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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η θερμότητα ενυδάτωσης
τριών τύπων τσιμέντου που παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και εξάγονται δύο τύποι μαθηματικών
συσχετίσεών της με το χρόνο ενυδάτωσης. Το μαθηματικό
πρότυπο που συσχετίζει την εκλυόμενη θερμότητα και το
χρόνο ωρίμανσης λογαριθμικά, δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πρώιμες ηλικίες. Το πρότυπο που συνδέει
τη θερμότητα εκθετικά με το χρόνο, παρέχει πληροφορίες
σχετικές με την ολικά εκλυόμενη ενέργεια σε μεγάλο χρονικό
διάστημα. Αποδεικνύεται ότι στα CEM II A-L R, ο ασβεστόλιθος ενεργοποιεί το κλίνκερ με αποτέλεσμα το τσιμέντο να
εμφανίζει συμπεριφορά παραπλήσια με το CEM Ι 52.5 Ν,
όσον αφορά τους ρυθμούς αντίδρασης στο μελετηθέν χρονικό διάστημα. Τα τσιμέντα που έχουν σημαντικό ποσοστό
ποζολάνης εμφανίζουν βραδύτερους αρχικούς ρυθμούς από
τα τσιμέντα που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Ο ασβεστόλιθος
και η ποζολάνη δρουν ως ενεργά συστατικά του τσιμέντου, με
τη διαφοροποίηση ότι η δράση του πρώτου εκδηλώνεται στις
πρώιμες ηλικίες, ενώ της ποζολάνης κατά προσέγγιση μετά τις
28 ημέρες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη χώρα μας από το 2002 όλοι οι τύποι τσιμέντου παράγονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 [1], πράγμα το οποίο επέφερε σημαντικές
διαφοροποιήσεις στις επιτρεπόμενες κατηγορίες αντοχής
αλλά βασικά στη σύνθεση του τσιμέντου. Ενώ με βάση τον
προηγούμενο κανονισμό, που περιγραφόταν στο ΠΔ/1981,
επιτρεπόταν να παράγονται 4 βασικοί τύποι τσιμέντου, σήμερα με βάση το νέο πρότυπο επιτρέπεται να παράγονται 27
τύποι με μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών εκτός του κλίνκερ
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και της γύψου.
Αντικείμενο της έρευνας είναι η κινητική μελέτη των
ρυθμών ενυδάτωσης τσιμέντου παραγόμενου σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 197-1. Αυτή η μελέτη καθίσταται ιδιαίτερα
επίκαιρη σήμερα για τη χώρα μας λόγω της μεγάλης ποικιλίας των επιτρεπόμενων τύπων τσιμέντου, αλλά και λόγω του
ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται σε συντριπτικό βαθμό από
τη χώρα μας. Όσον αφορά στην επιστημονική κοινότητα
θα δημιουργηθεί, ως αποτέλεσμα της μελέτης, ένα εργαλείο που θα συσχετίζει τα χαρακτηριστικά των νέων τύπων
τσιμέντου, με τους ρυθμούς ενυδάτωσής του, το οποίο θα
μπορεί να συγκριθεί με δεδομένα της βιβλιογραφίας, με
τη διαφορά ότι θα στηρίζεται σε πειραματικά δεδομένα
τσιμέντων παραγόμενων στην χώρα μας. Όσον αφορά στον
καταναλωτή, η μελέτη μπορεί να βοηθήσει σε επιλογή βέλτιστου τύπου τσιμέντου για ορισμένη χρήση. Όσον αφορά
στην ελληνική βιομηχανία τσιμέντου μπορεί να οδηγήσει
στην παραγωγή τσιμέντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά,
με μειωμένες απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές CO2.
Ως ένα εργαλείο υψηλού βαθμού αξιοπιστίας για τη
μελέτη του ρυθμού ενυδάτωσης, μπορεί να θεωρηθεί η θερμότητα που εκλύεται κατά την αντίδραση, δηλ. η θερμότητα
ενυδάτωσης. Ένας επιπλέον λόγος για την συστηματική
χρήση αυτής της μεθόδου είναι ότι ενώ για τα παραδοσιακά
τσιμέντα CEM I – τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να παρασκευαστούν εργαστηριακά - ή για τις ορυκτολογικές φάσεις,
υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία, δεν παρατηρείται μια το
ίδιο συστηματική διερεύνηση για τα τσιμέντα που προέρχονται από συνάλεση αρκετών συστατικών, όπως αυτά που
επιτρέπεται πλέον να παράγονται σύμφωνα με το ΕΝ 1971. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες
μελέτες για τσιμέντα που ανήκουν στους παραπάνω τύπους
και παραχθήκαν σε βιομηχανική κλίμακα.
Ένας επιπλέον αλλά όχι ασήμαντος στόχος της ερευ-
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νητικής προσπάθειας είναι να αναπτύξει στατιστικά εργαλεία αξιολόγησης των πειραματικών αποτελεσμάτων
– βασισμένα σε επίσημα στατιστικά πρότυπα - τα οποία
θα έχουν γενικότερη αξία εφαρμογής σε παρεμφερείς ή και
ανεξάρτητους ερευνητικούς τομείς. Επιπλέον να αναπτύξει
πρωτότυπες, εφαρμοσμένες στα συγκεκριμένα πειραματικά
αποτελέσματα μαθηματικές προσομοιώσεις, οι οποίες κατά
το δυνατό να έχουν τεχνικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα,
να είναι εύκολα επαληθεύσιμες και να έχουν όσο το δυνατό
γενικότερη εφαρμογή. Για τον παραπάνω λόγο μπορούν να
διερευνηθούν υπάρχοντα μοντέλα όπως περιγράφονται στην
βιβλιογραφία, όσον αφορά την εφαρμογή τους στο συγκεκριμένο πεδίο, ώστε να αποκτήσουν ένα πλατύτερο πεδίο
εφαρμογής.
Υπάρχει μια διαρκής ερευνητική προσπάθεια στη διεθνή
βιβλιογραφία σχετική με τη θερμότητα ενυδάτωσης του τσιμέντου ή πιο συχνά του κλίνκερ εξετάζοντας τη διεργασία
και σε πειραματικό και σε θεωρητικό επίπεδο. Παράλληλα
διάφορα μαθηματικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί.
Ο Bogue [2] σε μία ιστορική μελέτη που εκδόθηκε για
πρώτη φορά το 1947, όπου και καθιέρωσε τους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού των ορυκτολογικών φάσεων του
κλίνκερ για ταχύτατη ψύξη του, συγκέντρωσε τιμές θερμότητας ενυδάτωσης των καθαρών ορυκτολογικών φάσεων
– C3S, C2S, C3A, C4AF - , από τη βιβλιογραφία και από δικές
του πειραματικές μελέτες. Δίνει, επίσης, ένα διάγραμμα
συσχέτισης της εκλυόμενης θερμότητας ενυδάτωσης με το
ποσοστό των C3S, C3A, μετά από ένα χρόνο σκλήρυνσης .
O Lee [3] σε έργο του, κάνει εκτεταμένη αναφορά στη θερμότητα ενυδάτωσης των φάσεων του τσιμέντου πόρτλαντ,
όσο και των ποζολανικών τσιμέντων καθώς και των σκωριοτσιμέντων.
Ο Copeland et al. [4] παρουσίασαν το 1960 μία μονογραφία σχετική με τη χημεία της ενυδάτωσης του τσιμέντου
Πόρτλαντ, όπου και περιγράφουν την κινητική της ενυδάτωσης των καθαρών φάσεων διαφόρων τύπων κλίνκερ παραγόμενων σύμφωνα με τα πρότυπα του ASTM. Ορισμένα
από τα αποτελέσματά τους επεκτείνονται σε περίοδο έως και
13 ετών και χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Arhenious,
υπολογίζουν τη φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης της
αντίδρασης. Ο Verbeck [5] μελέτησε την ενυδάτωση των
ορυκτολογικών φάσεων του κλίνκερ, την επίδραση της γύψου και της θερμοκρασίας στους ρυθμούς ενυδάτωσης σε
πρώιμες ηλικίες. O Brunauer et al.[6] καθώς και ο Kantro et
al.[7] παρουσίασαν αποτελέσματα ενυδάτωσης των φάσεων C3S, C2S. Η δεύτερη μελέτη προχώρησε έως και ηλικίες
1700 ημερών. Η θερμότητα ενυδάτωσης υπολογίστηκε από
τις θερμότητες διάλυσης των συστατικών και των ενυδατωμένων προϊόντων τους.
Ο Preece et al. [8] επεξεργάστηκε ένα κινητικό μοντέλο
αντίδρασης - διάχυσης για να περιγράψει τα αρχικά στάδια
της ενυδάτωσης του C3S, θεωρώντας σφαιρικά σωματίδια, και επιλύοντας αριθμητικά τις αντίστοιχες διαφορικές
εξισώσεις β! τάξης για τη διάχυση και την αντίδραση στο
εσωτερικό του σωματιδίου του πυριτικού τριασβεστίου. Κα-

