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INTRODUCERE 

Volumul mare de deșeuri generat în zilele noastre constituie o problemă serioasă atât pentru 

mediul înconjurător, cât și pentru populația ce locuiește în apropierea spațiilor de depozitare a acestor 

produse secundare rezultate în urma unor procese tehnologice [1–4]. O altă problemă asociată 

obținerii de materiale de construcții, în principal a betonului pe bază de ciment Portland, o constituie 

exploatarea materiilor prime neregenerabile, piatră de calcar și argilă, ce implică și un consum ridicat 

de energie [5,6]. Consumul global al acestora este de aproximativ 20.000 de milioane de tone/an și 

se așteaptă o creștere anuală de 4,7% [7]. Mai mult de o treime din acest consum este legat de 

producția de beton, fiind cel mai utilizat material de construcție de pe Pământ, depășind în prezent 

10 km3/an [8]. Întrucât costul materiei prime depinde foarte mult de distanțele de transport, acest 

lucru duce la exploatarea acestora din zone cât mai apropiate de șantierele de construcții, astfel 

producându-se înmulțirea accelerată a numărului carierelor și creșterea impactul asupra 

biodiversității . Prin urmare, pentru a reduce consumul de materii prime și de resurse economice, în 

ultimii ani s-a pus accent, la scară globală, pe refolosirea materialelor [9–13]. O tehnică simplă ce 

prezintă interes din ce în ce mai mult, prin care se pot obține materiale de construcții cu proprietăți 

similare betonului pe bază de ciment Portland, dar care folosește deșeurile ca sursă de materie primă 

este geopolimerizarea [14–17]. Aceasta este reacția chimică de dizolvare a unui material bogat în 

oxizi de siliciu și aluminiu sub acțiunea unei soluții alcaline și de formare a unei structuri tetragonale 

de Si-O-Al în urma eliminării parțiale a apei. Prin urmare, un geopolimer este un material oxidic pe 

bază de aluminiu și siliciu, echilibrat din punct de vedere chimic de atomi de Na+, K+ etc., ce se 

formează în urma reacției de geopolimerizare [18,19].  

Această teză de doctorat își propune realizarea unui studiu complex și interdisciplinar 

în domeniul fizicii, chimiei, al științei materialelor și al construcțiilor civile cu privire la 

materialele oxidice pe bază de deșeuri minerale. Totodată, cercetarea are drept scop proiectarea, 

elaborarea și caracterizarea unor noi materiale ce au la bază procesul de geopolimerizare. 

Principalul avantaj al acestora fiind utilizarea de deșeuri minerale indigene ca sursă de materie 

primă, precum și caracteristicile sale fizico-mecanice comparabile cu cele ale materialelor 

clasice pe bază de ciment de Portland. 

Teza de doctorat este relevantă pentru cercetarea fundamentală și aplicativă din domeniul 

ingineriei materialelor, prin aceea că, își propune obținerea unor materiale oxidice cu proprietăți 

asemănătoare cu cele ale betoanelor pe bază de ciment Portland, cu aplicații industriale. Utilizând 



Contribuții privind obținerea de geopolimeri prin valorificarea unor deșeuri minerale  

 

8 
 

ca punct de referință disponibilitatea surselor de materie primă indigene și literatura de specialitate 

din domeniul geopolimerilor s-au elaborat patru tipuri de geopolimeri pe bază de cenușă de 

termocentrală. Aceștia folosesc cenușa de termocentrală pentru sinteza matricei și două tipuri de 

elemente de ranforsare, introduse în vederea îmbunătățirii proprietăților mecanice. Diferența dintre 

cele patru tipuri de geopolimeri este dată de tipul și proporția de elemente de ranforsare. Pentru ca 

materialele obținute să prezinte interes industrial s-a proiectat un proces tehnologic simplu ce duce 

la formarea unui geopolimer pe bază de deșeuri minerale cu proprietăți optime. Astfel, prin analize 

specifice în condiții de laborator s-au pus în evidență caracteristicile fizice, chimice și mecanice, 

precum și comportamentul termic al acestora. Totodată, principalele caracteristici ce influențează 

proprietăți finale ale geopolimerilor s-au analizat prin intermediul microscopiei optice, electronice, 

a difracției cu raze X și a spectroscopiei în infraroșu cu transformată Fourier. 

Teza de doctorat cuprinde un număr de 5 capitole, 21 de tabele, 68 de figuri și 277 de 

referințe bibliografice. 

Primul capitol, prezintă noțiuni introductive legate de materialele pe bază de deșeuri minerale 

sau materii prime naturale ce sunt obținute prin geopolimerizare. De asemenea, sunt prezentate 

metodele de obținere a geopolimerilor și aplicațiile acestora pe baza publicațiilor de specialitate. 

Capitolul al doilea prezintă obiectivele tezei de doctorat și metodele de caracterizare a 

geopolimerilor obținuți din punct de vedere: chimic prin spectroscopie de fluorescență cu raze X 

și spectroscopie cu raze X prin dispersie de energie; structural prin microscopie optică, 

microscopie electronică de baleiaj, rezonanță magnetică nucleară și difracție de raze X; fizico-

mecanic prin rezistență la compresiune, rezistență la încovoiere și teste Vicat; termic prin analiză 

termogravimetrică și analiză termică diferențială. Totodată, în acest capitol sunt descrise pe scurt 

echipamentele utilizate și principiile metodelor de determinare/caracterizare. 

Al treilea capitol prezintă proiectarea și elaborarea unor compoziții originale de 

geopolimeri realizate prin valorificarea unor deșeuri minerale indigene, precum și o descriere 

amănunțită a fluxului tehnologic de obținere, ce ține seama de parametrii ce influențează reacția 

chimică de geopolimerizare. 

În al patrulea capitol sunt descrise aspectele chimice pe care se bazează geopolimerii 

prin intermediul unor metode de determinare a compoziției chimice, a microstructurii sau a 

compușilor mineralogici.  
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Ultimul capitol prezintă proprietățile fizico-mecanice și comportamentul termic ale 

materialelor obținute prin intermediul unor metode standardizate utilizate pentru materialele oxidice. 

În finalul tezei de doctorat sunt prezentate, „Concluzii, contribuții personale și direcții de 

dezvoltare”, ce pun în evidență performanțele materialelor obținute și gradul de evaluare al 

acestora. Prin urmare, în urma proiectării, elaborării, caracterizării și a evaluării comportamentului 

termic a patru compoziții pe bază de cenușă de termocentrală s-a concluzionat că geopolimerii sunt 

materiale compuse din mai multe faze (sodalit, cuarț, corindon, anortit, hematit, hidroxid de calciu, 

carbonat de calciu etc.) ce prezintă diferite grupări moleculare cu structură poroasă (Si-O, Si-O-

Al, ≡Si – OH etc.). Din punct de vedere al proprietăților mecanice, prin compararea cu betoanele 

pe bază de ciment de Portland, geopolimerii obținuți prezintă valori ale rezistenței la compresiune 

ce se încadrează în clasa de beton B150 sau C8/10, ce este utilizată, în principal, pentru turnarea 

straturilor de egalizare la fundații, dar și în clasa de beton B250 sau C16/20 ce poate fi utilizată 

pentru executarea structurilor de rezistență (stâlpi, grinzi, centuri sau plăci) și a fundațiilor. 

Geopolimerii ce aparține clasei B250 sunt materiale ideale, din punct de vedere a rezistenței la 

compresiune, pentru construcțiile de tip parter plus un etaj. Din punct de vedere al 

comportamentului termic geopolimerii obținuți sunt stabili în intervalul de temperatură (25 ÷ 

340) °C și devin instabili peste această temperatură din cauza descompunerii unor hidroxizi 

(hidroxid de calciu, goetit și hidroxid de aluminiu). 
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CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR 

PRIVIND OBȚINEREA DE GEOPOLIMERI DIN DEȘEURI 

MINERALE 

 

1.1. Considerații generale 

La începutul anilor ’50, cercetătorul ucrainean Viktor Glukhovsky analiza materialele pentru 

cimenturi ce erau cunoscute sub denumirea de „betoane din soluri silicate” și „cimenturi din sol” [20]. 

Ulterior, în 1979, când Joseph Davidovits a introdus conceptul de geopolimeri terminologia și definiția 

acestor materiale a devenit mult mai diversă și de multe ori conflictuală [27]. 

Geopolimerii sunt materiale anorganice pe bază de oxizi de siliciu și aluminiu, echilibrate 

chimic de ioni alcalini din grupa I [19]. Aceștia sunt geluri rigide, create relativ, în condiții normale de 

temperatură și presiune, ce pot fi apoi transformate în materiale cristaline sau ceramice, similare cu 

zeoliții [28]. Un geopolimer este un șir reticular foarte lung cu grupări de siliciu (SiO4)
4- și rețea 

tetragonală specifică de oxid de aluminiu (AlO4)
5- ce rezultă din procesul exotermic al unor oligomeri. 

Legăturile dintre aceste structuri tetraedrice sunt echilibrate de ioni alcalini de K+, Na+ sau Li+ [29,30].  

 

 

Figura 1.1. Etapele procesului de geopolimerizare [18,20,27,31]. 

 

Aceste materiale oxidice se formează prin intermediul unei reacții chimice, cunoscută sub 

denumirea de geopolimerizare, ce apare ca urmare a amestecării a minim doi constituenții (un solid 

bogat în siliciu și aluminiu și o soluție alcalină). Geopolimerizarea (Figura 1.1) începe printr-o etapă 

de dizolvare a hidraților de siliciu, aluminiu și calciu din materialul solid (materia primă) sub acțiunea 

activatorului alcalin. În cea de-a doua etapă, apare nucleația, oligomerizarea (formarea oligomerilor), 
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polimerizarea și policondensarea, astfel grupările de atomi se reorientează și formează grupări 

denumite, de către J. Davidovits, polisialați (eng. polysialate), termenul fiind o denumire generică a 

grupărilor oxidice de alumino-silicați (Tabelul 1.1) [32]. Cu alte cuvinte, după disocierea compușilor 

de Si-O-Si și Si-O-Al se eliberează specii de Al3+ și Si4+ foarte reactive care, în urma interacțiunii dintre 

aceștia formează oligomeri de (SiO4)
4- și (AlO4)

5- ce se organizează în lanțuri polimerice 3D de Si-O-

Al-O eliminând apa [32,33]. Tipul și structura compușilor din lanțurile polimerice formate sunt 

determinate de raportul dintre Si și Al pe baza relației empirice (1.1) [32]: 

 

R+
v·{- (SiO2)x-AlO2-}v·aH2O  (1.1) 

 

în care: R+ - cationul alcalin al activatorului (Na+, K+ etc.); v - gradul de polimerizare; x - raportul 

dintre Si/Al, a – numărul de molecule de apă (cantitatea de apă).  

