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Ομάδα Εργασίας

•

~ικόλαος Κοϊμτσίδης, Π.Μ., Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔ:\1, Συντονιστή.;

•

Ιωάννα

Παπαγιάννη, ΠΜ και ΧΜ, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Επιστημο"ικ1Ί

υπεύθυνη Ο.Ε.

•

Σταμάτης Τσίμας, ΧΜ, Καθηγητής ΕΜΠ, Υπεύθυνος Γραμματειακής

υποστήριξης

•

Γεώργιος Μπατής, ΧΜ, Καθηγητής ΕΜΠ,

•

Αγγελική Πιτσιλίδου Μουτσάτσου, ΧΜ, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε'ΙΠ

•

Δημήτριος Παπαδολιόπουλος, Χημικός, Εκπρόσωπος ΥΠ ΕΧΩ.lΕ-ΓΓ.lE

•

Θεόδωρος Πάνου, ΑΜ, Εκπρόσωπος Ε.\ΟΤ

•

Σωκράτης Ίτσκος, Δρ. Χ.Μ., Εκπρόσωπος ΔΕΗ

•

Κωνσταντίνος Γεωργίου, Π.Μ Εκπρόσωπος ΣΕΒΕΣ

•

Ιωάννης Μαρίνος, Χ.Μ, Εκπρόσωπος ΑΓΕΤ Ηρακλής

•

Δημήτριος Τσαματσούλης, Δρ. Χ.'1, Εκπρόσωπος ΧΑ.\ ΥΨ

•

Εμμανουήλ Χανιωτάκης, Δρ ΧΜ, Εκπρόσωπος ΤΙΤΑ~ ΑΕ

ΚΟΖΑΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
Ως Π ρόεδρος της Διο ικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας με περηφάνια και συγκίνηση

ευχάρ ιστη Οέση να προλογίσω, εκ μέρους της Διοίκησης και των

μαζί είμαι στην

1500

μηχανικών της

περιφέρειάς μας, το Σχέδιο που κρατάτε στα χέρια σας, το Σχέδιο

Εθνικών

Προδιαγραφών για την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας.
Ο ι λόγο ι είναι πολλοί :
-Το Σχέδιο αποτελεί ένα βήμα

-

τομή , ένα βήμα που οδηγεί από την έρευνα στην

ανάπτυξη, μιας μακρόχρονη ς προσπάθειας για την αξιοποίηση και μετατροπή της
τέφρας από παραπροϊόν καύσης του λιγνίτη και μόνιμο ρύπο σε παραγωγικό πλούτο
της περιοχής.

-Αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα δίνουν
πρωτοβουλίες που μεθοδ ικά εξασφαλίζουν την κοινωνική συναίνεση, με σεβασμό,
αναγνώριση και εμπιστοσύνη στο ξεχωριστό ρόλο του κάθε φορέα, και συνδυάζονται
με

αποφασιστικότητα, γνώση και εργατικότητα.

-Αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη του ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
ως

Τεχνικού

Συμβούλου

της

Πολιτείας

τόσο

στην

Περιφέρειά

μας

όσο

και

πανελλαδικά.

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας από μια εικοσαετία πριν εκφράσει και επισημάνει τη
θέση πως η ιπτάμενη τέφρα μπορεί να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της
περιοχής μας, παρακολουΟούσε, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις προσπάθειες
αξιοποίη σης του υλικού, συμπερ ιλαμβάνοντας ταυτόχρονα την θέση του γ ια ανάγκη
αξιοποίησης της τέφρας σε όλες τις προτάσεις του γ ια το αναπτυξιακό μέλλον της
περ ιοχής.

Στις

7 fουλίου 2002 πραγματοποίησε στην Κοζάνη με επιτυχία την l η ημερίδα για τη

χρη σιμοποίηση της ιπτάμενης τέφρας σε προϊόντα σκυροδέματος,

με στόχο την

αποτελεσματική προώθηση αξιοποίησης της τέφρας με την σύνταξη Σχεδίου Εθνικών
Προδιαγραφών. Ομόφωνο συμπέρασμα την ημερίδας ήταν ότι η

επιστημονική

τεκμη ρίωση σε επίπεδο έρευνας αλλά και πρακτικής εφαρμογής, γ ια τη χρήση τη ς
ιπτάμενης τέφρας στη ν παραγωγή τσ ιμεvτοπροϊόντων και αόπλων κατασκευών
σκυροδέματος, είναι πλήρης και ότι μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε στη
σύνταξη Σχεδίου Εθνικών Προδιαγραφών που αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο
βήμα για την αξιοποίησή τη ς.
Σε υλοποίηση των συμπερασμάτων της ημερ ίδας μετά από αίτημα της Δ.Ε. του
Τμήματος συγκροτήθηκε από το Τ.Ε. Ε. Επιστημονική Επιτροπή γ ια τη σύνταξη
Σχεδίου Π ροδ ιαγραφών για την χρήση της ιπτάμενης τέφρας αποτελούμενη από
έγκριτους ακαδημαϊκούς επ ιστήμονες και όχι μόνο .

-

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιστημονικής Επιτροπής το Τ.Ε.Ε.Π.Δ.Μ.

πραγματοποίησε στις

1Ο Οκτωβρ ίου 2003 τη 2η ημερίδα, η οποία σηματοδότησε την

έναρξη δ ιαλόγου όλων των ενδιαφερό μενων και χρηστών σχετικά με το Σχέδιο
Προδ ιαγραφών.
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Στη συνέχεια στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας

μεταξύ Τ.Ε.Ε ./Τ.Δ.Μ.

και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογική ς Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Τεχνολογίας
και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων στα πλαίσια δράσης που υλοποιεί το τελευταίο
μέσω του προγράμματος Κ

Clusters

συγκροτήθηκε

διευρυμένη

προηγούμενη ς

Ομάδας

Ανάπτυξη νέων προϊόντων με τη χρήση τέφρας,

Ομάδας

Εργασίας

Εργασίας

και

αποτελούμενη

εκπροσώπους

μέλη

της

τσιμεντοβιομηχανιών

και

εμπλεκόμενων φορέων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , ΕΛΟΤ. ΔΕΗ κλπ)

από

με αντικείμενο

τη

συλλογή και αξιολόγηση των σχολίων των φορέων, ανάλυση των απαντήσεων τους
και διαμόρφωση του παρόντος τελικού σχεδίου προδιαγραφών.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:

Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας γ ια τις πολλές επίπονες ώρες πνευματικής εργασίας
που με μεράκι δ ιέθεσαν.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που ση1ριξε θερμά, αμέριστα και έμπρακτα την
όλη

προσπάθεια

χρηματοδοτώντας

και

πρωτοβουλία

ανάμεσα

στα

του

άλλα

την

Περιφερειακού
πρώτη

Ομάδα

μας
Εργασίας

Τμήματος
για

την

προετοιμασία του Σχεδίου.

Την Περιφέρε ια Δυτική ς Μακεδονίας που επέλεξε και ενέταξε στο πρόγραμμα

K_ Clusters -Ανάπτυξη

της Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων, που αναγνωρίζοντας την εμπειρία

και τη γνώση και την ετοιμότητα του φορέα μας, μας ε μπιστεύθηκε την υλοποίηση
του

Σχεδίου

προγράμματος

με

την

υπογραφή

πρωτοκόλλου

K_ Clusters -Ανάπτυξη

συνεργασίας

στα

πλαίσια

του

της Καινοτομίας στη ΔυτιΚΊ1 Μακεδονία.

Τέλος όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια μας συμβάλλοντας με τον τρόπο του ο
καθένας στην επιτυχή έ κβασή τη ς.
Εύχομαι και ελπίζω η όλη αυτή προσπάθεια να στηριχθεί και να προωθηθεί με τον
ίδιο ζήλο από όλους τους αρμόδιους φορείς, πολιτικά πρόσωπα και αρχές για την
θεσμοθέτηση του Σχεδίου από την Πολιτεία
πράξη

σε επίπεδο παραγωγής

και την

,

την υλοποίηση και εφαρμογ11 του στην

απαραίτητη

διαφήμιση ,

προώθηση του προϊόντος στην αγορ ά.

Για τη Δ.Ε.

του Τ. Ε .Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδ ρος

Ν ίκος Κοϊμτσίδης

Πολιτικός Μηχανικός
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προβολή

και

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ

Η αναγκαιότητα της σύστασης εθνικού πλα ισίου κανονισμών ή διατάξεων για τη
χρήση των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών σε σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος
προκύπτε ι από τα παρακάτω δεδομένα:
Έχε ι συσσωρευτεί ερευνητική εμπε ιρία μισού αιώνα από τη χρ11ση των

Ελλην ικών

τεφρών

στο

σκυρόδεμα.

Βλέπε

σχετική

βιβλιογραφία

παραρτήματος Α.
Έχει κατασκευασθεί και λε ιτουργε ί περίπου μία πενταετία το Φ ράγμα της
Πλατανόβρυσης με κυλινδρούμενο σκυρόδεμα στο οποίο η συνδετική κονία
αποτελούνταν από

80%

κατεργασμένη ιπτάμενη τέφ ρα Πτολεμαίδας και

20%

Portland f45
Έχουν

γίνει

αρκετές

επιτυχείς

πιλοτικές

εφαρμογές

όπως

κατασκευή

οδοστρω μάτων και προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος
Υπάρχει (από επένδυση που έγ ινε στη διάρκεια κατασκευής φράγματος
Πλατανόβρυσης)

υποδομή

(συγ κρότημα

άλεσης

και

επεξεργασίας

-

εργαστ~1ρια και σύστη μα ελέγχου ποιότητας) γ ια την παραγωγή ιπτάμενων
τεφρών που είναι δυνατό να εμπίπτουν σε όρια (προδιαγραφές)
Έχει γ ίνε ι στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Βιομηχαν ίας και ανέλαβε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογ ική ς
Ανάπτυξης

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

/

(ΕΚΕΤΑ/ 1.Τ.Ε.ΣΚ.) η προαπαιτούμενη πειραματική εργασία τύπου

robin test που
Υπάρχε ι

round

μπορεί να αξιοποιηθε ί γ ια τη σύσταση προδ ιαγραφών.

Μελέτη

Επεξεργασίας

Σκοπιμότητας

Ιπτάμενης

Τέφρας

Βιωσιμότητας
(Σεπτέμβριος

του

1998)

Εργοστασίου

ΑΝΚΟ,

ΚΤΕΣΚ,

ΙΝΤΕΛΕΚ ΜΕΛΕΤ ΗΤ!ΚΗ Α.Ε .
Εδώ και είκοσι χρόνια, οι ιπτάμενες τέφρες προστίθενται

άλεση στο τσιμέντο

Portland

για την παραγωγή

προσθήκη αυτή προβλεπόταν με το ΠΔ του
τσιμέντο και βεβαίως προβλέπεται από

τις αρχές του

2002

κατά την τελική

blended type

1980

τσιμέντων. Η

που αναφερόταν στο

το πρότυπο ΕΝ

J 97- 1, το οποίο από

ισχύει στην Ελλάδα

Υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέ ρον για την αξιοποίηση της τέφρας στη δό μηση
από χρήστες / κατασκευαστές δομικών έργων και προϊόντων σκυροδέματος
Υπάρχε ι η συγκυρία της κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα
(έργα οδοποιίας και παράλληλα έργα) στα επόμενα χρόνια
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Η χρή ση των ιπτάμενων τεφρών στο

δομικό τομέα κάτω από εθνικές

προδιαγραφές αποφέρει οικονομία και ενισχύει την πολιτική περιβαλλοντικής
μέριμνας που υπαγορεύεται
ανάπτυξης

από τις αρχές τη ς αειφόρου και βιώσιμης

(sustainable deνelopment).

Το παρόν σχέδιο έχει συνταχθεί από Δ ιευρυμένη Ομάδα Εργασίας που συνέστησε το
ΤΕΕ ΙΤΔΜ μετά από την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας τον Απρίλιο του

2004

μεταξύ του ΕΚΕΤΝΙΤΕΣΚ και του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στα πλαίσια του επιχορηγούμενου
από την Περ ιφέρε ια προγράμματος "Κnowledge

Clusters στη

Δυτική Μακεδονία" και

ειδικότερα της δράσης «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων με τη χρήση της τέφρας γ ια την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» που υλοποιεί το ΕΚΕΤ ΝΙΤΕΣΚ.
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:

•

Νικόλαο Κοϊμτσίδη , Π.Μ., Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΔΜ, Συντονιστή

•

Ιωάννα

Παπαγιάννη, ΠΜ και ΧΜ, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Επιστημονική

υπεύθυνη Ο.Ε.

•

Σταμάτη

Τσίμα,

ΧΜ,

Καθηγητή

ΕΜΠ,

Υπεύθυνο

Γραμματειακής

υποστήριξης

•

Γεώργιο Μπατή, ΧΜ, Καθηγητή ΕΜΠ,

•

Αγγελική Πιτσιλίδου Μουτσάτσου, ΧΜ, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

•

Δημήτριο Παπαδολιόπουλο, Χημικό, εκπρόσωπο ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ

•

Θεόδωρο Πάνου, ΑΜ, εκπρόσωπο ΕΛΟΤ

•

Σωκράτη Ίτσκο, Δ ρ. Χ.Μ., εκπρόσωπο ΔΕΗ

•

Κωνσταντίνο Γεωργίο·υ, Π.Μ εκπρόσωπο ΣΕΒΕΣ

•

Ιωάννη Μαρίνο, Χ.Μ , εκπρόσωπο ΑΓΕΤ Ηρακλής

•

Δημήτριο Τσαματσούλη, Δρ. Χ.Μ εκπρόσωπο ΧΑΛ ΥΨ ΑΕ

•

Εμμανουήλ Χανιωτάκη, Δρ ΧΜ εκπρόσωπο ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Η ως άνω ΟΕ μελέτησε, συζήτησε και τροποποίησε το έργο προηγούμενης ομάδας
εργασίας

με

τίτλο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ

«ΠΡΟΤ ΑΣΗ
ΤΗ

ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ

ΤΕΦΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» Η πρώτη αυτή ομάδα
συστήθη κε από το ΤΕΕ (απόφαση σύστασης Γ/ 1129/2002) και αποτελείτο από τους

•

Ν. Κοιμτσίδη, Π.Μ. , Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΔΜ, Συντονιστή
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•

Ιωάννα

Παπαγιάννη, ΠΜ και ΧΜ, Καθηγήτρια ΑΠΘ ως Επιστημον ική

Υπεύθυνο

•

Σταμάτη Τσίμα, ΧΜ , Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ ως Υπεύθυνο Γραμματειακής
Υποστήριξης

και μέλη τους

•

Γεώργιο Μπατή, ΧΜ, Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ

•

Ευάγγελο Παπαδάκη , Δρ. ΧΜ

•

Αντώνιο Σακελλαρίου, Δρ. ΠΜ.

Η Ομάδα αυτή πλαισιώθηκε από τις Δ. Γεωργιλάκη ΧΜ και Α. Μουτσάτσου , ΧΜ,
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ με ειδ ικό αντικείμενο την προσαρμογή των χημικών
απαιτήσεων των υψηλού ασβεστίου τεφρών, στα υπάρχοντα σχετικά Πρότυπα.
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Πεδίο εφαρμογής
Λόγω της μη επαρκούς εμπε ιρίας στον Ελληνικό χώρο σε έργα με χρήση της τέφρας

με υψηλή

περιεκτικότητα σε ασβέστιο

(ασβεστούχος τέφρα)

στο

σκυρόδεμα,

εκτιμάται ότι απαιτείται ένας χρόνος εξοικείωσης του τεχνικού κόσμου με την χρήση
της ιπτάμενης τέφρας ως δομικής κονίας για την παραγωγή σκυροδέματος. Με το
δεδομένο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως, οι τύποι της τέφρας που

προδιαγράφονται στο παρόν σχέδιο εθνικών προδιαγραφών, χρησιμοποιηθούν κατά
την πρώτη χρονική περίοδο ( έως δέκα χρόνια) ισχύος του προτύπου σε εφαρμογές
άοπλου σκυροδέματος καθώς επίσης σε κονιάματα και ενέματα.
Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρμογές στις οποίες Οα εύρ ισκαν άμεση εφαρμογή οι
Ελληνικές τέφρες εφόσον καλύπτονται από το παρόν σχέδιο εθνικών προδιαγραφών.

•

Σκυροδέματα μαζικών κατασκευών π.χ. φράγματα, μπλόκια, τοίχοι βαρύτητας

•

Σκυροδέματα οδοστρωμάτων ή δαπέδων

•

Στοιχεία σκυροδέματος όπως

New Jersey,

τριγωνικές τάφροι ή άλλα σχετικά

στοιχεία που απαιτούνται στην οδοποιία

•

Προκατασκευασμένα

προϊόντα

σκυροδέματος

όπως

κυβόλιθοι.

Πλάκες

διάστρωσης, τσιμεντόλιθοι, άοπλοι σωλήνες, στύλοι περίφραξη ς, γλάστρες
καθώς και άλλα παρεμφερή προϊόντα

•

Εκτοξευόμενα σκυροδέματα για την στήριξη πρανών.

•

Στηρίξε ις αναχωμάτων με διάφορες τεχνικές

•

Διαφραγματικοί τύποι ή

κατασκευές πασάλων

βελτίωση ιδιοτήτων εδάφους.
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με χρήση

ενεμάτων γ ια

Ο

Εισαγωγή

/ Introduction

Γενικά

Ο τρόπος με τον οποίο τα πρόσθετα υλικά

χρησιμοποιούνται

(mineral additions)*

στο σκυρόδεμα (χυτό ή προκατασκευασμένο) καθώς και στα κονιάματα και ενέματα

σε συνδυασμό

/ συνεργασία με το τσιμέντο Portland προσδιορίζεται από τα

αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για το σκυρόδεμα το Ευρωπαϊκό πρότυπο είναι το ΕΝ

206-1 (2000) Concrete-Part 1.

Specification, Performance Production and Conformity.

Ειδικότερα, η ποσότητα των

προσθέτων που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα, η
προϋποθέσεις

και τα

όρια

αντικατάστασης

αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

του

μέθοδος υπολογισμού, οι

τσιμέντου

από

τα

πρόσθcτα,

206-1 , παρ. 5.2.5.

Η καταλληλότητα των προσθέτων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΝ

1,

206-

πρέπει να πιστοπο ιείται με τη συμμόρφωση των πρόσθετων υλικών στις διατάξεις

είτε Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (EuΙΌpean

Technical

Approνal) είτε Σχετικού

εθνικού προτύπου για τη ν εθνική εφαρμογή
Οι ιπτάμενες τέφρες διακρίνονται ανάλογα με τη σύστασή τους σε πυριτικές
ποζολανικές ιδ ιότητες
(πλούσιες σε άσβεστο

- low calcium fly asl1)

(

με

και ασβεστοπυριτικές και ασβεστούχες

- hi gl1 tly ash or calcareous fly ash)

με ποζολανικές ή/και

υδραυλικές ιδιότητες.

Οι Ελληνικές ιπτάμενες τέφρες ανήκουν στην κατηγορία των ασβεστοπυριτικών και
πλούσ ιων σε άσβεστο τεφρών.

Η

καταλληλότητα των

πυριτικών

ιπτάμενων τεφρών για τη

χρ1Ίση

τους

στο

σκυρόδεμα προσδιορίζεται στο πλαίσιο του ΕΝ 206-1 από το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ

450-1 (2000)

Για τις ασβεστούχες τέφρες δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό πρότυπο και η δυνατότητα
χρησιμοποίησής τους μπορε ί να διασφαλισθεί μόνο βάσει εθνικού σχετικού προτύπου
που θα προσαρμόζεται Ι εντάσσεται στο ΕΝ

206- 1.

Οι ιπτάμενες τέφρες που

προδιαγράφονται (όπως και στην περίπτωση των πυριτικών ιπτάμενων τεφρών (ΕΝ

450-1) μπορε ί να έχουν υποστε ί κατεργασία (processing) όπως επιλεκτική συλλογή,
ομογενοποίηση , άλεση, ή μείωση του ποσοστού ελευθέρας ασβέστου

ή

άλλη

κατεργασία προς βελτίωση των ιδιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των υλικών.

*

ΙΙρόσΟετα υλικά (κατά Ε

206-1 § J. 1.2.3)

Υλικά λεπτού καταμερι σμ ού που χρησιμοποιού\ται στο σκυρόδεμα. για τη βr.λτiωση ορ ισμέ\•ων ιδι οτήτων ή Π]\'
επίτευξη ειδικών χαρακτηριστικώ ν. Διακρίνονται δύο τύποι ανόργανων πρόσΟετων:
τα σχεδόν ανι:νι: ργά πρόσθετα (τύπου

1)

τα με ποζολανικά ιi με λανθάνοντα 11011αuλικά χαρακη1111στικά
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( τiJΠO\J Ι!)

Οι Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες (ΕΙΤ)
Αποτελούν παραπροϊόν των Α τμοη λεκτρικών σταθμών τη ς ΔΕΗ που βρίσκονται
στην

περιοχή

λεκανοπεδίου

Πτολε μαϊδας

και

στην

περιοχή

Μεγαλόπολης.

Συλλέγονται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα των σταθμών . Η κύρια καύσιμος ύλη είναι
τα λιγνιτικά κο ιτάσματα της κάθε περιοχής αντίστοιχα. Οι ΙΤ είναι ασβεστο

-

αργιλλοπυριτικής σύσταση ς κονίες με ποζολαν ικές ή και υδραυλικές ιδ ιότητες. Το

76%

των ΙΤ παράγονται στην Πτολεμαϊδα ενώ το άλλο

24%

στην Μεγαλόπολη. Η

ετήσια παραγωγή των Ελληνικών ΙΤ κυμαίνεται περί τους 1 1Χ10 6 τόνους. Κύρια
χαρακτηριστικά των τεφρών είναι:
Η ανομοιογένεια ή οι διακυμάνσεις στη

σύσταση

που οφείλονται στην

ποιότητα του λιγνίτη τροφοδοσ ίας και στις συνθήκες και δ ιαδ ικασίες καύσης
τ ου

Η σχετική υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Η περιεκτικότη τα σε
ΙΤ Πτολεμαϊδας ε ίνα ι πάνω από

20%

ενώ της Μεγαλόπολης γύρω στο

CaO

της

10-15%

Η κατά περ ιόδους υψη λή περ ιεκτικότητα σε θειικά πάνω από τα επιτρεπόμενα

όρια

των

υπαρχόντων

κανονισμών

για

υλικά

που

προστίθενται

στο

τσιμέντο/σκυρόδεμα

Η λεπτότητα των ΙΤ που κυμαίνετα ι μεταξύ

45-60%

συγκρατούμενο ποσοστό

στο κόσκινο 45μιη

Με βάση την κτηθείσα εμπειρία συν ιστάται η ιπτάμενη τέφρα να χρησιμοποιείται

σε οπλισμένα σκυρ/τα, ως υποκατάστατο του τσιμέντου σε ποσοστό
τσιμέντου

Portland

Portland

όσον

χαρακτηριστικά

τα

του

ενώ γ ια άοπλα σκυροδέματα η ΙΤ μπορεί να αντικαταστήσει

μεγαλύτερα ποσοστά τσιμέντου
αφορά

<40%

μηχανικά

ανάλογα με τις απαιτήσεις του σκυρ/τος

προδιαγράφονται στο έργο.
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και

την

ανθεκτικότητα

που

1.

Αντικείμενο

/Scope

Με αυτό το σχέδιο προτύπου προδιαγράφονται οι απαιτήσεις ή τα όρια που
πρέπει να πληρούνται από τις ασβεστούχες ελληνικές τέφρες γ ια τη χρήση τους
ως ποζολανικά πρόσθετα με υδραυλικές ιδιότητες τύπου ΙΙ (κατά ΕΝ

§3. 1.23

και

5.2.5)

σε σκυρόδεμα (χυτό ή προκατασκευασμένο) καθώς επίσης και

σε κονιάματα (ΕΝ

998- 1)

με ότι ορίζει το ΕΝ

206-1. Το

Portland

206-1 , 2000

σε συνεργασία με τσιμέντο

Portland CEM

ποσό προσθήκης ή αντικατάστασης του τσιμέντου

καθορίζεται βάσει των μεθόδων k-νa\ue ή equiνalent

προδιαγράφονται στο ΕΝ

Ι σύμφωνα

206-1, §5 .2.5,

performance

που

ή, σε ειδικά σκυροδέματα, βάσει ειδ ική ς

τεχνικής προδιαγραφής που να έχει συνταχθεί μετά από πειραματική μελέτη και
να

έχει

γίνε ι

διαδ ικασία

αποδεκτή

παραγωγής,

από

αρμόδιο

εφαρ μογή ς,

φορέα

αξιολόγησης.

