että kun näytteisiin lisättiin tekstiilikuitua, tekee se näytteistä huokoisia ja 

näin näytteiden puristuslujuus heikkenee jonkin verran, mutta se pysyy kuitenkin 

kohtuullisena. 

Geopolymeerikomposiittien lämmönkestävyyttä tutkittaessa huomattiin, että näytteiden 

ominaisuudet huononevat sitä mukaa, kuinka korkeassa lämpötilassa ne olivat. 

Geopolymeerit kestivät huonosti korkeita lämpötiloja, mikä nähdään 800°C olleiden 

näytteiden huonoista taivutus- ja puristuslujuuksista. Näytteet kestivät kuitenkin 

kohtuullisia lämpötiloja, sillä 200°C olleiden näytteiden ominaisuudet ovat vielä hyviä.  

Tutkimuksessa tutkittiin myös geopolymeerikomposiittien haponkestävyyttä. Tulosten 

perusteella geopolymeerit kestivät huonosti happoa, joka näkyi huonoina 

puristuslujuuksina. Hapossa olleiden näytteiden puristuslujuuksien välillä oli vain pieniä 

eroja, mutta ero tavalliseen kontrollinäytteeseen oli todella suuri.  

Lämmön- ja happokestävyystutkimuksien perusteella geopolymeerikomposiitteja ei 

kannata käyttää todella kuumissa ja happamissa olosuhteissa. Esimerkiksi teollisuude n 

rakennusmateriaaleiksi geopolymeerikomposiitit eivät sovellu kovin hyvin näiden syiden 

takia. Jos geopolymeerejä käytettäisiin teollisuudessa, jossa olisi esimerkiksi happamia 

liuoksia, kannattaisi geopolymeerit päällystää haponkestävällä pinnoitteella.  

Geopolymeerien hyvän taivutuslujuuden ansiosta niitä voitaisiin käyttää esimerk iks i 

tukirakenteissa, joissa niiltä ei vaadita korkeita puristuslujuuksia.  Geopolymeerien etuna 

rakennusteollisuudessa on myös se, että niiden ominaisuuksia on kohtuullisen helppo 
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muuttaa kuitumäärän vaihtamalla. Esimerkiksi kattorakenteissa voitaisiin käyttää 

geopolymeerejä, joissa kuitumäärä on suuri, joten myös taivutuslujuus on suuri. 

Suurempaa puristuslujuutta ja pienempää taivutuslujuutta vaativissa rakennusten osa-

alueissa, kuten lattioissa ja seinissä, voitaisiin käyttää pienemmän kuitumäärän 

geopolymeerejä.  

Tutkimuksen S1 ja S2 näytteiden ominaisuudet eivät poikenneet kontrollinäytteeseen 

verrattuna kovinkaan paljon. Tutkimusta voisi siis lähteä jatkamaan tutkimalla lisää 

korkeamman tekstiilimäärän geopolymeerejä. Esimerkiksi S3 näytteen raaka-aineiden 

raekokoja voisi pienentää lisää ja raaka-aineiden suhteita voitaisiin muuttaa tiettyyn 

suuntaan ja tutkia näiden muutosten aiheuttamia vaikutuksia näytteiden ominaisuuks i in. 

Esimerkiksi tekstiilikuidun raekoon pienentäminen saattaisi vaikuttaa näytteiden 

huokoisuuteen ja näin ollen myös puristuslujuuteen.  
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