Raportul (x) dintre Si și Al poate avea valori cuprinse între 1 și 300, dacă valoarea lui (x) este 

mai mică decât 3 (x < 3) atunci geopolimerul va prezenta proprietăți ridicate de adeziune și flexibilitate 

datorită structurii 2D liniare. Odată cu creșterea raportului (x) fragilitatea structurii finale crește, iar 

rețeaua reticulară a acestuia devine 3D (Figura 1.2) [19,20,34]. Totodată, s-a observat că odată cu 

creșterea raportului dintre oxidul de siliciu și cel de aluminiu are loc și o creștere a perioadei de 

întărire [34,35]. 

 

Tabelul 1.1. Tipuri de polisialați prezenți în geopolimeri [27,36,37]. 

     
a) b) c) d) e) 

Polisialat 

Si/Al ≈ 1 

(-Si-O-Al-O-) 

Polisialat-siloxo 

Si/Al ≤ 2 

(-Si-O-Al-O-Si-O-) 

Polisialat-disiloxo 

Si/Al ≤ 3 

(-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-) 

     
c+e; b+d; b+e; c+e; 
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Figura 1.2. Aranjarea legăturilor sialat în funcție de raportul dintre Si și Al [38]. 

 

Datorită proprietăților sale fizice, chimice și mecanice, geopolimerii au prezentat un 

interes ridicat pentru multiple domenii din industrie. La început, aceștia au fost dezvoltați ca 

materiale cu rezistență ridicată la foc ideale pentru ingineria civilă, însă, ulterior au fost 

introduși în industria auto, ceramică, metalurgică, aerospațială etc., ca înlocuitori ai 

materialelor oxidice convenționale sau ai polimerilor. Pătrunderea rapidă în industrie a acestor 

materiale se datorează și unor caracteristici speciale, cum ar fi mecanismul de auto-vindecare 

(eng. self-healing mechanism) [39,40]. Acest mecanism constă în aceea că unele defecte 

(fisuri) se repară (dispar) ca urmare a continuării reacției de geopolimerizare dintre particulele 

nereacționate și gelul rămas în pori. Prin urmare, creșterea treptată a proprietăților mecanice 

în timp se datorează auto-vindecării.  

În ciuda faptului că geopolimerii posedă proprietăți superioare și, totodată, pot fi 

obținuți prin metode simple, cea mai mare cantitate a acestora este obținută din minerale 

naturale [36,41,42]. Prin urmare, este esențială proiectarea și dezvoltarea unor geopolimeri ce 

utilizează ca sursă de materie primă deșeuri minerale, în special deșeuri indigene. 
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Conform literaturii de specialitate: 

Geopolimerii sunt materiale anorganice formate prin reacția de geopolimerizare ce apare între 

un material pe bază de oxizi de siliciu și aluminiu și o soluție alcalină. Structura acestora se bazează pe 

legături tetraedrice de Si-O-Al (sialați) ce sunt echilibrate din punct de vedere chimic de ioni alcalini 

din grupa I (Na+, K+ sau Li+).  

Geopolimerii au fost utilizați, prima dată, ca materiale de construcții pentru fabricarea unor 

panouri din rumeguș cu rezistență ridicată la foc [27]. Ulterior, datorită avantajelor pe care le prezintă 

în comparație cu materialele convenționale, geopolimerii au fost introduși în industria auto, ceramicii, 

metalurgică, aerospațială etc. Conform literaturii de specialitate, orice material, sub formă 

pulverulentă, cu conținut ridicat de oxizi de aluminiu și siliciu poate fi utilizat ca materie primă [20,32] 

pentru geopolimeri, cu toate acestea, metoda de obținere trebuie personalizată în funcție de 

caracteristicile finale dorite.  

Analiza critică a literaturii de specialitate ne arată că, în pofida avantajelor numeroase, la nivel 

mondial, încă există multe provocări ce trebuie depășite pentru utilizarea cu succes pe scară largă a 

geopolimerilor. Acestea sunt legate de lipsa standardelor și a evaluărilor, în condiții reale de mediu, pe 

termen lung a geopolimerilor. Mai mult decât atât, geopolimerii ce utilizează ca sursă de materie primă 

anumite minerale naturale (caolin, argilă etc.) sunt scumpi și produc efecte negative asupra zonelor de 

exploatare. Prin comparație, teza de doctorat abordează obținerea geopolimerilor, fără ciment Portland, 

prin valorificarea unor deșeuri minerale (cenușă de termocentrală și pulbere de sticlă), producând astfel 

efecte pozitive asupra mediului, prin ecologizarea zonelor de depozitare sau a haldelor.  

Cu toate că la nivel mondial, geopolimerii prezintă interes deosebit pentru cercetarea în 

domeniul ingineriei materialelor, în România preocupările pentru aceste materiale sunt destul de 

reduse. Totuși, la nivel național, există cantități mari de deșeuri minerale (cenușă de termocentrală, 

nămol roșu, steril minier etc.) cu potențial pentru geopolimerizare ce ar putea fi valorificate prin 

intermediul acestei tehnologii.  

Ținând cont de diversitatea surselor de materie primă, diferitele metode de obținere și de 

parametrii cu influență majoră asupra proprietăților geopolimerilor, prezentate în literatura studiată, a 

fost necesară evaluarea și determinarea experimentală a parametrilor optimi pentru procesul de 

obținere. Astfel, s-a stabilit studierea următorilor parametri: caracteristicile materiei prime, raportul 

dintre componentele activatorului alcalin, raportul dintre solid și lichid, timpul de întărire, temperatura 

de întărire și posibilitatea adăugării de particule de ranforsare.  
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CAPITOLUL 2. OBIECTIVE GENERALE ȘI METODOLOGIA 

CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

2.1. Obiectivele tezei de doctorat 

Principalul obiectiv al tezei de doctorat este realizarea unui studiu complex și 

multidisciplinar în domeniul științei materialelor prin proiectarea și elaborarea unor noi materiale 

pe bază de deșeuri minerale prin intermediul procesului de geopolimerizare.  

Inovațiile abordării propuse constau în (i) reducerea amprentei de carbon și a consumului 

de energie prin realizarea geopolimerilor la temperaturi relativ scăzute în comparație cu 

materialele similare actuale, (ii) folosirea a două tipuri de deșeuri – cenușa de termocentrală și 

resturi de sticlă – și (iii) obținerea de proprietăți îmbunătățite sau comparabile cu cele ale 

materialelor pe bază de ciment Portland, fără a implica cimentul Portland în amestec. 

În vederea îndeplinirii obiectivului principal al tezei de doctorat se au în vedere următoarele 

obiective științifice și tehnice: 

• Formularea conceptului tehnologic prin proiectarea metodei de obținere a noilor materiale 

pe bază de cenușă de termocentrală, pulbere de sticlă și nisip. Vor fi luate în considerare diferite 

tipuri de matrice și procente de particule de ranforsare, respectiv metodele de cercetare științifică 

care implică echipamente adecvate. Această etapă implică (i) proiectarea metodologiei de obținere 

a geopolimerilor, (ii) stabilirea procedurilor de investigare a materialelor și (iii) prelevarea 

deșeurilor minerale și achiziționarea materiilor prime. 

• Demonstrarea conceptului prin (i) caracterizarea materiilor prime (cenușa de 

termocentrală, pulbere de sticlă și nisip) prin analiză fizico-chimică și morfo-structurală, (ii) 

elaborarea unui nou geopolimer pe bază de cenușă de termocentrală activată prin reacția chimică 

de geopolimerizare și (iii) ranforsarea geopolimerului cu pulbere de sticlă și nisip în vederea 

îmbunătățirii proprietăților mecanice. 

• Validarea tehnologiei (rezultatelor), prin caracterizarea materialelor obținute, din punct de 

vedere chimic, structural, fizico-mecanic și termic. Această etapă implică (i) caracterizarea chimică 

prin intermediul microscopiei electronice și a spectroscopiei cu fluorescență de raze X, (ii) 

caracterizarea structurală prin intermediul microscopiei optice și electronice, (iii) caracterizarea 

mecanică a geopolimerului obținut din punct de vedere a rezistenței la compresiune și a rezistenței la 
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încovoiere și (iv) evaluarea comportamentului termic prin determinarea evoluției masei probelor în 

timpul încălzirii concomitent cu studierea transformărilor de fază prin analiză termică diferențială. 

Obiectivele de cercetare stabilite pot fi îndeplinite în urma respectării planului experimental 

(Tabelul 2.1), alcătuit din 4 etape, ce includ studierea din punct de vedere teoretic, proiectarea, 

elaborarea/obținerea și caracterizarea geopolimerilor. 

 

Tabelul 2.1. Metodologia de cercetare. Etapele programului experimental. 

Proiectarea 

geopolimerilor 

Stabilirea etapelor de pregătire a cenușii 

Stabilirea etapelor de pregătire a particulelor de ranforsare 

Stabilirea activatorului alcalin 

Stabilirea raportului solid/lichid 

Stabilirea parametrilor etapei de uscare 

Elaborarea/obținerea 

geopolimerilor 

Uscarea și separarea granulometrică a cenușii de 

termocentrală 

Amestecarea cenușii de termocentrală cu o soluție pe bază de 

silicat de sodiu și hidroxid de sodiu în vederea activării 

Introducerea de particule de ranforsare în amestec 

Turnarea în matrițe și uscarea amestecului 

Obținerea geopolimerilor 

Caracterizarea 

geopolimerilor 

Determinarea compoziției chimice oxidice prin XRF și EDS 

Caracterizare microstructurii prin microscopie optică și 

electronică 

Caracterizarea mineralogică prin XRD și micro-FTIR 

Determinarea timpului de priză (Vicat) 

Determinarea distribuției relative a porilor (RMN) 

Determinarea rezistenței la compresiune 

Determinarea rezistenței la încovoiere 

Determinarea evoluției masei în timpul încălzirii 

Determinarea transformărilor de fază în timpul încălzirii 

Discuții și interpretarea 

rezultatelor 

Analiza critică, interpretarea și modelarea rezultatelor 

obținute 

 

2.2. Metodologia cercetării experimentale 

În vederea proiectării și obținerii unui geopolimer pe bază de cenușă de termocentrală care 

să prezinte interes pe piața bunurilor de larg consum, trebuie să se ia în considerare o serie de 

caracteristici pe care acestea trebuie să le posede, cum ar fi cele chimice, structurale, mecanice 

(rezistență ridicată la compresiune și încovoiere etc.) și termice (conductivitatea termică, 

transformări de fază la încălzire etc.). Identificarea aplicațiilor posibile pentru geopolimerul 
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obținut se va face în urma caracterizării acestuia, la nivel de laborator, din punct de vedere a 

proprietăților menționate mai sus. 

În Tabelul 2.2. sunt enumerate metodele de caracterizare ce urmează a fi efectuate pe 

probele de geopolimer pe bază de cenușă de termocentrală obținute. 