συντήρησης των

Σχετικά

με

τη

σκυροδεμάτων

με

rT

ακολουθούνται οι κατά περ ίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές.
Πεδ ίο εφαρμογής αποτελούν οι κατασκευές με φέρον σκυρόδεμα ή και προϊόντα
σκυρ/τος

στα

οποία

η

αντικατάσταση

του

τσιμέντου

Portland

αποφέρει

οικονομικά και τεχνικά οφέλη.
Η ταυτόχρονη προσθήκη ΙΤ και άλλων πρόσθετων υλικών στο σκυρόδεμα με
τσιμέντο

Portland

δεν

αποκλείεται

κανονισμού αυτού.

11

αλλά

δεν

αποτελεί

αντικείμενο

του

2.

Συνισχύοντα Πρότυπα

Normative References
Αναφέρονται τα σχετικά Ευρωπαϊκά και

ASTM

πρότυπα.

Στην βιβλιογραφία

υπάρχουν επίσης τα σχετικά Καναδικά και Ι σπανικά πρότυπα. Οι σχετικές
Ι σπανικές προδιαγραφές αναφέρονται επε ιδ1i είναι το πρώτο εθνικό πρότυπο
ευρωπαϊκή ς χώρας που αφορά ασβεστούχες τέφρες
ισχύει. Επισημαίνεται ότι: το πρότυπο ΕΝ

451-2

(UNE 83420)

και είναι εν

που συνοδεύει το ΕΝ

450-1

δεν

μπορεί να εφαρ μοστεί 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 .

2.1

Εθνικά πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ

450-1

ΕΛΟΤ ΕΝ

196-1:

ΕΛΟΤ ΕΝ

196-2:

ΕΛΟΤ ΕΝ

196-3:

ΕΛΟΤ ΕΝ

196-6:

ΕΛΟΤ ΕΝ

196-7:

ΕΛΟΤ ΕΝ

196-2 1

Fly ash for concretc - Part 1 : Dcfinition,
speciti cations and conforrnity cri ιeria
Methods of testing cementDctcrιη ination of strength
Methods of testing cementChem ica l analys is of cement
Methods of testing ceωentDetcι·mination of setting time and soundness
Meιhods of testing cen1entDctcrmination of fincness
Metl1ods of testing cementMethods of taking and preparing saιηp l es of
ce menι

ΕΛΟ'f

197- 1

ΕΛΟΤ ΕΝ

206- 1:

ΕΛΟΤ ΕΝ

45 1- 1:

ΕΛΟΤ ΕΝ

451-2:

2.2

Methods of testing cementDetcrιηinati on of chloride, carbon diox ide and
alka li content of ccment
Ccmc11t - Part 1: Composition, spcci ficatioι1 and
co11foιη1it y criteria for common cements
Concrctc - Part 1: Specification, production,
perforn1ance and conformi ty
Mctl1ods of testing fl y ashPart 1: Dctermination of free calcium oxide content
Mctl1od of testing fly ashPart 2: Dctermination of fineness by wet sicvίng

Άλλα σχετικά πρότυπα

ASTM D63 16-00

ASTM D 3682-0 1

Standard test metl1od for deterιηination of total
co mbus ιibl e and carbonate carbon in solid Γcs idu es
frοιη coal and coke.
Standa ι·d tcst mcthod for major and mi110.- c lcments
in coa l and coke as\1 by Αtοιηίc Absorption
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ASTM D501 6-98

ASTM

Ε 1868-02

ASTM
ASTM

Ε473-ΟΟ

ASTM

ΕΙ

13 1-98

ASTM

ΕΙ

142-97

ASTM

Ε886-94

Ε 1953-02

ASTM 885-98(rcapproved 96)

ASTM DI 193

Standard test rncthod for sulfur ί η ash frorn coa\,
coke and residues frorn coal cornbustion using high
ternperature tιιbc furnace combust ion ιη ethod with
infrared absorptίon.
Standard test rnethod for \oss-on-dryi ng by thermoGravimetry.
Standard terminology relating to thermal analysis
Standard practice for description of thermal
analysis apparatus.
Standard test metl1od for compositional analysis by
thermogravimetry.
Standard terminology relatίng to thermo physica\
properties
Standard practices for dissoluti on of refuse-derived
fιιel ash sampl cs for analyses of ιηcta l s
Standard test n1ctl1od for Analyscs of Metals ίη
refuse-derivcd fu el by Atomic Absorption
Spectroscopy
Specification for Reagent Water

CAN / CSA

Α23.5-Μ86

Supplementary Connecting Materials

ACI 226 3R

89

Use of fly ash

ίη

concrete

UNE 83420 ( 5/ 3/91) (Spain)

Concrete Additions, fl y ashes, spec ifι catίons for fly
ashes wίth a CaO Content ίη excess of 10%

ASTM C 3 l l -02

Standard test methods for sampl ing and testing fly
asl1 or natιιra l pozzolan for use as ιηin e ra l
adιηi x ture ίη Portland cement concrete

ASTM C 6 l 8-03

Standard Specificatίon for coal tly ash and raw or
calcined natural pozzolan for use as mineral
ad ιηί xture ίη Portland cement concrcte
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3.

Ορισμοί /

Definitions

Για τους σκοπούς αυτής της προδιαγραφής ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί. Οι τιμές
που

εμφανίζονται

στους

ορισμούς

δεν

αποτελούν

κριτήρια

αξιολόγησης

συμμόρφωσης.

3.1 προσθήκη

τύπου

11

Λεπτόκοκκο ανόργανο, ποζολαν ικό 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

3.2 Ιπτάμενη

206- 1)

τέφρα

Η ιπτάμενη τέφρα είναι λεπτόκοκκο υλικό αποτελούμενο από κυρίως σφαιρικά,
υαλώδη σωματίδια, προερχόμενα από την καύση

κονιορτοποιημένου

άνθρακα.

Μπορεί να είναι πυριτικής ή ασβεστολιθικής προέλευσης. Η πρώτη έχει ποζολανικές
ιδιότητες ενώ η δεύτερη μπορεί να έχε ι και υδραυλικές ιδ ιότητες .. Η ιπτάμενη τέφρα
λαμβάνεται με την ηλεκτροστατική ή μηχανική απομάκρυνση τεφρωδών σωματιδίων

από τους καπναγωγούς κλιβάνων που χρησιμοποιούν για την καύση κονιοποιημένο
άνθρακα.

3.2.1.

Ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα

Η ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα είναι λεπτή κόνις με υδραυλικές ή/και ποζολανικές

ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως από δραστικό
υπόλοιπο περιέχει

Fe20 3 και

αυτή ορίζεται στο ΕΝ

3.2.2

CaO,

δραστικό

Si0 2

και

άλλες ενώσεις. Η περιεκτικότητα δραστικού

197- 1, πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%

Α\ 2 0 3 . Το

Si0 2. όπως

κ.β.

Ακατέργαστη Ιπτάμενη Τέφρα

Είναι η ιπτάμενη τέφρα που διατίθεται όπως συλλέγεται ή μετά από στοιχειώδη
ομογενοποίηση επιλεκτικά συλλεγό μενου υλικού.

3.2.3

Κατεργασμένη Ιπτάμενη Τέφρα

Είναι η ιπτάμενη τέφρα η οποία, μετά την (επιλεκτική ή μη) συλλογή της, αλέθεται

και ενδεχομένως παράλληλα με την άλεση της, ενυδατούται μερικώς εντός του
μύλου.
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3.3

Τσιμέντο δοκιμών

Το τσιμέντο δοκιμών είναι τσιμέντο

11

Portl and

τύπου

CEM l,

μεγαλύτερη ς, που να πληροί την προδιαγραφή ΕΝ

κατηγορίας αντοχής

197- 1,

42,5

θα χρησιμοποιείτα ι για

την πραγματοποίηση των απαραίτητων δοκιμών που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση
ή μη με τις απαιτή σεις των

5.3.2

και

5.3.3 παρακάτω.

Το τσιμέντο της δοκιμή ς επιλέγεται από τον παραγωγό της ιπτάμενης τέφρας και
περ ιγράφεται αναλυτικότερα από τη λεπτότητα και την περ ιεκτικότητά του σε
και αλκάλια ως εξής:

(tricalcium aluminate)

Λεπτότητα (B laine) : Τουλάχιστον 300 m2/kg.
Αργιλικό τριασβέστιο
Αλκάλια

(Na20

(C3A): 6%

ισοδ.):

0,5%

έως

έως

12%

l ,2%

3.4 πυκνότητα σωματιδίων
Μέση πυκνότητα σωματιδίων ιπτάμενης τέφρας, συμπεριλαμβανομένων των κενών
εντός των σωματιδ ίων.

3.5

δείκτης δραστικότητας

Ποσοστό

(%)

τη ς θλιπτικής αντοχής τυπικών πρισματικών δοκιμίων κονιαμάτων

κατασκευασμένων με το

75%

του τσιμέντου δοκιμής και

25%

ιπτάμενη τέφρα κ.β. ,

προς τη θλιπτιΚ11 αντοχή τυπικών πρισματικών κονιαμάτων κατασκευασμένων με το

100% του τσιμέντου

δοκιμής, δοκιμασμένων στην ίδ ια ηλικία (κατά ΕΝ

196-1).

3.6 αυτοέλεγχος
Συνεχής στατιστικός έλεγχος πο ιότητας της ιπτάμενη ς τέφρας βασισμένος στη δοκιμή

δειγμάτων που λαμβάνονται από τον παραγωγό ή τον εκπρόσωπό του σε σημείο /α
πώλησης από την εγκατάσταση παραγωγής ιπτάμενης τέφρας.

3.7 περίοδος ελέγχου
Η περίοδος παραγωγής και δ ιάθεσης που επιλέγετα ι για την αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων του αυτοελέγχου .

3.8 χαρακτηριστική

τιμή

Τιμή συγκεκρ ιμένη ς ιδιότητας εκτός της οποίας βρίσκεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό

-το εκατοστημόριο Pk- από όλο το πλή θος τιμών.
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3.9 προδιαγραφόμενη

χαρακτηριστική τιμή

Χαρακτηριστική τιμή μιας χημικής ή φυσικής ιδιότητας η οποία σε περίπτωση

ανώτατου ορίου δεν πρέπε ι να υπερβληΟεί και στην περίπτωση κατώτατου ορίου
πρέπει, τουλάχιστον, να επιτευχθεί.

3.1 Ο

οριακή τιμή μεμονωμένου αποτελέσματος

Τιμή μιας μηχανικής, χημικής ή φυσικής ιδιότητας η οποία -για οποιοδ1Ίποτε

μεμονωμένο αποτέλεσμα δοκιμής- δεν πρέπει να υπερβληθεί σε περίπτωση ανώτατου
ορίου ενώ στην περίπτωση κατώτατου ορίου πρέπει, τουλάχιστον, να επιτευχθεί.

3.11

επιτρεπόμενη πιθανότητα αποδοχής

CR

Για δοσμένο σχέδιο δειγματοληψίας, η επιτρεπόμενη πιθανότητα αποδοχής μιας
ιπτάμενης τέφρας με

μια χαρακτηριστική τιμή

έξω

από την προδιαγραφόμενη

χαρακτηριστική τιμή.

3.12

σχέδιο δειγματοληψίας

Συγκεκρ ιμένο σχέδιο που καθορίζει το/τα (στατιστικά) μέγεθος/μεγέθη δειγμάτων
που Οα χρησιμοποιηθούν, το εκατοστημόριο
αποδοχής

3. ι 3

Pk, και την επιτρεπόμενη πιΟανότητα

CR.

στιγμιαίο δείγμα

Δείγμα ληφθέν σε συγκεκριμένο χρόνο και μέρος, γ ια τις ζητούμενες δοκιμές.
Μπορεί να ληφθεί συνδυάζοντας μία
συνεχείς παρτίδες (κατά ΕΝ

11

παραπάνω δ ιαδοχικές δειγματοληψίες από

196-7).
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4.

Κατηγορίες Ελληνικών ασβεστούχων τεφρών/

Types of Hellen~c calcareous

fly ashes
Οι Ελληνικές τέφρες μπορούν να δ ιακριθούν ανάλογα με τη χημική σύστασή τους σε:
ι) ΙΤ μέσης περιεκτικότητας σε

CaO 10-15%

όπως είναι η ΙΤ Μεγαλόπολης με

ποζολανικά κυρίως χαρακτηριστικά και ιι) υψηλή ς περιεκτικότητας σε

είνα ι η ΙΤ Πτολεμαίδας

CaO >20%

CaO

όπως

με ποζολανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά.

Ανάλογα με την επεξεργασία που έχουν υποστεί πριν τη διάθεσή τους στην αγορά οι
Ελληνικές

Ιπτάμενες

Τέφρες,

όπως

φαίνεται

στον

πίνακα

που

ακολουθεί,

κατηγοριοποιούνται ως: ΕΙΤ1 (Ακατέργαστες) και ΕΙΤ2 (Κατεργασμένες)
Πίνακας

1 Κατηγορίες Ελληνικών Ιπταμέιιων τεφρών
R45

803

CaOf

ΕΙΤ1

:545%

:57%

----

EJT2

:530%

:55%

:53%

Στην κατηγορία ΕΙΤ1 , συμπερ ιλαμβάνονται οι ΙΤ που διατίθενται όπως συλλέγονται
(ακατέργαστες τέφρες) ή με στοιχε ιώδη 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 χρήση

lT

στην κατασκευή οδοστρω μάτων στην οδοποιία.

Συνήθως οι απαιτήσεις ανάπτυξης αντοχής είναι μικρές. Χαρακτηριστικό πεδίο
εφαρμογής η ανάμιξη ΙΤ+ έδαφος γ ια υπόβαση οδοστρωμάτων.

Στην κατηγορί.α ΕΙΤ2 (κατεργασμένες τέφρες) συμπεριλαμβάνονται οι

fT

που είναι

δυνατό να υποκαταστήσουν ποσοστό τσιμέντου Poι11and στο σκυρόδεμα φερουσών
κατασκευών.

Για

την

παραγωγ11

κατεργασμένης

τέφρας

απαιτcίται

σύστημα

ο μογενοποίησης, άλεσης /υδρόλυσης και ποιοτικού ελέγχου ώστε να αποδίδεται ένα

υλικό που να εμπ ίπτει στις δ ιατάξεις του κανονισμού αυτού. Αυτό προϋποθέτει ότι η

τροφοδοσία του συστήματος άλεσης υδρόλυση ς θα γίνεται με ένα προεπιλεγμένο
υλικό με ιδιότητες εντός ορίων

(max or min).

Η

διαδικασία παραγωγής της

επεξεργασμένης ΙΤ δεν αποτελε ί αντικείμενο του παρόντος κανονισμού*.
Το πεδίο αυτού του σχεδίου προτύπου αφορά τις Ελληνικές ιπτάμενες τέφρες που
είνα ι δυνατόν να προστεθούν στο σκυρόδεμα σύ μφωνα με τη λογική του ΕΝ206- Ι
(μέθοδο ι k-νalιιe και

*

equivalent

perforιηance.

Σ ΗΜΕ ΙΩΣ Ι 1: Εν τούτο ις αναφέρεται ότ ι υπάρχι:ι στον Ελληνικό χώρο σχετική τεχνογνωσία και εμπε ιρία πο υ

αναπτύχθηκε και αποκτήΟηκε κατά την κατασκευή του έργου του φράγ ματος τη ς Π λατανό β ρυσ11 ς

17

5.

Προδιαγραφές /

Specifications

Γενικά

5.1.

Προδιαγράφονται οι απαιτήσε ις τη ς χημική ς σύστασης των φυσικών και μηχανικών
ιδ ιοτήτων με χαρακτηριστικές τιμές. Η συμμόρφωση με τις τιμές αυτές εκτιμάται με

στατιστική αξιολόγηση βάσει μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο
ΕΝ

8

του

450-1.

Οι μέθοδο ι δοκιμών που προδ ιαγράφονται είναι μέθοδοι αναφοράς. Διαφορετικές
μέθοδο ι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον έχει τεκμηριωθεί η

σχέση των

αποτελεσμάτων τους με τις μεθόδους αναφοράς.
Οι ΙΤ θα αποθηκεύονται και παραδίδονται σε ξηρή

κατάσταση ακολουθώντας

αντίστοιχες διατάξε ις του προτύπου που αφορά το τσιμέντο .

5.2. Απαιτήσεις χημικής σύσταση ς
5.2.1 Γενικά
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να ε κφράζονται ως ποσοστό μάζας ξηρής ΙΤ. Τυπική

χημική σύσταση σε οξείδια πρέπε ι να παρέχεται από τον προμηθευτή μετά από
σχετικό αίτημα του πελάτη.

Οι μέθοδο ι προσδ ιορισμού χημικής σύστασης ακολουθούν τα αντίστοιχα πρότυπα
που αναφέρονται σε κάθε μία. Ε ιδ ικότερα στα Παραρτήματα Β 1-88 περ ιγράφονται οι
απαραίτητες προσαρμογές με το δεδο μένο των ασβεστούχων ΙΤ.

5.2 .2.

Απώλεια πύρωση ς (Α.Π.,

LOI)

Προσδιορίζεται με τη μέθοδο ΕΝ
Ορίζετα ι Α . Π ::;

5%

Το ποσοστό του

κατά μάζα (κατηγορία Α κατά ΕΝ

ASTM 0 63 16(2000)

1h. ( Παράρτημα Β 1)

450-1 )

άκαυστου άνθρακα εάν απαιτείται

σύ μφωνα με το πρότυπο

5.2.3

γ ια χρόνο πύρωσης

196-2

μπορεί να προσδιορ ισθεί

(Παράρτημα Β 1α)

Χλωριόντα (CΓ)

Το περιεχόμενο ποσοστό χλωριόντων
(Παράρτημα

8 2)

Cl"

προσδιορ ι σ μένο σύμφωνα με το ΕΝ

δεν πρέπε ι να ξεπερνά το

0.10%
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κατά μάζα

196-21

Θειικά

5.2.4

(S03)

Το ποσοστό των θειικών εκπεφρασμένο ως
Β3, δεν πρέπει να ξεπερνά το

5,0%

S03 όπως προσδιορίζεται στο

Παράρτημα

κατά βάρος.

Σ ΗΜ Ε ΙΩΣΙ 1 : Σε περίπτωση που το προσδω ρισΟέν ποσοστό

S0 1 ευρ ίσκεται

μ εταξύ

5,0

και

7.0%

κατά μάζα, η ΙΤ

δεν απορρίπτεται εφόσον εμπίπτει στις άλλες απαιηiσεις, αλλά ακολουθείται η πρόταση των Κ αναδ ικ<.iJν
κανονισμών

CAN/CSA-A23.5-M86

όπου, εάν υπάρχει Οετική αξιόπιστη έκθεση βασισμένη σε πειραματικ~i

μελέ τη , η Ι Τ γίνετα ι αποδεκτή.

5.2.5.

Ελεύθερη άσβεστος

(CaOr)

Το ποσοστό ελευθέρας ασβέστου στην κατηγορία τεφρών ΕΙΤ2 όπως προσδιορίζεται
με τη μέθοδο που αναφέρεται στο Παράρτημα Β4α (ΕΝ
το

3%

δεν πρέπει να ξεπερνά

κατά μάζα. Στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι μεγαλύτερο, τότε το

τέφρας προσδιορίζεται από την διαφορά

CaOr = CaOr (κατά
Το

451-1)

CaO

που ευρίσκεται ως

ΕΝ

CaOr της

:
45 1-1 ) - CaO

(ως

Ca(OH) 2 )

προσδιορίζεται έμμεσα σύμφωνα με τη ν

Ca(OH)2

μεθοδολογία που περ ιγράφεται στο παράρτημα Β4β (προσδιορισμός του

Ca(OH) 2 σε

δείγματα ενυδατωμένης ιπτάμενης τέφρας με θερμοσταθμικ1Ί ανάλυση ασβεστίου)

5.2.6

Διοξείδ ιο του πυριτίου

σιδήρου

(Si02),

οξείδιο αλουμινίου (ΑΙ 2 0 3 )

και οξείδιο

(Fe203)

Προσδιορίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στα παραρτήματα Β5α
και Β5β. Το παράρτημα Β5α περιγράφει την διαλυτοποίηση δειγμάτων Ιπτάμενης
τέφρας για αναλύσεις μετάλλων ενώ το παράρτημα Β5β περιγράφει την ανάλυση Cα,

Fe, Mg,

Κ,

Na

και

Si

σε ασβεστούχι:ς ιπτάμενες τέφρες λιγνίτη με τη μέΟοδο τη ς

Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης.
Δεν

προτε ίνεται

όριο

στο

άθροισμα.

Εφόσον

συνισχύουν

οι

φυσ ικοχημικές

απαιτήσεις προτείνεται στην περίπτωση των ελληνικών τεφρών να προσδιορίζεται το

αδιάλυτο υπόλειμμα κατά ΕΝ

196-2

(Παράρτημα Β6) το οποίο θα πρέπει να είναι

::Ξ20%. Κατά απαίτηση του πελάτη μπορεί να προσδιορίζεται το δ ραστικό πυρίτιο

Si02

όπως ορίζεται στο ΕΝ

τουλάχιστον

25%

197-1

(παράρτημα Β7) και το οποίο πρέπει να είναι

κ.β. Το αδιάλυτο υπόλειμμα προσδιοριζόμενο κατά ΕΝ

(Παράρτημα Β6) θα πρέπει να είναι ::Ξ20%

.
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196-2

5.2. 7.

Αλκάλια

Προσδιορίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στα παραρτήματα Β5α

και 85β και εκφράζονται ως ισοδύναμο Να2 0. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν το

5%

κατά μάζα.

Φυσικομηχανικές απαιτήσεις

5.3.
5.3.1

Λεπτότητα άλεσης

Ορίζεται ως ποσοστό επί το ις

%

συγκρατούμενου υλικού στο

προσδιορίζεται κατά ΕΝ 196.6. Η υγρά κοσκίvηση κατά ΕΝ

451-2

45 μm

κόσκινο και

δεν συν ιστάται για

τις ασβεστούχες τέφρες με υδραυλικές ιδιότητες. Για τις δύο προδιαγραφόμενες
τέφ ρες

(EIT l ,

ΕΙΤ2) το μέγιστο συγκρατούμενο στο κόσκινο των 45μιη, όπως

αναγράφεται στον πίνακα

1,

είναι

45%

και

30%

αντίστοιχα. Αποδεκτή απόκλιση ±

10% της δη λωμένης τιμής.

5.3.2

Δείκτης δραστικότητας

Η παρασκευή

standard

κονιαμάτων και ο προσδιορισμός θλιπτικής αντοχής Οα

γίνεται σύμφωνα με το ΕΝ

196- 1.

Ο δε ίκτης δραστικότητας στις

ημ. δεν πρέπει να είναι μικρότερος από

75%

και

28

ημ. κα ι στις

90

85% αντίστοιχα.

ΣΙΙΜΕΙΩΣ Η Για την κατηγορία ΕΙΤ2 προτείνεται επιπλέον σε περίπτωση υψηλών ποσοστών προσΟ1iκης στο
σκυρόδεμα, ο έλεγχος θλιπτιΚΙiς αντοχής με την αντίστοιχη διαδικασία του ΕΝ Ι 96-1 αλλά με ανάμιγμα

/πρότυπο τσιμέντου

CEM I,

7 ημερών σε σύγκριση

Σταθερότητα όγκου

-

Μέθοδος

με πρότυπο δείγμα με το πρότυπο τσιμέντο

Σ ΙΙ ΜΕ Ι ΩΣ ΙΙ

:

196-3.

