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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με αυτό το σχέδιο κανονισµού προδιαγράφονται οι απαιτήσεις ή τα όρια
που πρέπει να πληρούνται από τις ασβεστούχες Ελληνικές ιπτάµενες τέφρες (ΙΤ) για τη
χρήση τους ως ποζολανικά πρόσθετα µε υδραυλικές ιδιότητες Τύπου ΙΙ (κατά ΕΝ 206-1,
2000) σε σκυρόδεµα (χυτό ή προκατασκευασµένο), καθώς επίσης και σε κονιάµατα και
ενέµατα σε συνεργασία µε τσιµέντο Portland CEMI σύµφωνα µε ότι ορίζει το ΕΝ 206-1.
Το ποσό προσθήκης ή αντικατάστασης του τσιµέντου Portland καθορίζεται βάσει µεθόδων
προσδιορισµού ενεργότητας (k-value ή equivalent performance που προδιαγράφονται στο
ΕΝ 206-1), ή βάσει ειδικής προδιαγραφής που έχει συνταχθεί µετά από πειραµατική
µελέτη και έχει γίνει αποδεκτή από αρµόδιο φορέα αξιολόγησης. Σχετικά µε τις
διαδικασίες παραγωγής, εφαρµογής, και συντήρησης των σκυροδεµάτων µε ΙΤ
ακολουθούνται οι κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές. Πεδίο εφαρµογής αποτελούν
κατασκευές µε φέρον σκυρόδεµα ή προϊόντα σκυροδέµατος στα οποία η αντικατάσταση
του τσιµέντου Portland αποφέρει οικονοµικά και τεχνικά οφέλη. Συνιστάται να
χρησιµοποιείται σε οπλισµένα σκυροδέµατα, ιπτάµενη τέφρα ως υποκατάστατο του
τσιµέντου σε ποσοστό <40% του τσιµέντου Portland ενώ για άοπλα σκυροδέµατα η ΙΤ
µπορεί να αντικαταστήσει µεγαλύτερα ποσοστά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του
σκυροδέµατος όσον αφορά τα µηχανικά χαρακτηριστικά και την ανθεκτικότητα που
προδιαγράφονται στο έργο. Η ταυτόχρονη προσθήκη ΙΤ και άλλων πρόσθετων υλικών στο
σκυρόδεµα µε τσιµέντο Portland δεν αποκλείεται αλλά δεν αποτελεί αντικείµενο του
κανονισµού αυτού.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τρόπος µε τον οποίο τα πρόσθετα υλικά χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα (χυτό ή
προκατασκευασµένο) καθώς και στα κονιάµατα και ενέµατα σε συνεργασία µε το
τσιµέντο Portland προσδιορίζεται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206-1 (2000) ConcretePart 1, όπου αναφέρονται δύο µέθοδοι προσθήκης των υλικών αυτών στο σκυρόδεµα. Η
µέθοδος του συντελεστή ενεργότητας (k-value) και η µέθοδος της ισοδύναµης
συµπεριφοράς (equivalent concrete performance). H καταλληλότητα των πρόσθετων που
θα χρησιµοποιηθούν µε µια από τις υποδεικνυόµενες µεθόδους εφόσον δεν καλύπτεται
από σχετικό πρότυπο πρέπει να πιστοποιείται µε τη συµµόρφωση των πρόσθετων υλικών
στις διατάξεις είτε
Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (European Technical Approval) είτε
Σχετικού εθνικού κανονισµού ή ισχυουσών διατάξεων για συγκεκριµένη εφαρµογή
σκυροδέµατος στο πλαίσιο του ΕΝ 206-1

Οι ιπτάµενες τέφρες διακρίνονται ανάλογα µε τη σύστασή τους σε πυριτικές,
ασβεστοπυριτικές και ασβεστούχες (ή πλούσιες σε άσβεστο) µε ποζολανικές ή/ και
υδραυλικές ιδιότητες. Οι Ελληνικές ιπτάµενες τέφρες ανήκουν στην κατηγορία των
ασβεστοπυριτικών και πλούσιων σε άσβεστο τεφρών.