ταλήγει, επίσης, σε μια απλουστευμένη ασυμπτωτική λύση,
η οποία μπορεί να θεωρηθεί πλέον χρήσιμη για πρακτικές
εφαρμογές.
Ο Papadakis [9] μελέτησε την επίδραση ιπταμένων
τεφρών σε σύστημα τσιμέντου Πόρτλαντ, παρουσιάζοντας
παράλληλα αποτελέσματα της εκλυόμενης θερμότητας.
Οι Krstulovic [10] και Dabic [11] ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο της κινητικής ενυδάτωσης βασιζόμενοι
στην υπόθεση ότι από τις ταυτόχρονες αναπτυσσόμενες
διεργασίες κατά τη διάρκεια της ενυδάτωσης –πυρηνοποίηση, αντίδραση μεταξύ φάσεων, διάχυση – σε μία χρονική
στιγμή μόνο μία αποτελεί το ελέγχον στάδιο της συνολικής
διεργασίας. Η επαλήθευση του προτύπου με πειραματικά
στοιχεία επεκτείνεται έως και 70 h [11]. Ο Aloia et al. [12]
προσδιόρισε τη φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης του
σκυροδέματος, με χρήση μαθηματικών προσομοιώσεων της
θερμότητας ενυδάτωσης του τσιμέντου.
Οι Escalante et al.[13] και Xinghua et al.[14] μελέτησαν
τα προϊόντα ενυδάτωσης τσιμέντων, στα οποία έχουν προστεθεί υψηλά ποσοστά σκωρίας υψικαμίνων και ιπτάμενης
τέφρας αντίστοιχα.
Ο Τσαματσούλης [15] ανέπτυξε κινητικό πρότυπο
ανάπτυξης αντοχών για τσιμέντα CEM I και CEM II A-L
κλάσεων αντοχής 42.5 και 52.5. Θεωρήθηκε κινητική ενυδάτωσης των ορυκτολογικών φάσεων του κλίνκερ α! τάξης
και προσδιορίστηκαν οι κινητικές παράμετροι, ώστε οι
υπολογιζόμενες αντοχές να προσαρμόζονται βέλτιστα στις
πειραματικές. Εμφανίζονται πειραματικά αποτελέσματα έως
και περίοδο έξι μηνών .
O Bonavetti et al. [16]. απέδειξαν ότι τα τσιμέντα που
περιέχουν λεπτά αλεσμένο ασβεστόλιθο αυξάνουν τους ρυθμούς ενυδάτωσης του τσιμέντου κατά τις πρώιμες ηλικίες
με αποτέλεσμα σε σκυροδέματα χαμηλού λόγου Νερού/
Τσιμέντο έως και 0.5, σε ηλικία 28 ημερών ο βαθμός ενυδάτωσης του κλίνκερ να είναι υψηλότερος αυτού που παρατηρείται στα τσιμέντα CEM I . Σε παραπλήσια αποτελέσματα
κατέληξαν και οι Bentz και Conway [17], εφαρμόζοντας το
πρόγραμμα της NIST CEMHYD.3D για σκυροδέματα λόγου Νερού/Τσιμέντο 0.25-0.30.
Όπως παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει
ένας πλούτος πληροφοριών για την ενυδάτωση των ορυκτολογικών φάσεων του κλίνκερ και τσιμέντων που αποτελούνται μόνο από κλίνκερ και γύψο. Τα τελευταία χρόνια, όπως
παρατηρείται, αναπτύσσεται η μελέτη για τσιμέντα που
περιέχουν και άλλα κύρια συστατικά εκτός του κλίνκερ.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Μεταβλητές εισόδου του σχεδιασμού αποτελούν η σύνθεση - όσον αφορά στο περιεχόμενο κλίνκερ - καθώς και η
λεπτότητα του τσιμέντου. Στον πίνακα 1 δίνεται η περιοχή
μεταβολής των παραπάνω παραμέτρων η οποία μελετήθηκε
στην παρούσα εργασία.
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Πίνακας 1: Περιοχή μεταβολής παραμέτρων
Table 1: Range of parameters
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Από τον πίνακα 1 παρατηρείται ότι σχεδιάστηκε μια
ευρεία περιοχή όσον αφορά στη σύνθεση του τσιμέντου,
ώστε να καλύπτει σημαντικό αριθμό παραγόμενων τύπων
τσιμέντου. Όσον αφορά στη λεπτότητα , η μελέτη στο παρόν
στάδιο έχει περιοριστεί στο εύρος στο οποίο κυμαίνονται τα
βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα.
Όσον αφορά στη σύνθεση τα υπόλοιπα συστατικά εκτός
κλίνκερ, και γύψου, μπορούν να είναι αυτά τα οποία προδιαγράφονται από το πρότυπο ΕΝ 197-1. Στην παρούσα
μελέτη αναλύθηκαν πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται
ευρέως στην Ελλάδα: Ποζολάνη και Ασβεστόλιθος. Η περιοχή μεταβολής, που σχεδιάστηκε, καλύπτει τους τύπους
τσιμέντου CEM I, CEM II A, CEM II B, CEM IV A, δηλ. τη
σημαντική πλειοψηφία των τσιμέντων που παράγονται στην
Ελλάδα από Ελληνικές α! ύλες. Καλύπτει, επίσης, ανάλογα
με τη συγκεκριμένη σύνθεση όλες τις προδιαγραφόμενες
κατηγορίες αντοχής, 32.5, 42.5, 52.5.
Μέρος του σχεδιασμού αποτελεί και η απόφαση σχετική
με τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή
των πειραματικών μετρήσεων. Ακολουθήθηκαν τα παρακάτω πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1 [18], ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2 [19],
ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3 [20], pr EN 196-8 [21]. Παρατηρείται ότι
ακολουθήθηκαν καθαρά Ευρωπαϊκά πρότυπα δοκιμών, εφόσον τα τσιμέντα που ελέγχθηκαν είναι παραγόμενα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
Βέβαια σε κάποιες δοκιμές, όπως στην απώλεια πύρωσης
το πρότυπο ΕΝ 196-2 εφαρμόζεται για τσιμέντο, ενώ στη συγκεκριμένη εργασία εφαρμόζεται στη μεγάλη πλειοψηφία των
περιπτώσεων για ενυδατωμένο προϊόν που παρουσιάζει υψηλή
απώλεια. Για το λόγο αυτό απαιτείται έλεγχος της επαναληψιμότητας της μέτρησης, ώστε να διερευνηθεί εάν βρίσκεται σε
συμφωνία με το ΕΝ 196-2, επειδή αναμένεται να επηρεάζει
σημαντικά με τη μετρούμενη θερμότητα ενυδάτωσης.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TΣΙΜΕΝΤΩΝ
Οι δοκιμές διεξήχθησαν με τρεις τύπους τσιμέντου διαφορετικής σύνθεσης, λεπτότητας και επακόλουθα διαφορετικής κατηγορίας αντοχής:
- CEM I 52.5 N
- CEM II A-L 42.5 R
- CEM II B-M (P-L) 32.5 N
Όλα τα εξεταζόμενα δείγματα ήταν βιομηχανικά παραγ-
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μένα. Ειδικά για τα τσιμέντα Πόρτλαντ CEM ΙΙ μελετήθηκαν άνω του ενός δείγματα, ώστε να ληφθούν επιθυμητά
διαφορετικές συνθέσεις και κοκκομετρίες εντός του ίδιου
τύπου τσιμέντου, εφόσον όπως είναι απολύτως αναμενόμενο δεν υπάρχει βιομηχανικό προϊόν με μηδέν τυπική
απόκλιση στα χαρακτηριστικά του. Για το λόγο αυτό στα
δείγματα που μελετήθηκαν δόθηκαν οι κωδικοί που δίνονται
στον Πίνακα 2:
Πίνακας 2: Κωδικοί μελετηθέντων δειγμάτων
Table 2: Sample codes