Portland.

Le Chatelier

Προτε ίνεται να γίνεται η δοκιμασία σε μίγματα

σύμφωνα με ΕΝ

ΙΤ

που είναι ενδεικ τικό της υδραυλιΚΙiς δραστικότητας των ασβεστούχων. Επίσης

ενδείκνυται ο έλεγχος αντοχής των

5.3.3

50/50

30%

ΙΤ+70%

Η δ ιαστολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα

Portland

τσιμέντο

1Omm.

Η δοκιμ1i επιπροσΟέτως μπορεί να πραγματοπο ιηθεί σε μίγμα 50°/ι, ΙΤ+ 50%

Portland

σε

περ ιπτώσεις υψηλών ποσοστών προσθήκης στο σκυρόδεμα. Στην περίπτωση αυηi η έκθεση των πλακούντων
μπορεί να γ ίνει εναλλακτικά σε ατμό (κατά την τροποποι ημένη μέθοδο του ΕΝ
είναι αποδεκτό η διαστολή να ελέγχετα ι με τη μέΟοδο του αυτόκλειστου

5.3.4

196-3) και

εάν το αποτέλεσμα δεν

(ASTM C 15 Ι -93a).

Πυκνότητα σωματιδίων

Προσδιορ ίζεται σύμφωνα με ΕΝ

196-6

και δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από

l 50kg/m3 από τη δηλωμένη τιμή.
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5.3.5.

Υγρασία

Η υγρασία των ασβεστούχων τεφρών πρέπει να είναι
του

ASTM C31 l-98b, παράγραφοι 11

και

12

< 1,0%

(Παράρτημα

και να ελέγχεται βάσει

8)

5.3.6.Χρόνος πή ξης

Η αρχή χρόνου πή ξη ς προσδιορίζεται σε πάστα μίγματος τσιμέντου / ΙΤ

: 75% / 25%

κατά μάζα σύμφωνα με το ΕΝ 196-3 και δεν πρέπει να παρουσιάζει χρόνο πή ξης

μεγαλύτερο από
τσιμέντο.

Οι

2

ώρες από το αντίστοιχο χρόνο προτύπου δείγματος με

απαιτήσεις για το

προδιαγράφεται στο ΕΝ
Σ Ι-ΙΜ Ε Τ ΩΣΗ
τσιμέντου

/

:

: 50%/50%

πήξη ς

πρέπει να

συμφωνούν

με

ότι

197-1.

Για την κατηγορία ΕΙΤ

τέφρας

χρόνο

100%

2

προτείνεται επιπροσθtτως να γίνονται μετρ ή σεις και σε αναμίγματα

και να δίνονται ο ι τιμές του χρόνου συγκριτικά με το πρότυπο σε περιπτώσεις

υψηλών ποσοστών προσθήκης στο σκυρόδε μα.

5.3.7.

Συμβατότητα με πρόσμικτα

Οι ελληνικές ιπτάμενες τέφρες

(chemical admixtures)

EIT l

και ΕΙΤ2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο

σκυρόδεμα σε συνδυασμό με όλα τα πρόσμικτα που εμπίπτουν στ ις αντίστοιχες
προδιαγραφές για τη χρήση τους.

Η αποτελεσματικότητα του κάθε πρόσμικτου όσον αφορά τον τύπο, δοσολογία,
συνθήκες

περ ιβάλλοντος

και

χρόνο

προσθήκης

πρέπει

προηγού μενη πειραματική μελέτη σε δοκιμαστικά μείγματα

21

να

(trial

καθορίζεται

ιηίχes).

με

6.

Δειγματοληψία

Στιγμιαία δείγματα, λαμβάνονται από το σημείο διάθεσης για χύδην μεταφορά ή για
συσκευασία σε κατάλληλα σακιά και χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός και η αρχή που
περιγράφονται στο ΕΝ

196-7.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι αναλύσεις και οι δοκιμές από τις οποίες

θα δειχθεί η συμμόρφωση ή όχι με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν στην παράγραφο

5,

απαιτείται ένα αντιπροσωπευτικό εργαστηριακό δείγμα ξηρής ιπτάμενης τέφρας

τουλάχιστον

l ,Okg.

Το δείγμα αυτό θα ληφθεί με υποδιαίρεση,

τεταρτομερισμός, ενός στιγμιαίου δείγματος τουλάχιστον

4,0 kg.

Το εργαστηριακό

δείγμα πρέπει να ξηραθεί σε ένα καλώς αεριζόμενο φούρνο στους
σταθερού βάρους και ακολούθως να ψυχθεί σε ξηρή ατμόσφαιρα

22

όπως είναι ο

105±5°C έως

Κριτήρια συμμόρφωσης

7.

Γενικές απαιτήσεις

7.1

Η συμμόρφωση τη ς ιπτάμενη ς τέφρας με αυτό το πρότυπο πρέπει συνεχώς να
εκτιμάται

με

βάση

περιγράφονται

δοκιμές

οι ιδιότητες,

μικρής
οι

ποσότητας

μέθοδοι δοκιμών

δειγμάτων.
και η

Στον

Πίνακα

2

ελάχιστα απαιτούμενη

συχνότητα δοκιμών για αυτοέλεγχο από τον παραγωγό.
Για την πιστοποίηση της συμμόρφωση ς από ένα δ ιακριβω μένο σώμα πιστοποίησης, η

συμμόρφωση

τη ς ιπτάμενης τέφρας με αυτό το πρότυπο πρέπει να εκτ ιμάται

σύμφωνα με το ΕΝ
Πίνακας

2

450-2.

Ιδιότητες, μέθοδοι δοκιμών και ελάχιστη συχνότητα δοκιμιίJν για δοκιμιί

αυτοελέγχου από τον παραγωγό ιί αντιπρόσωπό του και διαδικασία στατιστικtίς
αξιολόγησης

Ιδιότητα

Απώλεια πύρωσης

CaO

Χλωριόντα

S03
Πυκνότητα σωματιδίων
Δείκτης ενεργότητας

Διόγκωση (εάν απαιτ. )

(Si02+Al20 3+Fe20 3)
Δραστικό Si02
Αλκάλια

196-2
451-2
ΕΝ 451-1
ΕΝ 196-21
ΕΝ 196-2
ΕΝ 196-6
ΕΝ 196- 1
ΕΝ 196-3
ΕΝ Ι 96-2
ΕΝ 197-1
ΕΝ 196-2 1
ΕΝ

1

3

Ελάχιστη συχνότητα

Διαδικασία στατιστικής

δοκι μών

αξιολόγησης

Κατάσταση

Αρχική

Επιθεώ-

Επιθεώ-

ρουτίνας

περίοδος

ρηση με

ρηση με

για νέα

μεταβλη-

χαρακτη-

ιπτ. Τέφρα

τέςe

ριστικά

1 /βδομαδ
0
Ι /ημέρα

2/βδομαδιι

χ

1 /βδομαδg

2/βδομαδα

1 /μήνα

2/μήνα

Ι /ημέραh

2/ημέραh

\ /μήνα

2/μήνα

0

ΕΝ

Λεπτότητα

Ελεύθερο

Δο κιμή αυτοελέγχου

Μέθοδος
δοκιμήςb,c

2/ημέρα

0

χ

χ'
χ

χ
χ

χι

2/μήνα

4/μήνα

Ι /βδομάδα

2/βδομάδα

χ

\ /μήνα

2/μήνα

χ

\ /μή να

2/μήνα

χ

\ /μήνα

2/μήνα

χ

Επικίνδυνα συστατικά

&

a

εκπομπές ραδ/γε ιαςl
Για την ε κτίμηση της συμμόρφωση ς πρέπει να χρησιμοπο ιηθούν κατά ελάχιστο

αντιπροσωπεύουν μια περίοδο όχι περ ισσότερο από

b

Όπου επιτρέπεται στα σχετικά μέρη των Ε

12

μr1νες και όχι λιγότερο από

196

ή Ε

451.

1Ο
1 μή να.

δείγματα και πρέ πει να

μπορούν να χρησιμοποιηΟούν στον έΜ:γχο της

μονάδας παραγωγής άλλες μέθοδοι από αυτές που υποδεικνύονται αρκεί να δίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα με
εκείνα της μεθόδου αναφοράς.

c

Οι μ έθοδοι που χρησιμοποιούνται για λήψη και προετοιμασία δειγμάτων πρέπει να ε ίναι σε συμφωνία με

το Ε

196-7.

d

11 μέρα παράδοσης .

c

Εάν τα δεδομένα δεν είνα ι κανονικά κατανεμημένα τότε η μέΟυδος αξ ιολόγ11ση ς μπορε ί να αποφασ ισθεί

κατά περίπτωση .
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Εάν ο αριθμός δε ιγ μάτων είναι τουλάχιστον ένας ανά εβδομάδα κατά την περίοδο ελέγχου. η αξιολόγ11ση

f

μπορε ί να γίνε ι με μεταβλητές.

Εάν όλα τα αποτελέσματα από τους τελευταίους

g

1Ο προσδιορισμούς ε ίναι λιγότερο από 0.5% κατά βάρος

τότε η συχνότητα δοκιμών μπορεί να μειωθεί στο Ι /μήνα . Εάν όμως tνα μεμονωμtνο μηνιαίο αποτέλεσμα υπερβεί
το

0. 5%,

ή συμβεί μια αλλαγή στο κοίτασμα άνθρακα γ ια το οπο ίο δεν υπάρχει γνώση γ ια η1ν ιπτάμενη τέφρα που

αποδίδει , τότε απαιτείται ξανά η δοκ ιμή πλήρους συχνότητας.
Λόγω αυτής της συχνής απαίτησης δοκ ιμών επιτρέπεται η ταχεία μέθοδος προσδιορισμού (βλ. κυρίως

h

σώμα προτύπου : προσδιορισμός
Μόνον εάν το ελεύθερο

S0 3)

CaO

υπερβαίνει το 1%.

Μ όνον όταν ειδ ικά απαιτείται και εξαρτάται από τις απαιτήσεις

Κριτήρια στατιστικής συμμόρφωση ς

7.2

Γενικά

7.2.1

Η συμμόρφωση πρέπει να διατυπώνεται με όρους ενός στατιστικού κριτηρίου που θα
βασίζεται:
α) στις χαρακτηριστικές τιμές που απαιτούνται για τις χημικές και φυσικές ιδ ιότητες

όπως ορίζονται λεπτο μερώς στις παραγράφους

β)

στο

εκατοστη μόριο

Pk

του

10%

5.2

στο

και

5.3

οποίο

αυτού του προτύπου

βασίζεται

η

απαιτούμενη

χαρακτηριστική τιμή

γ) στη ν επιτρεπόμενη πιθανότητα αποδοχής

CR (ρίσκο

καταναλωτή) κατά

5%

Η συμμόρφωση με τις απαιτ~Ίσεις αυτού του προτύπου πρέπει να επαληθεύεται είτε
μέσω μεταβλητών είτε μέσω χαρακτηρ ιστικών όπως περιγράφεται στις παραγράφους

7.2.2

και

7.2.3

και όπως ορίζεται λεπτομερώς στον Πίνακα

Το χρον ικό διάστημα ελέγχου πρέπει να είναι

7.2.2

l2

2.

μήνες.

Επιθεώρηση μέσω μεταβλητών

Γι αυτήν την επιΟεώρηση υποθέτουμε ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών ακολουθούν

κανονική κατανομή. Η συμμόρφωση επαληΟεύεται όταν ικανοποιούντα ι οι παρακάτω
εξισώσεις

( l)

και

(2):

( 1)
χ + k ι.8::;

U

(2)

Όπου:
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χ: ε ίναι ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου των αποτελεσμάτων των
αυτοελεγχόμενων δοκιμών στο χρονικό διάστημα ελέγχου

S:

είναι

η

τυπική

απόκλιση

του

συνόλου

των

αποτελεσμάτων

των

αυτοελεγχόμενων δοκιμών στο χρονικό διάστημα ελέγχου

kA: είναι η σταθερά αποδοχ1Ίς (acceptability)

L:
U:

είναι το οριζόμενο κάτω όριο όπως αναφέρεται στην παράγραφο
είναι το οριζό μενο άνω όριο όπως αναφέρεται στην παράγραφο

4
4

Η σταθερά αποδοχής

kA εξαρτάται από το εκατοστημόριο Pk στο οποίο βασίζεται η
CR και από τον
αριθμό n των αποτελεσμάτων των δοκιμών . Οι τιμές του kιι φαίνονται στον Πίνακα 3.

χαρακτηριστική τιμή , από την επιτρεπόμενη πιθανότητα αποδοχής

Πίνακας

3

Σταθερά αποδοχιίς kιι (Pk =

Αριθμός αποτελεσμάτων δοκιμών

10%)

για

CR=5%

k,,,3

n

20 έωc; 2 Ι
21 έως 23
24 έως 25
26 έως 27
28 έως 29
30 έως 34
35 έωc; 39
40 έωc; 44
45 έωc; 49
50 έωc; 59
60 έωc; 69
70 έωc; 79
80 έως 89
90 έως 99

1,91
1,89
1,85
1,82
1,80
1,78
1,73
1,70
1,67
1,65
1,61
1,58
1,56
1,54
J ,53
1,48
1,45
1,42
1,40

100 έωc; 1 49

150 έωc; 199
200 έως 299
300 έωc: 399

~400
• Μπορούν να χρησιμοποιηΟούν επίσης και τιμές για την k" που αντιστοιχοίιν σε ενδιάμεσες τιμcς του ιι

7.2.3

Επιθεώρηση μέσω χαρακτηριστικών

Ο αριθμός cυ των αποτελεσμάτων δοκιμών κάτω ή πάνω από την χαρακτηρ ιστική
τιμή πρέπει να μετριέται και να συγκρίνεται με έναν αποδεκτό αριθμό
υπολογίζεται από τον αριΟμό
και από το εκατοστημόριο

n

c1

που

των αποτελεσμάτων των αυτοελεγχόμενων δοκιμών

Pk όπως ορίστηκε

στον πίνακα

3.

Η συμμόρφωση επαληθεύεται όταν ικανοποιείται η εξίσωση

(3):
(3)
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Η

τιμή

c.ιι

εξαρτάται

από

το

εκατοστημόριο

Pk

στον

χαρακτηριστική τιμή, από την αποδεκτή πιθανότητα αποδοχής

οποίο

βασίζεται

n των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Οι τιμές του cA φαίνονται στον Πίνακα

Πίνακας

Τιμές του cA (Pk

4

= 10%)

για

3

CA

ο

έως

39
έως 54
έως 69
έως 84
έως 99
έως 109

1
2
3
4
5

~ 11 0
a

4.

CR=5%

Αριθμός αποτελεσμάτων δοκιμών η

20
40
55
70
85
100

η

και από τον αριθμό

cR

0,075 (n - 30)

αν ο αριΟμός των αποτελεσμάτων δοκιμών είνα ι ιι

<20

(γ ια ΡΑ

ένα κρ ι τήριο συ μμόρφωσης. Εντούτοις στις περιπτώσεις που /1

= 10%) δεν είναι δυνατόν να ορ ιστεί στατιστικά
<20 μπορε ί να χpησ ιμοποιηΟε ί το κrιτήρ ι ο με c 1

=Ο

7.3

Κριτήρια συμμόρφωσης μεμονωμένου αποτελέσματος

Επιπλέον των κριτηρίων στατιστική ς συμμόρφωσης, η συμφωνία των αποτελεσμάτων

δοκ ιμών

με

τις

απαιτήσεις

αυτού

του

προτύπου

απαιτεί

ότι

θα

πρέπει

να

επιβεβαιώνεται ότι κάθε αποτέλεσμα δοκιμή ς παραμένει μέσα στα όρια τιμών
μεμονωμένου αποτελέσματος όπως περιγράφονται στον Πίνακα

Πίνακα ς

5

5.

Τιμές ορίων για μ εμονωμένα αποτελέσματα

Ιδιότητα

± 18 εκατοστ.

μονάδες από την

δ~ λω έ

'

τι

5.5% κ..
10.0 mm
70%
80%
±225 kg/ιη 3 από την δηλωμένη τιμή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΧΗΜΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΥΨΗΛΗ Σ ΠΕΡΙΕ ΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Παράρτημα

Προσδιορισμός απώλειας πύρωση ς σε δείγματα Ιπτάμενη ς

Bl

Τέφρας

1.

Σκοπός

Αυτή η

μεθοδολογία περιγράφει τον προσδιορισμό της απώλειας πύρωσης σε

δείγματα ιπτάμενης τέφ ρας, στους

975°

± 25 °C

και σε οξειδωτική ατμόσφαιρα

(παρουσία αέρα).

2.

Περίληψη

Ορ ισμένο βάρος δείγματος ιπτάμενης τέφρας πυρώνεται στους

975° + 25 °C

παρουσία αέρα και για καθορ ισμένο χρονικό δ ιάστη μα.

3.

Πρότυπα αναφοράς

ΕΝ

196 -

21 Ι 2°ς

1994,

παράγραφος

(Προσδιορ ισμός απώλειας πύρωσης σε

7

δείγματα τσιμέντου)

prEN 450- 1/200 1,
4.

(Χρήση της ιπτάμενης τέφρας στο σκυρόδεμα), παράγραφος

5.2.2.

Π εδίο εφαρμογής

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενη ς τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυρ ιτικής σύστασης.

5.
-

Εξοπλισμός

Αναλυτικός ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγισης± Ο, 1 mg.

Κλίβανος υψηλ1iς θερμοκρασ ίας, φυσικά εξαερ ιζόμενος και με ικανότητα ρύθμιση ς
θερμοκρασίας τουλάχιστον στους l 000 °C.
Εργαστηρ ιακός ξηραντήρας ο οποίος περιέχει άνυδρο υπερχλωρικό μαγνήσιο

(Mg(Cl04) 2), 11 άλλο αφυγραντ ικό μέσο.
- Χωνευτήριο πορσελάνης, χωρητικότητας 20 - 25 mL,

με κατάλληλο κάλυμμα.

6. Αντιδραστήρια

7.

Δ ιαδικασία

- Πυρώνεται το χωνευτήριο πορσελάνης στους 975
(*)

3ι

± 25 °C, μέχρι σταθερού

βάρους

-

Ζυγίζεται το χωνευτήριο πορσελάνης (Α

-

Μηδενίζεται ο ζυγός, με το χωνευη)ριο επάνω στον δίσκο ζύγισης.

Ζυγίζεται

-

1g

± 0,05

g

(Β

g).

ξηρού δείγματος

g)

ιπτάμενης τέφρας (μέσα στο

χωνευτήριο πορσελάνης).

Καλύπτεται το χωνευτι)ριο με το κάλυμμα του και το τοποθετε ίται στον κλίβανο

-

υψηλής θερμοκρασίας, στους
Μετά από πύρωση

20

975 ± 25 °C.

λεπτών , απομακρύνεται το κάλυμμα και αφήνεται το

χωνευτήριο στον φούρνο επιπλέον για

40

λεπτά.

Λαμβάνεται το χωνευτήριο πορσελάνη ς από τον φούρνο, τοποθετείται στον

-

εργαστηριακό

ξηραντήρα

και

αφήνεται

να

ψυχθεί

(στη

θερμοκρασία

του

εργαστηριακού χώρου).

-

Ζυγίζεται το χωνευτήριο με το περιεχό μενό του (το πυρωμένο υπόλειμμα δείγματος

(Γ

g).

- Επαναλαμβάνονται οι δ ιαδ ικασίες πύρωσης (για 15min στους 975 ± 25 °C), ψύξης
και ζύγισης του χωνευτηρίου και του περιεχομένου του , μέχρι σταΟερού βάρους (*).

8.

Υπολογισμοί
Υπολογίζεται η απώλεια πύρωσης, ε κφρασμένη ως

%

κ. β. ξηρού δε ίγματος,

χρησιμοποιώντας τον τύπο:

%

Απώλεια πύρωσηςlι

= 100 -

l(Γ - A)/BI χ

Α: είναι το βάρος του άδειου χωνευτηρίου,
Β

:

σε

g,

είναι το βάρος του προς ανάλυση ξηρού δείγματος, σε

Γ

: είναι
σε g.

το βάρος του χωνευτηρίου

όπου:

100

g

και

+ του πυρωμένου υπολείμματος του

Τυπική απόκλιση της επαναληψιμότητας

δείγματος,

: 0.04%
0.08%

Τυπική απόκλιση της αναπαραγωγ ιμότητας:

9.

Παρεμβολές

&

διόρθωση αποτελεσμάτων

Οι θειούχες ενώσεις που περιέχονται στο ξηρό δείγμα της ιπτάμενης τέφρας, κατά
την πύρωση του σε οξειδωτική ατμόσφαιρα (παρουσία αέρα) οξειδώνονται προς

θειικές ενώσεις κατά την αντίδραση

:

s2- + 202 ~

Επομένως

η

περιγράφεται

απώλεια
στη

πύρωσης,

παράγραφο

7

που

sο/-

προσδιορίζεται

αυηΊ ς

τη ς

μεθόδου ,

με

τη

διαδικασία

που

είναι

μικρότερη

της

πραγματικής σε ποσοστό που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη περιεκτικόη~τα του
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οξυγόνου που έχε ι αντιδράσε ι με το ποσοστό των θειούχων του ξη ρού δείγματος της

ιπτάμενης τέφρας (%

s2-), η οποία είναι :

4 χ 15,999/32,06 χ (%

s2-)

= 1,996 χ ( %

s2-)

Η πρα γματική απώλεια πύρωσης του δείγματος της ξηρής ιπτάμενης τέφρας

προκύπτει με προσαύξηση του αποτελέσματος της παραΎ/)άφου

7

με το ποσοστό

1,996 χ(% s1-):
Η πραγματική απώλεια πύρωσης =% Απώλεια πύρωσης] ι

+ 1,996 χ (% S2-)

Η πε ριεκτικότητα του δείγματος της ξηρής ιπτάμενης τέφρας σε θειούχες
ενώσεις βρίσκεται ως εξής :

-

Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα του

ξηρού δείγματος τη ς ιπτάμενης τέφρας σε

-

Εκφράζεται το αποτέλεσμα τη ς ανάλυσης σε

θειικά cso/-), όπως περιγράφεται στη σχετική μεθοδολογία.

ξη ρού δείγματος τη ς τέφρας Ι : (<Υο

S03)

%

κ. β. περιεκτικότητα ως

S0

3 του

αρχικόl ·

- Προσδ ιορίζεται η περιεκτικότη τα του πυρωμένου υπολείμματος του δείγματος
της ιπτάμενης τέφρας (στους 97 5° ± 25 °) σε θειικά (So/·), όπως περιγράφεται στη
σχετική μεθοδολογ ία.

-

Εκφράζεται το αποτέλεσμα της ανάλυσης σε

ξη ρού δε ίγματος τη ς τέφρας

%

κ. β. περιεκτικότητα ως

S03 του

[: (% S03) τελικό l·

- Υπολογίζεται η περιεκτικότητα των θειικών (SO./ ), που οφείλεται στην οξείδω ση
των Οειούχων ενώσεων, από τη δ ιαφορά των δύο παραπάνω προσδ ιορ ισμών:
(Δ)

= [: (% S03) τελικό] ·

-

[:

(% S0 3) αρχικό ],

εκφρασμένη ως σε
ξηρού

%

κ. β.

S03 του

δείγματος της τέφρας

Υπολογ ίζεται τη περιεκτικότητα του δείγματος τη ς ξηρής ιπτάμενη ς τέφρας σε
2
θειούχες ενώσεις (% S -), από τον τύπο:

-

( 0/ο 8 2) = (Δ) χ 32,06/80,0622 - 0,4 χ (Δ).
Επομένως:
Η πραγματική απώλεια πύρωση ς

=%

Απώλεια πύ ρωση ς] 1 +

Απώλεια πύρ ωση ς] ι

+ 0,8

1,996

χ

0,4

χ (Δ)

=

χ (Δ)

Άλλες δευτερεύο υσες παρεμβολές θεωρούνται αμελητέες.

10.

