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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η µελέτη αποτελεί µία νέα προσέγγιση παραγωγής κλίνκερ τσιµέντου λαµβάνοντας
υπ’ όψη το πρόβληµα της κατανάλωσης ενέργειας στη βιοµηχανία τσιµέντου καθώς επίσης και τα
περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται η χρησιµοποίηση γεωργικών απορριµµάτων.
Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι όταν ασβεστόλιθος αναµειχθεί µε κατάλληλο οργανικό οξύ,
λαµβάνει χώρα η αντίδραση οξέος – CaCO3 µε αποτέλεσµα την µερική αποσύνθεση του CaCO3
και εποµένως και την µείωση του ποσού CaCO3 που πρόκειται να αποσυντεθεί σε υψηλότερες
θερµοκρασίες. Ως πηγή οργανικών οξέων χρησιµοποιήθηκε πολτός εσπεριδοειδών που αναµίχθηκε
µε τις α’ ύλες σε ποσοστό 0, 10 και 20%. Στη συνέχεια από τα παραχθέντα κλίνκερ
παρασκευάστηκε τσιµέντο και έγινε κατασκευή δοκιµίων τσιµεντοκονιαµάτων και µελέτη των
αντοχών τους. Επίσης, µελετήθηκε η πορεία ενυδάτωσης όλων των παραχθέντων παστών
τσιµέντου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας το σύνολο της παραγωγής εσπεριδοειδών στην
Ελλάδα κάθε χρόνο, είναι περίπου 1.000.000 τόνοι, από τους οποίους περίπου µόνο το 1/3
προωθούνται προς χυµοποίηση. Από αυτές τις ποσότητες το 80% αφορούν πορτοκάλια, το 12.4%
λεµόνια, το 6.2% µανταρίνια και περίπου 1% grape fruit (στοιχεία 1999). Από τις ποσότητες που
προωθούνται προς χυµοποίηση περίπου 70% είναι απόβλητα από τα οποία το 75-80% είναι στερεά
και το 20-25% υγρά. Τα στερεά απόβλητα αποτελούνται από το φλοιό και την πούλπα. Τα υγρά
απόβλητα των εργοστασίων χυµών εσπεριδοειδών υφίστανται διαχείριση µε τους υπάρχοντες
βιολογικούς καθαρισµούς, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει µε τα στερεά απόβλητα. Το πρόβληµα
ρύπανσης γίνεται εντονότερο µε το πρόσθετο φορτίο εσπεριδοειδών από απόσυρση όσων δεν
µπορούν να διατεθούν στην αγορά που πηγαίνουν επίσης στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής
(ΧΥΤΑ).
Η διάσπαση του CaCO3 έχει απασχολήσει ένα σηµαντικό αριθµό ερευνητών [Young D.A. 1966,
Mericboyu A.E. et al 1993, Lee J.T. et al 1993, Boris V. L’vov et al 2002a, Boris V. L’vov et al
2002b]. Επίσης ένα πλήθος δηµοσιευµένων εργασιών ασχολούνται µε τη διερεύνηση και
εξεύρεση κατάλληλων τεχνολογιών και προσθέτων µε σκοπό τη µείωση του κόστους της θερµικής
διάσπασης [Saraswat I.P. et al 1985a, Saraswat I.P. et al 1985b, Criado J.M. & Ortega A. 1992].
Σε προηγούµενες εργασίες [Kasselouri et al 1995a, Kasselouri et al 1995b, Kasselouri & Antiohos
2002] µελετήθηκε η επίδραση του οξαλικού, κιτρικού, οξικού και τρυγικού οξέως ως µια
προσέγγιση του προβλήµατος της πιο ενεργοβόρας αντίδρασης που λαµβάνει χώρα κατά την
κλινκεροποίηση, της διάσπασης του CaCO3. Τα οξέα αυτά όταν αναµιγνύονται µε το CaCO3
σχηµατίζουν άλατα (οξαλικό, κιτρικό, οξικό και τρυγικό ασβέστιο) τα οποία διασπώνται προς
οξείδιο του ασβεστίου σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 550οC. Ως αποτέλεσµα, η σχετική
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ενέργεια που απαιτείται για την αποσύνθεση του CaCO3 µειώνεται. Επιπρόσθετα, οι ενώσεις που
παράγονται κατά την διάσπαση των προκυπτόντων αλάτων δεν έχουν καµία επίδραση στην
ποιότητα του τελικού προϊόντος καθώς αυτά είναι µόνο CaO και CΟ2.
Ορισµένες πηγές οργανικών οξέων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν είναι τα εσπεριδοειδή,
τα προϊόντα ζύµωσης µελάσας, τα στέµφυλα, ή φρούτα που έχουν υποστεί φυσική διεργασία
ζύµωσης. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να µελετηθούν ως πηγή οργανικών οξέων τα
εσπεριδοειδή. Οι συγκεντρώσεις των οργανικών οξέων στα εσπεριδοειδή ποικίλουν σύµφωνα µε
την ωριµότητα του φρούτου, την ποικιλία του και την περιοχή καλλιέργειας. Στον χυµό
πορτοκαλιού το βασικότερο οργανικό οξύ είναι το κιτρικό οξύ και στον φλοιό του περιέχεται
σηµαντική ποσότητα οξαλικού οξέος αλλά και κιτρικό οξύ. Το pH του πορτοκαλοχυµού
κυµαίνεται από 3 έως 4. Ο χυµός λεµονιού έχει µικρότερο pH, 2 µε 2.5 και τα βασικότερα
οργανικά οξέα που περιέχονται σε αυτόν είναι το κιτρικό, το οξαλικό και το τρυγικό.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Παρασκευάστηκαν µίγµατα φαρίνας που προέρχεται από Ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία και
πολτού εσπεριδοειδών (50% κατά βάρος λεµόνια και 50% κατά βάρος πορτοκάλια). Η σύσταση
της φαρίνας παρουσιάζεται στο πίνακα 1. Η περιεκτικότητα των µιγµάτων σε πολτό εσπεριδοειδών
ήταν 0, 10 και 20%κ.β. Τα µίγµατα της φαρίνας και του πολτού αφέθηκαν για 10min σε
θερµοκρασία δωµατίου ώστε να αντιδράσουν πλήρως τα οργανικά οξέα και το περιεχόµενο στην
φαρίνα CaCO3. Μορφοποιήθηκαν σφαιρίδια µεγέθους 10mm από το µίγµα, ξηράθηκαν και
ψήθηκαν στους 1350 - 1400οC για 25min. Τα κλίνκερ που παράχθηκαν εξετάστηκαν µε ανάλυση
ακτίνων Χ (XRD) και µε ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης (SEM).
Όλα τα κλίνκερ που παρήχθησαν συναλέστηκαν µε γύψο, και παρασκευάστηκε τσιµεντόπαστα της
οποίας µελετήθηκε η ενυδάτωση στις 3, 7 και 28 ηµέρες. Επίσης, από τα τσιµέντα αυτά που
παρήχθησαν κατασκευάστηκαν δοκίµια κονιαµάτων διαστάσεων 4*4*16cm των οποίων
προσδιορίστηκε η αντοχή σε κάµψη και θλίψη 3, 7 και 28 ηµέρες από την παρασκευή τους.