����� ���µ�����
� 52.5 �
CEM II A-L 42.5 R
CEM II B-M (P-L) 32.5 N
CEM II A-L 42.5 R
CEM II B-M (P-L) 32.5 N

������� ����µ����
1
2�
3�
2�
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Λόγω των διαφορετικών τύπων τσιμέντου καλύπτεται
μια ευρεία περιοχή περιεκτικότητας σε κλίνκερ από 65%
έως και 95% -όπως σχεδιάστηκε. Τα κύρια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των τσιμέντων δίνονται στον πίνακα 3.
Παράλληλα στον πίνακα αυτό δίνεται η ορυκτολογική κατά
Bogue σύνθεση του κλίνκερ που περιείχαν.
Όπως προκύπτει από την ονοματολογία των τσιμέντων
κατά ΕΝ 197-1, τα τσιμέντα περιέχουν τα εξής κύρια συστατικά:
- CEM I 52.5 N: Κλίνκερ, Γύψος.
- CEM II A-L 42.5 R:Κλίνκερ, Γύψος, Ασβεστόλιθος.
- CEM II B-M (P-L) 32.5 N Κλίνκερ, Γύψος, Ποζολάνη,
Ασβεστόλιθος.
Πίνακας 3: Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τσιμέντων
Table 3: Physical and chemical characteristics of cements
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9.5
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0.34
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6.86