Συ μπληρωματικές πληροφορίες

- (*) :

Πύρωση μέχρι σταθερού βάρους:

ψύξης στον εργαστηριακό ξη ραντήρα

-

Εφαρμόζοντα ι οι δ ιαδ ικασίες πύρωσης
ζύγισης, μέχρ ις

διαδοχικών ζυγίσεων να ε ίναι μικρότερη των

33

0,0005 g.

-

η δ ιαφορά μεταξύ δύο

-

Εφόσον εφαρμοστεί η διόρθωση του αποτελέσματος της απώλειας πύρωσης, που

οφε ίλεται στις θειούχες ενώσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο

παράγοντα παρεμβολών,

αυτό πρέπει να δηλώνεται στην έκθεση αποτελεσμάτων.

1Ι.
Στο

Τροποποιήσεις
σχέδιο

προτύπου

prEN 450-1 /2001 ,

σκυρόδε μα), στη παράγραφο

5.2.2,

(Χρή ση

της

ιπτάμενης τέφρας

στο

αναφέρεται ότι η απώλεια πύρωσης πρέπει να

προσδ ιορίζεται όπως αναφέρετα ι στο πρότυπο ΕΝ

196 -

21 1 2°ς

1994,

παράγραφος

7

(Προσδιορισμός απώλειας πύρωσης σε δείγματα τσιμέντου) , αλλά με τροποποίηση
του χρόνου πύρωσης σε Ι ώρα.

Επειδή δεν αναφέρονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία, σε αυτή τη
μεθοδολογία προτείνεται ο καταμερ ισμός του χρόνου της
δείγματος

1 ώρας,

για τη πύρωση του

με και χωρίς το κάλυμμα του χωνευτηρίου, να είναι ανάλογος με αυτόν

που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΝ

196 - 2 ( 12).
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Παράρτημα Βlα

:

Προσδιορισμός ολικού και καύσιμου άνθρακα σε δείγματα

Ιπτάμενης Τέφρας

1.

Σκοπός

Αυτή η μεθοδολογία περιγράφει τον προσδιορισμό του ολικού και του καύσιμου
άνθρακα, που περιέχεται σε δείγματα ιπτάμενης τέφρας, με την ταχε ία μέθοδο

καύσης του δείγματος σε επαγωγικό φούρνο κα ι τον ποσοτικό προσδιορισμό του
παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα
περιοχή του υπερύθρου

2.

(C0 2 )

με την μέθοδο απορρόφησης στη

(IR).

Περίληψη

2.1

Για τον προσδιορισμό του ολικού άνθρακα

Ορισμένο βάρος δε ίγματος ξηρή ς ιπτάμενης τέφρας αναμιγνύεται με κατάλληλα μέσα
(οξειδωτικά και επ ιταχυντές καύσης), σε χωνευτήριο μιας χρήσης.

Το μίγμα καίγεται , σε ρεύμα οξυγόνου, σε σωληνωτό κλίβανο και σε κατάλληλη
θερμοκρασία

.

Η υγρασία και τα σω ματίδ ια που παράγονται κατά τη ν καύση δεσμεύονται σε
κατάλληλες παγίδες (γεμάτες από άνυδρο υπερχλωρικό μαγνήσιο).
Ο άνθρακας του δείγματος οξειδώνεται προς διοξείδιο του άνθρακα το οποίο μαζί με

τη περίσσεια οξυγόνου περνούν μέσω κυψελίδας, η οποία διαπερνάται από το
ακτινοβολία τη ς πηγής υπερύθρου.

Το διοξείδιο του άνθρακα απορροφά σε συγκεκριμένο μήκος κύματος του φάσματος
υπερύθρου.
Καθώς τα αέρια διέρχονται μέσω της κυψελίδας, το δ ιοξείδιο του άνθρακα απορροφά
ενέργεια, με αποτέλεσμα στον ανιχνευτή υπερύθρου να φθάνει λιγότερη ενέργεια.
Όλη η υπόλοιπη υπέρυθρη ενέργε ια εμποδίζεται να φθάσει στον ανιχνευτή με
κατάλλη λο φίλτρο.
Η

απορρόφη ση τη ς ενέργειας του φάσματος υπερύθρου μπορεί να αποδοθεί μόνο

στο διοξείδιο του άνθρακα
Η συγκέντρωση του είναι ανάλογη της μεταβολής της ενέργειας που φθάνει στον
ανιχνευτή.

Η ίδ ια κυψελίδα χρη σιμοποιείται σαν θάλαμος και αναφοράς και μέτρησης.

2.2

Για τον προσδιορισμό του καύσιμου άνθρακα

Ορισμένο βάρος δείγματος ξη ρής ιπτάμενης τέφρας οξυν ίζεται με ισχυρό οξύ για τη
διάσπαση των ανόργανων ανθρακικών ενώσεων.

Μετά την απομάκρυνση των ανθρακικών το υπόλειμμα του δείγματος

ξηραίνεται

ήπια
Στο ξηρό υπόλε ιμμα, που περιέχει τον καύσιμο άνθρακα του ξηρού δείγματος της
ιπτάμενης τέφρας, προσδιορίζεται ο άνθρακας με τη
αναφέρθηκε στη παράγραφο

3.

2. 1

Πρότυπα αναφοράς
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ίδια ταχεία τεχνική

που

ASTM

);:;>

Ο

63 16 - 00 (ASTM

Ο

50 16-00)

Πεδίο εφαρμογή ς

4.

Αυτή η μεθοδολογί α μπορεί να εφαρ μοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενη ς τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυρ ιτικής σύσταση ς.
Εξοπλισμός

5.

Για την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρειάζεται αυτόματος αναλυτ~]ς άνθρακα
για τον προσδιορισμό του άνθρακα με τη τεχνική της απορρόφησης στη περιοχή
υπερύθρου, που διατίθετα ι στο εμπόριο από αρκετούς κατασκευαστικού Οίκους.

Ο αναλυτής άνθρακα πρέπει να έχε ι ενσωματω μένο σωληνωτό φούρνο, θερμαινόμενο
ηλεκτρ ικά ή επαγωγικά , ικανό να αναπτύξει υψηλ11 θερ μοκρασία, τέτο ια ώστε να
είναι επαρΚΊ1 ς γ ια τη πλήρη μετατροπή του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα.
Λεπτομέρειες

ως προς τη δομή τέτοιων αναλυτών και των παρελκο μένων αυτών

αναφέρονται στα Τεχνικά φυλλάδ ια των Κατασκευαστικών Οίκων.
Ο ι αναλυτές αυτοί πρέπει επίσης να έχουν βαθμονομηθεί με τη χρήση επικυρωμένων
υλικών αναφοράς(CRΜ' s ) , έτσι ώστε να καλύπτουν τη περιοχή συγκεντρώσεων του

άνθρακα των δειγ μάτων τέφρας που αναλύονται.
Σ ΗΜ Ε Ι ΩΣ Η :

-

Αρκετοί Κατασκευαστικοί Οί κο ι δ ι αΟέτοιιν αυτόματους αναλυτές ταυτόχρονης ανάλυσης άνΟρακα και θείου.
Αρκετο ί

Κατασκευαστικοί Οίκοι δ ιαθέτουν αυτό ματους αναλυτές άνθρακα

με διαφορετικό σύστημα

ανίχνευσης του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα (από εκείνο του IR, που αναφέρεται σε αυτή τη μέθοδο).

Αντιδ ραστήρια

6.

Κατά τη ν εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρησιμ οποιούντα ι μόνο αντιδραστήρια
αναλυτικής καθαρότητας:

-

7.

Επιταχυντές καύσης

, ανάλογα με τις
Οξυγόνο καθαρότη τας 99,5 % ιηίn.
Δ ιάλυμα νιτρικού οξέος, 1Ο %.

συστάσεις του Κατασκευαστή τ~1ς συσκευής.

Δ ιαδικασία

7. 1

Πρ οετοιμασία τη ς συσκευ ή ς

Πρέπει να γ ίνε ι σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

7.2

Βαθμονόμηση του συστήματος ανίχνευσης δ ια υπέρυθρ ων.

Επιλέγονται Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς με γνωστές τιμές άνθρακα, επί ξηρού,
στη περιοχή συγκεντρώσεων των δειγμάτων που θα αναλυθούν. Για την αρχική
βαθμονόμη ση και τον περιοδικό έλεγχο τη ς καμπύλης βαθμονόμηση ς του οργάνου
(ευθεία γρ αμμή), χρειάζονται τουλάχιστον τρία πρότυπα υλικά για κάθε περ ιοχή

συγκεντρώσεων άνθρακα.

Δύο από τα πρότυπα πρέπει να καλύπτουν την περιοχή

συγκέντρωσης των τιμών του άνθρακα και το τρίτο πρέπει να ε ίνα ι κοντά στο μέσον
τη ς αναμενόμενης περιοχής.
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Όταν εκτελε ίται βαθμονόμηση ενός σημε ίου πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πρότυπο
υλικό με τιμή άνθρακα υψηλότερη από την αναμενόμενη περιοχή των δειγμάτων που
θα αναλυθούν.

7.3

Διαδικασία βαθμονόμηση ς

Ορισμένη ποσότητα από το κάθε πρότυπο υλικό αναφοράς

(CRM 's) ξηραίνεται

μέχρι

σταΟερού βάρους και φυλάσσεται σε εργαστηρ ιακό ξηραντήρα.
Η

συσκευή

βαθμονομείται

σύμφωνα

με

τις

Οδηγίες

του

Κατασκευαστή ,

χρησιμοποιώντας για το κάθε υλικό αναφοράς αποτελέσματα πέντε προσδιορισ μών,
τα οποία πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια αβεβαιότητας της πιστοποιημένης
περιεκτ ικότητας τους σε άνθρακα.

7.4

Π εριοδικός έλεγχος βαθμονόμηση ς.

Σε τακτά χρονικά δ ιαστήματα ελέγχεται τόσο η σταθερότητα της συσκευής όσο και η
βαθμονόμηση τη ς, με την ανάλυση ενός δείγματος ελέγχου. Το δείγμα αυτό μπορεί

να είνα ι ή ένα από τα πιστοπο ιημένα

Υλικά Αναφοράς, που χρησιμοποιήθηκε στη

βαΟμονόμηση της συσκευής, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό αναφοράς με πιστοπο ιη μένη
περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Από τα αποτελέσματα του περιοδ ικού ελέγχου της συσκευής αποφασίζεται η τυχόν

επαναβαθ μονόμηση της.

7.5

Ανάλυση δείγματος

7.5. 1
-

Για τον προσδιορισμό του ολικού άνθρακα

Π ροετοιμάζεται η συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
Ζυγίζεται ορισμένο βάρος ξηρής ιπτάμενης τέφρας σε χωνευτήριο μιας χρήσης.
Αναμιγνύεται προσεκτικά το δείγμα με τα κατάλληλα μέσα (οξειδωτικά και

επιταχυντές καύσης). που προτε ίνε ι ο Κατασκευαστής.

-

ΤοποΟετείται το χωνευτή ριο με το δείγμα σε κατάλληλη θέση στη συσκευή, μέσω

της οποίας το δείγ μα οδηγείται στο φούρνο.

-

Μετά την ολοκλήρωση της καύσης, σύμφωνα με τη δ ιαδικασία που προτείνει ο

Κατασκευαστής, η συσκευή δίνε ι κατ' ευθεία την εκατοστιαία περιεκτικότητα του
δείγματος σε ολικό άνθρακα.

7.5.2
-

Γ ια τον προσδιορισμό του καύσ ιμου άνθ ρακα

Ζυγίζονται

100 - 500 mg ξη ρής

ιπτάμενης τέφρας στο χωνευτιiριο μιας χρ1iσης, με

ακρίβεια Ο, 1 n1g.

-

Προστίθεται στο δείγμα το διάλυμα του νιτρικού οξέος

10 %,

για τη διάσπαση των

ανόργανων ανΟρακικών ενώσεων, κατά σταγόνες, μέχρι τη πλήρη διαβροχή του.

-

Αφήνεται το δείγ μα να παραμε ίνε ι στο όξινο περ ιβάλλον για μερικά λεπτά.

Ξηραίνεται το υπόλειμμα του δείγματος, σε θερμαντική πλάκα, με ήπια θέρμανση

(< Ι 50°C) κα ι μεγάλη προσοχή, ώστε το δείγμα να μην πεταχτεί έξω από το
χωνευτήριο.

-

Αφήνεται το χωνευτήριο με το υπόλειμμα του δείγ ματος να ψυχΟεί
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-

Στο ξηρό υπόλειμμα, που περιέχει τον καύσιμο άνθρακα του ξηρού δείγματος της

ιπτάμενης τέφρας, προσδιορ ίζεται ο
αναφέρθηκε στη παράγραφο

άνθρακας με τη

ίδια ταχεία τεχνική που

7.5. 1

Η συσκευή δίνει κατ' ευΟεία την εκατοστιαία περιεκτικότητα του δείγματος σε
καύσιμο άνθρακα.

8.

Υπολογισμοί

Από τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών υπολογίζεται και ο άνθρακας σε
μορφή ανθρακικών ενώσεων του δείγματος, ως εξής:

% C

(ως ανθρακικά)= (Ολικός άνθρακας)- (Καύσιμος άνθρακας)

9.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

-

Ως Πρότυπα Υλικά Αναφοράς

με γνωστές τιμές άνθρακα , επί ξηρού , για τη

βαθμονόμηση και τον περιοδικό έλεγχο συσκευών προσδιορισμού άνθρακα μπορεί να
χρησιμοποιηθούν και αντιδραστήρια υψηλής αναλυτικής καθαρότητας, όπως
(με ολικό

C: 1,07 %), CaC03 (με ολικό C: 12,00 %),
Ι 632b) (με ολικό C: 6,86 % ± 0,26 %).

-

ή πρότυπο άνθρακα

EDTΑ
(NIST

Τα χωνευτήρια που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του καύσιμου άνθρακα ,

πρέπει να μη περιέχουν ανθρακικά και να μη προσβάλλονται από το διάλυμα του
νιτρικού οξέος.

-

Τα δείγματα που περιέχουν ελεύθερο οξείδιο του ασβεστίου

προστατεύονται από
απορροφούν

παρατεταμένη

διοξείδιο

του

έκθεση

άνθρακα.

και

στον ατμοσφαιρικό
μπορεί

να

πρέπει να

(CaO)
αέρα,

δώσουν

καθόσον

εσφαλμένα

αποτελέσματα ολικού άνθρακα.
Δεν πρέπει να

χρησιμοποιηθεί πυκνό νιτρικό

οξύ για την διάσπαση των

ανθρακικών γιατί μπορεί παράλληλα να οξειδώσει και μέρος του καύσιμου άνθρακα.

-

Η κατάλληλη υψηλή θερμοκρασία, της συσκευής για την ανάλυση του ολικού

άνθρακα, προσδιορίζεται με την ανάλυση προτύπου δείγματος ανθρακικών .
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Παράρτημα

1.

82:

Προσδιορισμός Χλωριόντων σε δείγματα Ιπτάμενη ς Τέφρας

Σκοπός

Η μεθοδολογία αυτή περιγράφε ι τον προσδιορισμό τη ς ολικής συγκέντρωσης των
αλογόνων εκτός του φθορίου σι:: δείγματα ιπτά μενης τέφρας με ογκομέτρηση.

2.

Περίληψη

Ορισμένο βάρος ξηρού δείγματος κατεργάζεται με θερμό νιτρικό οξύ, διηθείται,

εκπλύνεται το ίζημα, και στο διήθημα και στα υγρά έκπλυσης, αφού ψυχθούν στους

25°C,

γίνεται ογκομετρικός προσδιορισμός των χλωριόντων με τη χρήση πρότυπων

διαλυμάτων νιτρικού αργύρου, θειοκυανιούχου αμμωνίου και με δείκτη δ ιάλυμα
άλατος τρισθενούς σιδήρου

3.

Πρότυπα αναφοράς

ΕΝ

196-2 l

4.

Πεδίο εφαρμογής

παράγραφος

4,

μετάφραση ΕΛΟΤ

2000

Η μεΟοδολογία μπορεί να εφαρ μοσθεί σε οπο ιοδήποτε εργαστηριακό προς ανάλυση
δείγμα Ελληνικής ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλλο-πυριτικής σύστασης

5.

Εξοπλισμός

Αναλυτικός ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγιση ς Ο, 1 mg
Προχοίδα

1Ο mL

με υποδιαίρεση Ο, 1 mL

Εργαστηριακός ξηραντή ρας ο οποίος περιέχει άνυδρο υπερχλωρικό μαγνήσιο

(Mg(CJ04)2) ή

άλλο αφυγραντικό μέσο

ΗΟμός δ ιηθητικού χαρτιού (Κυανής ταινίας, πορώδες Ο,45μm)
Σιφώνιο εκροής των

5 ιηL
250mL
των 500mL

Ποτήρι ζέσης των
Κωνική φιάλη

Μαγνητικός αναδευτήρας

Χωνί ταχείας διήθη σης

6.

Αντιδραστήρια

Κατά

την

εκτέλεση

τη ς

μεθοδολογίας

χρησιμοποιούνται

μόνο

αναλυτικής καθαρότητας και απιονισμένο νερό.
Πυκνό νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3)

1+ 2
1 + l 00
Νιτρικός Άργυρος ( AgN03) ο οποίος έχει ξηραθεί στους 150°C
Διάλυμα νιτρικού αργύρου 0,05 mol / L
Αραιό νιτρικό οξύ
Αραιό ν ιτρικό οξύ
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αντιδραστήρια

Διαλύονται

8,494 g νιτρικού αργύρου σε απιονισμένο νερό σε ογκομετρική φιάλη
lOOOmL και αραιώνεται μέχρ ι την χαραγή. Το διάλυμα φυλάσσεται σε σκούρα

των

φιάλη και προστατεύεται από το φως
Θειοκυανιούχο αμμώνιο

( NH4SCN)
Διάλυ μα θειοκυανιούχου αμμωνίου 0,05 mol / L
Διαλύονται 3,8 g θειοκυανιούχου αμμωνίου σε νερό και αραιώνεται
φιάλη των 1OOOmL μέχρι την χαραγή.
Εναμμώνιος θε ιικός σίδηρος (ΠΙ) ( NH.iFe(S04)2. l 2H20

σε ογκομετρική

Διάλυμα δείκτου
Σε

1OOmL

προστίθενται

κεκορεσμένου

l ΟωL

διαλύματος

νιτρικού οξέος

εναμμώνιου

θειικού

σιδήρου

σε

νερό,

1 + 2.

Διαδικασία

7.

Ζυγίζονται

5g ± 0,05g

ξηρού δείγματος ιπτάμενης τέφρας

Τοποθετείται σε υάλινο ποτήρι ζέσης των
νιτρικό οξύ

250mL

και προστίθενται

50 mL

αραιό

1+ 2

Θερμαίνεται

μέχρι

βρασμού

συνεχίζεται ο βρασμός για

με

ανάδευση

1 λεπτό ακόμη
5mL διάλυ μα

Προστίθενται στο ζεστό διάλυμα ,

το σιφώνιο και ο βρασμός συνεχίζει για άλλο

( μαγνητικό

αναδευτήρας)

νιτρικού αργύρου

και

0,05 mol / L

με

1 λεπτό

Διηθείται με χωνί ταχείας διήθησης και χάρτινο η θμό κυανής ταινίας που έχει
προηγουμένως πλυθεί με αραιό νιτρικό οξύ

σε κωνική των

1 + 100

το τέλος της δ ιήθηση ς εκπλύνεται το ποτήρι ζέση ς

,

500mL

Μετά

το γυάλινο ραβδάκι για την

ανάδευση καθώς και ο ηθμός με αραιό νιτρικό οξύ

1 + 100.

Η ποσότητα του

διηθήματος και των εκπλυ μάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 200ιηL
Στο υγρό δείγμα πλέον προσθέτονται

5mL

διάλυμα δείκτου εναμμώνιου θειικού

σιδήρου .
Γίνεται ογκομέτρηση με το διάλυμα θειοκυανιούχου αμμωνίου με σύγχρονη
ανάδευση, μέχρ ι μία σταγόνα

αυτού χρωματίσει το διάλυμα του δείγματος

ερυθροφαιό και η χρώση δεν εξαφανίζεται πλέον με την ανάδευση.
Σημειώνεται ο όγκος Υ 1 που καταναλώθηκε
Γίνεται η ίδια διαδ ικασία χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί τέφρα ως δείγμα,

προκειμένου να γίνει ο έλεγχος με τυφλό δείγμα και σημειώνεται ο όγκος

V2

Υπολογισμοί

8.

Υπολογίζεται η περιεκτικότητα των χλωρ ιόντων ε κπεφρασμένη ως επί% κ.β ξηρού
δείγματος χρησιμοποιώντας τον τύπο:

CΓ =

1,773/ 1000

χ

(V2 -

Υι) χ

100/ m ι = 0,1773

χ

(V2 -

Vι)/ mι

Όπου

m1 :
Vι

:

η μάζα του δε ίγματος της ιπτάμενη ς τέφρας

ο όγκος του δ ιαλύματος του θειοκυανιούχου αμμωνίου που καταναλώθηκε για

την ογκομέτρηση του διαλύματος του δείγματος

V2 :

ο όγκος του διαλύματος του θειοκυανιούχου αμμωνίου που καταναλώθηκε για

την ογκομέτρηση του τυφλού δ ιαλύματος.
Η τυπική απόκλιση της επαναληψιμότητας

Η τυπική απόκλιση της

: 0,005 %.
αναπαραγωγισιμότητας : 0,0 10%.
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9.

Παρεμβο λές

&

διόρθωση αποτελεσμάτων

Οι θειούχες ενώσε ις που περιέχοντα ι στο ξηρό δε ίγμα τη ς ιπτάμενη ς τέφρας κατά την

δ ιαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ οξειδώνονται προς Οειικές χωρίς ό μως να επηρεάσουν
την μέτρηση .

1Ο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο μέσος όρος των δύο προσδιορ ισμών στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο
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0,01 %.

Παράρτημα

83:

Προσδιορισμός Θειικών

Στην συνέχεια αναφέρονται δύο μέθοδοι. Η πρώτη προσδιορίζει τις Οειικές ενώσεις

που περιέχονται στην τέφρα και είναι αρκετά χρονοβόρος. Η δεύτερη προσδιορίζει το
ολικό

Οείο

και

μέσω

αυτού,

σύμφωνα

με

τη

διαδικασία

που

προτείνει

ο

κατασκευαστής, η συσκευή δ ίνει κατ' ευθεία την εκατοστιαία περιεκτικότητα του

δείγ ματος εκπεφρασμένη σε τριοξείδιο του Οείου

SOJ. Δεδομένου ότι η δεύτερη

μέθοδος είναι ταχύτατη , προτείνεται για τον προσδιορισμό των θειικών για τον
έλεγχο τη ς βιομηχανικής παραγωγής των ασβεστούχων τεφρών, καίτοι δίδει ελαφρά
αυξημένες τιμές θειικών συγκρινόμενη με την πρώτη.
Παράρτημα Β3α

:

Σταθμικός προσδιορισμός θειικών σε δείγματα Ιπτάμενης

Τέφρας

1.

Σκοπός

Αυτή η μεΟοδολογία περ ιγράφει τον σταθμικό προσδιορισμό των Οειικών ενώσεων,

που περ ιέχονται σε δείγματα ιπτάμενης τέφρας, με σταθμική μέΟοδο (ως θειικό
βάριο).

2.

Περίληψη

Ορισμένο βάρος δείγματος ιπτάμενη ς τέφρας δ ιαλυτοποιείται με υδροχλωρικό οξύ .
Στο

όξινο διάλυμα του

δείγματος, με

pH 1

έως

1,5,

προστίΟι:ται περίσσεια

διαλύματος χλωριούχου βαρίου. Τα θειικά καταβυΟίζονται ως θειικό βάριο.

3.

Πρότυπα Αναφοράς

ΕΝ 196

21 Ι 2ο.; 1994, § 8.

(Προσδιορισμός θειικών σε δείγματα τσιμέντου)

4.

Πεδίο Εφαρμογής

ΑυηΊ η μεΟοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυριτικής σύστασης.

5.
-

Εξοπλισμός

Αναλυτικός ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγισης Ο,

1 mg.