 

Tabelul 2.2. Metode de caracterizare a geopolimerilor obținuți. 

Investigații de laborator Metodă de caracterizare 

Caracterizare chimică 
Spectroscopie de raze X cu dispersie de energie (EDS) 

Spectroscopie de fluorescență cu raze X (XRF) 

Caracterizare structurală 

Microscopie optică (MO) 

Microscopie electronică (SEM) 

Spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR) 

Difracția de raze X (XRD) 

Caracterizare fizico-mecanică 

Teste de timp de priză (Vicat) 

Determinarea distribuției relative a porilor (RMN) 

Încercări la compresiune 

Încercări la încovoiere 

Caracterizare termică 
Analiză termogravimetrică (TGA) 

Analiză termică diferențială (DTA) 

 

Identificarea compoziției chimice, în principal a procentelor de Al, Si și Ca, se efectuează 

în vederea stabilirii corecte a soluției necesare pentru activarea geopolimerilor pe bază de cenușă 

locală de termocentrală. Caracterizarea structurală are ca principal scop punerea în evidență a 

legăturilor create între particulele, gradul de dizolvare a cenușii, precum și distribuția elementelor 

de ranforsare în volumul probelor.  

 

2.3. Metode de analiză și echipamente utilizate în cadrul programului 

experimental 

În vederea evaluării și încadrării materialelor obținute în clasa din care fac parte, în funcție 

de proprietățile dobândite, s-au comparat rezultatele testelor efectuate cu cele din literatura de 

specialitate sau din standardele în vigoare. Descrierea sintetică a echipamentelor utilizate pentru 

fiecare determinare este prezentată în Tabelul 2.3. 
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Tabelul 2.3. Echipamente utilizate pe parcursul realizării tezei de doctorat. 

Nr. 

crt. 
Denumire investigație Echipamente utilizate în cercetare 

Echipamente utilizate pentru elaborarea geopolimerilor 

1. Uscarea cenușii de termocentrală Etuvă Binder 

2. Separare granulometrică Vibratory Sieve Shaker AS 200 

3. Sticlărie de laborator 
Densitometru Le Chatelier; 

Pahar Berzelius cilindric gradat cu cioc 

4. Dozare cantitativă Balanță electronică ADAM PW 254 

5. Amestecare componente Mixer cu turație reglabilă 

6. Determinarea timpului de priză Dispozitiv Vicat 

Echipamente utilizate pentru pregătirea probelor din geopolimeri 

7. Pregătirea planeității suprafețelor Mașina de șlefuire și lustruire- Forcipol 2V 

8. Acoperire cu grafit a suprafeței Instalație de acoperire cu grafit 

Echipamente utilizate pentru caracterizarea chimică și structurală a geopolimerilor 

9 

Distribuție chimică elementală; 

- Analiză structurală prin microscopie 

electronică  

Microscop electronic VegaTescan LMH II 

dotat cu detector EDS 

10. 
Analiză structurală prin microscopie 

optică 
Microscop optic ZEISS 

11. Difracția de raze X (XRD) Difractometru de raze X - X’Pert Pro MPD 

12. Spectroscopie de fluorescență cu raze X  
Spectrometru de fluorescență cu raze X tip S8 

TIGER (XRF) 

13. 
Spectrometrie IR cu transformată 

Fourier (FTIR) 

Spectrometru micro-FTIR Bruker Hyperion 

1000 

Echipamente utilizate pentru caracterizarea fizico-mecanică a geopolimerilor 

14. Încercare la compresiune Presa hidraulică Controls C56 3000 kN 

15. Încercare la încovoiere 
Echipament de testare a rezistenței la 

încovoiere Controls L15 

16. Determinarea porozității  
Relaxometru RMN fast field cycling STELAR 

SMARtracer  

17. Evaluarea comportamentului termic Termobalanță Linseis STA PT-1600 
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CAPITOLUL 3. PROIECTAREA ŞI ELABORAREA UNOR 

GEOPOLIMERI PE BAZĂ DE CENUȘĂ DE TERMOCENTRALĂ 

 

3.1. Caracterizarea materiei prime 

Orice material bogat în siliciu și aluminiu ce poate fi dizolvat de o soluție alcalină este o 

sursă de materie primă pentru obținerea de geopolimeri. La nivel global s-au identificat o serie de 

deșeuri minerale cu potențial pentru geopolimerizare, cum ar fi: cenușa de termocentrală [41,61], 

nămolul roșu [14,17,203,204], zgura de furnal [47,205] etc. După reacția chimică dintre materia 

primă solidă (deșeu) și activatorul alcalin (o soluție de silicați și hidroxizi) se obține un material 

total anorganic cu structură similară cu cea a zeoliților [206–208]. În cadrul acestei teze de doctorat 

s-a folosit cenușa de termocentrală în vederea obținerii matricei și două tipuri de particule de 

ranforsare (pulbere de sticlă și particule de nisip). 

3.1.1. Caracterizarea cenușii de termocentrală  

La nivel național există suprafețe mari ocupate de deșeuri industriale provenite din arderea 

cărbunelui în termocentralele orașelor. Cenușa de termocentrală utilizată pentru realizarea probelor 

geopolimerice provine din depozitele societății CET II Holboca Iași, ce ocupau o suprafață de 

aproximativ 40 de hectare la nivelul anului 2017 [209,210]. Performanța acestui tip de materie primă 

în obținerea geopolimerilor este puternic influențată de concentrația elementelor ce duc la 

formarea structurii de Si-O-Al.  

Cenușa de termocentrală este un produs secundar rezultat în urma arderii cărbunelui în 

centrale termoelectrice (CT) sau în centrale electrice de termoficare (CET). În funcție de metoda 

de colectare, aceasta se împarte în două categorii: cenușa zburătoare și cenușa de vatră [211–213]. 

În micrografia SEM a cenușii de termocentrală (Figura 3.1) se pot observa particule spongioase (cu 

structură poroasă) de formă neregulată și particule sferice, care alcătuiesc materia primă utilizată.  

Compoziția chimică cantitativă (Tabelul 3.1) a cenușii de termocentrală utilizată a fost 

determinată după etapa de uscare și cea de separare granulometrică. 

 

Tabelul 3.1. Compoziția chimică oxidică a cenușii de termocentrală. 

Oxid SiO2 Al2O3 FexOy CaO K2O MgO TiO2 Na2O 
Alte 

elem. 

[%], masă 47,8-48,0 28,8-29,0 10,0-10,2 6,2-6,4 2,0-2,5 2,0-2,1 1,3-1,4 0,6-0,8 <0,1 
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Figura 3.1. Morfologia particulelor de cenușă de termocentrală. 

 

Conform standardului ASTM C618-92a, cenușa de termocentrală aparține clasei F, 

deoarece suma oxizilor de siliciu, aluminiu și fier este mai mare de 70% (ec. (3.1)). 

 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 = 47,8 % + 28,6 % + 10,2 % = 86,6 % (3.1) 

 

3.1.2. Caracterizarea pulberii de sticlă 

Prin compararea compoziției chimice a pulberii de sticlă (Tabelul 3.2) cu cea a cenușii de 

termocentrală (Tabelul 3.1), pulberea de sticlă are conținut mult mai ridicat de SiO2, CaO și Na2O, 

dar mult mai scăzut de Al2O3. Cu toate acestea, conform mai multor studii, aceasta reacționează 

în medii alcaline, contribuind astfel la reacția de geopolimerizare. 

 

Tabelul 3.2. Compoziția chimică oxidică a pulberii de sticlă. 

Oxid SiO2 Al2O3 FexOy Na2O CaO MgO Alte elem. 

[%], masă 70-71 1,5-2 0,8-1 12-14 9-11 2-3 < 0,1 

 

Pulberea de sticlă (Figura 3.2) utilizată ca element de ranforsare în probele de geopolimer 

conține doar particule mai mici de 10 µm (SR EN 933-1/2012) și este obținută prin măcinare de 

către S.C. New NCR Reciclare S.R.L.  
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Figura 3.2. Micrografie optică 10X a pulberii de sticlă.  

 

3.1.3. Caracterizarea agregatului natural 

Cantitatea și tipul de agregat utilizat se aleg în funcție de distribuția granulometrică a nisipului, 

deoarece poate afecta omogenitatea probelor, dar și porozitatea acestora. În acest scop, a fost utilizat 

un set de site cu dimensiunile prezentate în tabelul 3.4. 

 

Tabelul 3.4. Distribuția granulometrică a agregatului natural [115]. 

Site 
Dimensiune, 

[mm] 

Masa probei, 

[g] 

Reținere, 

[%] 

Trecere, 

[%] 

1 4,00 0 0,00% 100,00% 

2 3,75 10,90 10,90% 89,10% 

3 2,00 14,00 14,00% 75,10% 

4 0,21 18,70 18,70% 56,40% 

5 0,12 36,70 36,70% 19,70% 

Vas 0 19,70 19,70% 0,00% 

 

Determinarea caracteristicilor granulometrice prin cernere (SR EN 933-1/2012) s-a efectuat 

după uscarea agregatelor (menținere la 120 °C până la obținerea unei mase constante a materiei 

prime) în scopul reducerii erorilor de măsurare cauzate de lipirea particulelor fine de nisip sau 

aderării acestora la suprafața sitelor. Conform distribuției granulometrice prezentate în Figura 3.3, 

materia primă utilizată conține aproximativ 50% dintre particule cu diametrul mai mic sau egal cu 

0,19 mm. Prin urmare, tipul de nisip utilizat se încadrează în clasa agregatelor 0/4 deoarece toate 

particulele trec prin sita cu dimensiunea de 4 mm (SR ISO 3310-3). 
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3.2. Proiectarea geopolimerilor pe bază de cenușă de termocentrală 

Un geopolimer este compus din două componente principale, materialul de bază 

(componenta solidă) și activatorul alcalin (componenta lichidă). Componenta majoritară este 

materialul de bază, acesta trebuie să fie bogat în siliciu și aluminiu și poate fi un mineral natural 

(argilele, caolinul) sau un deșeu industrial (cenușa de termocentrală, nămolul roșu, zgura). Există 

mai mulți factori ce influențează decizia proiectării unui material pentru obținerea unui 

geopolimer, aceștia fiind strâns legați de costul sau disponibilitatea sursei de materie primă, 

precum și de domeniul de aplicare al geopolimerului rezultat. 

Astfel, criteriul principal de proiectare a acestui material a fost rezistența la compresiune. 

Proiectarea celor patru tipuri de geopolimeri, din cadrul tezei de doctorat, s-a realizat pe baza 

influenței pe care o produc, atât proporția, cât și tipul de elemente de ranforsare, asupra rezistenței 

la compresiune a geopolimerilor. În acest sens, s-au realizat o serie de experimente preliminare 

pentru elaborarea/obținerea unor tipuri de geopolimeri, cu diferite proporții de pulbere de sticlă 

sau nisip. Probele obținute s-au încadrat în clasele B150 (echivalent C8/10) și B250 (echivalent 

C16/20) ale betoanelor pe baza cimentului Portland, potrivit rezultatelor obținute prin testarea 

probelor conform cerințelor standardului C109/C109-07 – Metode standard de încercare pentru 

rezistența la compresiune a mortarului de ciment hidraulic. 