1.01

5.90

3.42

2.90

2.28

2.77

2.79

C3S
C2S
C3A
C4AF

52.2
23.4
8.8
9.9

�������
56.5
52.8
18.8
21.0
8.4
9.4
10.1
9.9

56.3
18.4
8.5
9.8

56.8
18.7
6.9
10.8
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4. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
Για τη βαθμονόμηση της συσκευής ακολουθήθηκε το
πρότυπο prEN 196-8 με χρήση ZnO. Αρχικά βαθμονομήθηκε το θερμόμετρο Beckman σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο αναφερθέν πρότυπο και στο εγχειρίδιο της
συσκευής . Η θερμοκρασία 0 του θερμομέτρου αντιστοιχεί
σε 24.7 °C .
Η μάζα των οξέων HNO3 , HF που τέθηκε στο δοχείο
Dewar ήταν 380 gr και αυτή η μάζα σχεδιάστηκε να εισάγεται σε όλα τα πειράματα. Ο λόγος μαζών οξέων προς ZnO
δίνεται από τη σχέση (4.1):

Όπως παρατηρείται η πλέον σημαντική παράμετρος, η
θερμοχωρητικότητα παρουσιάζει ένα πολύ μικρό, άρα επαρκέστατο συντελεστή μεταβλητότητας.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει μέτρηση της
θερμότητας διάλυσης τόσο του αρχικού τσιμέντου, όσο και
του ενυδατωμένου προϊόντος σε διάφορες ηλικίες ενυδάτωσης. Από τις τιμές αυτές θα προκύψει ο ρυθμός ενυδάτωσης
συναρτήσει του χρόνου και θα τροφοδοτηθούν με δεδομένα
τα πρότυπα κινητικής.
Mass_of_Acid_Mixture
� 60 � 1
(4.1)
(4.1)
Όσον αφορά στο ενυδατωμένο προϊόν παρασκευάστηκε
Mass _ of _ Zinc _ Oxide
ως εξής: Ακολουθήθηκε η μέθοδος ΕΝ 196-3 όπου αναμίΜε βάση τη σχέση αυτή, υπολογίστηκε mZnO=6.3 gr. χθηκαν 500 gr τσιμέντου με 200 gr νερού, W/C=0.4. Η πάΜετρήθηκαν οι θερμοκρασίες πριν, κατά και μετά την ει- στα τοποθετήθηκε σε κολουροκωνική μήτρα σύμφωνα με το
σαγωγή του οξειδίου στο δοχείο σε διαστήματα 15 min. H ΕΝ 196-3 και τέθηκε στον υγρό θάλαμο σε σχετική υγρασία
διορθωμένη άνοδος θερμοκρασίας σε ° C, δίνεται από τη >95%. Την επόμενη ημέρα το ενυδατωμένο προϊόν θραύσχέση (4.2):
στηκε σε πρέσα και επανατοποθετήθηκε στον υγρό θάλαμο,
ώστε να παραμένει πάντα κορεσμένο σε υγρασία έως ότου
�Tc � T30 _ Aver � T0 � 2 T45 _ Aver � T30 _ Aver
( 4.2) μετρηθεί η θερμότητα διάλυσης του. Η μάζα του αρχικού
(4.2)
O συντελεστής θερμικών απωλειών K, (° C/15 min °C-1) τσιμέντου προκύπτει από τη σχέση:
δίνεται από τη σχέση (4.3):
Mass_of_Acid_Mixture
� 140 � 1
(5.1)
(5.1)
Mass _ of _ Cement
T0 � T�15 _ Aver � T45 _ Aver � T30 _ Aver
K�
((4.3)
4.3)
Για αρχική μάζα οξέων 380 gr , προκύπτει μάζα σχεδιαT30 _ Aver � T0
σμού 2.7 gr. Μετά το πέρας της εκτέλεσης του πειράματος
Η θερμοχωρητικότητα της συσκευής C, (J/°C) δίνεται ζυγιζόταν κάθε φορά τυχόν απομένουσα μάζα τσιμέντου στο
από τη σχέση:
σωλήνα εισαγωγής, ώστε να είναι απολύτως γνωστή η μάζα
του τσιμέντου – ή και του ενυδατωμένου προϊόντος που διP
�
C�
1077.43 � 0.364�30 � T f � � 0.50�T � T f ��
(4.4) αλύθηκε. Για τον υπολογισμό της θερμότητας διάλυσης όσο
(4.4)
�Tc
και του ενυδατωμένου προϊόντος εφαρμόστηκε η παρακάτω
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εκτέλεση δι- σχέση για τη διορθωμένη θερμοκρασία:
αδοχικών βαθμονομήσεων σε διαφορετικές ημέρες, χωρίς
�Tc � �T30 _ Aver � T0 � � 2��T0 _ Aver � T�15 _ Aver � � K �T30 _ Aver � T0 _ Aver ��
σημαντική αλλαγή στις συνθήκες του δοχείου Dewar, ώστε
(5.2)(5.2)
να μελετηθεί παράλληλα η αναπαραγωγιμότητα sR της βαθμονόμησης – η οποία δεν αναφέρεται στο πρότυπο. Η αναΗ θερμότητα διάλυσης του αρχικού τσιμέντου Qa δίνεται
παραγωγιμότητα υπολογίστηκε από την τυπική απόκλιση από τη σχέση:
των τιμών.
C�Tc
Παράλληλα υπολογίστηκε ο συντελεστής μεταβλητό� 0.8 T f � T � 0.8 T f � 20
(5.(5.3)
3)
Qa �
P
τητας κάθε μεταβλητής, %CV , ως ο % λόγος της τυπικής
απόκλισης προς τη μέση τιμή. Τα αποτελέσματα δίνονται
Όσον αφορά στο ενυδατωμένο προϊόν η θερμότητα διάστον πίνακα 4.
λυσης Qi δίνεται από τη σχέση:

�

�

� �

�

� �

�

�

�

�

Qi �

Πίνακας 4: Παράμετροι της συσκευής μέτρησης
Table 4: Parameters of the device

���������
��c °C
K , (° C/15
min °C-1
C , J/°C

���� ��µ�
3.92
0.0796

sR
0.059
0.0108

%CV
1.5
13.5

1722.8

21.4

1.2

�

�

�

C�Tc
� 1.7�T f � T � � 1.3�T f � 20 �
PF

(5(5.4)
.4 )

Τα σύμβολα στις σχέσεις (5.3), (5.4) είναι ίδια με αυτά
στη σχέση (4.4). Ο παράγοντας διόρθωσης F , για το συνδεδεμένο νερό κατά την ενυδάτωση δίνεται από τη σχέση :

F�

100 � LOI _ Cement
100 � LOI _ Hydrated _ Pr oduct

(5.(5.5)
5)
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H (t ) �

Qa � Qi (t )
4.18

(5.6)

(5.6)

Κάθε αρχικό τσιμέντο μετρήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές, διότι η θερμότητα διάλυσης του τσιμέντου είναι αναφορά για τον υπολογισμό της θερμότητας ενυδάτωσης .

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΥΡΩΣΗΣ
Όπως προκύπτει από τις σχέσεις (5.4) και (5.5), η
απώλεια πύρωσης, το ποσοστό αλλαγής μάζας κατά την
πύρωση – όπως αναφέρεται στο πρότυπο prEN 196-8
- επιδρά σημαντικά στην τιμή της θερμότητας διάλυσης
του ενυδατωμένου προϊόντος άρα και στην υπολογιζόμενη
θερμότητα διάλυσης. Επειδή ακριβώς οι απώλειες πύρωσης
των ενυδατωμένων προϊόντων είναι σημαντικά υψηλότερες
αυτών των τσιμέντων που παράγονται κατά ΕΝ 197-1 και
μετρούνται κατά ΕΝ 196-2 , κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μελέτη επαναληψιμότητας της δοκιμής, η οποία διεξάγεται
για κάθε υπό μελέτη προϊόν σε δύο δείγματα σύμφωνα με
το prEN 196-8, δηλ. σε θερμοκρασία 950 °C. Μια βασική
διαφορά μεταξύ των μεθόδων που δίνονται στο ΕΝ 196-2
και prEN 196-8 είναι ότι κατά πρώτη μέθοδο πυρώνεται 1 gr
ενώ κατά τη δεύτερη 2 gr.
Από το πρότυπο ΕΝ 196-2 δίνεται αναμενόμενη τυπική
απόκλιση επαναληψιμότητας 0.04 δηλ. η αναμενόμενη μέση
τιμή. Στο prEN 196-8 δίνεται αναμενόμενη τιμή επαναληψιμότητας 0.1%. Για να γίνει εκτίμηση της επαναληψιμότητας
στην περίπτωση των ενυδατωμένων προϊόντων ακολουθείται το πρότυπο στατιστικής ISO 5725-2: 1994 [22] για τον
υπολογισμό της μέσης επαναληψιμότητας. Επιπλέον, εφαρμόζονται, αναπτύσσονται χάρτες Sewhart για την τυπική
απόκλιση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8258:1991 [23] και
καμπύλη εκθετικά ζυγισμένου κινούμενου μέσου – EWMA
– της τυπικής απόκλισης, ώστε να αποκαλύπτονται μικρές
τάσεις αλλαγής [24]. Επίσης, παραπλήσια ανάλυση έχει γίνει για τη μελέτη αναπαραγωγιμότητας της απώλειας πύρωσης σε διεργαστηριακούς ελέγχους τσιμέντου [25].
Με τη μεθοδολογία αυτή επιτυγχάνονται τα εξής:
- Καθίσταται άμεσα ορατό το μέσο επίπεδο επαναληψιμότητας και δυνατή η σύγκρισή του με το αναφερόμενο
από τα πρότυπα.
- Επιτελείται συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας της μέτρησης, ώστε να λαμβάνονται προληπτικές ή διορθωτικές ενέργειες εάν απαιτούνται.
- Εκτιμούνται με σαφή τρόπο οι υπάρχουσες τάσεις βελτίωσης ή και χειροτέρευσης του ανωτέρω μέσου επιπέδου.

Στο σχήμα 1 δίνονται οι τυπικές αποκλίσεις – για δύο
επαναλήψεις – 83 συνεχών μετρήσεων, καθώς και η αναμενόμενη τιμή sr=0.10, με βάση το πρότυπο prEN 196-8.
Παρατηρείται ότι για μια αρχική περίοδο 13 δοκιμών η
μέση επαναληψιμότητα είναι αυξημένη. Η μέση τιμή της
είναι srAver = 0.112, υψηλότερη από την τιμή που δίνεται στο
αντίστοιχο πρότυπο.
Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην περίοδο που απαιτήθηκε
για να εξοικειωθούν οι χειριστές με τη μέθοδο. Για όλη την
υπόλοιπη περίοδο η μέση επαναληψιμότητα srAver = 0.077, είναι μικρότερη από τη μέγιστη επαναληψιμότητα που δίνεται
στο πρότυπο. Με βάση τις μέσες επαναληψιμότητες και για
αριθμό δοκιμών ίσο με 2 μπορεί να υπολογιστεί το άνω όριο
ελέγχου UCL_sr για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% με βάση την
εξίσωση (6.1). (30)
Από την τιμή αυτή προκύπτει ότι για κάθε μεμονωμένη
δοκιμή, με πιθανότητα 95% η επαναληψιμότητα της είναι
μικρότερη του 0.194. Με τη μέθοδο επομένως των s-charts,
υπολογίζεται όχι μόνο η επαναληψιμότητα του εργαστηρίου
ώστε να συγκριθεί με τη μέγιστη αναμενόμενη που δίνεται
από το πρότυπο, αλλά και η μέγιστη επαναληψιμότητα μια
συγκεκριμένης δοκιμής για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης.
s_Exp
s_196.8
s_EWMA
Aver_s
UCL_s