Κλίβανος υψηλής θερμοκρασίας, φυσικά εξαεριζόμενος και με ικανότητα ρύθμισης

θερμοκρασίας τουλάχιστον στους 1000 °C.
Εργαστηριακός ξηραντήρας ο οποίος περιέχει άνυδρο υπερχλωρικό μαγνήσιο

(Mg(C \04)2) (11 άλλο αφυγραντικό μέσο).
- Χωνευτήριο πορσελάνης, χωρητικότητας 20 - 25 mL, με κατάλληλο κάλυμμα.

6.

Αντιδραστήρια

Κατά την εκτέλεση αυτής τη ς μεΟοδολογίας χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια
αναλυτικής καΟαρότητας και απιονισμένο νερό.
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- Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCI), πυκνότητας περίπου l , 19 g/cm 3 .
- Υδροχλωρικό οξύ CHCl) (1 + 1 1).
Προετοιμάζεται με αραίωση 1OmL πυκνού υδροχλωρικού οξέος

μέ

11Ο mL

απιονισμένου νερού.

- Υδροξείδιο

του αμμωνίου

( 1+16).
Προετοιμάζεται με αραίωση lOmL πυκνού υδροξείδιου
περίπου 0,90 g/cm 3 ) μέ 160 mL απιονισμένου νερού

- Διάλυμα χλωριούχου

του αμμωνίου (πυκνότητας

βαρίου.

Προετοιμάζεται με διάλυση

12 g

χλωριούχου βαρίου

νερό και αραίωση του διαλύματος μέχρ ι τελικού

(BaCl 2 .2H 20)
όγκου 100 ηιL.

σε απιονισμένο

- Διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNOJl
- Προετοιμάζεται με διάλυση 0,5 g νιτρικού αργύρου(ΑgΝΟ 3 ) σε απιονισμένο νερό ,
προσθήκη 1Ο mL πυκνού νιτρικού οξέος και αραίωση του δ ιαλύματος μέχρι
τελικού όγκου 100 mL.

7.

Διαδικασία

Ζυγίζεται

-

1 g ± 0,05 g

(Β

g)

ξηρού δείγματος ιπτάμενης τέφρας.

Μεταφέρεται ποσοτικά το δείγμα σε ποτήρι ζέσεως των
Προστίθενται

90 ml

250 1nL.

απιονισμένου νερού.

Ενώ αναδεύεται έντονα το μίγμα του δείγματος με το νερό, προστίθενται J Ο ιηL

πυκνού υδροχλωρικού οξέος

-

Θερμαίνεται το διάλυμα ήπια, μέχρι την πλήρη αποσύνθεση του δείγματος .
Διατηρείται το διάλυμα για

15

λεπτά περίπου σε θερμοκρασία μόλις κάτω από το

σημείο βρασμού.

-

Διηθείται το αδιάλυτο υπόλειμμα του δείγματος, χρησιμοποιώντας φίλτρο κυανή ς

ταινίας (πορώδους

0,45

μm).

- Ξεπλένεται το φίλτρο με το υπόλειμμα πολύ καλά με ζεστό νερό, μέχρι απουσίας
(*).
- Προστίθεται στο διήθημα απιονισμένο νερό, μέχρι συνολικού όγκου περίπου 250
ml (αν είναι απαραίτητο).
- Ρυθμίζεται το pH του διαλύματος, σε τιμ11 μεταξύ 1 και 1,5, χρησιμοποιώντας το
αραιωμένο υδροχλωρικό οξύ ( 1+ 1 1) ή το δ ιάλυμα του υδροξειδίου του αμμωνίου
(1 + 16).
- Θερμαίνεται το διάλυμα μέχρι το σημείο βρασμού και το βράζεται για 5 λεπτά.
- Ελέγχεται το διάλυμα ώστε σε αυτή τη φάση να είνα ι τελείως διαυγές .

χλωροϊόντων στο νερό έκπλυσης

-

Αναδεύεται το διάλυμα έντονα και διατηρώντας το στη θερμοκρασία βρασμού

προστίθενται 1Ο
βαρίου

-

mL διαλύ ματος χλωριούχου βαρίου. Σχηματίζεται ίζημα θειικού

(BaS04).

Συνεχίζεται ο βρασμός για

15

λεπτά επιπλέον (για τον κατάλλη λο σχηματισμό του

ιζήματος του θειικού βαρίου).

- Αφήνεται το διάλυμα σε ηρεμία 12 έως 24 ώρες, σε θερμοκρασία
60° C και μικρότερη του σημείου βρασμού αυτού.
- Διηθείται το ίζημα, χρησιμοποιώντας φίλτρο κυανής ταινίας.
- Ξεπλένεται το φίλτρο με το ίζημα πολύ καλά με ζεστό νερό,

μεγαλύτερη των

μέχρι απουσίας

χλωροϊόντων στο νερό έκπλυσης(*).

-

Μεταφέρεται το φίλτρο με το περιεχόμενο του σε προζυγισμένο χωνευτήρ ιο

πορσελάνης (Α

g)

το οποίο έχει ήδη πυρωθεί, μέχρι σταθερού βάρους
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(**).

-

Ξηραίνεται το χωνευτήριο με το περιεχόμενο του και τοποθετείται στον κλίβανο

υψηλής θερμοκρασίας.

-

Ανυψώνεται σταδιακά η θερμοκρασία ώστε το φίλτρο να τεφροποιηθεί στην

οξειδωτιΚΊ1 ατμόσφαιρα του φούρνου, χωρίς να αναφλεγεί.

- Πυρώνεται το ίζημα στους 975 ±25 °C, μέχρι σταθερού βάρους(**).
-

Εξάγεται

το

χωνευτήριο

από

τον

φούρνο,

τοποθετείται

στον

εργαστηριακό

ξηραντήρα και αφήνεται να ψυχθεί (στη θερμοκρασία του εργαστηριακού χώρου).

- Ζυγίζεται το χωνευτήριο

με το ίζημα του θειικού βαρίου

(BaS04 ) .

(Γ g).

Σημείωση: Χρόνος πύρωσης περίπου15 λεπτών είναι αρκετός για την απόκτηση

του σταθερού βάρους.

8.

Υπολογισμοί

-

Υπολογίζεται το βάρος του θειικού βαρίου
Θειικό βάριο

(BaS0 4 ), χρησιμοποιώντας τον τύπο:

(BaS04) =

Α : είναι το βάρος του άδειου χωνευτηρίου,

Γ -Α

σε

g,

όπου:
και

Γ

:

είνα ι το βάρος του χωνευτηρίου με το ίζημα του θειικού βαρίου, σε

-

Υπολογίζεται η περιεκτικότητα του δείγματος σε τριοξείδιο του θείου

ανυδρίτη), εκφρασμένη ως σε

κ. β.

%

S03

g.
(S03)

(θειικό

του ξηρού δείγματος της τέφρας,

χρησιμοποιώντας τον τύπο :

% S03 =

l(Δ) χ

Η τυπική απόκλιση της επαναληψιμότητας

0,343 )/8)

χ

100

:0,07%.
: 0,08%.

Η τυπική απόκλιση της αναπαραγωγ ισιμότητας

9.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

- (*): Έκπλυση

φίλτρου και ιζήματος μέχρι απουσίας χλωροϊόντων: Μετά από πολύ

καλή

αυτών,

έκπλυση

συλλέγεται

σε

δοκιμαστικό

σωλήνα

μικρή

ποσότητα

δ ιηθήματος. Προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος νιτρικού αργύρου
Αν

το δ ιήθημα δεν θολώσει, δεν σχηματίζεται ίζημα χλωριούχου

(AgN03).
αργύρου (AgCI),

επομένως δεν περιέχει χλωροϊόντα.
Αν

το διήθημα θολώσει, συνεχίζονται οι εκπλύσε ις φίλτρου και ιζήματος και οι

περιοδικοί έλεγχοι του διηθήματος με το διάλυμα νιτρικού αργύρου

(AgN03),

μέχρι

το αποτέλεσμα της δοκιμής να είναι αρνητικό.

- (**) :

Πύρωση μέχρ ι σταθερού βάρους: Εφαρμόζονται οι διαδικασίες πύρωσης

ψύξης στον εργαστηριακό ξηραντήρα

-

και ζύγισης, μέχρι

δ ιαδοχικών ζυγίσεων να είναι μικρότερη των
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0,0005 g.

-

η διαφορά μεταξύ δύο

. Παράρτημα

1.

Β3β: Προσδιορισμός ολικού θείου σε δείγματα Ιπτάμενης Τέφρας

Σκοπός

Αυτή η μεθοδολογία περιγράφει τον προσδιορισμό του ολικού θείου, που περιέχεται
σε δείγματα ιπτάμενης τέφρας, με την ταχεία μέθοδο καύσης του δείγματος σε
φούρνο υψηλής θερμοκρασίας και τον ποσοτικό προσδιορισμό του παραγόμενου
διοξειδίου του θείου

(S0 2)

με την μέθοδο απορρόφησης στη περιοχή του υπερύθρου

(IR).

2.

Περίληψη

Ορισμένο βάρος δείγματος ξηρής ιπτάμενης τέφρας αναμιγνύεται με κατάλληλα μέσα
(οξειδωτικά και επιταχυντές καύσης), σε χωνευτήριο μιας χρήσης.

Το μίγμα καίγεται, σε ρεύμα οξυγόνου, σε σωληνωτό κλίβανο και σε θερμοκρασία

l 350°C τουλάχιστον.
Η υγρασία και τα σωματίδια που παράγονται κατά την καύση δεσμεύονται σε
κατάλληλες παγίδες (γεμάτες από άνυδρο υπερχλωρικό μαγνήσιο).
Το θείο του δείγματος οξειδώνεται προς οξείδ ια του θείου τα οποία μαζί με τη
περίσσεια

οξυγόνου

περνούν

μέσω

κυψελίδας,

η

οποία

διαπερνάται

από

το

ακτινοβολία της πηγής υπερύθρου.
Το διοξείδιο του θείου απορροφά σε συγκεκριμένο μήκος κύματος του φάσματος
υπερύθρου.
Καθώς τα αέρια διέρχονται μέσω της κυψελίδας, το δ ιοξείδιο του θείου απορροφά
ενέργεια, με αποτέλεσμα στον ανιχνευτή υπερύθρου να φθάνει λιγότερη ενέργεια.
Όλη η υπόλοιπη υπέρυθρη ενέργεια εμποδίζεται να φθάσει στον ανιχνευτή με

κατάλληλο φίλτρο .
Η

απορρόφηση της ενέργειας του φάσματος υπερύθρου μπορεί να αποδοθεί μόνο

στο διοξείδιο του θείου
Η συγκέντρωση του είναι ανάλογη της μεταβολής της ενέργειας που φθάνει στον

ανιχνευτή.
Η ίδια κυψελίδα χρησιμοποιείται σαν θάλαμος και αναφοράς και μέτρηση ς. Το ολικό
θείο, ως διοξείδιο του θείου ανιχνεύεται σε συνεχή βάση.

3.

Πρότυπα Αναφοράς

ASTM D 5016 - 98

4.

Πεδίο Εφαρμογής

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυριτικής σύστασης.

5.

Εξοπλισμός
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Για την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρειάζεται αυτόματος αναλυτής θείου για
τον προσδιορισμό του θείου με τη τεχνική της απορρόφησης στη περιοχή υπερύθρου ,
που διατίθεται στο εμπόριο από αρκετούς κατασκευαστικού Οίκους.
Ο αναλυτής θείου πρέπει να έχει ενσωματωμένο σωληνωτό φούρνο, θερμαινόμενο

η λεκτρικά ή επαγωγικά ικανό να αναπτύξει θερμοκρασία
Λεπτομέρειες

1350°C τουλάχιστον.

ως προς τη δο μή τέτοιων αναλυτών και των παρελκομένων αυτών

αναφέρονται στα Τεχνικά φυλλάδια των Κατασκευαστικών Οίκων.

Οι αναλυτές αυτοί πρέπει επίσης να έχουν βαθμονομηθεί με τη χρήση επικυρωμένων
υλικών αναφοράς(CRΜ's) , έτσι ώστε να καλύπτουν τη περιοχή συγκεντρώσεων του
θείου των δειγμάτων τέφρας που αναλύονται.

Αντιδραστήρια

6.

Κατά την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια
αναλυτικής καθαρότητας:

-

Επιταχυντές καύσης

, ανάλογα με τις συστάσεις του Κατασκευαστή
99 ,5 % min.

τη ς συσκευής.

Οξυγόνο καθαρότητας

7.
7.1

Διαδικασία

Προετοιμασία της συσκευής

Πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

7.2

Βαθμονόμηση του συστήματος ανίχνευσης δια υπέρυθρων.

Επιλέγονται Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς

ξηρού ,

(CRM ' s)

με γνωστές τιμές θείου, επί

στη περιοχή συγκεντρώσεων των δειγμάτων που θα αναλυθούν. Για την

αρχική βαθμονόμηση και τον περιοδικό έλεγχο τη ς καμπύλης βαθμονόμησης του
οργάνου (ευθεία γραμμή), χρειάζονται τουλάχιστον τρία πρότυπα υλικά

(CRM's)

για

κάθε περιοχή συγκεντρώσεων θείου. Δύο από τα πρότυπα πρέπει να καλύπτουν την
περιοχή συγκέντρωσης των τιμών του θείου και το τρίτο πρέπει να είναι κοντά στο
μέσον της αναμενόμενης περιοχή ς.

Όταν εκτελείται βαθμονόμηση ενός σημείου πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πρότυπο
υλικό

(CRM's)

με τιμή θείου υψηλότερη από την αναμενόμενη περιοχή των

δειγμάτων που θα αναλυθούν.

7.3

Διαδικασία βαθμονόμησης

Ορισμένη ποσότητα από το κάθε πρότυπο υλικό αναφοράς

(CRM's)

σταθερού βάρους και φυλάσσεται σε εργαστηριακό ξηραντήρα.
Η συσκευή βαθμονομείται σύμφωνα με τις Οδηγίες του

ξηραίνεται μέχρι
Κατασκευαστή,

χρησιμοποιώντας για το κάθε υλικό αναφοράς αποτελέσματα πέντε προσδιορ ισμών,
τα οποία πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια αβεβαιότητας της πιστοποιημένης
περιεκτικότητας τους σε θείο .

7.4

Περιοδικός έ/....εγχος βαθμονόμησης
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Σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται τόσο η σταθερότητα της συσκευής όσο και η
βαθμονόμηση της, με την ανάλυση ενός δείγματος ελέγχου. Το δείγμα αυτό μπορεί
να

είναι

ή

ένα

από

χρησιμοποιήθηκε στη

τα

πιστοποιημένα

Υλικά

Αναφοράς

(CRM's),

που

βαθμονόμηση της συσκευής, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό

αναφοράς με πιστοποιημένη περιεκτικότητα σε θείο.
Από τα αποτελέσματα του περιοδικού ελέγχου της συσκευής αποφασίζεται η τυχόν
επαναβαθ μονόμηση της.

7 .5

Ανάλυση δείγματος

Ανεβάζεται η θερμοκρασία του φούρνου στους 1350°C τουλάχιστον, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Κατασκευαστή.
Για δείγματα που περιέχουν μέχρι

5 % 80 3

ζυγίζονται

300 mg

από το προς

ανάλυση ξηρό δείγμα, με ακρίβεια Ο, 1 mg.

Για δείγματα που περιέχουν περισσότερο από

5 % 803

ζυγίζονται

140 mg

από το

προς ανάλυση ξηρό δείγμα, με ακρίβεια Ο, 1 mg.
Τα δείγμα ζυγίζεται σε χωνευτήριο μιας χρήσης.

Αναμιγνύεται προσεκτικά το δείγμα

με τα

κατάλληλα

μέσα

(οξειδωτικά

και

επιταχυντές καύσης). που προτείνει ο Κατασκευαστής .
Τοποθετείται το χωνευτήριο με το δείγμα σε κατάλληλη θέση στη συσκευή, μέσω της
οποίας το δείγμα οδηγείται στο φούρνο.
Μετά την ολοκλήρωση της καύσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προτείνει ο

Κατασκευαστής, η συσκευή δίνει κατ' ευθεία την εκατοστιαία περιεκτικότητα του
δείγματος σε τριοξείδιο του θείου

8.

803.

Υπολογισμοί

Η συσκευή δίνει κατ ' ευθεία την εκατοστιαία περιεκτικότητα του δείγματος σε
εκπεφρασ μένη σε τριοξείδιο του θείου

S0 3
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S

Παράρτημα Β4α

:

Προσδιορισμός ελεύθερου οξειδίου του ασβεστίου

(CaO)

σε

δείγματα ιπτάμενης τέφρας

1.

Σκοπός

Αυτή η μεθοδολογία περιγράφει τον προσδιορισμό του ελεύθερου οξειδίου του
ασβεστίου

(CaO)

σε δείγματα ιπτάμενης τέφρας με τη μέθοδο της εκχύλισης με

κατάλληλο μίγμα οργανικών αντιδραστηρίων.

2.

Περίληψη

Ορισμένο

βάρος δείγματος ιπτάμενης τέφρας εκχυλίζεται

βουτανοϊκού

οξέος

και

βουτανόλης-2,

σε

ειδική

με κατάλληλο

εργαστηριακ1Ί

μίγμα

συσκευή ,

για

ορισμένο χρονικό διάστημα.
Το εκχύλισμα, που περιέχει το ελεύθερο οξείδιο του ασβεστίου

(CaO),

διαχωρίζεται

από το αδιάλυτο υπόλειμμα με διήθηση και τιτλοδοτείται με πρότυπο διάλυμα
υδροχλωρικού οξέος

3.

(HCI)

και κατάλληλο δείκτη.

Πρότυπα αναφοράς

ΕΝ 451-1 /9°ς

1994,

(Μέθοδος ελέγχου της ιπτάμενης τέφρας -Προσδιορισμός της

περιεκτικότητας σε ελεύθερο οξείδιο του ασβεστίου)

4.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς

ανάλυση δείγμα ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυριτικής σύστασης.

5.
-

Εξοπλισμός
Αναλυτικός ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγισης
Εργαστηριακό κόσκινο , με διάμετρο

Εργαστηριακός ξηραντήρας, ο οποίος περιέχει ως μέσο προσρόφησης της υγρασίας

silica gel (ή
-

0,1 mg τουλάχιστον.
οπών 0,063 mm (κατά ISO 565).

άλλο ξηραντικό μέσο).

Ψυκτήρας με ελικοειδ11 αναρροή.
Κωνική φιάλη, χωρητικότητας

250

ιηL.

Σωλήνας απορρόφησης γεμάτος με υδροξείδιο του νατρίου

(NaOH)

επί ενός

ανόργανου φορέα, για να προστατεύει το περ ιεχόμενο της κωνικής φιάλης και του
ψυκτήρα από την αντίδραση του

με το διοξείδιο του

άνθρακα

(C02 )

της

ατμόσφαιρας.

-

Διάταξη ταχείας διήθησης (π.χ. υπό κενό) , με χάρτινα φίλτρα μεσαίου πορώδους
(διαμέτρου περίπου

0,007 mm)
ακρίβειας 0,05 mL.

-

Προχοϊ"δα

6.

Αντιδραστήρια

Κατά την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια

αναλυτικής καθαρότητας.
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- Βουτανοϊκό οξύ, 3- οξο-εθυλεστέρας (Butanoic acid, 3 oxo-ethyl ester (= ethyl
acetoacetate)
- Βουτανόλη - 2 (Butane-2-ol)
- Προπανόλη - 2 (Propane-2-ol)
- Δείκτης βρομοφαινόλης (broιηophenol blue). (Προετοιμάζεται με διαλυτοποίηση
Ο , 1g δείκτη βρομοφαινόλης σε 100 mL αιθανόλης).
- Πρότυπο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCI), συγκέντρωσης Ο , 100 Μ.
Διαδικασία

7.

Κοσκινίζεται αντιπροσωπευτικό ξηρό εργαστηριακό δείγμα, ποσότητας περίπου

100 g

(από το κόσκινο των

Λειοτριβε ίται, αν χρειάζεται, ώστε όλη η

0,063 mm).

ποσότητα του δείγματος να περάσει από το κόσκινο.

Ζυγίζεται

-

φιάλη των

1,0 g έως 1,5 g
250 mL.

δείγματος

(m g)

και μεταφέρεται ποσοτικά στη

κωνική

- Προστίθεται το μίγμα εκχύλισης, που αποτελείται από 12 mL βουτανοϊκού οξέος,
3- οξο-εθυλεστέρα και 80 mL βουτανόλης-2.
- Καλύπτεται αμέσως η φιάλη με τον ψυκτήρα και τον σωλήνα απορρόφησης με το
υδροξείδιο του νατρίου (NaOH).
- Βράζεται για 1 ώρα.
- Διηθείται το ζεστό μίγμα, χρησιμοποιώντας τη διάταξη ταχείας δ ιή θησης .
- Ξεπλένεται το ίζημα με προπανόλη-2 , μέχρι τελικού όγκου διηθήματος περίπου 50
mL.
Σηιιείωση:

Αν το διήθημα σε αυτή τη φάση είναι θολό απορρίπτεται και

επαναλαμβάνεται η εκχύλιση με νέα ποσότητα δείγματος.

Προστίθενται

-

στο

διήθημα

μερικές

σταγόνες

δείκτη

τιτλοδοτείται με το πρότυπο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος

βρωμοφαινόλης

και

(HCl) (C: 0,100 mol/L),

μέχρι αλλαγή χρώματος (σε κίτρινο).

- Καταγράφεται
mL).

ο όγκος του υδροχλωρ ικού οξέος

(HC\)

που χρησιμοποιήθηκε

(V

Πλήθος αναλύσεων
Για κάθε εργαστηριακό δείγμα διεξάγονται δύο προσδιορισμοί ελεύθερου

CaO.

Αν η διαφορά μεταξύ των δύο προσδιορισμών είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της
τυπικής απόκλισης της επαναληψιμότητας, επαναλαμβάνεται η ανάλυση.
Τελικά λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση των αποτελεσμάτων οι δύο προσδ ιορισμοί

με τα πλησιέστερ α αποτελέσματα.

8.
-

Υπολογισμοί

Υπολογίζεται η περιεκτικότητα του δείγματος σε ελεύθερο οξείδιο του ασβεστίου,

εκφρασμένη ως% κ. β. ξηρού δε ίγματος, χρησιμοποιώντας τον τύπο:
0

/ο

CaO) ελεύθερο= [(28,04

Χ
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C

Χ

V)/(m Χ 1000))

Χ

100

Όπου

C:

Η συγκέντρωση του πρότυπου διαλύματος του υδροχλωρικού οξέος

(HCI),

σε mοιιι

V:

Ο όγκος του υδροχλωρικού οξέος

τιτλοδότηση , σε

m:

(HCI),

που χρησιμοποιήθηκε στην

ml

Το βάρος του ξηρού δείγματος της ιπτάμενης τέφρας, σε

g.

Ο μέσος όρος των δύο προσδιορισμών υπολογίζεται με δύο δεκαδ ικά ψηφία και το
τελικό αποτέλεσμα τη ς περιεκτικότητας στην έκθεση των αποτελεσμάτων δίνεται με
ένα δεκαδικό ψη φίο.
Η τυπικ1Ί απόκλιση της επαναληψιμότητας

:0,02%.
: 0,04%.

Η τυπική απόκλιση της αναπαραγωγισιμότητας

9.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σε δείγματα μερικώς ενυδατωμένης ιπτάμενης τέφρας, με αυτή τη μεθοδολογία
προσδιορίζεται το άθροισμα

του

του υδροξειδίου του ασβεστίου

ελεύθερου

(Ca(OH)2).
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οξειδ ίου

του

ασβεστίου

(CaO)

και

Παράρτημα Β4β

:

Προσδιορισμός υδροξειδίου

του

ασβεστίου

Ca(OH)2

σε

δείγματα ενυδατωμένης ιπτάμενης τέφρας με θερμοσταθμική ανάλυση.

1.