Deoarece caracteristicile și proprietățile geopolimerilor depind de o multitudine de factori 

(Tabelul 3.5) este esențială determinarea parametrilor optimi specifici materiei prime, soluției de 

activare, etapei de uscare și a etapei de amestecare. În metodologia experimentală prezentată 

anterior și în scopul obținerii unor materiale geopolimerice care să îndeplinească cerințe 

comparabile cu cele ale materialelor de construcții pe bază de ciment Portland, s-au stabilit, cu 

ajutorul experimentelor preliminare și luând în considerare literatura de specialitate 

[7,82,114,128,220–222], următorii parametri:  

− dimensiunea particulelor de cenușă de termocentrală: ≤80 µm; 

− umiditatea relativă a materiei prime: 0%; 

− procentul de oxizi de siliciu și aluminiu: ≥75%; conținutul de calciu: <10% (Figura 3.4); 

− temperatura de menținere în vederea uscării: 70 ºC; 

− timpul de menținere al probelor: 8, 16 sau 24 de ore; 

− raportul masic dintre solid și lichid: 1 (ec. (3.2)); 

 

componenta solidă (cenușă de termocentrală ± elemente de ranforsare), [g]

componenta lichidă (silicat de sodiu + hidroxid de sodiu), [g]
= 1 (3.2) 
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- Raportul masic dintre silicat de sodiu și hidroxid de sodiu: 1,5 (ec. (3.3)); 

 

soluție de silicat de sodiu, [g]

soluție de hidroxid de sodiu 10M, [g]
= 1,5 (3.3) 

 

- Concentrația molară a soluției de hidroxid de sodiu: 10M. 

 

 
Figura 3.4. Diagrama ternară a principalilor compuși din sursele de materie primă pentru 

geopolimeri [25,223,224]. 

 

De asemenea, se va studia efectul înlocuirii cenușii de termocentrală în anumite procente 

cu particule de ranforsare (Tabelul 3.6) cu următoarele caracteristici: 

− pulbere de sticlă cu particule mai mici de 10 µm; 

− nisip cu particule mai mici de 4 mm. 

 

Tabelul 3.6. Compoziția geopolimerilor obținuți. 

Cod probă 

Componenta lichidă Componenta solidă 

Na2SiO3, 
[%] 

NaOH, 

[%] 

Cenușă, 

[%] 

Sticlă, 

[%] 

Nisip, 

[%] 

100FA 60 40 100 0 0 

70FA_30PG 60 40 70 30 0 

30FA_70S 60 40 30 0 70 

15FA_15PG_70S 60 40 15 15 70 
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CAPITOLUL 4. CARACTERIZAREA CHIMICĂ ȘI 

STRUCTURALĂ A GEOPOLIMERILOR 

 

4.1. Caracterizarea chimică prin spectroscopie de fluorescență cu raze X  
Proba 100FA conține concentrația cea mai ridicată de aluminiu (Al) și fier (Fe), dar cea mai 

scăzută de siliciu (Si). Proba 70FA_30PG prezintă o scădere de peste 20 % a concentrației de Fe 

și Al, însă, datorită înlocuirii a 30% din cenușa de termocentrală cu pulbere de sticlă, concentrația 

de calciu din probă crește cu aproximativ 30%. Compoziția chimică a probei 30FA_70S prezintă 

o creștere cu aproximativ 17% a concentrației de Si, însă, prin înlocuirea a 70% din cantitatea de 

cenușă de termocentrală cu particule de nisip, scade conținutul de Al și Ca cu 46%, respectiv 3%. 

În cazul probei 15FA_15PG_70S (Tabelul 4.4) creșterea concentrației de Si este de aproximat 

17%, iar scăderea conținutului de aluminiu atinge 50%. Prin urmare, scăderea conținutului de 

cenușă din compoziția geopolimerului produce, în principal, scăderea conținutului de aluminiu și 

creșterea conținutului de siliciu.  

Raportul de aproximativ 2,4 dintre concentrația de Si și cea de Al din proba 100FA, oferă 

acestui geopolimer proprietăți ridicate de aderență, datorită structurii 2D liniare [27,32]. Totuși, odată 

cu introducerea particulelor cu conținut mare de Si, flexibilitatea geopolimerului va scădea, dar va 

crește duritatea și rezistența la compresiune a acestuia.  

 

4.2. Caracterizarea structurală prin microscopie electronică și optică 

În vederea analizării microstructurale prin microscopie electronică a geopolimerilor obținuți, 

suprafața acestora a fost acoperită cu un strat de grafit, ce are ca scop reducerea zgomotului de fundal 

și implicit obținerea unei micrografii SEM de calitate ridicată. Dimensiunile probelor studiate diferă 

în funcție de caracteristicile microstructurale analizate. În cazul studierii mecanismului de fisurare s-

au folosit așchii rezultate în urma distrugerii probelor prin compresiune sau încovoiere. În cazul 

studierii celorlalte caracteristici, legătura dintre componenți, distribuția și geometria porilor, 

omogenitatea amestecului etc. s-au folosit probe cubice cu dimensiunile de 10x10x10 mm3 obținute 

prin debitarea unor probe paralelipipedice cu dimensiuni de 20x10x10 mm3 pe direcția unui plan 

paralel cu direcția de turnare ce trece pe la jumătatea lungimii probei (vezi Figura 2.4). 

Din punct de vedere chimico-structural probele prezintă o distribuție chimică elementală 

omogenă. Însă, din punct de vedere macroscopic (Figura 4.2) se poate observa formarea unui strat 
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în partea superioară de culoare diferită (Figura 4.3.a) cu o grosime de aproximativ 3 mm. Acest strat 

prezintă un model specific eliminării bulelor de aer și conține particule nereacționate și fisuri în 

număr mare (Figura 4.3.b). Formarea stratului superior se poate datora etapei de vibrare ce 

favorizează eliminarea aerului și a impurităților cu densitatea mai mică din amestecul în faza de liant. 

 

 

Figura 4.2. Macrostructura probelor de geopolimer. 

  

a) b) 

Figura 4.3. Morfologia stratului exterior. a) micrografie optică; b) micrografie SEM. 

 

Din punct de vedere morfologic, probele prezintă o structură uniformă cu o compactitate 

ridicată a matricei ce diferă în funcție de tipul sau procentul de elemente de ranforsare. Toate 

probele prezintă particule de cenușă de termocentrală nereacționate, însă proba 100FA (Figura 4.4) 

prezintă un număr mai mare, astfel în unele zone se poate observa întreruperea continuității 
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matricei (zone de întrerupere). Totodată, micrografia SEM la 500X pune în evidență și fisurile 

formate în timpul procesului de uscare ca urmare a evaporării rapide a apei. 

 

 

Figura 4.4. Morfologia probei 100FA. 

 

Cu toate acestea, datorită capacității de auto-vindecare a geopolimerilor ce se datorează 

continuării reacției de geopolimerizare între particulele nereacționate și soluția de activare din porii de 

tip gel, unele fisuri se repară în timp. La aceeași putere de mărire, proba 70FA_30PG (Figura 4.5) prezintă 

o structură omogenă, cu grad ridicat de dizolvare a cenușii. Totuși, prin introducerea în structură a 

particulelor de nisip numărul porilor de dimensiuni mari crește, dar are loc o scădere semnificativă a 

numărului de particule nereacționate și a numărului de pori de dimensiuni mici (Figura 4.6 și Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.5. Morfologia probei 70FA_30PG. 
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Figura 4.6. Morfologia probei 30FA_70S. 

 

Figura 4.7. Morfologia probei 15FA_15PG_70S. 

 

La puteri mari de mărire se poate studia interfața dintre particulele de ranforsare și matrice. 

După cum se poate observa din Figura 4.8, suprafața particulelor de sticlă a reacționat (suprafață 

reacționată) în mediul alcalin, prin urmare, matricea aderă puternic la suprafața acestora. În cazul 

probelor cu nisip (Figura 4.9). matricea nu aderă la suprafața particulelor, astfel, se poate observa 

o delimitare clară între matrice și particule.  

 

 

Figura 4.8. Morfologia la 10kx a probei 70FA_30PG. 
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Figura 4.9. Morfologia la 10kx a probei 30FA_70S. 

 

Analiza microstructurală a suprafeței de rupere pune în evidență mecanismul de fisurare 

din timpul solicitării la compresiune a probelor de geopolimer. Micrografia optică 3D (Figura 4.10) 

a suprafeței de rupere confirmă alunecarea fisurilor, după o direcție sinusoidală, prin interfața 

dintre matrice și elementele de ranforsare și prin mijlocul porilor. Astfel, porii interiori, în special 

cei de dimensiuni mari, acționează ca defecte structurale ce produc efecte negative asupra 

principalelor proprietăți mecanice ale geopolimerilor. Cu toate acestea, efectele negative introduse 

de acestea, în cazul probelor ce prezintă procent ridicat de pori de dimensiuni mari, sunt 

compensate de rezistența la compresiune ridicată a particulelor de nisip. 

 

 

Figura 4.10. Micrografie optică 3D a suprafeței de rupere a probei 15FA_15PG_70S. 

 

Analizând matricea geopolimerului la puteri mari de mărire (Figura 4.11) se poate pune în 

evidență structura spongioasă (poroasă) formată din trei categorii de pori. Din punct de vedere 

dimensional, porii prezenți în matricea geopolimerilor pe bază de cenușă de termocentrală se împart 
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în: pori de tip gel cu diametrul mai mic de 50 nm, pori capilari cu diametrul cuprins între 50 nm și 

600 nm și pori cu diametre mari (peste 600 nm) [231].  

 

 

Figura 4.11. Structura spongioasă (poroasă) a matricei geopolimerilor [100]. 

 

Distribuția și dimensiunea porilor poate să influențeze negativ, în special, principalele 

proprietăți mecanice ale geopolimerilor, deoarece scade compactitatea structurii și permite apei 

sau substanțelor acide să pătrundă în probă. În studiul lui Farhana F. [232] s-a constatat că 

porozitatea totală și distribuția mărimii porilor sunt factorii cei mai importanți care afectează 

rezistența la compresiune. 

 

4.3. Caracterizarea mineralogică prin difracție cu raze X  

Determinarea modificărilor mineralogice produse de activatorul alcalin asupra cenușii de 

termocentrală s-a realizat pe probe de geopolimer de 10x10x10 mm3 menținute în condiții normale 

de atmosferă timp de 90 de zile și măcinate cu 24 de ore înainte de analiză.  