0.300
0.250
0.200

s_r_LOI

Ως αποτέλεσμα της σχέσης (5.5) απαιτείται η μέτρηση
της απώλειας πύρωσης του ενυδατωμένου προϊόντος. Η
θερμότητα ενυδάτωσης ενός δείγματος τσιμέντου σε ηλικία
t ημερών, σύμφωνα με το πρότυπο prEN 196-8, δίνεται από
τη σχέση:

61

0.150
0.100
0.050
0.000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Number

Σχήμα 1: Χάρτης ελέγχου επαναληψιμότητας απώλειας πύρωσης
Figure 1: LOI repeatability control chart

UCL _ s r � s rAver (1 � 2

1 � c 42
c4

)

(6.1)

(6.1)

Η EWMA επαναληψιμότητα για τη δοκιμή Ι υπολογίζεται με την παρακάτω αναδρομική σχέση (30):

EWMA[ I ] � � s r [ I ] � (1 � � ) EWMA[ I � 1]

(6.2)
�6.2�

Όπου λ παράμετρος που λαμβάνει μία μικρή τιμή μεταξύ
0 και 1. Στο σχήμα 1 λήφθηκε λ=0.2. Παρατηρείται ότι μετά
την περίοδο εκπαίδευσης και εξοικείωσης, μόνο μία φορά
η κινητή επαναληψιμότητα ξεπέρασε το όριο του 0.10. Συμπερασματικά, μία μέθοδος το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει σημαντικά την υπολογιζόμενη τιμή της θερμότητας
ενυδάτωσης, βρίσκεται υπό έλεγχο .
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7. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΥΡΩΣΗΣ ΜΕ
ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
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Σχήμα 3: Συσχέτιση κλάσματος συνδεδεμένου νερού με τη θερμότητα ενυδάτωσης για τσιμέντα πόρτλαντ χωρίς ποζολάνη.
Figure 3: Correlation of the bound water fraction with the heat of
hydration for Portland cements without pozolane.

8. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

200
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Heat of Hydration (Cal/gr)

180
Heat of Hydration (Cal/gr)

Ως αποτέλεσμα της ενυδάτωσης του τσιμέντου, αναμένεται
να αυξάνει το δεσμευμένο νερό. Επομένως αναμένεται να αυξάνει η απώλεια πύρωσης του τσιμέντου. Για το λόγο αυτό θα μελετηθεί εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ θερμότητας ενυδάτωσης,
H, και απώλειας πύρωσης, LOI. Στο σχήμα 2 δίνονται όλα τα
πειραματικά σημεία για τα τσιμέντα I, 2A, 2B δηλ. τύπους Ι 52.5 Ν
και ΙΙ Α-L 42.5 R που στη σύνθεσή τους δεν περιέχουν ποζολάνη. Τα αποτελέσματα εκτείνονται μέχρι και περίοδο 216 ημερών.
Από το διάγραμμα αυτό μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής:
- Για κάθε δείγμα ξεχωριστά παρατηρείται μία εμφανής
συσχέτιση μεταξύ των υπό διερεύνηση μεγεθών
- Τα τσιμέντα τύπου Α-L εμφανίζουν την ίδια θερμότητα
ενυδάτωσης για μεγαλύτερη απώλεια πύρωσης. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι ο τύπος αυτός τσιμέντου έχει
μεγαλύτερη αρχική LOI από τον Ι 52.5.
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Σχήμα 2: Συσχέτιση απώλειας πύρωσης με τη θερμότητα ενυδάτωσης.
Figure 2: Correlation of the LOI with the heat of hydration.

Για να μελετηθεί εάν οι δύο τύποι τσιμέντων μπορούν να
συσχετιστούν μέσω μιας μοναδικής καμπύλης θεωρήθηκε
τροποποιημένη απώλεια πύρωσης που αποτελεί το κλάσμα
του συνδεδεμένου νερού και δίνεται από τη σχέση:

LOI b � LOI Hydr � LOI Cem

�7.1�

(7.1)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο σχήμα 3. Από το
σχήμα αυτό προκύπτει πως τα αποτελέσματα των τριών
τσιμέντων 1, 2A, 2Bμπορούν να περιγραφούν από μια κοινή
συσχέτιση, η οποία δίνεται από την εξίσωση:

�7.2�
H � 15.0 LOI b � 290.7
R � 0.804
(7.2)
Εάν η συσχέτιση (7.2) θεωρηθεί απλή τεχνική συσχέτιση
μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:
- Οι συντελεστές συσχέτισης είναι ικανοποιητικοί εάν πρόκειται η εξίσωση να αξιοποιηθεί για προσεγγιστική πρόβλεψη.
- Για τα τσιμέντα που δεν περιέχουν στη σύνθεσή τους
ποζολάνη ή ποζολανικά γενικότερα υλικά, η αύξηση της
θερμότητας ενυδάτωσης είναι στην περιοχή των 15 Cal/
gr ανά μονάδα αύξησης του LOIb.