Σκοπός

Η μεθοδολογία αυτή περιγράφει τη θερμιΚ11 συμπεριφορά της ιπτάμενη ς τέφρας.
Βασιζόμενοι στην αρχή ότι τα στερεά όταν θερμανθούν εμφανίζουν φυσικοχημικά
φαινόμενα

που

συνοδεύονται με

μείωση

ή

αύξηση

βάρους, προσδιορίζει στη

συγκεκριμένη θερμοκρασία την απώλεια κατά την διάσπαση του υδροξειδίου του
ασβεστίου κατά την αντίδραση

2.

Περίληψη

Ορισμένο βάρος ξηρού δείγματος ιπτάμενη ς τέφρας θερμαίνεται σε ελεγχό μενες

συνθήκες (ροή αερίου Ν2 , αρχική και τελική θερμοκρασία, ρυθμός αύξησης τη ς
θερμοκρασίας) και καταγράφεται η μεταβολή του βάρους του, η θερμοκρασία και ο
χρόνος ανάλυσης (θερμοκρασιακή περιοχή διάσπασης

3.

Πρότυπα αναφοράς

ASTM
ASTM
ASTM
ASTM

4.

380-450°C)

Ε
Ε
Ε

Ε

1868-97
1953-98
11 31-98
473-00, Ε 1142-97

Πεδίο εφαρμογής

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό στερεών ή μιγμάτων στα οποία
όμως το βασικό συστατικό παραμένει σταθερό στην υπό εξέταση θερμοκρασία. Είναι
λο ιπόν δυνατή η

εφαρμογή της και σε ενυδατω μένες τέφρες προκειμένου να

προσδιορίσει τη ποσότητα του

Ca(OH)2

που υπάρχει στο ελεύθερο

CaO

που

υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β4α

5.

Εξοπλισμός

Θερμοζυγός, ικανός για την συνεχή καταγραφή της μάζας του δείγματος και της

θερμοκρασίας σε συνάρτηση με τον χρόνο αποτελούμενος aπό
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:

Ηλεκτρονικό ζυγό: Το μικρότερο βάρος σε

mg καθώς

και η ακρίβεια ±μg ορίζεται

από τον τύπο του μηχανήματος

Υποδοχείς του δείγματος

:

χωνευτήρια και καπάκι από υλικό αδρανές ως προς το

δείγμα συνήθως πλατίνα και κατάλληλου σχήματος και όγκου σύμφωνα με τον τύπο

του μηχανήματος

Φούρνο : ελεγχόμενης θερμοκρασίας από
θέρμανσης 5°C/min ,

25°C μέχρι 1000°C με δυνατότητα

Σύστημα ελέγχου ατμόσφαιρας του δείγματος
(συνήθως καθαρό Ν 2 ή
μέχρι

100 mL/min

Ar)

με ακρίβεια

: ικανό

ικανό να παρέχει αδρανές αέριο

50

±5mL/min

Σύστημα μέτρησης της θcρμοκρασίας
θερμοκρασίας 25- 1000°C
Χρονοδιακόπτη

:

εφοδιασμένο με σύστημα ώστε να παρέχει ροή από

με

ακρίβεια

±0. 1°C για την κλίμακα

να καταγράφει τον χρόνο με ακρίβεια

±0.1 min

Σύστημα ελέγχου και συντονισμού των δύο προηγουμένων συστημάτων
Καταγραφικό

: για

την καταγραφή της θερμοσταθμικής καμπύλης τη ς μάζας και τη ς

θερμοκρασίας σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Αντλία ψυκτικού υγρού

Φιάλη Ν2

6.

Αντιδραστήρια

Κατά την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια
αναλυτικής καθαρότητας:

- Ca(OH)2.
- Αζωτο καθαρότητας

κατ ' ελάχιστον

7.

Διαδικασία

7.1

Μέτρηση δείγματος

99,5 %.

Ζυγίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οργάνου η ποσότητα του δείγματος σε
χωνευτήριο πλατίνης

Καθορίζονται οι συνθήκες μέτρησης:

Ρυθμός θέρμανσης:

20°C Ι min

Τ αρχ: θερμοκρασία περιβάλλοντος

Τ τr.λ:

600°C

Αέριο: Ν2

Ροή αερίου

: 50mL/min

Εκτύπωση θερμογραφή ματος
Υποσημείωση : δες συμπληρωματικές πληροφορ ίες

7.2 Μέτρηση

τυφλού δείγματος

Για τον έλεγχο του προσδιορισμού τόσο του σημείου έναρξης και τέλους της

αντίδραση ς όσο και του σημείου μεγίστης μεταβολής απαιτείται να εκτελεσθεί η
πε ιραματική διαδικασία με

7.3

Ca(OH) 2 αναλυτικής καθαρότητας.

Περιοδικός έλεγχος της μεθοδολογίας
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Προκειμένου να ελέγχεται η επίδραση των συστατικών της ιπτάμενης τέφρας κατά
την θέρμανση της στη
διαστήματα,

σε

διάσπαση του

μετρηθέν

δείγμα

να

θα πρέπει σε τακτά χρονικά

Ca(OH) 2,
προστεθεί

γνωστή

ποσότης

αντιδραστηρίου αναλυτικής καθαρότητας και να προσδιορισθεί η

%

Ca(OH)2,

απώλεια βάρους

του νέου δείγματος στην ορισμένη θερμοκρασιακή περιοχή ( 380-450°C). Θα πρέπει

CaO % = 3. 11 [Μι + Μ2]
Όπου Μ 1 :
περιοχ11

Μ2

%

απώλεια βάρους της αρχικής τέφρας στην ορισμένη θερμοκρασιακή

: %

απώλεια

βάρους του

προστιθέμενου

Ca(OH) 2

στην

ορισμένη

θερμοκρασιακή περιοχή

8

Υπολογισμοί

Το θερμογράφημα όπως φαίνεται και στην εικόνα 1 περιλαμβάνει τη καμπύλη
μεταβολής

βάρους

thermograνimetry

(1)
DTG )

και τη

καμπύλη διαφορικής ανάλυσης

(2) (differential

που αποτελεί την πρώτη παράγωγο της καμπύλης βάρους.

Για τον προσδιορισμό της διάσπασης του

Ca(OH)2

ορίζονται:

1. Η θερμοκρασία έναρξης και τέλους της αντίδρασης

2.

Η απώλεια βάρους υπολογίζεται με αφαίρεση του βάρους του δείγματος που
αντιστοιχεί στο σημείο έναρξης (Β 1) από το βάρος που αντιστοιχεί στο τέλος της
διάσπασης (Β2)
ΔΒ =

Bl

- Β2

Ορισμός της θερμοκρασίας έναρξης και τέλους της θερμοκρασίας:
α.

Προσδιορίζεται από

την καμπύλη

DTG

στο

σημείο

μεγίστου

ρυθμού της

αντίδρασης
β. Στην καμπύλη μεταβολής βάρους χαράσσεται εφαπτομένη γραμμή στο σημείο πριν

ξεκινήσει η αντίδραση
γ. Χαράσσεται εφαπτομένη γραμμή στο σημείο μετά το πέρας της αντίδρασης στην
καμπύλη μεταβολής του βάρους

δ. Χαράσσεται εφαπτομένη γραμμή στην καμπύλη βάρους στο σημείο μεγίστου
ρυθμού της αντίδρασης που έχει ορισθεί
Η τομή των εφαπτομένων από τα στάδια β και δ ορίζει το σημείο έναρξης της
αντίδρασης
Η τομή των εφαπτομένων από τα στάδια γ και δ ορίζει το τέλος της διάσπασης

Η απώλεια βάρους ΔΒ αντιστοιχεί σύμφωνα με την αντίδραση
νερού που απομακρύνθηκε . Για την εύρεση της ποσότητος του
στο δείγμα και το οποίο θα εκφρασθεί ως

CaO

(1) στη ποσότητα του
Ca(OH)2 που υπάρχει

έχου με:

CaO στο δείγμα = 3.11

Μι

Όπου Μι g απώλειας βάρους του δείγματος στο σημείο έναρξης και τέλους της
αντίδρασης.

9

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι παράμετροι στην

TG,

δηλαδή ο ρυθμός θέρμανσης του δείγματος η αρχική και

τελική θερμοκρασία του φούρνου, ο χρόνος της ισοθερμοκρασιακής καταπόνησης, το

περιβάλλον του αερίου στο φούρνο και η ποσότητα του αναλυομένου δείγματος, είναι
σημαντικότατοι για τον προσδιορισμό. Σε οριακές τιμές προδιαγραφών, συνιστάται
και η χρήση πλέον αυστηρών συνθηκών, όπως η αντικατάσταση του Ν 2 ως αέριο
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περιβάλλοντος με Ar, μείωση του ρυθμού θέρμανσης ( 10°C / min). Σε ότι αφορά το
βάρος του δείγματος θα πρέπει ν' ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται από τον
κατασκευαστή

του

οργάνου

ανάλογα

με

τον

υποδοχέα

και

τον

τύπο

του

μηχανή ματος. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι επειδή το μέγεθος αυτό είναι πολύ μικρό,
θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ομοιογενοποίηση και η αντιπροσωπευτικότητα του
δείγματος. Συνιστάται και η προμήθεια λογισμικού για τον συνεχή υπολογισμό της
μεταβολής της μάζας από την αρχική και τον έλεγχο της μεταβολής της μάζας

%
%min.

Τα αποτελέσματα εκφράζονται στο δείγμα "ως έχει". Απαιτείται και η βαθμονόμηση
της θερμοκρασίας σύμφωνα με το

ASTM Ε 1582 με ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας
1°C/min και με θερμοκρασία μετασχηματισμού κοντινή της ελεγχομένης για τον

προσδιορισμό καθώς και των ενδείξεων του χρόνου και της μεταβολής της μάζας
σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστού.

90-+-''--~~~~~~~~~~~~~~~

200

ο

400

Teιnρereture

Εικόνα

1.

600

ι•c)

Θερμογράφημα ιπτάμενης τέφρας
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Παράρτημα 85β

:

Αναλυση

ΑΙ,

Κ,

Ca, Fe, Mg,

Na

Και

Si

σε Ασβεστούχες

Ιπτάμενες Τέφρες Λιnίτη με τη μεθοδο της Φασματοφωτομετρίας Ατομικής
Απορρόφησης

l.

Σκοπός

Η μεΟοδολογία αυτή καλύπτε ι του τον προσδιορισμό των παρακάτω μετάλλων, σε
διάλυμα

με

Φασματοφωτομετρία

(AAS με φλόγα):
Αργίλιο (Al), Ασβέστιο (Ca),
και Πυρίτιο (S i).

Ατομικής

Απορρόφησης

(AAS)

με

άμεση

εκνέφωση

2.

Σίδηρος

(Fe),

Μαγνήσιο

(Mg),

Κάλιο (Κ). Νάτριο

(Na)

Περίληψη

Στην Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης

(AAS)

με άμεση εκνέφωση, το

δείγμα εκνεφούται και ατομοποιείται στη φλόγα. Η ακτινοβολία που εκπέ μπεται από

την καθοδική λυχνία, της οποίας η κάθοδος αποτελείται από το προς προσδιορισμό
στο ιχε ίο, οδηγείται μέσα από τη φλόγα σε ένα μονοχρωμάτορα και κατόπιν στον

ανιχνευτ~l, ο οπο ίος μετρά το ποσό της ακτινοβολίας που απορροφάται. Η
απορρόφηση εξαρτάται από την παρουσία των ελευθέρων μη διεγερμένων ατό μων
στη Οεμελιώδη κατάσταση, που θα προσεγγίσουν στη φλόγα. Εφόσον το μήκος

κύματος τη ς ακτ ινοβολίας είναι χαρακτηριστικό του μετάλλου που θα προσδιορισθεί,
η ενέργεια η οποία θα απορροφηθεί από τη φλόγα φανερώνει το ύψος της
συγκέντρωσης του μετάλλου στο δείγμα.

Η

προκατεργασία

της

ιπτάμενης

τέφρας

με

τη

μέθοδο

της

σύντηξης

και

διαλυτοποίησης είναι απαραίτητη για την πλήρη διαλυτοποίηση των μετάλλων και
την πλήρη αποσύνθεση των οργανικών υλικών πριν την ανάλυση, όπως αυτή
αναφέρεται στο παράρτημα Β5α

3.

Πρότυπα Αναφοράς

ASTM

Ε885-88 (reapproνed

1996)

ASTM 03682-96
ASTM Ο 1193 Προδιαγραφές για το νερό που θα χρησιμοποιηθεί ως αντιδραστήριο
2 Annual book of ASTM standards Vo l. 11 .Ο 1

4.

2

Πεδ ίο Εφαρμογής

Μεταλλοκατιόντα

σε

δ ιάλυμα

μπορούν

εύκολα

Φασματοσφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης

(AAS).

να

Η

προσδιορισθούν

με

μέθοδος είναι απλή,

γρήγορη και εφαρ μόσιμη σε μεγάλο αριΟμό μεταλλοκατιόντων στο ίδιο, μάλιστα,
διάλυ μα. Το δείγμα της ιπτάμενης τέφρας αναλύεται μετά από κατάλληλη κατεργασία

με τη μέθοδο της σύντηξης (παράρτημα Β5α)

5.

Εξοπλισμός
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-

Φασματοφωτόμετρο Ατομικής ΑπορρόφnσΊ)ς: Απλής ή διπλής δέσμης όργανο, το

οποίο έχει βαθμονομημένο μονοχρωμάτορα, φωτοπολλαπλασιαστή ως ανιχνευτή,
προσαρμοζόμενο άνοιγμα παραθύρων, εύρος περιοχής μήκους κύματος

l 90-800nm

και πρόβλεψη για σύνδεση με καταγραφικό.

-

Καυστήρας: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο καυστήρας ο οποίος συστήνεται από τον

κατασκευαστή

του

οργάνου.

Για

μερικά

στοιχεία

απαιτείται

ο

καυστήρας

ο

κατάλληλος γ ια φλόγα πρωτοξειδίου.

-

Καθοδικές λυΎVίες: Θα πρέπει να προτιμώνται απλές λυχνίες ενός στοιχε ίου, αλλά

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

και

πολλαπλές

λυχνίες.

Επίσης

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν λυχνίες ψυχρής καθόδου, εφόσον είναι διαθέσιμες .

- Καταγραφικό
- Βαλβίδες εκτόνωσης

πίεσης: Τα αέρια που διοχετεύονται, δηλ. το καύσιμο και το

οξειδωτικό, θα πρέπει να παραμένουν σε πιέσεις λίγο υψηλότερες από την ορ ισμένη
πίεση λειτουργίας του οργάνου και αυτό γίνεται με κατάλληλες βαλβίδες.

-

Διαχωριστικές χοάνες:

250mL

ή μεγαλύτερες για την εκχύλιση με οργανικούς

διαλύτες.

-

Υάλινα σκεύη: Όλα τα υάλινα σ κεύη, καθώς και τα σκεύη πολυαιθυλενίου ,

πολυπροπυλενίου ή

Teflon

συμπεριλαμβανομένων και των δοχε ίων δειγματοληψίας,

θα πρέπει να πλυθούν και να ξεπλυθούν με νερό,

1: 1

ΗΝΟ 3 - νερό,

1: 1 HCI -

νερό

και τέλος με απιονισμένο νερό.

- Υάλινη

6.

βοροπυριτική συσκευή απόσταξης

Αντιδραστήρια

Σε

όλους

τους

ελέγχους

και τις

μετρήσεις

θα

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται

αντιδραστήρια αναλυτικής καθαρότητας. Επιβάλλεται όλα τα αντιδραστήρια να
πληρούν τις προδ ιαγραφές της Επιτροπής Αναλυτικών Αντιδραστηρίων της

American

Chemical Society, όπου είναι δ ιαθέσιμες τέτοιες προδιαγραφές ..
Καθαρότητα του νερού: Εκτός και αν υποδειχθεί διαφορετικά, με τον όρο νερό θα

εννοείται αυτό που υπαγο ρεύεται από τον τύπο ΙΙ της προδιαγραφή ς Ο

1193.

Υπερκαθαρό νερό: Παρασκευάζεται με τη διοχέτευση απεσταγμένου νερού μέσω
μίας

μικτής

κλίνης

ιονοεναλλακτιΚΊ1ς

ρητίνη ς

κατιόντων

και

ανιόντων.

Χρησιμοποιείται υπερκαθαρό νερό για την προετοιμασία όλων των αντιδραστηρίων,
των προτύπων για τη καμπύλη αναφοράς και ως μέσο αραίωσης.
Νιτρικό οξύ

(πυκνό):

Εάν υπάρχουν

ίχνη

μετάλλων,

απαιτείται απόσταξη του

νιτρικού οξέος σε βοροπυριτικ1Ί συσκευή απόσταξης 11 άλλως χρησιμοποιείται οξύ
1

καθαρότητας κατάλληλης για οπτικές μεθοδολογίες.
Υποση μείωση

Νιτρικό οξύ

1: Προσοχή , η

( 1: 1):

απόσταξη να πραγματοποιείται σε απαγωγό με προστατευτικό πλέγμα.

Προετοιμάζεται αραίωση

1: 1

με υπερ καθαρό νερό με προσθήκη

του πυκνού νιτρικού οξέος σε ίσο όγκο νερού .

Υδροχλωρικό οξύ

(1: 1):

Ετοιμάζεται δ ιάλυμα

HCl 1: l ,

καθαρότητας αντιδραστηρίων

και υπερκαθαρό νερό
Πυκνά πρότυπα διαλύματα μετάλλων: Αναφέρονται στις επί μέρους παραγράφους
της μέτρησης των μετάλλων.
Πρότυπα καμπύλης αναφοράς: Παρασκευάζονται από την αραίωση των πυκνών
διαλυμάτων.

Ξεκινώντας

από

το

τυφλό

συγκέντρωσης πρότυπο.
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και

οδηγούμενοι

στο

υψηλότερης

Καύσιμο και οξειδωτικό: Εμπορικής καθαρότητας ασετυλίνη είναι γενικά αποδεκτή.

Ο αέρας μπορεί να προμηθεύεται από γραμμή συμπίεσης, εργαστηριακό συμπιεστή ή
από οβίδα πεπιεσμένου αέρα. Επίσης ως οξειδωτικό χρησιμοποιείται και οβίδα

πρωτοξειδίου του αζώτου καθαρότητος >

99.5%

7. Διαδ ικασία
Διαφορές μεταξύ κατασκευαστών και μοντέλω ν φασματοφωτομέτρων Ατομική ς
Απορρόφησης αποτρέπουν τη δημιουργία λεπτομερειακών οδηγιών που να ε ίναι

κατάλληλες για κάθε όργανο. Γενι κά,
Γίνεται η επιλογή της κατάλληλης καθοδ ικής λυχνίας γ ια την ανάλυση , αφήνεται
η λυχνία να θερμανθεί για τουλάχιστον

15

ιηίn , εκτός και αν χρησιμοποιηθεί σε

όργανο διπλής δέσμης.
Ορίζεται η κατάλληλη θέση του μονοχρωμάτορα στο κατάλληλο μήκος κύματος,

επιλέγεται το άνοιγμα παραθύρου του μονοχρωμάτορα και ορίζεται η ένταση του

ρεύματος για την καθοδ ική λυχνία, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Ανάβεται η φλόγα και ρυθμίζεται η ροή του καυσίμου και του οξειδωτικού,
προσαρμόζεται ο καυστήρας και η ροή του εκvεφωτή για την

μεγαλύτερη

%

απορρόφηση και σταθερότητα, και ρυΟμίζεται το φωτόμετρο.

Μ ετρώνται οι σειρές των προτύπων του προς εξέταση στοιχείου και χαράσσεται η
καμπύλη αναφοράς σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση των προτύπων και τη ν
απορροφητικότητα.

Για

τα

όργανα

που

διαβάζουν

άμεσα

το

αποτέλεσμα

σε

συγκέντρωση, η ανάγνωση γίνεται αμέσως . Τα πρότυπα θα πρέπε ι να μετρώνται κάΟε
φορά που μετράται μία σειρά δειγμάτων.
Χά ραξη της καμπύλης αναφοράς

Για τα όργανα που δεν έχουν άμεση ανάγνωση της συγκέντρωσης, χαράσσεται η

καμπύλη αναφοράς ώστε να καλύπτεται η κατάλληλη περιοχή μέτρηση ς. Συνήθως,
αυτό σημαίνει την παρασκευή προτύπων, τα οποία προκαλούν απορρόφηση από Ο
έως

Η σωστή μέθοδος είναι να μετατρέπεται η επί τοις εκατό ανάγνωση της

80%.

απορρόφησης σε απορροφητικότητα και να σχεδιάζεται αυτή

σε σχέση

μ ε τη

συγκέντρωση. Η ακόλουθη σχέση χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των τιμών
απορρόφησης σε απορροφητικότητα:
απορροφητικότητα

όπου

%Τ

= log ( 100% Τ) = 2 - log (%Τ),

= 100 - %απορρόφηση

Καθώς οι καμπύλες είναι συν11 0ως μη γραμμι κές, ειδικότερα σε υψηλές τιμές
απορρόφησης, ο αριθμός των προτύπων θα πρέπε ι να αυξηθεί στο τμήμα αυτό της
καμπύλης.
Μέτρηση του δείγ ματος όπως έχει προκύ ψε ι από τη σύντηξη και τη δ ιαλυτοποίηση
που περιγράφεται στο παράρτημα Β5α
Προετοιμασία τυφλού αντιδ ραστηρίου

- Ζυγίζεται 1 g βόρακα του λιθίου (Li 2 8 40 7 ) στο χωνευτήριο πλατίνας .
- ΤοποΟετείται το χωνευτήριο με τον βόρακα στον κλίβανο υψηλής θερμοκρασίας, ο
11
οποίος έχει προθερμανθεί στους 1000 C.
- ΑκολουΟείται η ίδια δ ιαδικασία σύντηξης και διαλυτοποίησης του τήγματος του
βόρακα, όπως περιγ ράφεται στις παραγράφους 7.2 και 7.3 του παραρτήματος 85α.
Μέθοδος τη ς προσθήκης

Αυτ~Ί η τεχνική συνίσταται στην προσΟήκη μ ικρών γνωστών ποσοηΊτωv του προς
ανάλυση στοιχείου και η δ ιαφορά απορρόφησης μεταξύ αυτών και του αρχικού
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διαλύματος δίδουν την κλίση της καμπύλης αναφοράς. Εφαρμόζεται όταν το δείγμα,
και ειδικότερα η μήτρα, είναι περ ίπλοκη, ώστε το ιξώδες, η επιφανειακή τάση και τα
συστατικά δεν προσομοιάζουν ακρ ιβώς με τα πρότυπα.
Σ' αυτή τη μέθοδο ελέγχου, ίσοι όγκοι δείγματος προστίθενται σε ένα τυφλό
υπερκαΟαρό νερό και σε τρία πρότυπα, τα οποία περιέχουν διαφορετικές γνωστές
ποσότητες του προς εξέταση στοιχείου. Ο όγκος του τυφλού και των προτύπων θα
πρέπει να είναι ο ίδιος. Η απορροφητικότητα του κάθε διαλύ ματος καθορίζεται και
σχεδιάζεται η καμπύλη με κάθετο άξονα αυτή και με οριζόντιο τις συγκεντρώσεις
των δ ιαλυ μάτων. Όταν η γραμμ11 που Οα προκύψει προεκταθεί στη μηδενική
απορρόφηση , το σημείο που κόβεται ο άξονας φανερώνει τη συγκέντρωση του
αγνώστου. Ο άξονας στα αριστερά του δ ιαγράμματος σχεδιάζεται όπως ακριβώς και

ο δεξιά, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση . Παράδειγμα του σχεδιασμού της καμπύλης
δίδεται στην εικόνα

1.

Για να είναι αξιόπιστη, στα αποτελέσματα Οα πρέπει να

ληφθούν υπόψη οι ακόλουΟο ι περιορ ισμοί:

Η καμπύλη απορροφητικότητας του δείγματος και των προτύπων Οα πρέπει να

-

είναι γραμμική στην περιοχή των συγκεντρώσεων που εξετάζονται.
Η επίδραση των παρεμβολών δεν θα πρέπει να δ ιαφέρει όσο μεταβάλλεται η
αναλογία της προς ανάλυση συγκέντρωσης σε σχέση με τη μήτρα του δείγ ματος.