Difractograma cenușii de termocentrală (Figura 4.12) prezintă, în principal, maxime specifice 

compușilor chimici complecși formați între principalele elemente chimice componente, cum ar fi 

cuarțul (ζ), corindonul (η), anorthitul (θ), mullitul (γ) sau hematitul (τ), dar și alte faze secundare, 

din punct de vedere cantitativ, ce includ calciu, titan, fier sau magneziu, precum υ - goetitul, l - albit, 

carbonat de calciu (ψ), hidroxid de calciu (π), goetit (υ), hidroxid de aluminiu (ω) etc. Atât în cazul 
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difractogramei materiei prime, cât și în cazul celei specifice geopolimerilor obținuți, majoritatea 

punctelor de maxim sunt poziționate între 20º și 45º (2𝜃). Totodată, maximele cu intensitățile cele 

mai mari, specifice cuarțului și corindonului, sunt poziționate între 25º și 30º (2𝜃). Difractograma 

specifică pulberii de sticlă prezintă un model specific materialelor amorfe. 

Datorită faptului că aceste tipuri de geopolimeri constau în mai multe faze ce prezintă modele 

XRD similare. Dacă un vârf corespunde mai multor faze, pe modelul din figuri s-a prezentat doar 

faza cu cea mai mare intensitate. Prin urmare, unele maxime atribuite inițial unor faze, după analiza 

TG-DTA, au fost atribuite altor faze, deoarece intensitatea fazelor este diferită, de ex. maximul cu 

cea mai mare intensitate la 21,09°, 2𝜃 obținut înainte de analiza TG-DTA corespunde goetitului, dar 

după analiza TG-DTA maximul poziționat la 20,85°, 2𝜃 corespunde cuarțului.  

În urma reacției chimice de geopolimerizare dintre cenușa de termocentrală și soluția de 

activare faza principală specifică materiei prime, cuarțul, a cărui maxim este poziționat la 26,62º, 

2𝜃 scade în intensitate ca urmare a scăderii fazei sticloase, dar are loc creșterea semnificativă a 

intensității anorthitului, 27,94º, 2𝜃 și apariția unor noi maxime specifice fazelor create în urma 

reacției dintre Na+ și ceilalți compuși (Figura 4.13).  

 

 

Figura 4.13. Caracterizarea mineralogică prin difracție cu raze X. 

a) cenușa de termocentrală (albastru); b) proba 100FA (roșu). 
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Difractograma specifică probei 100FA (Figura 4.13) prezintă formarea celei mai importante 

faze specifice geopolimerizării, a sodalit-ul (ξ), aceasta prezintă trei maxime cuprinse între 8º și 

35º, 2𝜃. Apariția unei astfel de faze specifice zeoliților sugerează formarea unui material 

mezoporos (pori cu diametrul cuprins între 20 și 50 nm) de natură semi-cristalină [207,234–236]. 

Conținutul de sodalit format fiind direct proporțional cu capacitatea de schimb de cationi dintre 

materia primă și soluția de activare [237,238].  

Prin înlocuirea cenușii de termocentrală cu pulbere de sticlă se produc modificări asupra 

difractogramei caracteristice probei 100FA ce constau în scăderea maximelor specifice fazelor ce pun 

în evidență reacția chimică dintre soluția de activare și cenușă și creșterea în intensitate a maximelor 

specifice cuarțului. În urma înlocuirii a 70% din cenușa de termocentrală specifică probei 100FA cu 

particule de nisip s-a constatat că intensitatea unor faze a crescut foarte mult (cuarț și anorthit). 

Totodată, maximele specifice fazelor, ce pun în evidență geopolimerizarea, scad semnificativ ca 

urmare a reducerii conținutului de Al disponibil din sistem (sodalit).  

 

4.4. Caracterizarea structurii chimice prin spectroscopie de IR cu 

transformată Fourier 
Spectrul FTIR (Figura 4.18) al cenușii de termocentrală și al pulberii de sticlă utilizată prezintă 

o bandă largă de vibrație (I) cuprinsă între 3700 cm-1 și 3000 cm-1 care este atribuită grupărilor OHˉ 

[239]. Lățimea mare a benzii se datorează gradului ridicat de asociere a hidrogenului cu alte grupări 

hidroxil prin crearea unor legături puternice între grupările OHˉ și Si (≡Si – OH).  

 

 

Figura 4.18. Spectrele FTIR ale materiei prime și particulelor de ranforsare:  

a) cenușă de termocentrală (FA – albastru); b) pulbere de sticlă (PG - roșu). 



Contribuții privind obținerea de geopolimeri prin valorificarea unor deșeuri minerale  

 

31 
 

Cel de-al doilea maxim (II) semnificativ, cuprins între 1150 cm-1 și 1250 cm-1, poate fi asociat 

benzii specifice mișcării ritmice de-a lungul axei legăturii covalente, ce este cunoscută ca vibrație de 

alungire, a grupării asimetrice de Si-O-Si [240]. Banda de vibrație cuprinsă între 800 cm-1 și 700 cm-1 

(III) este specifică grupărilor asimetrice de Si-O-Al din compușii [191] (corindon, anorthit) materialului 

analizat, iar banda cuprinsă între 700 cm-1 și 600 cm-1 este atribuită tetraedrelor inelari de Si-O [241].  

Analiza structurii chimice prin micro-FTIR a materiei prime și a particulelor de ranforsare 

confirmă prezența cuarțului, a apei și a compușilor dintre siliciu, oxigen și aluminiu: corindon sau 

anorthit în procente mari.  

 

 

Figura 4.19. Spectrele FTIR. a) cenușă de termocentrală (FA – albastru);  

b) proba 100FA (100FA - roșu). 

 

În urma activării cenușii de termocentrală (Figura 4.19) banda de vibrații I prezintă o creștere 

în intensitate ca urmare a apariției legăturilor Si-OH și a creșterii concentrației de OHˉ din sistem prin 

introducerea hidroxidului de sodiu. Totodată apare și o altă bandă de vibrație (1) cuprinsă între 1650 

cm-1 și 1480 cm-1 ce corespunde modificării unghiului dintre două legături covalente, cunoscută ca 

vibrație de deformare. În acest caz este înregistrată vibrația de deformare în plan a modificării unghiului 

legăturilor δ-H-O–H formate între atomii de hidrogen și cei de oxigen specifici moleculelor de apă 

adsorbite [85]. Benzile III și IV suferă transformări semnificative ca urmare a reacției dintre compușii 

bogați în aluminiu și siliciu și activatorul alcalin, astfel apare o bandă de vibrații (3) specifică acestora. 

Schimbarea poziției benzii este atribuită formării grupărilor de sialați (Si-O-Al, Si-O-Al-O-Si-O sau 

Si-O-Al-O-Si-O-Si-O) rezultați în urma geopolimerizării [242]. Banda II este modificată, de asemenea, 

prin mutarea ei la un număr de vibrații mai mic (2) ca urmare a creșterii numărului de grupări OHˉ de 

pe suprafața analizată [243].  
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CAPITOLUL 5. CARACTERIZAREA PROPRIETĂȚILOR 

FIZICE ȘI MECANICE ALE GEOPOLIMERILOR 
 

5.1. Determinarea timpului de priză 
Determinarea s-a efectuat conform condițiilor specificate în Standardul ASTM C 191-04a. 

Pasta geopolimerică pe bază de cenușă de termocentrală obținută prin activare alcalină cu o soluție 

de silicat de sodiu și hidroxid de sodiu prezintă un început de priză după (4,78 ÷ 6,88) ore și final 

de priză după (22,95 ÷ 25,00) ore la temperatura mediului ambiant (Tabelul 5.1).  

 

Tabelul 5.1. Timpii de priză ai geopolimerilor obținuți. 

Cod probă 

Test 

100FA 70FA_30PG 30FA_70S 15FA_15PG_70S 

a b a b a b a b 

1 290 1420 410 1500 280 1380 350 1410 

2 300 1420 410 1490 290 1370 350 1400 

3 290 1430 420 1510 290 1380 370 1430 

Media, [min.] 293 1423 413 1500 287 1377 357 1414 

a - început de priză, [min.]; b - final de priză, [min.]. 

Este esențial ca timpul de început de priză să fie suficient de lung pentru a putea acoperi 

realizarea tuturor operațiilor de punere în operă (turnare, vibrare, finisare etc.) a materialului. 

 

5.2. Determinarea distribuției relative a porilor 

În vederea studierii efectului produs de timpul de menținere în perioada de uscare, precum și a 

tipului și a cantității de particule de ranforsare asupra distribuției dimensionale a porilor din geopolimeri, 

s-au utilizat probe uscate la diferite perioade de timp (8 ore, 16 ore, respectiv 24 de ore). Ecourile CPMG 

colectate din măsurătorile RMN s-au folosit pentru a extrage distribuțiile timpului de relaxare (T2) 

reprezentate în figurile următoare (Figurile 5.5 ÷ 5.10). Punctele de inflexiune rezultate au fost 

analizate prin comparație între diferite tipuri de probe. Graficele specifice probelor menținute în 

aer timp de 48 de zile (Figura 5.4.a, Figura 5.5.a, Figura 5.6.a, Figura 5.7.a) prezintă două puncte 

de inflexiune. Primul punct este atribuit lichidului din porii de tip gel din structurile de hidrat de 

silicat de calciu (C-S-H), C-S-H cu Al în structura sa (hidrat de silico-aluminat de calciu - C-A-S-

H) și hidrat de silico-aluminat de sodiu (N-A-S-H) ce se formează prin reacția de geopolimerizare 
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[242]. Cel de-al doilea punct de inflexiune apare ca urmare a unei erori (artefact) de convertire a 

datelor prin intermediul transformatei Laplace [199]. În urma analizării distribuțiilor T2, folosind 

transformata Laplace inversă, a probelor imersate 7 zile în apă se observă faptul că nu se pot separa 

grafic cu precizie diferite tipuri de pori deoarece în geopolimerii analizați are loc trecerea rapidă a 

moleculelor de apă dintr-un tip de por în celălalt. 

În figura 5.8, figura 5.9 și figura 5.10 este prezentată evoluția timpilor de relaxare pentru 

probele uscate timp de 8 ore, 16 ore, respectiv 24 de ore în funcție de tipul și procentul de particule 

introduse. După cum se poate observa, toate curbele prezintă trei puncte de maxim semnificative 

a căror arie este influențată de introducerea particulelor de ranforsare. Primul maxim (M1), cu aria 

cea mai mică, descrește ca urmare a scăderii cantității de cenușă și a creșterii procentului de 

particule compacte. Cu toate acestea, influența particulelor asupra distribuției caracteristice a 

porilor capilari (M2) precum și a celor de dimensiuni mari (M3) este aproximativ insesizabilă. 

 

 

Figura 5.8. Distribuția timpilor de relaxare în probele uscate 8 ore. 
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Figura 5.9. Distribuția timpilor de relaxare în probele uscate 16 ore. 

