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Geopolimery – informacje podstawowe

Geopolimer – termin obejmujący klasę nowoczesnych, badanych od 
lat 50 XX wieku, amorficznych, nieorganicznych polimerów  
glinokrzemianowych o specyficznym składzie i właściwościach. 

Geopolimery określane są mianem polisialanów. 
Podstawowy element budowy sialanów – łańcuch polimerowy, składa 

się z czworościennych struktur SiO4 i AlO4
- połączonych między sobą 

przez wspólne atomy tlenu w dwu- lub trójwymiarową, skomplikowaną 
sieć. Ujemny ładunek fragmentów zawierających glin jest równoważony 
przez kationy metali. 

 



Geopolimery – informacje podstawowe

Struktura geopolimerów jest zbliżona do budowy klatkowej 
podobnej jak w przypadku zeolitów, główna różnica polega na braku 
uporządkowania dalekiego zasięgu. W zależności od uporządkowania 
bliskiego zasięgu wyróżniamy trzy podstawowe jednostki 
strukturalne:
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Większość metod syntezy geopolimerów sprowadza się do jednego 
procesu: rozdrobniony, wysuszony materiał pucolanowy (metakaolin lub 
popiół lotny) mieszany jest z wodnym roztworem odpowiedniego 
krzemianu (np. krzemianu sodu lub potasu) z dodatkiem silnej zasady – z 
reguły stężonego wodorotlenku sodu lub potasu. 
    Powstająca pasta zachowuje się podobnie, jak cement – zastyga do 
twardej masy w przeciągu kilku godzin.

Proces zastygania może być regulowany a w związku z tym i czas 
zastygania może się zmieniać od kilkunastu sekund do kilku lub 
kilkudziesięciu godzin. 

Reakcja polikondensacji nie jest reakcją samorzutną i konieczne jest 
dostarczenie energii z zewnątrz. Jej rozpoczęcie następuje po podwyższeniu 
temperatury powyżej 35oC. 

Przyjmuje się również, że reakcje polikondensacji geopolimerów 
zachodzą już w temperaturze pokojowej lecz za optymalne uważa się 
temperatury 60-80oC.
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Uproszczony schemat wytwarzania geopolimerów
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Mieszanina Stężenie molowe 
roztworu NaOH

Stosunek krzemianu 
sodu do roztworu 

NaOH
(wagowo)

2 8M 2,5

4 14M 2,5

Własności geopolimerów zależą od  rodzaju materiału podstawowego 
użytego do ich produkcji, od rodzaju i ilości aktywatora oraz od warunków 
w których zachodzi proces polikondensacji. 
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Właściwości geopolimerów

Geopolimery w porównaniu do tradycyjnych cementów mają 
wiele zalet, z których wymienić należy:
• wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie (wytrzymałość na 

ściskanie od ok. 20 MPa do ok. 90 MPa, stosunek wytrzymałości 
na ściskanie do wytrzymałości na zginanie ok. 10 : 4,5),
• wysoka kwasoodporność oraz odporność na chlorki i siarczany,
• odporność na działanie czynników atmosferycznych,
• wysoka odporność termiczna (do ok. 900oC),
• niska porowatość (zbliżona do naturalnego granitu),
• bardzo wysoka mrozoodporność,
• brak korozji zbrojenia stalowego w geopolimerze,
• wysoki stopień adhezji geopolimeru ze stalą,
• szybszy początek wiązania,
• stabilność wymiarów (brak skurczu lub niewielki skurcz przy 

wiązaniu),
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• doskonała lejność a w związku z tym możliwość bardzo dokładnego 
odwzorowywania formy,
• możliwość uzyskiwania powierzchni wyrobu o różnych stopniach 

gładkości czy chropowatości poprzez dobór odpowiednich tworzyw 
na formy,
• ciężar właściwy 1,7 do 2,1 g/cm3 (w zależności od składu masy),
• współczynnik rozszerzalności cieplnej jest ujemny (w temperaturze 

ok.100oC  = -2 * 10-4 oC-1 i szybko zmniejsza się do 250oC  = 
-0,76 * 10-4 oC-1),

• przewodność cieplna w zależności od składu masy geopolimerowej 
wynosi od 0,5 do 0,8 Wm-1K-1,
• twardość Vickersa w zależności od składu masy geopolimerowej od 

0,2 do 0,6 GPa
• możliwość obróbki wszystkimi metodami jak np. w przypadku 

granitu, marmuru, piaskowca,



Popiół lotny jako surowiec do produkcji 
geopolimerów

Norma PN-EN 450 definiuje popiół lotny jako: „Drobno uziarniony 
pył, składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymany 
przy spalaniu pyłu węglowego, mający właściwości pucolanowe, 
zawierający w swoim składzie przede wszystkim SiO2 i Al2O3, przy czym 
zawartość reaktywnego SiO2, określona i oznaczona, jak podano w EN 
197-1, wynosi co najmniej 25% masy”.

