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Ερευνητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, 
αποτελούμενη από Μηχ. Μεταλλείων-

Μεταλλουργούς, Μηχανολόγους, 
Πολιτικούς και Χημικούς Μηχανικούς

Μόνο για τα έτη 2015-2020, η 
χρηματοδότηση έφτασε τα 15M€ για 

ερευνητικά προγράμματα και υπηρεσίες

Άρτια στελεχωμένη ομάδα από:
ΔΕΠ, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 
ερευνητών, διοικητικού προσωπικού και 

τεχνικών εργαστηρίου

Άνω των 500 πρωτότυπων 
δημοσιευμένων εργασιών

Συντονισμός και συμμετοχή άνω 
των 90 ανταγωνιστικών 

ερευνητικών έργων

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις και 
τεχνολογικές υποδομές σε χώρους άνω των 

1600m2

Spin off 
(Headquarters in Athens, Greece)

LightCoce single-entry point (SEP)
Holistic services for the development of novel concepts, in the fields of 

lightweight concrete, conventional and advanced ceramicsht tp: / / l ightcoce.com

http://lightcoce.com/


Εργαστηριακές Εγκαταστάσεις, 

Τεχνολογικές Υποδομές 



Αξιολόγηση Δομικών Υλικών: 
• Compressive strength
• Bending strength
• Thermal conductivity (EN12667 and ASTM C518)
• Thermal emittance (ASTM C1371)
• Solar Reflectance  (ASTM E903)
• Determination of the Solar Reflactance Index (SRI)
• Materials testing on Climatic chambers 



Πιλοτική μονάδα 

σκυροδέματος



• Ευρωπαϊκός στόχος, η μετάβαση σε
“Greener, Energy Efficient and Resource
Efficient Europe”. Η ΕΕ ενέκρινε πρόσφατα
στόχο μείωσης των καθαρών εκπομπών κατά
55% έως το 2030, θέτοντας το πλαίσιο για
την κλιματική ουδετερότητα στην ΕΕ έως το
2050.

• “20-20-20 Κλιματικοί & Ενεργειακοί Στόχοι”:
20% μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, 20% κατανάλωσης ενέργειας,
20% περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας

“Η Πρόκληση για τις κατασκευές”

• Προκλήσεις για τον Κατασκευαστικό τομέα:
1. Μείωση Ενέργειας Παραγωγής και 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος
2. Ανάπτυξη προϊόντων δόμησης με βελτιωμένες 

θερμομονωτικές ιδιότητες



Αξιοποίηση ΑΕΚΚ



Σύνθεση και Ανάπτυξη Νέων Υλικών

Σύνθεση Γεωπολυμερών

Στόχος: Αξιοποίηση 
παραπροϊόντων βιομηχανίας 
επεξεργασίας πρώτων υλών

Παραπροϊόντα:

• Ερυθρά Ιλύς

• Μεταλλουργικές Σκωρίες

• Ιπτάμενη Τέφρα Δ.Ε.Η

• Απορρίμματα παραγωγής 
Μπεντονίτη

• Απορρίμματα Περλίτη

• Καολίνης

• Απόβλητα Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

• Ύαλος

Νέα υλικά υψηλής 
προστιθέμενης αξίας

Ιπτάμενη τέφρα

Πολυμερές

Γεωπολυμερισμός



Γεωπολυμερισμός

Σημαντικότερα Πλεονεκτήματα:

✓ Χρήση απορριμμάτων από κατασκευαστικό τομέα

✓ Απόκτηση μηχανικών αντοχών σε λίγες μέρες με ξήρανση 
σε χαμηλές θερμοκρασίες (~70 oC)

✓ Συμβατά με τρέχουσες τεχνικές μορφοποίησης 
(καλούπωμα ή εξώθηση (extrusion)

✓ Κατάλληλο για την παραγωγή μορφοποιημένων μη 
δομικών στοιχείων

✓ Μειωμένη εμπεριεχόμενη ενέργεια (EMBODIED ENERGY) 