 

 

Figura 5.10. Distribuția timpilor de relaxare în probele uscate 24 de ore.  

 

Conform distribuției relative a porilor determinată prin tehnica CPMG, în cazul tuturor probelor 

de geopolimer obținute, creșterea timpului de uscare și a procentului de particule de ranforsare produce 

scăderea distribuției relative a primului punct de maxim specific porilor de tip gel. 
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5.3. Determinarea rezistenței la compresiune 

Determinarea rezistenței la compresiune a geopolimerilor obținuți a fost efectuată pe un lot 

de minim 5 epruvete cu dimensiunile de 50x50x50 mm3, la o viteză a poansonului de 4 mm/sec. 

Înlocuirea cenușii de termocentrală, cu agregate în procent de 70% din masă, duce la creșterea 

rezistenței la compresiune de la 8 MPa la 12 MPa pentru probele cu vârsta de 7 zile, de la 12 MPa 

la 20 MPa pentru probele cu vârsta de 28 zile și de la 15 MPa la 27 MPa pentru probele cu vârsta 

de 90 de zile. Valoarea rezistenței la compresiune prezentată (Figura 5.11) reprezintă media 

aritmetică a celor cinci valori obținute pe probele testate.  

 

 

Figura 5.11. Rezistența la compresiune a geopolimerilor la 7, 28 și 90 de zile. 

 

Din punct de vedere al rezistenței la compresiune, conform normativului NE 012-99 

geopolimerii 100FA, 70FA_30PG și 15FA_15PG_70S aparțin clasei de beton B150 sau C8/10. 

Această clasă este utilizată, în principal, pentru turnarea straturilor de egalizare la fundații. În schimb, 

geopolimerul 30FA_70S aparține clasei B250 sau C16/20 și poate fi folosit pentru executarea 

structurilor de rezistență (stâlpi, grinzi, centuri sau plăci), a fundațiilor sau ca strat de susținere a 

betonului armat. Geopolimerul ce aparține clasei B250 este un material potrivit, din punct de vedere al 

rezistenței la compresiune, pentru a înlocui betonul pe bază de ciment Portland în construcțiile de tip 

parter plus un etaj. Totodată, datorită dimensiunii particulelor din componență (<16 mm) toate tipurile 

de geopolimeri obținute pot fi utilizate ca mase de pompare și tencuire. 
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5.4. Determinarea rezistenței la încovoiere 
Rezistența la încovoiere a fost testată, conform Standardului SR EN 196-1 (Metode de încercare 

a cimenturilor), prin aplicarea unei forțe în punctul central pe suprafața superioară a unei probe/epruvete, 

atunci când suprafața inferioară este așezată pe două suporturi. 

Încercarea de rezistență la încovoiere a fost efectuată pe epruvete de 40x40x160 mm3 după 

metoda celor trei puncte [254]. Figura 5.10 prezintă diferențele de rezistență la încovoiere dintre 

probele de cenușă cu și fără particule de ranforsare. Diferența între valorile (Figura 5.12) obținute 

pentru probele 100FA și 70FA_30PG testate la vârsta de 7 și 28 de zile este mai mică de 0,6 MPa 

(≈11%), dar la 90 de zile aceasta crește la aproximativ 2,1 MPa (≈25%). La vârsta de 90 de zile 

diferența dintre proba 100FA și 30FA_70S este de aproximativ 0,6 MPa (6%). Astfel, se poate observa 

că prin introducerea pulberii de sticlă are loc o scădere a rezistenței la încovoiere la vârste ridicate. 

Fenomenul se datorează dizolvării particulelor de sticlă ce produc creșterea conținutului de Si 

disponibil din sistem, astfel are loc modificarea raportului Si:Al și producerea unei matrice mai fragile. 

 

 
Figura 5.12. Rezistența la încovoiere a geopolimerilor la 7, 28 și 90 de zile. 

 

Rezistența la încovoiere a geopolimerilor obținuți a fost cu (27,5 ÷ 42,5) % mai mare la 7 zile, 

cu (26,0 ÷ 74,0) % mai mare la 28 de zile, respectiv cu (9,4 ÷ 45,71) % mai mare la 90 de zile decât 

cea a betonului din clasa B150. De asemenea, datorită deshidratării matricei, interfața dintre zona 

nereacționată și matrice (Figura 4.9) a crescut odată cu vârsta probelor, astfel, s-a constatat că la 90 de 

zile rezistența la încovoiere a probei 100 FA este superioară probelor ce conțin particule de ranforsare. 
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5.5. Caracterizarea și evaluarea comportamentului termic a geopolimerilor  

Determinarea evoluției masei probelor de geopolimer prin analiza termogravimetrică (TG) 

concomitent cu studierea schimbărilor structurii chimice prin analiză termică diferențială (DTA) 

s-a efectuat cu ajutorul echipamentului STA PT-1600. Evaluarea comportamentului termic s-a 

realizat în intervalul de temperatură (25 ÷ 800) °C, cu o viteză de încălzire de 10 °C/min pe probe 

cu masa mai mică de 50 mg în atmosferă de aer.  

Studierea materialelor prin TG-DTA pune în evidență stabilitatea termică a geopolimerilor 

obținuți, precum și conținutul/tipul de compuși volatili prin intermediul a două curbe trasate 

simultan în funcție de temperatură. Curba trasată între temperatura incintei și diferența de 

temperatură dintre proba de referință și proba analizată pune în evidență schimbările structurale 

(transformările de fază). Totodată, curba trasată între temperatura incintei și masa probei pune în 

evidență scăderea sau creșterea masei probei analizate. 

În timpul încălzirii, curbele DTA specifice geopolimerilor obținuți (Figura 5.13) prezintă 

mai multe puncte de inflexiune poziționate între următoarele intervale de temperatură: (123 ÷ 

130) °C, (180 ÷ 185) °C, (232 ÷ 240) °C, (312 ÷ 358) °C, (490 ÷ 497) °C, respectiv (572 ÷ 576) 

°C. În materialele solide de tip geopolimeri putem identifica trei forme de apă: 

(i) apă higroscopică. 

(ii) apă legată fizic: 

• apă de cristalizare; 

• apa din hidrogeluri. 

(iii) apă legată chimic. 
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CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI 

DIRECȚII DE CERCETARE 
 

Concluzii finale 
Geopolimerii sunt materiale anorganice formate prin reacția de geopolimerizare ce apare între 

un material pe bază de oxizi de siliciu și aluminiu și o soluție alcalină. Structura acestora se bazează pe 

legături tetraedrice de Si-O-Al (sialați) ce sunt echilibrate din punct de vedere chimic de ioni alcalini 

din grupa I (Na+, K+ sau Li+).  

Geopolimerii au fost utilizați, prima dată, ca materiale de construcții pentru fabricarea unor 

panouri din rumeguș cu rezistență ridicată la foc [27]. Ulterior, datorită avantajelor pe care le prezintă 

în comparație cu materialele convenționale, geopolimerii au fost introduși în industria auto, ceramicii, 

metalurgică, aerospațială etc. Conform literaturii de specialitate, orice material, sub formă 

pulverulentă, cu conținut ridicat de oxizi de aluminiu și siliciu poate fi utilizat ca materie primă [20,32] 

pentru geopolimeri, cu toate acestea, metoda de obținere trebuie personalizată în funcție de 

caracteristicile finale dorite.  

Analiza critică a literaturii de specialitate ne arată că, în pofida avantajelor numeroase, la nivel 

mondial, încă există multe provocări ce trebuie depășite pentru utilizarea cu succes pe scară largă a 

geopolimerilor. Acestea sunt legate de lipsa standardelor și a evaluărilor, în condiții reale de mediu, pe 

termen lung a geopolimerilor. Mai mult decât atât, geopolimerii ce utilizează ca sursă de materie primă 

anumite minerale naturale (caolin, argilă etc.) sunt scumpi și produc efecte negative asupra zonelor de 

exploatare. Prin comparație, teza de doctorat abordează obținerea geopolimerilor, fără ciment Portland, 

prin valorificarea unor deșeuri minerale (cenușă de termocentrală și pulbere de sticlă), producând astfel 

efecte pozitive asupra mediului, prin ecologizarea zonelor de depozitare sau a haldelor.  

Cu toate că la nivel mondial, geopolimerii prezintă interes deosebit pentru cercetarea în 

domeniul ingineriei materialelor, în România preocupările pentru aceste materiale sunt destul de 

reduse. Totuși, la nivel național, există cantități mari de deșeuri minerale (cenușă de termocentrală, 

nămol roșu, steril minier etc.) cu potențial pentru geopolimerizare ce ar putea fi valorificate prin 

intermediul acestei tehnologii.  

Ținând cont de diversitatea surselor de materie primă, diferitele metode de obținere și de 

parametrii cu influență majoră asupra proprietăților geopolimerilor, prezentate în literatura studiată, a 

fost necesară evaluarea și determinarea experimentală a parametrilor optimi pentru procesul de 

obținere. Astfel, s-a stabilit studierea următorilor parametri: caracteristicile materiei prime, raportul 
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dintre componentele activatorului alcalin, raportul dintre solid și lichid, timpul de întărire, temperatura 

de întărire și posibilitatea adăugării de particule de ranforsare. 

Programul cercetărilor experimentale a vizat proiectarea, obținerea/elaborarea și 

caracterizarea unor geopolimeri pe bază de cenușă de termocentrală indigenă, avându-se în vedere 

un studiu complex și interdisciplinar în domeniul fizicii, chimiei, al științei materialelor și al 

construcțiilor civile cu privire la materialele oxidice pe bază de siliciu și aluminiu. 

Ca urmare a studierii factorilor ce influențează obținerea acestor materiale și a potențialelor 

surse de materie primă locală, s-au proiectat patru tipuri de geopolimeri pe bază de cenușă de 

termocentrală și particule de ranforsare. 

Pentru obținerea celor patru tipuri de materiale s-a utilizat: (i) cenușă de termocentrală, cu 

particule mai mici de 80 µm, (ii) pulbere de sticlă, cu particule mai mici de 10 µm și (iii) nisip cu 

particule mai mici de 4 mm. Uscarea probelor s-a realizat la o temperatură de 70 ºC pentru trei 

perioade diferite de timp: 8 ore, 16 ore, respectiv 24 de ore. Activarea alcalină s-a efectuat cu 

ajutorul unei soluții de silicat de sodiu și hidroxid de sodiu cu concentrația molară 10 la un raport 

masic de 1,5. Raportul dintre componenta solidă și soluția de activare, determinat experimental, 

este de 1. Componenta solidă a primului tip de geopolimer (proba 100FA) conține 100% cenușă 

de termocentrală, cel de-al doilea tip (70FA_30PG) este realizat din 70% cenușă de termocentrală 

și 30% pulbere de sticlă, cel de-al treilea (30FA_70S) conține 30% cenușă de termocentrală și 70% 

nisip, iar cel de-al patrulea tip (15FA_15PG_70S) este realizat din 15% cenușă de termocentrală, 

15% pulbere de sticlă și 70% nisip. 