Πίνακας 1. Χηµική ανάλυση φαρίνας
Χηµική ανάλυση φαρίνας
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K 2O
Na2O
LOI
Cl-

Ποσοστό (%)
13.21
3.06
2.19
42.01
2.57
0.43
0.13
35.69
0.044
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3.1

Κλίνκερ από φαρίνα που περιέχει πολτό εσπεριδοειδών

Στο σχήµα 1, φαίνονται τα διαγράµµατα XRD των κλίνκερ που παρήχθησαν από φαρίνα που
περιέχει πολτό εσπεριδοειδών. Τα κλίνκερ αυτά φαίνεται να περιέχουν περισσότερο C3S από τα
κλίνκερ που δεν περιείχαν φαρίνα µε πολτό. Το C2S φαίνεται να µειώνεται µε την αύξηση της
συγκέντρωσης του πολτού στα µίγµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διάσπαση των αλάτων
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ασβεστίου σε χαµηλότερες θερµοκρασίες έχει ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό µεγαλύτερων
ποσοτήτων C3S.

Σχήµα 1. ∆ιαγράµµατα XRD των κλίνκερ που περιέχουν 0, 10 και 20% πολτό εσπεριδοειδών.
(1: C3S, 2: C2S, 3: CaO)

Η ανάλυση µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) επιβεβαίωσε τα προηγούµενα
συµπεράσµατα. Στα δείγµατα που παρήχθησαν από µίγµατα φαρίνας – πολτός εσπεριδοειδών
παρατηρήθηκε µία µεγάλη ποσότητα C3S (Σχήµα 2).