Η καταλληλότητα των πυριτικών ιπτάµενων τεφρών για τη χρήση τους στο σκυρόδεµα
στο πλαίσιο του ΕΝ 206-1 καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 450-1 (2000). Για
τις ασβεστούχες τέφρες δεν υπάρχει πρότυπο και η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους
µπορεί να διασφαλισθεί µόνο βάσει εθνικού σχετικού κανονισµού που θα προσαρµόζεται /
εντάσσεται στο ΕΝ 206-1. Οι ιπτάµενες τέφρες που προδιαγράφονται (όπως και στην
περίπτωση των πυριτικών ιπτάµενων τεφρών) µπορεί να έχουν υποστεί κατεργασία όπως
επιλεκτική συλλογή, oµογενοποίηση, άλεση, ή µείωση ποσοστού ελευθέρας ασβέστου ή
άλλη κατεργασία προς βελτίωση των ιδιοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των υλικών.
Οι Ελληνικές ΙΤ αποτελούν παραπροϊόν των Ατµοηλεκτρικών σταθµών της ∆ΕΗ που
βρίσκονται στην περιοχή λεκανοπεδίου Πτολεµαϊδας και στην περιοχή Μεγαλόπολης.
Συλλέγονται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα των σταθµών. Η κύρια καύσιµος ύλη είναι τα
λιγνιτικά κοιτάσµατα της κάθε περιοχής αντίστοιχα. Οι ΙΤ είναι ασβεστο-αργιλλοπυριτικής σύστασης και σχηµατίζουν κονίες µε ποζολανικές ή και υδραυλικές ιδιότητες.
Το 76% των ΙΤ παράγονται στην Πτολεµαϊδα ενώ το άλλο 24% στην Μεγαλόπολη. Η
ετήσια παραγωγή των Ελληνικών ΙΤ ανέρχεται σε 8-9Χ106 τόνους. Κύρια χαρακτηριστικά
των τεφρών είναι:
Η ανοµοιογένεια (οι διακυµάνσεις) στη σύσταση που οφείλονται στην ποιότητα του
λιγνίτη τροφοδοσίας και στις συνθήκες και διαδικασίες καύσης του.
Η σχετική υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Η περιεκτικότητα σε CaO της ΙΤ
Πτολεµαϊδας είναι πάνω από 20% ενώ της Μεγαλόπολης γύρω στο 10-15%.
Η κατά περιόδους υψηλή περιεκτικότητα σε θειικά πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια των
υπαρχόντων κανονισµών για υλικά που προστίθενται στο τσιµέντο/ σκυρόδεµα.
Η λεπτότητα των ΙΤ κυµαίνεται 45-55% ως συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο 45µm.
Η αναγκαιότητα της σύστασης εθνικού πλαισίου κανονισµών ή διατάξεων για τη χρήση
των ελληνικών ιπτάµενων τεφρών σε σκυρόδεµα και προϊόντα σκυροδέµατος προκύπτει
από τα παρακάτω δεδοµένα:
Έχει συσσωρευτεί ερευνητική εµπειρία µισού αιώνα από τη χρήση των Ελληνικών τεφρών
στο σκυρόδεµα (βλ. σχετική επισυναπτόµενη βιβλιογραφία).
Έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί περίπου µία πενταετία το Φράγµα της Πλατανόβρυσης
µε κυλινδρούµενο σκυρόδεµα στο οποίο η συνδετική κονία αποτελούνταν από 80%
κατεργασµένη ιπτάµενη τέφρα Πτολεµαϊδας και 20% Portland I45.
Έχουν γίνει πολλές επιτυχείς πιλοτικές εφαρµογές όπως κατασκευή οδοστρωµάτων και
προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος.
Υπάρχει (από επένδυση που έγινε στη διάρκεια κατασκευής φράγµατος Πλατανόβρυσης)
υποδοµή (συγκρότηµα άλεσης και επεξεργασίας – εργαστήρια και σύστηµα ελέγχου
ποιότητας) για την παραγωγή ιπτάµενων τεφρών που να εµπίπτουν σε προδιαγραφές.