Elaborarea acestor geopolimeri noi pe bază de cenușă de termocentrală reprezintă o metodă 

de valorificare a acestor deșeuri minerale, în scopul obținerii unor materiale noi cu proprietăți mecanice 

și chimice, comparabile cu cele ale materialelor convenționale (pe bază de ciment Portland). 

Pentru determinarea caracteristicilor principale ale geopolimerilor obținuți a fost necesară 

evaluarea probelor din punct de vedere chimic (compoziție chimică), structural (macrostructural, 

microstructural și mineralogic), fizico-mecanic (timp de priză, distribuție relativă a porilor, 

rezistență la compresiune și rezistență la încovoiere) și termic (analiză termogravimetrică și analiză 

termică diferențială).  

În vederea îmbunătățirii proprietăților mecanice a geopolimerilor obținuți s-a studiat efectul 

introducerii, ca element de ranforsare, a particulelor de sticlă, care provin din reciclarea unor 

deșeuri din industria alimentară. 
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Gradul de noutate al tezei se bazează pe (i) originalitatea compoziției chimice a materiei 

prime și a elementelor de ranforsare și (ii) pe tehnologia de obținere a geopolimerilor. Materialele 

dezvoltate sunt obținute cu consum minim de energie și optimizate din punct de vedere al 

proprietăților mecanice prin intermediul soluției de activare și a procentului de particule de 

ranforsare.  

În vederea îndeplinirii obiectivului principal al tezei de doctorat, care se referă la obținerea de 

geopolimeri prin valorificarea unor deșeuri minerale, s-au stabilit mai multe etape de cercetare 

experimentală: 

• identificarea, prelevarea și caracterizarea materiilor prime; 

• proiectarea geopolimerilor ca materiale ecologice cu proprietăți corespunzătoare pentru 

aplicații industriale; 

• obținerea a patru tipuri de geopolimeri pe bază de cenușă de termocentrală cu sau fără 

particule de ranforsare; 

• caracterizarea geopolimerilor obținuți din punct de vedere chimic, structural, mecanic și 

al comportamentului termic; 

• evaluarea și identificarea geopolimerilor cu cele mai bune caracteristici chimice, 

structurale, mecanice și termice.  

În prima etapă s-au efectuat mai multe experimente preliminare care au dus la identificarea 

materiilor prime: cenușă de termocentrală, pulbere de sticlă și nisip. Ulterior, s-au identificat sursele 

de prelevare a deșeurilor minerale, a cenușii de termocentrală (haldele de depozitare ale societății CET 

II- Holboca, Iași), precum și a pulberii de sticlă (colectată de RECYCLE International și măcinată de 

New NCR Reciclare SRL), respectiv a nisipului (clasa (0 ÷ 4) mm, furnizat de Ungureanu Trans SRL). 

Apoi, au fost caracterizate materiile prime prelevate, rezultatele punând în evidență faptul că materiile 

prime pot fi utilizate în scopul obținerii unor geopolimeri (prezintă potențial de geopolimerizare). 

Proiectarea materialelor, sub forma celor patru tipuri de geopolimeri, a avut ca principal 

criteriu rezistența la compresiune a geopolimerilor. Prin urmare, proporția și tipul de elemente de 

ranforsare (pulbere de sticlă sau nisip) s-a stabilit în funcție de influența acestora asupra 

caracteristicilor mecanice ale geopolimerilor. 

Pentru obținerea probelor de geopolimer s-a proiectat o metodă de obținere care cuprinde 

următoarele etape: pregătirea componentei lichide și a celei solide, amestecarea componentelor, 
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obținerea pastei geopolimerice, turnarea în forme a pastei și uscarea/obținerea propriu-zisă a celor 

patru tipuri de geopolimeri. 

Analiza compoziției chimice a probelor pune în evidență diferențele produse de reducerea 

cantității de cenușă de termocentrală prin înlocuirea acesteia cu particule de ranforsare. Proba 

100FA conține concentrația cea mai ridicată de Fe și Al, dar cea mai scăzută de Si. Proba 

70FA_30PG prezintă o scădere de peste 20 % a concentrației de Fe și Al, însă, datorită înlocuirii 

a 30% din cenușa de termocentrală cu pulbere de sticlă, concentrația de calciu din probă crește cu 

aproximativ 30%. Compoziția chimică a probei 30FA_70S prezintă o creștere cu aproximativ 17% 

a concentrației de Si, însă, prin înlocuirea a 70% din cantitatea de cenușă de termocentrală cu 

particule de nisip, scade conținutul de Al și Ca cu 46%, respectiv 3%. În cazul probei 

15FA_15PG_70S creșterea concentrației de Si este de aproximat 17%, iar scăderea conținutului 

de aluminiu atinge 50%. 

Din punct de vedere structural, probele de geopolimer obținute prezintă o distribuție 

chimică omogenă. Cu toate acestea, din punct de vedere macroscopic, în partea superioară a 

probelor se observă formarea unui strat diferit cu o grosime de aproximativ 3 mm. Morfologia sa 

sugerează o separare, în timpul etapei de vibrare, a impurităților pe baza diferențelor de densitate. 

Analiza microstructurală a probei 100FA pune în evidență un număr mare de particule de 

cenușă nereacționate în întreg volumul, precum și fisuri formate în timpul procesului de uscare ca 

urmare a evaporării rapide a apei. După introducerea particulelor de ranforsare în structură 

(probele 70FA_30PG, 30FA_70S și 15FA_15PG_70S), se poate observa o scădere a numărului 

de particule nereacționate, însă, are loc o creștere semnificativă a numărului de pori mari (> 600 

nm) din cauza blocării bulelor de aer de către agregate.  

Din punct de vedere mineralogic, cenușa de termocentrală utilizată conține, în principal, 

compuși oxidici ai aluminiului și ai siliciului. Majoritatea maximelor prezente pe difractograme 

sunt poziționate între 20° și 45° (2𝜃), iar faza ce corespunde maximului cu intensitatea cea mai 

ridicată este cuarțul (26,62°, 2θ). În urma activării apare o fază suplimentară specifică zeoliților, 

sodalitul (24,5°, 2θ), ce confirmă faptul că activarea geopolimerului a avut loc. 

Analiza prin spectroscopie de IR cu transformata Fourier a probelor de geopolimer obținute 

pune în evidență structura chimică a acestora bazată, în principal, pe grupări formate între atomii de 

siliciu, oxigen și aluminiu, dar și de hidrogen. În urma activării, pe lângă benzile caracteristice cenușii 

de termocentrală, particulelor de sticlă sau nisipului, apar și benzi specifice sialaților (Si-O-Al) ce 
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confirmă reacția de geopolimerizare dintre materia primă și activator, precum și o bandă specifică 

moleculelor de apă, bandă ce pune în evidență caracterul higroscopic al acestor materiale oxidice. 

Spectrul FTIR al cenușii de termocentrală și al pulberii de sticlă utilizată prezintă o bandă 

largă de vibrație cuprinsă între 3700 cm-1 și 3000 cm-1 care este atribuită grupărilor OHˉ. Lățimea 

mare a benzii se datorează gradului ridicat de asociere a hidrogenului cu alte grupări hidroxil prin 

crearea unor legături puternice între grupările OHˉ și Si (≡Si–OH). Cel de-al doilea vârf 

semnificativ, cuprins între 1150 cm-1 și 1250 cm-1, poate fi asociat benzii specifice mișcării ritmice 

de-a lungul axei legăturii covalente, ce este cunoscută ca vibrație de alungire, a grupării asimetrice 

de Si-O-Si. Banda de vibrație cuprinsă între 800 cm-1 și 700 cm-1 este specifică grupărilor 

asimetrice de Si-O-Al din compușii materialului analizat, iar banda cuprinsă între 700 cm-1 și 

600 cm-1 este atribuită tetraedrelor inelari de Si-O. 

Probele de geopolimer pe bază de cenușă de termocentrală (uscate/întărite timp de 8 ore) 

prezintă mai multe puncte de inflexiune pe graficele distribuției relative a porilor obținute prin 

RMN. Primul punct cuprins între ≈0,1 ms și 1 ms corespunde lichidului din porii de tip gel 

(<50 nm). Al doilea punct cuprins între ≈ 1 ms și 7,5 ms corespunde porilor capilari (50 ÷ 600) 

nm, iar cel de-al treilea punct >7,5 ms corespunde lichidului din goluri (pori mai mari de 600 nm) 

sau fisurilor rezultate în urma creșterii fazelor cristaline. 

În urma studierii influenței timpului de uscare și a procentului de cenușă de termocentrală 

asupra distribuției relative a porilor în structura geopolimerilor, s-a constatat: 

• creșterea procentului de particule de ranforsare din compoziție duce la scăderea timpilor 

de relaxare a porilor de tip gel; 

• creșterea perioadei de uscare produce scăderea timpilor de relaxare din porii de tip gel, 

respectiv creșterea timpilor de relaxare specifici porilor capilari sau porilor de dimensiuni mari. 

Geopolimerii obținuți prezintă început de priză după (4,78 ÷ 6,88) ore și final de priză după 

(22,95 ÷ 25,00) ore, la temperatura mediului ambiant. Conform rezultatelor obținute, prin 

introducerea pulberii de sticlă în compoziția geopolimerilor se produce întârzierea (creșterea 

timpului) punctelor specifice timpului de priză. Cu toate acestea, probele cu particule de nisip în 

compoziție au prezentat o devansare a punctului de început și a celui de final de priză. 

Din punct de vedere a rezistenței la compresiune și la încovoiere, geopolimerii pe bază de 

cenușă de termocentrală elaborați sunt influențați pozitiv de introducerea particulelor de 
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ranforsare. În cazul rezistenței la compresiune, valoarea prezintă o creștere de până la 60%, iar în 

cazul rezistenței la încovoiere diferența atinge 15% în cazul probelor cu vârsta de 90 de zile. 

În timpul solicitării la compresiune a probelor, fisurile formate înaintează prin interfața 

dintre matrice și elementele de ranforsare, respectându-se astfel legea celei mai mici rezistențe. 

Analiza microstructurală a probelor pune în evidență mecanismul de fisurare al acestora, 

observându-se că propagarea fisurilor are loc după o traiectorie sinusoidală prin interfața dintre 

matrice și elementele de ranforsare, dar și prin mijlocul porilor. 

Descompunerea hidroxidului de calciu și a goetitului în timpul încălzirii a fost identificată prin 

analiza TG-DTA și, respectiv confirmat prin analiza XRD efectuată pe probele încălzite la 1000±5°C. 

Difractogramele acestor probe prezintă o scădere în intensitate a punctelor de maxim specifice 

hidroxidului de calciu și goetitului, precum și o creștere accentuată a hematitei și a carbonatului de calciu.  