Οι θερμότητες ενυδάτωσης συσχετίστηκαν με το χρόνο
ωρίμανσης με ορισμένα κατ’ αρχήν απλουστευμένα μοντέλα,
στα οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τύπος του τσιμέντου,
όπως περιγράφεται από το ΕΝ 197-1 και όχι τα ιδιαίτερα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του. Οι κινητικές αυτού του
τύπου έχουν τεχνικό και πρακτικό χαρακτήρα εφόσον όταν
δοθεί ένας τύπος τσιμέντου – πλήρως καθορισμένος ως προς
το ποια κύρια συστατικά περιέχει - θα μπορεί να γίνει εκτίμηση της θερμότητας ενυδάτωσης συναρτήσει του χρόνου,
εφόσον τα κινητικά πρότυπα αποδειχθούν επαρκή όσον αφορά στο τυπικό σφάλμα τους. Επιπλέον για τα κινητικά αυτά
πρότυπα καθορίζεται αυστηρά το πεδίο ορισμού τους δηλ:
- Μέχρι και ποιον χρονικό ορίζοντα είναι εφαρμόσιμα.
- Λεπτότητα τσιμέντου.
- Ορυκτολογική ανάλυση κλίνκερ.
8.1. Λογαριθμική συσχέτιση της θερμότητας
ενυδάτωσης με το χρόνο
Στο προτεινόμενο μοντέλο η θερμότητα ενυδάτωσης
συσχετίζεται με το λογάριθμο του χρόνου σύμφωνα με τη
σχέση:

H � A � B ln(t )

(8.1)
(8.1)
Το προτεινόμενο μοντέλο επικεντρώνεται περισσότερο
στα αρχικά στάδια της ενυδάτωσης και δίνει προβλέψεις
μόνο έως το χρονικό ορίζοντα που υπάρχουν πειραματικά
σημεία. Σε περίπτωση που για την ίδια ηλικία και ίδιο τσι-

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2

μέντο, υπήρχαν δύο πειραματικά αποτελέσματα θερμότητας
ενυδάτωσης λήφθηκε η μέση τιμή τους. Τα αποτελέσματα
της συσχέτισης φαίνονται γραφικά στο σχήμα 4. Στον πίνακα 5 δίνονται για κάθε τύπο τσιμέντου, οι συντελεστές και
το πεδίο εφαρμογής της τεχνικής κινητικής. Με βάση αυτά
τα αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν τα παρακάτω:
- Τα τυπικά σφάλματα – Std_Err - μπορούν να θεωρηθούν ως επαρκή. Tο σφάλμα αναπαραγωγιμότητας της
μεθόδου όπως δίνεται prEN 196-8, είναι 4.3 cal/gr και
το αντίστοιχο μέγιστο εύρος είναι 12.2 cal/gr. To γεγονός
αυτό σημαίνει ότι το τυπικό σφάλμα της εξίσωσης βρίσκεται αρκετά κοντά στις δύο αναπαραγωγιμότητες και
σημαντικά μικρότερο του μέγιστου εύρους τιμών.
"1" H = 18.445Ln(t) + 57.951
R2 = 0.9103

180.0
Heat of Hydration, H, (Cal/gr)

160.0
140.0
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Σχήμα 4: Τεχνική κινητική ενυδάτωσης , H = F(ln(t))
Figure 4: Technical hydration kinetic, H = F(ln(t))
Πίνακας 5: Συντελεστές και πεδίο εφαρμογής του λογαριθμικού προτύπου τεχνικής κινητικής.
Table 5: Coefficients and field of application of the logarithmic
technical kinetic model

��������
Blaine ,
cm2/gr
%R90
%R80
%R63
%R40
��.
�������
- LOI
�����.
����. 
Insol.
Residue
������,
SO3

-13510

- 2� 3440

- 3� 4090

- 2B 3590

- 3B 3880

0.5
0.5
2.0
7.5
2.86

0.5
1.5
3.5
11.0
6.62

1.0

1.0

0.5

9.5
12.32

12.0
7.07

12.5
10.62

0.34

1.50

6.86

1.01

5.90

3.42

2.90

2.28

2.77

2.79

C3S
C2S
C3A
C4AF

52.2
23.4
8.8
9.9

�������
56.5
52.8
18.8
21.0
8.4
9.4
10.1
9.9

56.3
18.4
8.5
9.8

56.8
18.7
6.9
10.8

63

-

Η αποτέμνουσα του λογαριθμικά γραμμικού προτύπου
παρέχει τη θερμότητα ενυδάτωσης για ηλικία μιάς ημέρας.
- Το τσιμέντο CEM II A-L 42.5 R, έχει τόσο σε πρώιμες
ηλικίες, όπως προκύπτει από την αποτέμνουσα, όσο και
σε ηλικίες 28 ημερών, παραπλήσια θερμότητα ενυδάτωσης με το Ι 52.5 Ν, δηλ. παραπλήσια συμπεριφορά, παρά
το γεγονός ότι περιέχει σημαντικά μικρότερο ποσοστό %
κλίνκερ. Επαληθεύεται δηλ. το χαρακτηριστικό R, εφόσον υψηλή πρώιμη θερμότητα ενυδάτωσης σημαίνει και
υψηλή πρώιμη αντοχή.
- Το CEM II B-M (P-L) 32.5 N, εμφανίζει όπως αναμένεται χαμηλότερη θερμότητα ενυδάτωσης εφόσον περιέχει
στη σύνθεση του λιγότερο κλίνκερ από τα τσιμέντα υψηλής αντοχής και επιπλέον περιέχει και ποζολάνη.
- Για τη χρονική περίοδο που μελετήθηκε αύξηση του
ln(t) κατά μία μονάδα, προκαλεί αύξηση της θερμότητας ενυδάτωσης κατά 18.4 cal/gr στο CEM Ι 52.5 Ν,
15.8 cal/gr στο CEM II A-L 42.5 R και 15.3 cal/gr στο
CEM II B-M (P-L) 32.5 N. Παρατηρείται λοιπόν μια
σταδιακή μείωση της κλίσης, μειουμένου του ποσοστού κλίνκερ και αυξανόμενης της περιεκτικότητας σε
ποζολάνη.
Για να γίνει μία αρχική εκτίμηση της επίδρασης της
σύνθεσης στη θερμότητα ενυδάτωσης ακολουθούνται τα
παρακάτω βήματα:
(i) Θεωρούνται ως τυπικές περιεκτικότητες κλίνκερ, τα
κάτω όρια που δίνονται από το ΕΝ 197-1, δηλ.
%Clinker_I_52.5 = 95% =Α1,
%Clinker_II_AL_42.5_R = 80% =Α2,
%Clinker_II_BM_32.5_N = 65% =Α3.
(ii) Υπολογίζονται από το μοντέλο οι θερμότητες ενυδάτωσης Β1,Β2,Β3 για ηλικία μιας ημέρας για τα τρία τσιμέντα με τη σειρά που αναφέρθηκαν.
(iii) Υπολογίζονται από το μοντέλο οι θερμότητες ενυδάτωσης C1,C2,C3 για ηλικία 150 ημερών για τα τρία τσιμέντα.
(iv) Στη συνέχεια υπολογίζονται οι λόγοι Α2/Α1 , Α3/Α1, B2/
B1 , B3/B1, C2/C1 , C3/C1. Τα αποτελέσματα δίνονται στον
πίνακα 6 από τον οποίο προκύπτουν τα παρακάτω:
Πίνακας 6: Σχετικές μεταβολές παραμέτρων.
Table 6: Relative parameters variation.