Έχει γίνει στο πλαίσιο έργου που χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και
ανέλαβε το Κ.Τ.Ε.Σ.Κ. προαπαιτούµενη πειραµατική εργασία τύπου round robin test που
µπορεί να αξιοποιηθεί για τη σύσταση προδιαγραφών.

Υπάρχει Μελέτη Σκοπιµότητας – Βιωσιµότητας του Εργοστασίου Επεξεργασίας
Ιπτάµενης Τέφρας (Σεπτέµβριος 1998) ΑΝΚΟ, ΚΤΕΣΚ, ΙΝΤΕΛΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Εδώ και είκοσι χρόνια, οι ιπτάµενες τέφρες προστίθενται κατά την τελική άλεση του
τσιµέντου. Η προσθήκη αυτή προβλεπόταν µε το Π∆ του 1980 που αναφερόταν στο
τσιµέντο και βεβαίως προβλέπεται µε το πρότυπο ΕΝ197-1, το οποίο από τις αρχές του
2002 ισχύει στην Ελλάδα.
Υπάρχει δεδηλωµένο ενδιαφέρον από χρήστες / κατασκευαστές δοµικών έργων και
προϊόντων σκυροδέµατος.
Υπάρχει η συγκυρία της κατασκευής µεγάλων έργων υποδοµής στην Ελλάδα (έργα
οδοποιίας και παράλληλα έργα) στα επόµενα χρόνια.
Η χρήση των ιπτάµενων τεφρών στο δοµικό τοµέα κάτω από εθνικές προδιαγραφές
αποφέρει οικονοµία και ενισχύει την πολιτική περιβαλλοντικής µέριµνας που
υπαγορεύεται από τις αρχές της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης.
Το παρόν σχέδιο έχει συνταχθεί από Οµάδα Εργασίας του ΤΕE που αποτελείται από τους
Ν. Κοιµτσίδη, ΠΜ, Πρόεδρο ΤΕΕ/Τ∆Μ, ως συντονιστή, Γ. Μπατή, ΧΜ, Αναπλ.
Καθηγητή ΕΜΠ, Ι. Παπαγιάννη, ΠΜ και Χ, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ε. Παπαδάκη, ∆ρ. ΧΜ,
Α. Σακελλαρίου, ∆ρ. ΠΜ και Σ. Τσίµα, ΧΜ, Καθηγητή ΕΜΠ υπό την επιστηµονική
ευθύνη της κ. Ι. Παπαγιάνη. Η Οµάδα πλαισιώθηκε από τις ∆. Γεωργιλάκη ΧΜ και Α.
Μουτσάτσου, ΧΜ, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ µε ειδικό αντικείµενο την προσαρµογή των
χηµικών απαιτήσεων των υψηλού ασβεστίου τεφρών, στα υπάρχοντα σχετικά Πρότυπα.
2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Για την σύνταξη εθνικού σχεδίου προδιαγραφών για τις υψηλής περιεκτικότητας σε
άσβεστο τέφρες ακολουθήθηκε η φιλοσοφία του σχετικού προτύπου ΕΝ 450-1 και των
συνοδευόντων µεθοδολογιών και βασίστηκε στην υπάρχουσα σειρά προτύπων ΕΝ196,
ΕΝ197 που αφορούν το τσιµέντο Portland καθώς και στο ΕΝ 206 που αφορά το
σκυρόδεµα. Συµπληρωµατικά ελήφθησαν υπόψη οι σχετικοί κανονισµοί ASTM και
CAN/CSA καθώς και ο Ελληνικός κανονισµός Τεχνολογίας Σκυρ/τος όπως φάινεται στην
σχετική λίστα που δίνεται στη συνέχεια.