-

Ο προσδιορισμός θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φασματικές παρεμβολές

7.1

Αργίλιο

7.1.1 Άριστη περιοχή συγκέντρωσης: 5 σε 50 ιηg/L χρησ ιμοποιώντας
309,3 nm (βλ. υποσημειώσεις 2 και 3 ).

μήκος κύματος

Καύσιμο : Ασετυλίνη
Οξειδωτικό: Πρωτοξείδιο αζώτου
Τύπος φλόγας: Πλούσια σε καύσιμο
ΕυαισΟη σία

1 mg/L

Όρια ανίχνευσης
Υποσημείωση

Υποσημείωση

2:

3:

0,1 mg/L

Μπορούν να χρησιμοποιηΟούν και οι ακόλουθες γραμμές φάσματος

308,2

11m

Σχε τική cυαισθησία 1

396,2

n ιη

~χετικ1i ευα ισθησία

2

394.4 nm

-χετικti ευαισθησία

2,5

Για συγκεντρώσεις αργιλίου μικρότερες

0,3

ιηg/L προτείνεται η ατομ ική

απορρόφησ η με την τεχνική του φούρνου .

7.1.2

Π αρασκευή προτύπων διαλυμάτων

Πυκνό

διάλυμα:

Με

μεγάλη

προσοχή

ζυγίζεται

l ,OOOg

μεταλλικού

αργιλίου

(αναλυτικ~Ίς καθαρότητας) και τοποθετείται σε υάλινο δοχείο. Προστίθενται
πυκνού

HCI

l5mL

στο μέταλλο, το δοχείο σκεπάζεται και θερμαίνεται ελαφρώς. Όταν η

διαλυτοποίηση έχει επιτευχθεί, μεταφέρεται όλη η ποσότητα σε ογκομετρ ική φιάλη

l L και αραιώνεται
( lOOOmg/L)

με υπερκαΟαρό νερό μέχρ ι της χαραγής.
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1mL

= l mg

ΑΙ

Διάλυμα

KCI:

Διαλύονται

95g

χλωριούχου καλίου

(KCI)

σε υπερκαθαρό νερό και

αραιώνεται μέχρι ι L.

7.1.3

Παρασκευάζονται οι αραιώσεις από το πυκνό διάλυ μα για να χρησιμοποιηθούν

για την καμπύλη αναφοράς κατά την δ ιάρκεια της ανάλυσης. Τα πρότυπα για τη
καμπύλη αναφοράς θα πρέπει να παρασκευασθούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο

οξέος και στις ίδ ιες συγκεντρώσεις με αυτές που θα μετρηθούν στο δείγμα και
επομένως γ ίνεται χρήση του τυφλού αντιδραστηρίου γ ια τ ις αραιώσεις. Σε κάθε

1OOmL από
7.1.4

το πρότυπο , καθώς και στο δείγ μα, προστίθενται

2,0mL διαλύ ματος KCl.

Παρεμβολές: Το ΑΙ ιονίζεται μερικώς σε φλόγα πρωτοξειδίου-ασετυλίνης. Αυτό

το πρόβλημα μπορεί να ελεγχθεί με την προσθήκη ενός μετάλλου από τα αλκάλια (Κ,

1OOOμg/mL)

και στα δύο δ ιαλύματα, προτύπου και δείγματος.

Ασβέστιο

7.2

7.2.1

Άριστη περιοχή συγκέντρωσης: Από

κύματος 422,Ίηm (βλ. υποσημειώση

0,2

έως

7 mg/L χρησιμοποιοώντας

μήκος

4)

Καύσιμο: Ασετυλίνη

Οξειδωτικό: Αέρας
Τύπος φλόγας: Α ναγωγικ1Ί

Ευαισθησία

0,08mg/L

Όριο ανίχνευσης
Υποσημείωση
ευα ισθησία

7.2.2

4:
120.

0,01 mg/L

Η γραμμή φάσ ματος 239, 9nιn μπορεί επ ίσ η ς να χρησιμοπο ιη θεί μ ε σχετι κή

Παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων

Πυκνό

διάλυμα:

Δημιουργείται

αιώρημα

1,250g CaC03 (αντιδραστήρια
l 80°C επί 1h, σε υπερκαθαρό

από

αναλυτικής καθαρότητας) που έχουν ξηρανθεί στους

νερό και διαλύονται προσεκτικά με όσο το συνατόν λιγότερο αραιό υδροχλωρικό οξύ.
Συμπληρώνουμε στα

Διάλυμα χλωριούχου

lOOOmL

λανθανίου :

ποσότητες, σε 2501ηL πυκνού
σε

500mL με υπερκαθαρό

7.2.3

με υπερκαθαρό νερό.

Διαλύονται

HCI (προσοχή

lmL =

Ο ,5ιηg

29g La2 0 3

Ca (500mg/L)

αργά

και

σε

μικρές

η αντίδραση είναι έντονη). Αραιώνουμε

νερό.

Παρασκευάζονται ο ι αραιώσεις από το πυκνό διάλυμα για να χρησιμοποιηθούν

γ ια την καμπύλη αναφοράς κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Τα πρότυπα για τη
καμπύλη αναφοράς θα πρέπει να παρασκευασθούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο

οξέος και στις ίδιες συγκεντρώσεις με αυτές που θα μετρηθούν στο δείγ μα και
επομένως γίνεται χρήση του τυφλού αντιδραστηρίου για τις αραιώσεις. Σε κάθε

IOmL όγκου

του προτύπου και του δείγματος προστίθεται

χλωριούχου λανθανίου , δηλ.

7.2.4 Παρεμβολές:

20mL προτύπου

ή

l ,OmL διαλύματος
δείγματος+ 2mL LaC13 = 22mL.

Φωσφορικά, θε ιικά, καθώς και το ΑΙ παρεμβάλλονται και

επηρεάζουν τη μέτρηση. Η επίδραση ανάγεται με την προσθήκη λανθαν ίου
δ ιάλυμα .. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις

Ca

και αν το

pH του

δείγματος

(La) στο
είναι >7, τα

πρότυπα διαλύματα καθώς και τα δε ίγματα θα πρέπει να παρασκευάζονται με αραιό
υδροχλωρ ικό οξύ. Συγκεντρώσεις

Mg> 1OOOmg/L

59

επίσης μπορούν να μειώσουν τις

τιμές του

Ca. Συγκεντρώσεις

μέχρι

Κ καθώς και ΝΟ3 δεν επηρεάζουν

500mg/L Na,

τη μέτρηση.

Η φλόγα ασετυλίνης-πρωτοξειδίου θα επιφέρει

2 έως 5 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία

και η ανάλυση φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από χημικές επιδράσεις.

7.3
7.3.1

Σίδηρος

Άρ ιστη περιοχή συγκέντρωσης: Από

κύματος

248,3nm

(βλ. υποσημειώσεις

Ευαισθησία Ο , 12

mg/L

Όριο ανίχνευσης

0,03

0,3
5 κα ι 6)

έως

5 mg/L

χρησιμοπο ιοώντας μήκος

1ηg/L

Καύσιμο : Ασετυλίνη
Οξειδωτικό: Αέρας
Τύπος φλόγας: Οξε ιδωτική
Υποσ ημ ε ίωση

5:

Οι ακόλουθες γραμμές φάσματος μπορούν επίσ η ς να χρησιμοποιηθούν
248,8 n mσχετικi1 ε υαισθησία

2

27 Ι ,9 nιη

4

σχετική ευαισθησία

302, 1 nn1σχετική

Υποση μ είωση

6:

ε υαισθησία

5

252,Ί nmσχετικι) ευαισθησία

6

372.Οnmσχετική ε υαισθησία

1Ο

και

Για συγκεντρώσεις σιδήρου χαμηλότερες από 0 ,0 5 ιng/L πρ οτείνεται είτε η

μεθοδολογ ία της εκλεκτικής ε κχύλ ισης.

7.3.2

Παρασκευή πρότυπων διαλυ μάτων

Πυκνό διάλυμα: Ζυγίζεται με προσοχή

l ,OOOg καθαρού σύρματος σιδήρου
(αναλυτικής καθαρότητας) και διαλύεται σε 5mL επαναπεσταγμένου ΗΝΟ3 και το
διάλυμα θερμαίνεται, αν χρειαστεί. Όταν η διαλυτοποίηση ολοκληρωθεί,
συμπληρώνουμε μέχρι

1L

με υπερκαθαρό νερό.

7.3.3. Παρασκευάζονται οι αραιώσεις

1mL =

Ι

mg Fe ( lOOO mg/L).

από το πυκνό διάλυμα γ ια να χρησιμοποιηθούν

για την καμπύλη αναφοράς κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Τα πρότυπα για τη
καμπύλη αναφοράς θα πρέπει να παρασκευασθούν χρησ ιμοποιώντας τον ίδιο τύπο
οξέος και στις ίδιες συγκεντρώσεις με αυτές που θα μετρηθούν στο δείγμα και
επομένως γίνεται χρήση του τυφλού αντιδραστηρίου για τις αραιώσεις.

7.4
7.4.1

Μαγνήσιο

Άριστη περιοχή συγκέντρωσης: Από

μήκος κύματος
Ευαισθησία

285,2nm

(βλ. υποσημείωση

0,02
7)

0,007 mg/L

Όριο ανίχνευσης

0,00 l mg/L
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έως

0,5 mg/L χρησιμοποιώντας

Καύσιμο: Ασετυλίνη
Οξειδωτικό: Αέρας
Τύπος φλόγας: Οξειδωτική
Υποσημείωση

7:

Μπορεί να χρ ησιμοπο ιηθεί και η φασματική γραμμή

202,5nm

με σχετική ευαισθ ησία

25.

7.4.2

Προετοιμασία προτύπων διαλυμάτων της καμπύλης αναφοράς

Πυκνό διάλυμα: Διαλύονται

0,829g MgO (αντιδραστήρια αναλυτικής καθαρότητας)
σε 1OmL επαναπεεσταγμένου ΗΝΟ 3 και αραιώνεται σε 1L υπερκαθαρό νερό. 1mL =
0,50mg MgO (500mg/L).

Διάλυμα χλωριούχου λανθανίου: Διαλύονται
ποσότητες, σε
σε

500mL

7.4.3

250mL πυκνού HCI

29g La20 3

αργά και σε μικρές

(προσοχή η αντίδραση είναι έντονη). Αραιώνουμε

με υπερκαθαρό νερό.

Παρασκευάζονται οι αραιώσεις από το πυκνό διάλυμα για να χρησιμοποιηθούν

για την καμπύλη αναφοράς κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Τα πρότυπα για τη
καμπύλη αναφοράς θα πρέπει να παρασκευασθούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο
οξέος και στις ίδιες συγκεντρώσεις με αυτές που θα μετρηθούν στο δείγμα. και
επομένως γίνεται χρήση του τυφλού αντιδραστηρίου για τις αραιώσεις. Σε κάθε

1OmL όγκου

του προτύπου και του δείγματος προστίθεται

χλωριούχου λανθανίου, δηλ.

20mL προτύπου

ή

l ,OmL διαλύματος
δείγματος + 2mL LaC1 3 = 22ιηL.

7.4.4 Παρεμβολές Οι παρεμβολές που συμβαίνουν από το ΑΙ σε συγκεντρώσεις
μεγαλύτερες 2mg/L αναιρούνται με την προσθήκη La. Τα στοιχεία Na, Κ και Ca
προκαλούν παρεμβολές σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 400mg/L.

7.5
7.5. 1

δεν

Κάλιο

Άριστη περιοχή συγκεντρώσεων: Από

μήκος κύματος
Ευαισθησία:

766,5nm

0,1

έως

(βλ. υποσημείωση

2 mg/L χρησιμοποιοώντας

8)

0.04mg/L

Οριο ανίχνευσης: Ο.Ο Ι

mg/L

Καύσιμο: Ασετυλίνη

Οξειδωτικό: Αέρας
Τύπος φλόγας: Ελαφρώς οξειδωτική

Υποσημείωση

8:

Μπορεί να χρ ησιμοπο ιηθεί και η γραμμή φάσματος

σχετική ευαισθ ησία

7.5.2

404,4.

Αυτή η γραμμή έχει

500.

Προετοιμασία προτύπων διαλυμάτων της καμπύλης αναφοράς

Πυκνό διάλυμα: Διαλύονται Ο , l 907g

KCI

(αναλυτικής καθαρότητας), τα οποία έχει

ξηρανθεί στους 110°C, σε υπερκαθαρό νερό και αραίωνεται μέχρι 1L. 1mL=O,1 Omg
Κ

( l OOmg/L).
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7.5.3 Παρασκευάζονται οι

αραιώσεις από το πυκνό διάλυμα για να χρησιμοποιηθούν

για την χάραξη της καμπύλης αναφοράς κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Τα

πρότυπα για τη καμπύλη αναφοράς θα πρέπει να παρασκευασθούν χρησιμοποιώντας
τον ίδιο τύπο οξέος και στις ίδιες συγκεντρώσεις με αυτές που θα μετρηθούν στο

δείγμα και επομένως γίνεται χρήση του τυφλού αντιδραστηρίου για τις αραιώσεις.

7.5.4 Παρεμβολές:

Στη φλόγα αέρα-ασετυλίνης

11 άλλες φλόγες υψηλών

θερμοκρασιών (>2800°C), το κάλλιο μπορεί να ιονισθεί μερικώς και έμμεσα να
επηρεάσει την ευαισθησία απορρόφησης. Η παρουσία άλλων αλάτων αλκαλίων στο
δείγμα μπορεί να ανάγει τον ιονισμό και έτσι να αυξ1Ίσει τα αναλυτικά
αποτελέσματα. Η επίδραση του ιονισμού του
είναι μικρή εάν η αναλογία

οφείλεται στο

Na

Na /

Na που

μπορεί να μειώσει το φαινόμενο

Κ είναι μικρότερη του

1Ο .

Οποιαδήποτε αύξηση που

μπορεί να σταθεροποιηθεί προσθέτοντας περίσσεια

Na

(lOOOμg/mL) και στο δείγμα και στα διαλύματα των προτύπων. Εάν απαιτείται
μεγαλύτερος έλεγχος του ιονισμού, θα πρέπει τότε να γίνει η προσθήκη καισίου

(Cs).

Θα πρέπει να ελεγχθούν τυφλά δείγματα από τα αντιδραστήρια για την ύπαρξη Κ σε
αυτά.

7.6

Νάτριο

7.6.1

Άρ ιστη περιοχή συγκεντρώσεων: Από

κύματος

0,03

έως

1ιηg/L

χρησιμοποιώντας μήκος

589,6nm (βλ. υποσημείωση 9)

Ευαισθησία

0,015 mg/L

Όριο ανίχνευσης

0,002 mg/L

Καύσιμο: Ασετυλίνη

Οξειδωτικό: Αέρας
Τύπος φλόγας: Οξειδωτική
Υποσημείωση

9:

Η γρ αμμή φάσματος

330,2nm

του νατρ ίου, η οποία έχει σχετική ευαισθησία

προσφέρει ένα σίγουρο δρόμο για την αποφυγ ή της αραίωσης πυκνών διαλυμάτων

7.6.2

185,

Na.

Προετοιμασία προτύπων διαλυμάτων της καμπύλης αναφοράς

Πυκνό διάλυμα: Διαλύονται

2,542g NaCI (αναλυτικής καθαρότητας), ξηρανθέν στους
140°C, σε υπερκαθαρό νερό καί συμπληρώνεται μέχρι lL. lmL = lmg Να (1000
mg/L).

7.6.3

Παρασκευάζονται οι αραιώσεις από το πυκνό διάλυμα για να

χρησιμοποιηθούν για την χάραξη της καμπύλης αναφοράς κατά την δ ιάρκεια της
ανάλυσης. Τα πρότυπα για τη καμπύλη αναφοράς θα πρέπει να παρασκευασθούν
χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο οξέος και στις ίδιες συγκεντρώσεις με αυτές που θα
μετρηθούν στο δείγμα και επομένως γίνεται χρήση του τυφλού αντιδραστηρίου για
τις αραιώσεις.

7.6.4 Παρεμβολές:

Φλόγες χαμηλής θερμοκρασίας αυξάνουν την ευαισθησία με

αναγωγή του ιονισμού του μετάλλου που εύκολα ιονίζεται. Επίσης ο ιονισμός μπορεί
να ελεγχθεί με προσθήκη Κ

( 1ΟΟΟιηg/L)

και στα πρότυπα, καθώς και στο δείγμα.
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7. 7

Ολικό Πυρίτιο

7.7.1

Άριστη περιοχή συγκεντρώσεων: Από

κύματος

251 ,6

έως 50ιηg/L χρησιμοποιώντας μήκος

5

ιuη.

Καύσιμο: Ασετυλίνη

Οξειδωτικό: πρωτοξείδιο του αζώτου
Τύπος φλόγας: Οξειδωτική

7.7.2

Παρασκευή των προτύπων διαλυμάτων για την χάραξη της καμπύλης αναφοράς

Πυκνό διάλυμα: Πυκνά πρότυπα διαλύματα πυριτίου που κυκλοφορούν στο εμπόριο ,
τα οποία παρασκευάζονται από πυριτικό νάτριο δεν είναι ικανοποιητικά. Πρότυπο
διάλυμα μπορεί να παρασκευασθεί με σύντηξη
τετραβορικό

λίθιο,

κατόπιν

διαλυτοποιείται

συμπληρώνεται στα
διάλυμα

με

250 mL με υπερκαθαρό
συγκέντρωση 200ppm. Επίσης

0.1070g
σε

υπερκαθαρού

αραιό

HCI

Si0 2

ή

με

ΗΝΟ3

l g
και

νερό. Αυτό αποτελεί ένα πρότυπο
πρότυπα

διαλύματα

μπορούν

να

παρασκευασθούν με σύντηξη και διαλυτοποίηση τεφρών γνωστής και ελεγμένης
περιεκτικότητας.
Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Αραιώνονται
βάρος

7.7.3

50 mL πυκνού HC I ( ειδ.
l .42g/mL) σε Ι OOOmL.

βάρος.

l . l 9g/mL) ή 50 mL πυκνού

ΗΝΟ3 ( ε ιδ.

Παρασκευάζονται οι αραιώσεις από το πυκνό διάλυμα. Χρησιμοποιούνται οι

ακόλουθοι όγκοι από το πυκνό δ ιάλυμα
διαλύματος ΑΙ

( 1ΟΟΟppιη)

Πυκνό διάλυμα

Si σε mL

Si,

προστίθεται επίσης και

και αραιώνονται σε

1ΟΟιηL

ppmSi
50
40
30
20

25
20
15
10

1 mL

πυκνού

με τυφλό διάλυμα

%Si02
53.5
42.8
32.Ι

2 Ι .4

Τυφλό διάλυμα Παρασκευάζεται δ ιάλυμα

2g / L Li2B40 7 σε αραιό οξύ.
Προσδιορισμός Διαβάζονται ο ι τιμές απορρόφησης για το τυφλό διάλυμα και τα
πρότυπα διαλύματα καθώς επίσης και του δείγματος.
Η

%

συγκέντρωση δίδεται από τον τύπο

%Si02 = [(C-B) /

(Α-Β) χ Ν χ

1.07

όπου
Α= απορροφητικότητα του προτύπου το κοντινότερο στο

= απορροφητικότητα του τυφλού
C = ααπορροφητικότητα του διαλύματος του
Ν = ppm του Si στο πρότυπο

C

Β

8.

Υπολογισμοί

-

Διαβάζεται η τιμή του μετάλλου σε

m g/L

δείγματος

από την καμπύλη αναφοράς ή άμεσα από

το σύστημα ανάγνωσης του οργάνου. Εάν απαιτείται αραίωση του δείγ ματος τότε
ιηg/L μετάλλου στο δείγμα = Α
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[(C+B)/C]

όπου
Β

Α=

μετάλλου στο αραιωμένο δείγμα από την καμπύλη αναφοράς

mg/L

= mL υπερκαθαρού

C = mL

νερού που χρησιμοποιήθηκε για την αραίωση

δείγματος

Στο ξηρό δείγμα της ιπτάμενης τέφρας

mg
όπου

Α

μετάλλου/kg δείγματος

= mg/L

=

Α χ

V/D

μετάλλου στο υπό εξέταση δείγμα από την καμπύλη αναφοράς των

προτύπων

V = τελικός όγκος του

δείγματος σε

βάρος ξηρού δείγματος ΙΤ σε

D=

mL

g

Ο γενικός τύπος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογ ισμό τη ς

περιεκτικότητας σε
Ε= [ (

C-

Β

%

οξείδια των στοιχείων είναι

) / ( Α -Β ) ]

χ ( ΝΙ Μ

χ

)

F

χ

100

Όπου:Α= απορροφητικότητα του προτύπου

Β = απορροφητικότητα του τυφλού
C = απορροφητικότητα του διαλύματος του δείγματος
Ν = ppm του στοιχείου στο πρότυπο
Μ = ppm του στοιχείου στο διάλυμα του δείγματος
F = μετατροπή του στοιχείου στο αντίστοιχο οξείδιο
Σε ότι αφορά

στην

%

επαναληψιμότητα και αναπαραγωγισιμότητα

δίδεται ο

ακόλουθος πίνακας

Πίνακας: Περιοχές Επαναληψzμότητας και αναπαραγωγισιμότητας για % ξηρή τέφρα
Στοιχεία

Περιοχές

Επαναληψιμότητα

Α ναπαραγωγισιμότης

2.0
1.0
1.0
1.0
0.25
0.20

4.0
3.0
2.0
1.0
0.5
0.6
0.2
0.7
0.2
0.2

συγκέντρωσης

Si02
ΑΙ2Ο3

Fe20 3
CaO
CaO
MgO
MgO
Na20
Na20
Κ2Ο

10 - 60
5 - 30
5 - 50
;::: 2
<2
0.3 - 10
<2
;::: 5
<5
0.3 - 3

0.5
0.1
0.1

9. Συμπληρωματικές Πληροφορίες
-

Σε πολλές περιπτώσεις, η περιοχή των συγκεντρώσεων είναι μικρότερη ή ακόμη

και μεγαλύτερη των ορίων που καθορίζονται οπότε είναι δυνατόν να επε κταθούμε και
σε χαμηλότερα επίπεδα με διεύρυνση της κλίμακας και αντίστροφα προς τα πάνω με
τη

χρήση λιγότερου

ευαίσθητου

καυση1ρα. Συμπλοκοποίηση

-

μήκους

κύματος είτε

ακόμη

με στροφή

του

εκχύλιση: Τα όρια ανίχνευσης είναι δυνατόν επίσης
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να επεκταθούν

είτε μέσω της συμπύκνωσης του δείγματος,

είτε

με τεχνικές

εκχύλισης, ή ακόμη και με τους δύο τρόπους.

-

Καθορισμός των όρων όπως χρησιμοποιήΟηκαν στη μέθοδο:

Οριο ανίχνευσης

-

Τα όρια ανίχνευσης μπορούν να εκφρασθούν είτε αναφορικά με

την ενόργανη συμμετοχή είτε ως παράμετρος.της μεθόδου . Ο περιοριστικός παράγων
της πρώτης περίπτωσης, χρησιμοποιώντας όξινα υδατικά πρότυπα, θα είναι ο λόγος
του σήματος ως προς τον θόρυβο και ο βαθμός της ανάπτυξης της κλίμακας που
χρησιμοποιείται. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση επηρεάζεται περισσότερο από το υλικό

του δείγματος και τη μεθόδου προετοιμασίας του δείγματος. Η

Makers Association ( SAMA )

Scientific Appa1·atus

έχε ι εγκρίνει τους ακόλουθους ορισμούς: Το όριο

ανίχνευσης είναι αυτή η συγκέντρωση του στοιχείου που θα έχει απορρόφηση ίση με
το διπλάσιο της τυπικής απόκλισης μιας σειράς μετρήσεων ενός διαλύματος, η
συγκέντρωση του οποίου είνα ι ευκρινώς διακριτή υψηλότερα, αλλά κοντά στην
απορρόφηση του τυφλού δείγματος.
Αριστο

εύρος

συγκεντρώσεις,

συγκέντρωσης

-

εύρος

οριζόμενο

από

όρια

εκπεφρασμένα

σε

κάτω από τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθεί επέκταση της

κλίμακας και πάνω από τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καμπύλη διόρθωσης.
Το εύρος θα ποικίλει με την ευαισΟησία του μηχανήματος και τις συνθήκες
λειτουργίας.