Σχήµα 2. Φωτογραφίες που ελήφθησαν µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). Αριστερά κλίνκερ
από φαρίνα που δεν περιέχει πολτό εσπεριδοειδών και δεξιά κλίνκερ από φαρίνα που περιέχει 10% πολτό.
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3.2

Μελέτη της ενυδάτωσης των δειγµάτων

Τα δείγµατα που περιείχαν πολτό έδειξαν µετά την ενυδάτωσή τους µεγαλύτερες ποσότητες
Ca(OH)2 από τα δείγµατα χωρίς πολτό. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι ο µεγαλύτερος
σχηµατισµός C3S έχει ως αποτέλεσµα τον µεγαλύτερο σχηµατισµό Ca(OH)2. Ως προϊόντα
ενδυδάτωσης βρέθηκαν κορυφές εντριγγίτη, τοµπερµορίτη, τοµπερµορίτη και χιλεµπραντίτη. Στο
σχήµα 3 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα XRD όλων των δειγµάτων για 3, 7 και 28 ηµέρες
ενυδάτωσης.

Σχήµα 3. ∆ιαγράµµατα XRD τσιµεντόπαστων που περιέχουν 0, 10 και 20% πολτό εσπεριδοειδών, σε ηλικία
3, 7 και 28 ηµερών. (1: πορτλαντίτης, 2: τρουσκοτίτης, 3: τοµπερµορίτης, 4: χιλεµπραντίτης, 5: C3S-C2S, 6:
C3S)
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Η θερµοβαρυµετρική µέθοδος ανάλυσης (TGA) χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό του
Ca(OH)2 που περιέχεται στις τσιµεντόπαστες χρησιµοποιώντας έναν θερµοζυγό Mettler Toledo
TGA/SDTA851e. Τα δείγµατα θερµάνθηκαν από τους 40 έως τους 1000οC µε σταθερό ρυθµό
10οC/min σε δειγµατοφορέα αλούµινας και ατµόσφαιρα αζώτου. Στις καµπύλες DTG των
τσιµεντόπαστων εµφανίζονται οι κορυφές αφυδάτωσης των ένυδρων ασβεστοπυριτικών
συστατικών (60-120οC), η κορυφή αφυδάτωσης του Ca(OH)2 (400-500ο) και η κορυφή διάσπασης
του ασβεστόλιθου (550-7500C). Ένα ενδεικτικό διάγραµµα TG-DTG παρουσιάζεται στο σχήµα 4.

Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα TG-DTG ενυδατωµένης τσιµεντόπαστας 7 ηµερών που προήλθε από φαρίνα µε 20%
πολτό.

CH (%)

Η ποσότητα του πορτλαντίτη CH (%) και η ποσότητα των ένυδρων ασβεστοπυριτικών ενώσεων
στα ενυδατωµένα δείγµατα υπολογίστηκε απευθείας από τις καµπύλες TG και τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράµµατα.
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Σχήµα 5. Επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε πορτλαντίτη.
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Σχήµα 6. Επί τοις εκατό περιεκτικότητα ενυδατωµένων δειγµάτων σε ένυδρες ασβεστοπυριτικές ενώσεις.

3.3

Μελέτη αντοχών
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Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δοκιµών αντοχών σε κάµψη και σε
θλίψη για τα τσιµεντοκονιάµατα.
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Σχήµα 7. Αποτελέσµατα δοκιµών αντοχής σε κάµψη και θλίψη.

Οι αντοχές τόσο σε θλίψη όσο και σε κάµψη όχι µόνο δεν υπολείπονται των αντοχών του αµιγούς
τσιµέντου αλλά εµφανίζουν ενδείξεις ελαφριάς βελτίωσης. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στον
καλύτερο σχηµατισµό του C3S, όπως έδειξαν και τα διαγράµµατα XRD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα εσπεριδοειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή τσιµέντου προσφέροντας
ενεργειακά καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη. Τα οργανικά άλατα που περιέχονται στον πολτό
εσπεριδοειδών αντιδρούν µε το CaCO3 των πρώτων υλών προς σχηµατισµό οργανικών αλάτων τα
οποία διασπώνται νωρίτερα από το CaCO3. Μέσω της διαδικασίας αυτής ευνοείται ο µεγαλύτερος
σχηµατισµός C3S και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πολύ ικανοποιητική ενυδάτωση του
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παραγόµενου τσιµέντου. Οι µηχανικές αντοχές του παραγόµενου τσιµέντου από χρήση πολτού
εσπεριδοειδών δεν υπολείπονται των αντοχών του αµιγούς τσιµέντου. Το πρόσθετο που
µελετήθηκε δεν επηρεάζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος και δεν προκαλεί φθορά στην
εγκατάσταση.
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