Για τις ανάγκες του εθνικού προτύπου εκτός των ορισµών για προσθήκη τύπου ΙΙ (ΕΝ
206-1) και ιπτάµενων τεφρών (ΕΝ 197-1) δίνονται οι ορισµοί της ακατέργαστης και
κατεργασµένης τέφρας ως ακολούθως:
Προσθήκη τύπου ΙΙ
Λεπτόκοκκο ανόργανο, ποζολανικό ή λανθάνον (latent) υδραυλικό υλικό που µπορεί να
προστεθεί στο σκυρόδεµα, έτσι ώστε να βελτιώσει κάποιες ιδιότητές του ή έτσι ώστε να
πετύχει ειδικές ιδιότητες (βλέπε ΕΝ 206-1)
Ιπτάµενη τέφρα
Λεπτόκοκκο υλικό αποτελούµενο από κυρίως σφαιρικά, υαλώδη σωµατίδια, προερχόµενα
από την καύση κονιορτοποιηµένου άνθρακα. Έχει ποζολανικές ιδιότητες και περιέχει
απαραίτητα SiO2 και Al2O3, µε την περιεκτικότητα σε ενεργό SiO2 –όπως αυτή ορίζεται
στο ΕΝ 197-1– να είναι τουλάχιστον 25% κ.β. Η ιπτάµενη τέφρα λαµβάνεται µε την

ηλεκτροστατική ή µηχανική αποµάκρυνση τεφρωδών σωµατιδίων από τους καπναγωγούς
κλιβάνων που καίνε κονιορτοποιηµένο άνθρακα.
Ακατέργαστη Ιπτάµενη Τέφρα
Είναι η ιπτάµενη τέφρα που διατίθεται όπως συλλέγεται ή µετά από στοιχειώδη
οµογενοποίηση επιλεκτικά συλλεγόµενου υλικού.
Κατεργασµένη Ιπτάµενη Τέφρα
Είναι η ιπτάµενη τέφρα η οποία, µετά την (επιλεκτική ή µη) συλλογή της, αλέθεται και
ενδεχόµενως παράλληλα µε την άλεση της, ενυδατούται µερικώς εντός του µύλου.
Έτσι οι Ελληνικές ιπτάµενες τέφρες είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν ως εξής:
Ανάλογα µε τη χηµική σύστασή τους σε ΙΤ µέσης περιεκτικότητας σε CaO 10-15% όπως
είναι η ΙΤ της Μεγαλόπολης µε ποζολανικά κυρίως χαρακτηριστικά και υψηλής
περιεκτικότητας σε CaO όπως είναι η ΙΤ της Πτολεµαϊδας CaO >20% µε ποζολανικά και
υδραυλικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα µε την επεξεργασία που έχουν υποστεί πριν τη
διάθεσή τους στο εµπόριο διακρίνονται σε ΙΤ:
Ακατέργαστες a
Κατεργασµένες b
Στην κατηγορία a, συµπεριλαµβάνονται οι ΙΤ που διατίθενται όπως συλλέγονται ή µε
στοιχειώδη οµογενοποίηση επιλεκτικά συλλεγόµενου υλικού και οι οποίες είναι δυνατόν
να εµπίπτουν σε όρια ανάλογα µε τη χρήση που θα βρουν. Τέτοια όρια αναφέρονται στους
κανονισµούς που αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση όπως πχ είναι η οδοποιία. Συνήθως οι
απαιτήσεις ανάπτυξης αντοχής είναι µικρές. Χαρακτηριστικό πεδίο εφαρµογής η ανάµιξη
ΙΤ+ έδαφος για υπόβαση οδοστρωµάτων.
Στην κατηγορία b συµπεριλαµβάνονται οι ΙΤ που είναι δυνατό να υποκαταστήσουν
ποσοστό τσιµέντου Portland στο σκυρόδεµα φερουσών κατασκευών. Για την παραγωγή
κατεργασµένης τέφρας απαιτείται σύστηµα οµογενοποίησης, άλεσης/ υδρόλυσης και
ποιοτικού ελέγχου ώστε να αποδίδεται ένα υλικό που να εµπίπτει στις διατάξεις του
κανονισµού αυτού. Αυτό προϋποθέτει ότι η τροφοδοσία του συστήµατος άλεσης
υδρόλυσης θα γίνεται µε ένα προεπιλεγµένο υλικό µε ιδιότητες εντός ορίων (max or min).
Η διαδικασία παραγωγής της επεξεργασµένης ΙΤ δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος
κανονισµού.