(τυπικό περλιτικό γεωπολυμερές) ~ 1.37 MJ/kg 
(τσιμέντο 5.2 MJ/kg, τούβλο 3 MJ/Kg)

Ανάμειξη Μορφοποίηση
Ξήρανση 
(50-70 oC)

Τούβλα
Έψηση
10-40h

900-1200°C

Σύνθεση και Ανάπτυξη Νέων Υλικών



Σύνθεση και Ανάπτυξη Νέων Υλικών

Βελτιωτικά πρόσθετα



ΑΦΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΗ
Σημαντικότερα Πλεονεκτήματα:

✓ Ενσωματώνουν απορρίμματα

✓ Αφροποίηση με χρήση οργανικών & ανόργανων 
αντιδραστηρίων

✓ Απόκτηση μηχανικών αντοχών σε λίγες μέρες με ξήρανση 
σε χαμηλές θερμοκρασίες (70ο C)

✓ Εύκολα στη διαμόρφωση-κόβονται διατηρώντας σχήμα & 
αντοχή

✓ Πυκνότητα >500 Κg/m3
→ αντοχή σε θλίψη συγκρινόμενη 

με αυτή των Autoclaved Aerated Concrete Blocks (AAC)

✓ Πυκνότητα <500 Κg/m3 and λ <0.075 W/mk→ αντοχή σε 
θλίψη >1 Mpa

Σύνθεση και Ανάπτυξη Νέων Υλικών

Είδος υλικού
λ

(W/mK)
Πυκνότητα

(Kg/m3)
Αντοχή σε 

θλίψη(MPa)

U
(20cm thick.)

(W/m2K)

Υλικά νέας γενιάς
Αφροποιημένα 
γεωπολυμερή

0.06-0.12 344-680 0.7-2.7 0.31-0.60

Συμβατικά υλικά
Aerated Concrete 0.6-1.4 200-1600 1-10 3.0-7.0

AAC 0.07-0.21 300-800 1.3-8.5 0.35-1.05



Παράδειγμα καλής πρακτικής: 
Εθνική Πλατφόρμα για Smart Waste (PT)

✓ Στην συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική της εθνικής πλατφόρμας για Smart Waste,
αναπτύχθηκε ένα Επιχειρησιακό, Αναπτυξιακό Δίκτυο (SWP)

✓ Στόχος του είναι συμμετοχή όλων των μελών στο τομέα, προωθώντας και αποτιμώντας τα
απόβλητα ως οικονομικό και κοινωνικό πόρο, και δημιουργώντας τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ανταγωνισμού σε όλη την αλυσίδα αξίας μέσω της συνεργασίας των μελών,
και προωθώντας την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων.

✓ Η επιτυχία αυτών των δράσεων/μελετών που έγιναν από το SWP σε συνεργασία με την
APA (Πορτογαλική Περιβαλλοντική Ένωση), έγκειται στο ότι υπάρχει μια ισχύουσα
νομοθεσία πρόταση στην Πορτογαλία σχετικά με τη διαχείριση του CDW, ενσωματωμένη
στη Νέα Γενικό Καθεστώς Διαχείρισης Αποβλήτων (Novo Regime Geral de Gestão de
Resíduos – NRGGR), ή στο Στρατηγικό Σχέδιο για τα Μη Αστικά Απόβλητα 2030 (PERNU
2030).



❑ Ένα από τα εμπόδια για την διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι το
νομικό πλαίσιο, το οποίο και χαρακτηρίζεται ως
εκτεταμένο, περίπλοκο και συχνά αντιφατικό τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

❑ Η δημιουργία οικονομικών κινήτρων θα μπορούσε να
συνδράμει καταλυτικά ώστε να καταστεί η ανακύκλωση
πιο αποτελεσματική και οικονομική.

❑ Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών σημειώνει ως υψίστης
σημασίας για την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, την επιλεκτική
κατεδάφιση και την διαλογή.

Ορόσημα



Σας ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!

Μαρία Ταξιάρχου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Εργαστήριο Μεταλλουργίας
http://research.labmet.ntua.gr/

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

email: taxiarh@metal.ntua.gr

mailto:taxiarh@metal.ntua.gr

