
Geopolymeren op 
basis van lokale 
grondstoffen: wat is 
mogelijk, wat (nog) 
niet?
Een nieuw circulair bindmateriaal

Arne Peys

SREMat group, prof. Yiannis Pontikes (sremat.be)
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1824: Wat is gebeurd?

Figure from wikimedia.org
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(Ordinary) Portland cement
Grond-
stoffen(Ordinary) Portland cement

CaCO3

SiO2 Al2O3.SiO2

Opwarmen
tot 1450 Cstoffen
OpwarmenGrondGrond--
tot 1450 stoffenstoffen C

Clinker 
maken

CaCO3 CaO + CO2 0.4 ton 
CO2/ton 
cement

0.4 ton 
CO2/ton 
cement

0.4 + 0.5 
= 0.9 ton 
CO2/ton 
cement
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Climate anomalies

NOAA Climate reports



5 NOAA Climate reports

6 NOAA Climate reports



7 NOAA Climate reports
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9 NOAA Climate reports
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Tijd voor een nieuw soort cement

OPC beton
OPC

Water

Zand & stenen



11

Tijd voor een nieuw soort cement

ELCe* beton

Alkali

*Extraordinary Leuven Cement, 
elce

Fe-silicaat
slak

Zand & stenen
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Slak = residu uit metaalproductie

Ca, Si, (Al, Fe) oxiden

Staalproductie (hoogovenslak): 
Calcium (alumino)silicaat slak

Koper/lood/non-ferro industrie: Fe-
silicaat slak

Wat is een slak?

Slak

Metaal

Ceci pas un 
furnace

Erts
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Lage pozzolane activiteit

(reageert niet met Ca(OH)2)

Kleine substitutie van cement

Waarom worden non-ferro slakken nu 
niet gebruikt in (de reactieve fractie van) beton?
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Hoge densiteit slakproducenten

Fe-silicate slag producer

Veel keus in leverancier

Logistiek interessant
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Weinig aanleveringsmogelijkheden 
cement

Fe-silicate slag producer

Clinker wordt per boot aangebracht, vermalen en verdeeld

Cement clinker

Vermalen

16

Lage pozzolane activiteit

(reageert niet met Ca(OH)2)

Kleine substitutie van cement

Waarom worden non-ferro slakken nu 
niet gebruikt in (de reactieve fractie van) beton?
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Waarom werkt ons cement dan wel?

Alkali
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Reactiemechanisme
Slak lost op in alkalische vloeistof + maakt binder

Resulterende microstructuur = binder & niet gereageerd slak

Hoe werkt dat dan (ongeveer)?

SEM image from master thesis Vincent Hallet
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SREMat onderzoeksgroep

meer informatie: sremat.be

Prof. Yiannis 
Pontikes

https://www.youtube.com/
watch?v=0kpwPIEluX8

2 post-doc 
onderzoekers 2 research 

managers 12-16 doctoraat-
studenten
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SREMat onderzoeksprojecten
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Tobias Hertel

ETN-MSCA Red Mud, funded by European 
Commission

Valorization of red mud in inorganic polymers by 
pyro-treatment

Voorbeelden projectresultaten

Pyro 
treatment

Milling

Picture from 
redmud.org
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Lukas Arnout

SIM ICON SuperMEX, funded by 
IWT/VLAIO, in collaboration with Ergon 
(CRH), Lier

Ultra high performance concrete 
development

160 MPa compressive strength, 
36 MPa flexural (200 and 40 in 
lab)

Voorbeelden projectresultaten
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Arne Peys

FWO-SB

Voorbeelden projectresultaten

VIFe2+ in binder

IVFe3+ in binder

Fe same as 
slag
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Vlottere acceptatie als online tool eigenschappen kan
voorspellen?

Begint bij database van residus

Digitalisering: een nieuwe motor

www.sreway.info
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Online beschikbaar

Vrij up- en downloaden van 
informatie

Kritisch beoordeelde database zal
later tegen betaling beschikbaar
worden

SReDat: centraal punt 
voor info
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SReDat: voorbeeld
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SReWay: berekeningen
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We stoppen niet op labo-schaal

Mobiele containers voor upscale trials

Upscalen
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Mobiele containers: work in progress
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Een zak ELCe kopen

Een -mix ELCe bestellen

Waarom?
Standaarden op basis van OPC chemie

Sociale acceptatie van een nieuwe binder

Wat is nog niet mogelijk?



Want to know more about slags?
slag-valorisation-symposium.eu
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Hartelijk dank!

Vragen?
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Het lijkt wel magie
Als ik dat hard worden met water zie

Het laat me niet kou
Als ik die sterkte aanschouw

Maar een echte vent
Maakt beton zonder Portland cement

Freddy Fayalite