Βασικό στοιχείο της προδιαγραφής είναι η δυνατότητα που παρέχεται για χρήση της
ελληνικής τέφρας κατά περίπτωση (ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου). Έτσι για
ορισµένα έργα αόπλου σκυροδέµατος όπως π.χ. φράγµατα, οδοστρώµατα, δάπεδα, έτοιµα
προϊόντα σκυρ/τος η ιπτάµενη τέφρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υψηλά ποσοστά
αντικατάστασης τσιµέντου ενώ σε άλλες εφαρµογές η αντικατάσταση αυτή θα είναι
περιορισµένη. Θα ακολουθείται για την εύρεση του βέλτιστου ποσοστού προσθήκης σε
αντικατάσταση τσιµέντο η µέθοδος του συντελεστή ενεργότητας (Κ value) και η µέθοδος
ισοδύναµης επιτελεστικότητας (equivalent concrete performance) που ορίζονται στο ΕΝ
206-1 (2000) πρότυπο βάσει των οποίων γίνεται και η προσθήκη των µη ασβεστούχων
τεφρών ή και των άλλων πουζολανικών πρόσθετων.

Είναι φανερό ότι µε τον τρόπο αυτό ο καθορισµός του βέλτιστου ποσοστού δεν βασίζεται
µόνο στις µηχανικές αντοχές αλλά και στην ανθεκτικότητα δηλαδή στην ολική
επιτελεστικότητα των ιπτάµενων τεφρών.
3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με το σχέδιο προδιαγράφονται οι απαιτήσεις της χηµικής σύστασης των φυσικών και
µηχανικών ιδιοτήτων µε ανώτατα ή κατώτερα αποδεκτά όρια τιµών. Η συµµόρφωση µε τις
τιµές αυτές εκτιµάται µε στατιστική αξιολόγηση βάσει µεθοδολογίας που αναπτύσσεται
στο Κεφάλαιο 8 του ΕΝ 450-1 που υιοθετείται µε σχετικές τροποποιήσεις εάν χρειάζεται.
Οι µέθοδοι δοκιµασίας που προδιαγράφονται είναι µέθοδοι αναφοράς. ∆ιαφορετικές
µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν εφόσον έχει τεκµηριωθεί η σχέση τους µε τις
µεθόδους αναφοράς. Οι ΙΤ θα αποθηκεύονται και παραδίδονται σε ξηρή κατάσταση
ακολουθώντας αντίστοιχες διατάξεις του προτύπου που αφορά το τσιµέντο. Στο σχέδιο
αυτό δίδονται σε παράρτηµα οι πρότυπες µεθοδολογίες προσδιορισµού σύστασης
φυσικοχηµικών και µηχανικών χαρακτηριστικών µε τις τροποποιήσεις που προτείνονται
όπου απαιτείται από την ιδιαιτερότητα των ασβεστούχων τεφρών. Τα θέµατα που
απασχόλησαν περισσότερο την οµάδα εργασίας ήταν η ελεύθερη άσβεστος και η
περιεκτικότητα σε θειικά των ελληνικών ΙΤ.
Στην περίπτωση της κατηγορίας b των ελληνικών ιπτάµενων τεφρών το ποσοστό
ελευθέρας ασβέστου όπως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο ΕΝ 451-1 (Παράρτηµα Β4α) δεν
πρέπει να ξεπερνά το 3% κατά βάρος. Στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι µεγαλύτερο, τότε
κατά την κατεργασία άλεσης της τέφρας γίνεται και µερική ενυδάτωση της, προς Ca(OH)2,
µέσα στον µύλο. Στην περίπτωση αυτή το CaOf της τέφρας προσδιορίζεται από την
διαφορά :
CaOf = CaOf (κατά ΕΝ 451-1) – CaO (ως Ca(OΗ)2)
Το CaO που ευρίσκεται ως Ca(OΗ)2 προσδιορίζεται έµµεσα σύµφωνα µε την µεθοδολογία
που περιγράφεται στο παράρτηµα Β4β (προσδιορισµός του Ca(OH)2 σε δείγµατα
ενυδατωµένης ιπτάµενης τέφρας µε σταθµική θερµοβαρυτοµετρική ανάλυση ασβεστίου)
To ποσοστό των θειϊκών εκπεφρασµένο ως SO3, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτηµα Β3
δεν πρέπει να ξεπερνά το 5.5% κατά βάρος. Σε περίπτωση που το προσδιορισθέν ποσοστό
SO3 ευρίσκεται µεταξύ 5.5 και 7% κατά βάρος, η ΙΤ δεν απορρίπτεται εφόσον εµπίπτει
στις άλλες απαιτήσεις, αλλά ακολουθείται η λογική των Καναδικών Κανονισµών
CAN/CSA-A235-M86 όπου εάν υπάρχει θετική αξιόπιστη έκθεση βασισµένη σε
πειραµατική µελέτη, η ΙΤ γίνεται αποδεκτή.