Składniki popiołów ze względu na wielkość udziału można podzielić 
na: składniki podstawowe (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO), składniki uboczne 
(MgO, SO3, Na2O, K2O), składniki śladowe (TiO2, P2O5, Mn i inne), 
niespalony węgiel (straty żarowe). 



Popiół lotny jako surowiec do produkcji 
geopolimerów

O właściwościach popiołów lotnych decyduje wiele czynników, a do 
najważniejszych należą: rodzaj spalanego węgla; rodzaj instalacji, 

w której zachodzi spalanie węgla, tj. typ kotła i technologiczne warunki 
spalania; sposób przygotowania paliwa; metoda wychwytywania, 
odprowadzania i magazynowania popiołów; technologia odsiarczania 
gazów.

Do niepożądanych składników popiołu lotnego jako surowca do 
wytwarzania geopolimerów należą: zbyt wysoką zawartość związków siarki, 
zawartość niespalonego węgla, zawartość wolnego wapna, a także 
zawartość związków żelaza. 

Analysis Report: Image2-3

Cząstki
niespalonego 

węgla
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Analysis Report: Image3-1

Analysis Report: Image3-2 Analysis Report: Image3-3



Popiół lotny jako surowiec do produkcji 
geopolimerów

Obecność dużej ilości żelaza w postaci hematytu lub magnetytu 
może negatywnie wpływać na przebieg reakcji pucolanowej. 
Związki te zazwyczaj powstają na powierzchni ziaren popiołu i 
utrudniają dostęp fazy ciekłej do jego substancji szklistej.

Wysoka zawartość niespalonego węgla (straty prażenia) zwiększa 
wodożądność popiołu.

Niespalony 
węgiel

Związki 
żelaza



Popiół lotny jako surowiec do produkcji 
geopolimerów

Analysis Report: Image1-1

Analysis Report: Image1-2 Analysis Report: Image1-3



Zastosowanie geopolimerów 
płyty elewacyjne o wymiarach 30 x 35 x 2 cm



Zastosowanie geopolimerów 
cegła pełna 25 x 12 x 7 cm, cegła elewacyjna z warstwą 

spienioną



Zastosowanie geopolimerów 
płyta chodnikowa, krawężnik



Zastosowanie geopolimerów 
płytki tarasowe



Zastosowanie geopolimerów 
kostka brukowa



Zastosowanie geopolimerów 
kostka brukowa



Zastosowanie geopolimerów 
parapety



Zastosowanie geopolimerów 
elementy dekoracyjne



Geopolimery a ochrona środowiska

Energetyka oraz przemysł wydobywczy i metalurgiczny 
wytwarzają ogromne ilości odpadów poprocesowych, których 
deponowanie w środowisku może powodować poważne problemy 
ekologiczne związane z zanieczyszczeniem gleby oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. Dlatego jednym z priorytetów w 
zakresie gospodarowania tego typu odpadami jest ich wykorzystanie do 
produkcji nowych, bezpiecznych dla środowiska materiałów.

Produkcja geopolimerów może być realną alternatywę dla 
zagospodarowania niektórych odpadów sektora energetycznego, 
górniczego i metalurgicznego, w tym popiołów lotnych i żużli. 

Poprzez geopolimeryzację możliwe jest wykorzystanie znacznych 
ilości odpadów wytwarzanych przez te sektory i produkcję nowych 
wyrobów, a w związku z tym minimalizowanie wpływu tych sektorów 
na środowisko.



Geopolimery a ochrona środowiska

Produkcja najważniejszego materiału budowlanego XX wieku, 
cementu portlandzkiego, związana jest z istotnym zanieczyszczeniem 
środowiska oraz problemami natury energetycznej. 

Jego uzyskiwanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze rzędu 
1400 – 1500oC. Podczas produkcji emitowane są do atmosfery znaczne 
ilości dwutlenku węgla oraz wysokotoksyczne tlenki azotu. 

Wszystko to stanowi barierę dalszego wzrostu produkcji.
Dwutlenek węgla w procesach produkcji cementu jest emitowany z 

dwóch podstawowych źródeł bezpośrednich: procesu dekarbonizacji 
węglanu wapnia i spalania paliw oraz dwóch źródeł pośrednich: 
produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w cementowni i 
transportu. 

Przemysł cementowy jest jednym z większych emitorów gazów 
cieplarnianych. 



Geopolimery a ochrona środowiska

W przemyśle cementowym, emisja gazów cieplarnianych 
pochodząca z procesów wytwarzania cementu wynosi ponad 47%, ze 
spalania pierwotnych nośników energii wynosi ponad 40%, z 
transportu około 5%.

Jednym z głównych czynników stymulujących rozwój technologii 
nieorganicznych polimerów jest możliwość realnej alternatywy dla 
cementu portlandzkiego. 

Szacuje się, że synteza geopolimerów jest dwukrotnie mniej 
energochłonnym procesem niż produkcja cementu portlandzkiego 
oraz powoduje wydzielanie 4–8 razy mniej dwutlenku węgla. 

Może ona istotnie zmniejszyć obciążenia środowiska.
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