Ευαισθησία

1%.
- Για

-

η συγκέντρωση σε ιng μετάλλου ανά

L το

οποίο παράγει απορρόφηση

την σωσηΊ μέτρηση, θα πρέπε ι να σημειωθεί γενικότερα ότι η παρεμβολή που

προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα στην
προκαλείται

από

αδυναμία

AAS

απορρόφησης

συνήθως ορίζεται ως «χημική » και

ατόμων

συνδεδεμένων

σε

μοριακά

συγκροτήματα στη φλόγα. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρουσιάζεται, όταν η

θερμοκρασία της φλόγας δεν είναι επαρκώς υψηλή ώστε να διασπάσει τα μόρια,
όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση της παρεμβολής των φωσφορικών ιόντων στο

Mg,

ή όταν το διιστάμενα άτομο οξειδώνεται αμέσως προς ένωση, η οποία, όμως,

δεν διασπάται περαιτέρω στη θερμοκρασία της φλόγας. Με την προσθήκη λανθανίου
μπορεί να ξεπεραστεί η παρεμβολή των φωσφορικών στον προσδιορισμό των
και

Ba.

Παρομοίως, και η παρεμβολή του

ελαχιστοποιηθεί με την προσθήκη

Si

Mg, Ca

στον προσδιορισμό του Μη μπορεί να

Ca.

Χημικές παρεμβολές μπορούν, επίσης, να ελαχιστοποιηθούν με την απομάκρυνση
του

μετάλλου

που

παρεμποδίζει,

από

το

υλικό.

Συμπλοκοποιά

μέσα

χρησιμοποιούνται τόσο για την αύξηση της ευαtσθησίας της ανάλυσης όσο και για
την απομείωση και αναγωγή των παρεμβολών.
Μεγάλη

συγκέντρωση στο διάλυμα και άλλων στοιχείων από τη διάλυση του

δείγματος και τα οποία εκνεφώνονται, μπορούν να καταλήξουν σε παρεμβολές από
μη ατομικές απορροφητικότητες, όπως η σκέδαση του φωτός. Εάν δεν είναι δυνατή η

διόρθωση της απορρόφησης του υποστρώματος, θα πρέπει να επιλεγεί ένα άλλο
μήκος κύματος για απορρόφηση. Προτιμάται η εκχύλιση του επιθυμητού προς
μέτρηση στοιχείου από τα διαλύ ματα που περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις άλλων
στοιχείων.

Παρεμβολές ιονισμού υφίστανται, όταν η θερμοκρασία της φλόγας είναι αρκετά
υψηλή ώστε να προκληθεί η απόσπαση ενός ηλεκτρονίου από ένα ουδέτερο άτομο,
παράγοντας ένα θετικό ιόν . Αυτός ο τύπος της παρεμβολής, γενικά, μπορεί να
ελεγχθεί με την προσθήκη, τόσο στα πρότυπα διαλύματα όσο και στο διάλυμα του
δείγματος, μεγάλης περίσσειας ενός στοιχείου που εύκολα ιονίζεται.

Παρ' όλο που συμβαίνει σπάνια, είναι δυνατό να προκύψουν και φασματικές
παρεμβολές, όταν το μήκος κύματος στο οποίο απορροφά ένα στοιχείο, που δεν
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απαιτείται ο προσδιορισμός του , συμπίπτει με το πλάτος τη ς γραμμής απορρόφησης

του προς προσδιορισμό στοιχείου. Το αποτέλεσμα της μέτρησης, τότε, θα είναι
λανθασμένα μεγαλύτερο και αυτό οφείλεται στη συμμετοχή του στοιχείου που
παρεμβάλλεται στην απορρόφηση. Επίσης, παρεμβολή μπορεί να υπάρξει όταν

συντονισθεί ενέργεια από άλλο στοιχείο από πολλαπλή καθοδική λυχνία ή μία
μεταλλική πρόσμιξη της καθοδικής λυχνίας και συμπέσει με τη δίοδο της φωτεινής
δέσμης στο άνοιγμα του παραθύρου του μονοχρωμάτορα και το ίδιο αυτό στοιχείο

υπάρχει στο δείγμα. Αυτός ο τύπος τη ς παρεμβολής μπορεί μερικές φορές να
υπερκερασθεί μειώνοντας το εύρος τη ς σχισμής, του παραθύρου του μονοχρωμάτορα.
Σύμφωνα με το πρότυπο

Ca, Mg, Na,

ASTM

Ο

3682-92

οι μετρήσεις των στοιχεί.ων ΑΙ ,

Fe,

και Κ πραγματοποιούνται με τη Φασματοφωτομετρία Ατομικής

Απορρόφησης

δ ιαλυτοποίηση

μετά από

με

σύντηξη

Οι

HCI

του δείγματος

δ ιαφορές

που

με τετραβορικό

παρουσιάζονται

ως

λίθιο

και

προς

τις

προηγούμενες μετρήσεις χωρίς ό μως να αλλάζουν το όριο ανίχνευσης φαίνονται
στον πίνακα στη συνέχεια

3
ι:

c

.α

i

.α

c

Ζιfο

Ab80rbance
Concentratlon

Εικόνα

AddnO

Addn 1

Addn2

Addn3

Νο

Addnof 50%
of Exρected
Amount

Addnof 100%
of Expectθd
Amount

Addn of 150"/.
of Expected
Amount

Addn

1. Μέθοδος της προσθήκης

ΑΙ

Διαφορές

Προσθήκη

δ ιαλύματος

2g/L

Fe
0.5g/L

Ca
0.5g/L

Mg
0.5g/L

Na
0.5g/L

κ

0.5g/L

Li 2B..ι01 στο τυφλό
Προσθήκη

δ ιαλύματος

LaC\3 στο

δείγμα και στα

πρότυπα δ ιαλύ ματα

-

IOmL

lOmL

\OmL

l OmL

lOm L

ανά

ανά

ανά

ανά

ανά

IOOmL

IOOmL

lOOmL

IOOmL

IOOmL
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Παράρτημα

Β6

Σταθμικός

προσδιορισμός

αδιαλύτου

υπολείμματος

στο

υδροχλωρικό οξύ και στο υδροξείδιο του καλίου σε δείγματα Ιπτάμενης Τέφρας

1.

Σκοπός

Η μεθοδολογία αυτή προσδιορίζει σταθμικά το αδιάλυτο υπόλειμμα της ιπτάμενης
τέφρας μετά από κατεργασία της αρχικά με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και στη
συνέχεια το υπόλειμμα με διάλυμα υδροξειδίου του καλίου.

2.

Περίληψη

Ορισμένο βάρος δείγματος ιπτάμενης τέφρας διαλυτοποιείται με υδροχλωρ ικό οξύ.
Το αδιάλυτο υπόλειμμα που προκύπτει μετά την διήθηση κατεργάζεται γα σημαντικό
χρονικό διάστημα με διάλυμα καυστικού καλίου. Το τελικό αδιάλυτο υπόλειμμα,
μετά και την δεύτερη διήθηση , εκπλύνεται πυρώνεται και ζυγίζεται.

3.

Πρότυπα αναφοράς

ΕΝ

4.

196 - 2/l2°ς 1994, παράγραφος 10.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυριτικής σύστασης .

5. Εξοπλισμός
- Αναλυτικός ζυγός
- Κλίβανος υψηλής

ακριβείας με ικανότητα ζύγισης Ο , 1 ιηg.

θερμοκρασίας, φυσικά εξαεριζό μενος και με ικανότητα ρύθμιση ς

θερμοκρασίας τουλάχιστον στους 1000 °C.
- Εργαστηριακός ξηραντήρας ο οποίος περιέχει άνυδρο υπερχλωρικό μαγνήσιο
(Mg(C10 4 ) 2 ) (ή άλλο αφυγραντικό μέσο).
- Χωνευτήριο πορσελάνης, χωρητικότητας 20 - 25 ml, με κατάλληλο κάλυμμα.
- Ψυκτήρας με ελικοειδή αναρροή.
- Κωνική φιάλη, χωρητικότητας 250 ml.
- Διάταξη ταχείας διήθησης (π.χ. υπό κενό), με χάρτινα φίλτρα μεσαίου πορώδους
(διαμέτρου περίπου 0,007 mm)

6. Αντιδραστήρια
Κατά την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια
αναλυτικής καθαρότητας και απιονισμένο νερό.

- Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCI), πυκνότητας περίπου 1, 19 g/cm3 .
- Υδροχλωρικό οξύ (HCl) (1 +3).
Προετοιμάζεται με αραίωση l OmL πυκνού υδροχλωρικού

οξέος μέ

απ ιονισμένου νερού.

- Υδροχλωρικό

οξύ

CHCI) ( 1+9).
1OmL πυκνού υδροχλωρικού οξέος μέ 90 ωL

Προετοιμάζεται με αραίωση
απ ιονισμένου νερού.
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30 mL

- Υδροξείδιο

του καλίου.

Προετοιμάζεται με διάλυση

250g υδροξειδίου

του καλίου σε απιονισμένο νερό και

αραίωση του διαλύματος σε ογκομετρική φιάλη

1000

ιηL.

- Διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgN031.
- Προετοιμάζεται με διάλυση 0,5 g νιτρικού αργύρου(ΑgΝΟ3) σε απιονισμένο νερό,
προσθήκη 1Ο mL πυκνού νιτρικού οξέος και αραίωση του διαλύματος μέχρι τελικού
όγκου 100 η1 L.

7.

Διαδικασία

Ζυγίζεται

-

l g ± 0,05 g

(Β

g)

ξηρού δείγματος ιπτάμενης τέφρας.

Μεταφέρεται ποσοτικά το δείγμα σε κάψα από πορσελάνη των
Προστίθενται

25 mL

200 mL.

απιονισμένου νερού.

Ενώ αναδεύεται έντονα το μίγμα του δείγματος με το νερό, προστίθενται

40

Π1L

πυκνού υδροχλωρικού οξέος

-

Θερμαίνεται το διάλυμα ήπια, μέχρι την πλήρη αποσύνθεση του δείγματος και με

συνεχή ανάδευση.

- Ακολουθεί εξάτμιση μέχρι ξηρού σε ατμόλουτρο.
- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται δύο φορές αφού προστεθούν κάθε φορά 20
mL πυκνού υδροχλωρικού οξέος .
- Μετά την τελευταία εξάτμιση το υπόλειμμα κατεργάζεται με 100 mL αραιού
υδροχλωρικού 1+3 και θερμαίνεται.
Διηθείται το θερμό αδιάλυτο υπόλειμμα του δείγματος, χρησιμοποιώντας φίλτρο
κυανής ταινίας (πορώδους

-

0,45

μm) .

Ξεπλένεται το φίλτρο με το υπόλε ιμμα πολύ καλά με ζεστό νερό , μέχρι απουσίας

χλωροϊόντων στο νερό έκπλυσης

-

Το φίλτρο

εφοδιασμένη

(*).

με το υπόλειμμα τοποθετούνται σε κωνική
με

ελικοειδή

ψυκτήρα

και

προστίθενται

φιάλη των

100 mL

250 mL

διαλύματος

υδροξειδίου του καλίου.

- Παραμένει το διάλυμα σε ηρεμία 16 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Θερμαίνεται το διάλυμα 4 ώρες με αναρροή.
- Διηθείται το αδιάλυτο υπόλειμμα, χρησιμοποιώντας φίλτρο κυανής ταινίας.
- Ξεπλένεται το φίλτρο με το αδιάλυτο υπόλειμμα αρχικά με νερό, στη συνέχεια με
1OOmL υδροχλωρικού οξέος 1+ 9 και τελικά με ζεστό νερό μέχρι απουσίας
χλωροϊόντων στο νερό έκπλυσης (*).
- Μεταφέρεται το φίλτρο με το περιεχόμενο του σε προζυγισμένο χωνευτήριο
πορσελάνης (Α g) το οποίο έχουμε ήδη πυρώσει, μέχρι σταθερού βάρους(**).
- Ξηραίνεται το χωνευτήριο με το περ ιεχόμενο του και το τοποθετείται στον κλίβανο
υψηλής θερμοκρασίας.

- Ανυψώνεται σταδιακά τη

θερμοκρασία ώστε το φίλτρο να τεφροποιηθεί στην

οξειδωτική ατμόσφαιρα του φούρνου, χωρίς να αναφλεγεί.

- Πυρώνεται το ίζημα στους 975 ± 25 °C, μέχρι σταθερού βάρους(**).
- Λαμβάνεται το χωνευτήριο από τον φούρνο, τοποθετείται στον εργαστηριακό
ξηραντήρα και αφήνεται να ψυχθεί (στη θερμοκρασία του εργαστηριακού χώρου) .

-

Ζυγίζεται το χωνευτήριο με το αδιάλυτο υπόλειμμα

Σημείωση: Χρόνος πύρωση ς περίπου

30 λεπτών

σταθερού βάρους.
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είναι αρκετός για την απόκτηση του

8.

Υπολογισμοί

-

Υπολογίζεται το βάρος του αδιάλυτου υπολε ίμματος, χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Αδιάλυτο υπόλειμμα= Γ-Α
Α

:
Γ :
Β :

/Β

χ

100 (%)

είναι το βάρος του άδειου χωνευτηρίου,

σε

όπου:

g,

ε ίναι το βάρος του χωνευτηρίου με το αδιάλυτο υπόλειμμα, σε

g

και

είναι το βάρος του δείγματος

Τυπική απόκλιση της επαναληψιμότητας
Τυπική απόκλιση της

9.

: Ο, 15%
αναπαραγωγιμότητας: 0.18%

Συμπληρωματικές πληροφορίες

- (*): 'Εκπλυση

φίλτρου και ιζήματος μέχρ ι απουσίας χλωροϊόντων: Μετά από πολύ

καλή έκπλυση αυτών, συλλέγεται σε δοκιμαστικό σωλήνα μικρή ποσότητα

δ ιηθήματος. Προστίθενται μερικές σταγόνες διαλύματος νιτρικού αργύρου
Αν το διήθημα δεν θολώσει, δεν σχηματίζεται ίζημα χλωριούχου

(AgN03).
αργύρου (AgCI),

επομένως δεν περιέχει χλωροϊόντα.
Αν το διήθημα θολώσει, συνεχίζονται οι εκπλύσεις φίλτρου και ιζήματος και οι

περιοδικοί ελέγχοι του διηθήματος με το διάλυμα νιτρικού αργύρου

(AgN03),

μέχρι

το αποτέλεσμα της δοκιμής να είναι αρνητικό.

- (**):

Πύρωση μέχρι σταθερού βάρους: Εφαρμόζονται οι διαδικασίες πύρωσης 

ψύξης στον εργαστηριακό ξηραντήρα

-

και ζύγισης, μέχρι

δ ιαδοχικών ζυγίσεων να είναι μικρότερη των
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0,0005 g.

η διαφορά μεταξύ δύο

Παράρτημα Β7: Προσδιορισμός δραστικού πυριτίου
Σκοπός

1.

Αυτή η μεθοδολογία περιγράφει τον προσδιορισμό του δραστικού πυριτίου στην

ιπτάμενη τέφρα. Αυτό ορίζεται κατά ΕΝ
διοξειδίου

του

πυριτίου

υδροχλωρικό

οξύ

Υπολογίζεται

έμμεσα

(HCl)

το
και

οποίο

είναι

ζέον

αφαιρώντας

197 .1 § 3 .2 ως το κλάσμα εκείνο του
διαλυτό

διάλυμα
από

ύστερα

υδροξειδίου

την

ποσότητα

από
του

του

κατεργασία
καλίου

ολικού

με

(ΚΟΗ).

Si02 ,

που

προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Β5 σε ξηρό δείγμα ιπτάμενης τέφρας, το
κλάσμα εκείνο του

Si02 που περιέχεται στο

αδιάλυτο υπόλειμμα σε υδροχλωρικό οξύ

και υδροξείδιο του καλίου αμφότερα σε ξηρή

βάση, το οποίο προσδιορίζεται

σύμφωνα με το παράρτημα Β6.
Περίληψη

2.
-

Ορισμένο βάρος από το δείγμα του αδιαλύτου υπολείμματος της ιπτάμενης τέφρας

σε

HCI

και ΚΟΗ συντήκεται με βόρακα του λιθίου

-

Το

τήγμα του δείγματος με τον βόρακα του λιθίου διαλυτοποιείται πλήρως με

αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος

(Li2B40 7 ).

(HCI).

Το διάλυμα του δείγματος αναλύεται για τον προσδιορισμό του πυριτίου με
φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης ή

/

και με φασματογράφο επαγωγικού

πλάσματος.

3.

Πρότυπα αναφοράς

ASTM Ε 886 - 94, § 1 - 10.
ASTM D 3682 - 96, § 8.3
ASTM Ε885-88 (reapproνed 1996)
ASTM D3682-92

4.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυριτικής σύστασης.

5.
-

Εξοπλισμός
Αναλυτικός ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγισης

0, 1 mg.

Κλίβανος υψηλής θερμοκρασίας με επαρκή εξαερισμό και ικανότητα λειτουργίας

σε θερμοκρασίες 1000° C έως 1200 ° C.

-

Χωνευτήριο πλατίνας, χωρητικότητας
Θερμαντική

πλάκα

με

35 - 85 mL.

μαγνητική

θερμοκρασίας μέχρι 200°C.

-

6.

Ογκομετρικές Φιάλες.
Αντιδραστήρια
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ανάδευση,

με

δυνατότητα

ρύθμισης

Κατά την εκτέλεση αυτής της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια
αναλυτικής καθαρότητας και απιονισμένο (υπερκαθαρό) νερό.

- Βόρακας του λιΟίου (Li2B40 7), σε σκόνη (μέσο σύντηξης).
3
- Πυκνό Υδροχλωρικό οξύ (HCI), πυκνότητας περίπου 1, 19 g/cm .
- Υδροχλωρικό οξύ (HCI), (5+95 ).
Προετοιμάζεται με αραίωση 50mL πυκνού υδροχλωρικού οξέος μέχρι όγκου 1000
mL με απιονισμένο νερό.
Διαδικασία

7.
7.1

Προετοιμασία δείγματος

Το δείγμα της ιπτάμενης τέφρας λειοτριβείται (αν χρειάζεται),
σωματιδίων ικανών να περάσουν από κόσκινο Νο

7.2.
-

200

μέχρι μεγέθους

(74μm).

Σύντηξη του δείγματος

Ζυγίζεται Ο, 1 g

± 0,0001

g

ξηρού δείγματος, όπως προετοιμάστηκε προηγουμένως,

στο χωνευτήριο πλατίνας.

-

Προστίθεται

-

Αναμιγνύεται καλά το δείγμα με τον βόρακα του λιθίου

-

Προστίθεται επ ιπλέον

0,5 g

βόρακας του λιθίου

(Li 2B-107).

0,5 g Li 2B4 0 7, έτσι

(Li2B-107).

ώστε να καλυφθε ί πλήρως το μίγμα του

δείγματος με το μέσο σύντηξης.

- Τοποθετείται το χωνευτήριο με το προς σύντηξη μίγμα του δείγματος στον κλίβανο
υψηλής θερμοκρασίας, ο οποίος έχει προθερμανθεί στους 1000°C.
Χρόνος παραμονής

15 min

στους

1000°C

είναι αρκετός για την πλήρη σύντηξη

του μίγματος.

-

Απομακρύνεται το χωνευτήριο πλατίνας από το φούρνο και αφήνεται να ψυχθεί

(στη Οερμοκρασία του εργαστηριακού χώρου).

7.3.
-

Διαλυτοποίη ση του τήγματος

Ξεπλένεται προσεκτικά η εξωτερική επιφάνεια του χωνευτηρίου πλατίνας με

απιονισμένο νερό, για την απομάκρυνση πιθανόν επιμολύνσεων του διαλύματος του

δείγματος.

-

Τοποθετείται το χωνευτήριο, σε καθαρό ποτήρι των

250 ή

των

-

Τοποθετείται ένας καθαρός μαγνητικός αναδευτήρας (επικαλυμμένος με τεφλόν),

400 mL.

κατάλληλου μεγέθους, μέσα στο χωνευτήριο πλατίνας.

-

Προστίθενται

150 ml

υδροχλωρικού οξέος

(5+95)

στο χωνευτήριο και στο ποτήρι

και τοποθετούνται αμέσως στη θερμαντική πλάκα με τη μαγνητική ανάδευση.
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Παράρτημα Β

1.

8:

Προσδιορισμός υγρασίας σε δείγματα Ιπτάμενη ς Τέφρας

Σκοπός

Αυτή η

μεθοδολογία περιγράφε ι τον προσδιορισμό της υγρασίας σε δείγματα

ιπτάμενης τέφρας, στους

2.

105° - l 10 °C.

Περίληψη

Ορισμένο βάρος δείγματος ιπτάμενης τέφρας ξηραίνεται στους 105° - 1 1Ο °C, μέχρι
σταθερού βάρους.

3.

Πρότυπα αναφοράς

ASTM C 3 Ι
Ρι·ΕΝ

4.

Ι -98b ,

§ 11 , 12

450- 1/2001 , (Χρήση

της ιπτάμενης τέφρας στο σκυρόδεμα),§

7.

Π εδίο εφαρμογής

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρ μοστεί σε οποιοδήποτε εργαστηριακό προς
ανάλυση δείγμα ιπτάμενης τέφρας ασβεστο-αργιλο-πυριτικής σύστασης.

5.

-

Εξοπλισμός

Αναλυτικός ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγ ισης Ο, 1 mg.
Πυριατή ριο, θερμοστατικά ελεγχόμενο με ικανότητα διατήρησης Οερμοκρασίας

σε 11 0 ±

s0c

Εργαστη ριακός ξηραντή ρας

6.

7.

Αντιδραστήρια

Διαδικασία

- Ξηραίνεται στους 105° - 1 1 Ο °C , γυάλινη κάψα, μέχρι σταθερού βάρους (*)
-

Ζυγίζεται η κάψα (Α

-

Μηδεν ίζεται ο ζυγός, με τη κάψα επάνω στον δίσκο ζύγισης.

-

Ζυγίζεται ορ ισμένο βάρος (Β

g).

g)

του εργαστη ρ ιακού δείγματος της

τέφρας (μέσα στη κάψα) .
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ιπτάμενης

- Τοποθετείται η κάψα με το δείγμα στο πυριατήριο, στους 105° - 110 °C.
-

Ξηραίνεται

το δείγμα στους

-

Λαμβάνεται το δείγμα από το πυριατήριο, το τοποθετείται στον εργαστηριακό

105° -

11Ο °C.

ξηραντήρα και αφήνεται να ψυχθεί (στη θερμοκρασία του εργαστηριακού χώρου).

-

Ζυγίζεται η κάψα με το περιεχόμενό της (Γ

g) .

Επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες ξήρανσης, ψύξης και ζύγισης, μέχρι σταθερού

βάρους(*).

8. Υπολογισμοί

-

Υπολογίζεται η υγρασία, εκφρασ μένη ως% κ. β. αρχικού δείγματος,

χρησιμοποιώντας τον τύπο:

%

υγρασία

=100 -

[(Γ

-

Α}/Β] χ

100

Α

:

είναι το βάρος της άδειας κάψας,

Β

:
:

είναι το βάρος του προς ανάλυση αρχικού δείγματος, σε

Γ

9.

είναι το βάρος της κάψας

σε

όπου:

g,

+ του ξηραμένου δείγματος,

g
σε g.

και

Σ υμπληρωματικές πληροφορίες

- (*) :

Ξήρανση μέχρι σταθερού βάρους: Εφαρμόζονται οι διαδικασίες ξήρανσης

ψύξης στον εργαστηριακό ξηραντήρα

-

και ζύγισης, μέχρι

διαδοχικών ζυγίσεων να είναι μικρότερη των
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0,0005 g.

-

η διαφορά μεταξύ δύο