În intervalul de temperatură analizat (25 ÷ 340) °C, probele de geopolimer prezintă un punct 

de inflexiune, specific evaporării apei libere sau legate fizic din compoziție. Apa evaporată pune în 

evidență caracterul higroscopic al geopolimerilor și poate fi corelată cu cantitatea de apă detectată, 

prin RMN, în porii de tip C-S-H, C-A-S-H și N-A-S-H din structura probelor menținute în aer timp 

de 48 de zile. Caracterul higroscopic al geopolimerilor a fost confirmat și prin analiza FTIR prin 

detectarea vibrației de deformare în plan a unghiului format între atomii de hidrogen și cel de oxigen 

din legătura δ-H-O–H, specifică moleculelor de apă adsorbite. 

În intervalul de temperatură analizat, geopolimerii pe bază de cenușă de termocentrală 

prezintă pierderi mari de masă, din cauza eliminării moleculelor de apă libere și legate fizic până 

la 300 °C. Peste această temperatură are loc descompunerea goetitului, a hidroxidului de calciu și 

a hidroxidului de aluminiu, datorită eliminării grupurilor OHˉ (apa legată chimic). Cu toate acestea, 

s-a observat că procentul de pierdere de masă depinde de conținutul de cenușă de termocentrală. 

Prin urmare, higroscopicitatea probelor, precum și concentrația de compuși instabili din structura 

acestora, sunt direct proporționale cu procentul de volum reprezentat de matrice. 

Ținând cont de numărul mare de elemente chimice și de posibilitățile de descompunere sau 

formare a unor compuși, s-a constatat că în timpul încălzirii a avut loc o modificare a fazelor 

inițiale ale geopolimerilor. Prin introducerea pulberii de sticlă în matrice s-a obținut o probă mai 

densă, însă, datorită conținutului ridicat de calciu, stabilitatea termică scade. Prin urmare, pentru a 

obține un geopolimer cu stabilitate ridicată din punct de vedere termic este necesară introducerea 

unui procent cât mai ridicat de nisip în matrice.  
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Ca urmare a investigațiilor realizate pe perioada stagiului de doctorat și respectând 

metodologia de cercetare, prevăzută, în capitolul 2, în Tabelul 1 este prezentată o centralizare a 

rezultatelor experimentale pentru cele patru tipuri de geopolimeri obținuți. Totodată, am 

evidențiat, acolo unde a fost cazul, comportamentul favorabil ca materiale ecologice cu proprietăți 

corespunzătoare pentru aplicații industriale și care corespund normelor legale în vigoare (ASTM 

C109/C109M-07 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars 

(Using 2-in or [50-mm] Cube Specimens); SR EN 197-1: Ciment. Partea 1: Compoziție, 

specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale; ASTM C 191-04a Standard Method 

of Test for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle; SR EN 196-1 Metode de 

încercare a cimenturilor).  

 

Tabelul 1. Sinteza caracteristicilor specifice geopolimerilor obținuți și caracterizați. 

Caracteristică Probă de geopolimer 
100FA  70FA_30PG  30FA_70S 15FA_15PG_70S 

Compoziția fazică Sodalit, cuarț, corindon, anorthit, hematit, hidroxid de calciu, goetit, 

carbonat de calciu și albit. 
Compoziția mineralogică 

Grupări de OH
ˉ
 și Si (≡Si – OH), grupări asimetrice de Si-O-Si, grupări 

asimetrice de Si-O-Al și tetraedri inelari de Si-O. 

Timpul de priză 
Început de priză la (4,78 ÷ 6,88) ore și  

final de priză după (22,95 ÷ 25,00) ore. 

Porozitatea 
Trei categorii de pori: de tip gel (<50 nm), pori capilari (50 – 600 nm), 

goluri (pori mai mari de 600 nm). 

4* 3* 2* 1* 

Rezistența la compresiune  
[MPa]  15,6 12,7 27,2 16,2 

Rezistența la încovoiere  
[MPa] 10,2 8,1 9,6 9,3 

Analiza termică  Stabile termic între (25 ÷ 340) °C; între (340 ÷ 1000) °C prezintă 

descompunerea mai multor compuși (goetit, hidroxid de calciu etc.) 
Stabilitatea 

termică 

(pierderi de 

masă), [%] 

(25 ÷ 340) °C 23 19 12 2 

(340 ÷800) °C 28 21 13 3 

*, coeficient sintetic; unde: 1 reprezintă proba cu conținutul cel mai mic de pori de tip gel și 4 reprezintă 

proba cu conținutul cel mai ridicat de pori de tip gel. 
 

Aplicabilitate. Probele de geopolimer 100FA, 70FA_30PG și 15FA_15PG_70S aparțin, 

conform normativului NE 012-99, clasei de beton B150 sau C8/10 (utilizată pentru turnarea 

straturilor de egalizare la fundații), întrucât prezintă o rezistență la compresiune mai mare de 10 

MPa la vârsta de 28 de zile. Totodată, deoarece geopolimerul 30FA_70S prezintă o rezistență la 
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compresiune mai mare de 20 MPa la vârsta de 28 de zile, acesta aparține clasei B250 sau C16/20 

și poate fi folosit pentru executarea structurilor de rezistență ale unor construcții industriale. 

Totodată, datorită dimensiunii (<16 mm) particulelor din componență toate tipurile de geopolimeri 

obținute/elaborate pot fi utilizate ca mase de pompare și tencuire. 

 

Contribuții personale 

Pentru evidențierea contribuțiilor personale este necesar a se avea în vedere faptul că au 

fost desfășurate mai multe activități de cercetare care au condus la proiectarea, elaborarea/ 

obținerea și caracterizarea geopolimerilor. Dintre acestea sunt amintite următoarele: 

• realizarea unui studiu complex al literaturii de specialitate în domeniul geopolimerilor, 

efectuându-se o analiză critică a rezultatelor studiului cu scopul final de identificare a unor 

elemente de originalitate în demersul științific de obținere a geopolimerilor prin valorificarea unor 

deșeuri minerale; 

• realizarea unor experimente preliminare cu scopul de a identifica deșeurile minerale 

indigene care prezintă potențial pentru geopolimerizare; 

• fundamentarea oportunității de a aplica metodele de geopolimerizare în vederea 

valorificării unor deșeuri minerale indigene; 

Contribuțiile personale care au condus la obținerea de geopolimeri prin valorificarea unor 

deșeuri minerale sunt prezentate în cele ce urmează: 

• •alegerea criteriului principal de proiectare pentru realizarea celor patru tipuri de 

geopolimeri, criteriu care a avut ca variabilă independentă rezistența la compresiune și ca variabile 

dependente, proporția și tipul elementelor de ranforsare (pulbere de sticlă sau nisip); 

• dezvoltarea unei tehnologii de obținere ce utilizează ca sursă de materie primă deșeuri 

minerale (cenușă de termocentrală și pulbere de sticlă) pentru elaborarea, la temperaturi scăzute 

(70 °C), a unor geopolimeri cu compoziție chimică originală; 

• elaborarea materialelor a avut în vedere obținerea a patru tipuri de  geopolimeri cu 

caracteristici chimice, structurale, mecanice și termice comparabile cu cele ale materialelor pe bază 

de ciment Portland;  

• caracterizarea geopolimerilor din punct de vedere chimic (prin spectroscopie de 

fluorescență de raze X și spectroscopie de raze X cu dispersie de energie); 
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•  caracterizarea geopolimerilor din punct de vedere structural (prin microscopie optică și 

microscopie electronică) și mineralogică (prin difracție de raze X și spectroscopie în infraroșu cu 

transformată Fourier); 

• caracterizarea geopolimerilor din punct de vedere fizico-mecanic (prin rezistență la 

compresiune, rezistență la încovoiere, rezonanță magnetică nucleară și Vicat); 

• utilizarea, în premieră, a tehnicii Carr-Purcell Meiboom-Gill (CPMG) pentru măsurarea 

timpilor de relaxare transversală în scopul monitorizării influenței introduse de creșterea timpului și 

temperaturii de menținere asupra fazei lichide reziduale (soluția de activare) din geopolimerii 

obținuți, înainte și după introducerea particulelor de ranforsare. 

• caracterizarea geopolimerilor din punct de vedere din punct de vedere a 

comportamentului termic (prin analiză termogravimetrică și analiză termică diferențială);  

• stabilirea dependenței dintre caracteristicile chimice și caracteristicile structurale, fizico-

mecanice și termice ale geopolimerilor obținuți; 

• dezvoltarea unei metode de obținere a materialelor ecologice (eng. eco-friendly) ce 

utilizează ca surse de materie primă deșeuri (cenușă de termocentrală) și materiale reciclate 

(pulbere de sticlă); 

• formularea conceptului tehnologic, a avut în vedere diferite tipuri de matrice și proporții 

de particule de ranforsare, precum și metodele de cercetare științifică care implică echipamentele 

adecvate, prin: 

(i) prelevarea deșeurilor minerale și achiziționarea materiilor prime; 

(ii) metodologia de proiectare a materialelor ecologice cu proprietăți corespunzătoare 

pentru aplicații industriale și cu potențial de geopolimerizare; 

(iii) proiectarea metodologiei de obținere a geopolimerilor; 

(iv) stabilirea procedurilor de investigare a materialelor. 

• demonstrarea conceptului tehnologic s-a realizat prin: 

(i) caracterizarea materiilor prime (cenușă de termocentrală, pulbere de sticlă și nisip) 

prin analiză fizico-chimică și morfo-structurală; 

(ii) elaborarea unor geopolimeri noi activați prin reacția chimică de geopolimerizare; 

(iii) ranforsarea geopolimerului cu pulbere de sticlă și nisip în vederea îmbunătățirii 

proprietăților mecanice.  

• validarea rezultatelor experimentale cu privire la obținerea geopolimerilor s-a realizat prin:  
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(i) caracterizarea chimică prin intermediul microscopiei electronice și a spectroscopiei 

cu fluorescență de raze X; 

(ii) caracterizarea structurală prin intermediul microscopiei optice și electronice; 

(iii) caracterizarea mecanică a geopolimerului obținut din punct de vedere a rezistenței 

la compresiune și a rezistenței la încovoiere; 

(iv) evaluarea comportamentului termic prin determinarea evoluției masei probelor în 

timpul încălzirii concomitent cu studierea modificărilor de natură chimică prin analiză termică 

diferențială. 

 

Direcții de cercetare 

• identificarea altor tipuri de deșeuri minerale cu potențial pentru geopolimerizare; 

• realizarea unor geopolimeri cu elemente de ranforsare metalice; 

• dezvoltarea de structuri cu refractaritate ridicată și conductivitate termică redusă; 

• dezvoltarea unei tehnologii semi-automate de producere a semifabricatelor din 

geopolimeri, pe baza rezultatelor obținute. 
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