Όσον αφορά στο δείκτη δραστικότητας και στη σταθερότητα όγκου και στο χρόνο πήξης
προτείνονται στο σχέδιο αυτό εκτός των standard µιγµάτων βάσει ΕΝ 196-1
τσιµέντο/τέφρα = 75/25 και ο έλεγχος αποδοχής σε µίγµατα τσιµέντου /τεφρα 50/50 για
επιπλέον ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο το βέλτιστο ποσοστό καθορίζεται περισσότερο µε
κριτήρια επιτελεστικότητας και είναι πιο κοντά στην πραγµατική κατάσταση.
4 ΣΥΝΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Αναφέρονται τα σχετικά Ευρωπαϊκά και ASTM πρότυπα. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν
επίσης τα σχετικά Καναδικά και Ισπανικά πρότυπα. Οι σχετικές Ισπανικές προδιαγραφές

αναφέρονται επειδή είναι το πρώτο εθνικό πρότυπο ευρωπαϊκής χώρας που αφορά
ασβεστούχες τέφρες (UNE 83420) και είναι εν ισχύει. Επισηµαίνεται ότι: το πρότυπο EN
451-2 που συνοδεύει το ΕΝ 450-1 δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση των
ασβεστούχων τεφρών. Τα Καναδικά πρότυπα εµφανίζουν την µεγαλύτερη
προσαρµοστικότητα στις ιδιαιτερότητες των ΙΤ ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατό
µεγαλύτερη αξιοποίηση των ιδιοτήτων των ΙΤ.
EN 450-1
2003
EN 196-1:
1994
EN 196-2:
1994
EN 196-3:
1994
EN 196-6:
1989
EN 196-7:
1989
EN 196-21
1989
EN 197-1:/ELOT 197
2000
EN 206-1:
2000
EN 451-1:
2000
EN 451-2:
1994
ASTM D6316-00
ASTM D 3682-01
ASTM D5016-98
ASTM E1868-02
ASTM E473-00
ASTM E1953-02
ASTM E1131-98
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Methods of testing cementDetermination of strength
Methods of testing cementChemical analysis of cement
Methods of testing cementDetermination of setting time and soundness
Methods of testing cementDetermination of fineness
Methods of testing cementMethods of taking and preparing samples of
cement
Methods of testing cementDetermination of chloride, carbon dioxide and
alkali content of cement
Cement –Part 1: Composition, specification and
conformity criteria for common cements
Concrete – Part 1: Specification, production,
performance and conformity
Methods of testing fly ashPart 1: Determination of free calcium oxide content
Methods of testing fly ashPart 2: Determination of fineness by wet sieving
Standard test method for determination of total
combustible and carbonate carbon in solid residues
from coal and coke.
Standard test method for major and minor elements
in coal and coke ash by Atomic Absorption
Standard test method for sulfur in ash from coal,
coke and residues from coal combustion using high
temperature tube furnace combustion method with
infrared absorption.
Standard test method for loss-on-drying by thermoGravimetry.
Standard terminology relating to thermal analysis
Standard practice for description of thermal
analysis apparatus.
Standard test method for compositional analysis by

ASTM E1142-97
ASTM E886-94
ASTM 885-98(reapproved 96)
ASTM D1193

thermogravimetry.
Standard terminology relating to thermophysical
properties
Standard practics for dissolution of refuse-derived
fyel ash samples for analyses of metals
Standard test method for Analyses of Metals in
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Spectroscopy
Specification for Reagent Water
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