�2/�1
0.84
�3/�1
0.68

-

B2/B1
1.03
B3/B1
0.55

C2/C1
0.92
C3/C1
0.72

Το τσιμέντο CEM II A-L 42.5 R αν και έχει σημαντικά
λιγότερο περιεχόμενο κλίνκερ από το CEM Ι 52.5 Ν σε
μία ημέρα δίνει ίδια ή και ελαφρά μεγαλύτερη θερμότητα ενυδάτωσης από το Ι 52.5. Σε ηλικία 150 ημερών
συνεχίζει να έχει λόγο βαθμών ενυδάτωσης μεγαλύτερο
από τον αντίστοιχο λόγο των κλίνκερ. Από το γεγονός

-
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αυτό προκύπτει ότι ο λεπτοαλεσμένος ασβεστόλιθος
δεν είναι αδρανής αλλά ενεργοποιεί την ενυδάτωση των
ορυκτολογικών φάσεων του κλίνκερ. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνει αποτελέσματα που έχουν ήδη δοθεί στη
βιβλιογραφία [16].
Όσον αφορά στο τσιμέντο CEM ΙΙ Β-Μ 32.5 Ν, ο λόγος
των βαθμών ενυδάτωσης για μία ημέρα B3/B1 είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο λόγο των κλίνκερ. Το γεγονός
αυτό οφείλεται στο ότι η ύπαρξη σημαντικού ποσοστού
ποζολάνης – όπως φαίνεται από τον πίνακα 3 – επιβραδύνει αρχικά την ενυδάτωση, όπως περιγράφηκε και στην
παράγραφο 8.
Στη συνέχεια για ηλικία 150 ημερών ο λόγος των
βαθμών ενυδάτωσης είναι μεγαλύτερος του λόγου των
κλίνκερ, γεγονός που οφείλεται, τόσο στην αντίδραση
της ποζολάνης με την παραγόμενη υδράσβεστο, όσο
και στην ενεργοποίηση των φάσεων του κλίνκερ από
τον ασβεστόλιθο. Πιο ακριβή συμπεράσματα για τη
δράση κάθε παράγοντα ξεχωριστά, θα εξαχθούν με τη
μελέτη τσιμέντων που περιέχουν πολύ υψηλά ποσοστά
ποζολάνης.

λεστές Α,Β,x και τα τυπικά σφάλματα της παλινδρόμησης,
Std_Err δίνονται στον Πίνακα 7. Ο εκθέτης x, ανάλογα με
τον τύπο τσιμέντου κυμαίνεται μεταξύ -0.43 και -0.66. Τα
τυπικά σφάλματα των εξισώσεων είναι αποδεκτά στην ίδια
περιοχή που κυμαίνονταν τα αντίστοιχα σφάλματα της τεχνικής κινητικής.
180
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Heat of Hydration, H, (Cal/gr)
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Σχήμα 5: Εκθετική κινητική ενυδάτωσης , H = F(tx)
Figure 5: Exponential hydration kinetic, H = F(tx)

8.2. Εκθετική συσχέτιση της θερμότητας ενυδάτωσης με
το χρόνο
Όπως αναφέρθηκε η συσχέτιση της θερμότητας ενυδάτωσης με το λογάριθμο του χρόνου, έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και είναι πλέον εφαρμόσιμη στις αρχικές ηλικίες.
Έχει την αδυναμία ότι όταν ο χρόνος t → +∞, τότε επίσης
Η → + ∞.
Στη συνέχεια μελετήθηκε συσχέτιση, η οποία έχει περισσότερο φυσικό νόημα εφόσον παρέχει μία οριακή τιμή
για τη θερμότητα ενυδάτωσης, όταν ο χρόνος ωρίμανσης
αυξάνει απεριόριστα. Παραπλήσιες εξισώσεις έχουν εφαρμοστεί στη βιβλιογραφία όσον αφορά συσχέτιση αντοχών
με το χρόνο χωρίς να είναι απαραίτητη η λεπτομερειακή
γνώση των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του
τσιμέντου[26], [27],[28],[31],[32]. Το πρότυπο δίνεται από
την εξίσωση:

H�

1
A � Bt x

�8.2�

(8.2)

Ο εκθέτης x<0, γεγονός που σημαίνει πως όταν t → +∞,
τότε επίσης Η∞ → 1/Α. Με βάση την παραπάνω οριακή συνθήκη η εξίσωση γίνεται :
�1
1 �
�� �
�� � Bt x
(8.3)
�8.3�
H
H
� �
�
Μέσω μη γραμμικής παλινδρόμησης υπολογίζονται οι
σταθερές Α,Β,x . Σε περίπτωση που κάποιο πειραματικό
σημείο διέφερε πέραν των δύο τυπικών σφαλμάτων από την
υπολογιζόμενη τιμή, εξαιρέθηκε ως εκτός ορίων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο σχήμα 5. Οι συντε-

Πίνακας 7: Συντελεστές του εκθετικού προτύπου κινητικής
Table 7: Coefficients of the exponential kinetic model

���µ���� 1
�
�
x
Std_Err
(cal/gr)

6.56×10-3
1.08×10-2
-0.54
10.7

���µ����
2 �, 2 �
6.18×10-3
1.13×10-2
-0.43
9.7

���µ����
3 �, 3 �
8.89×10-3
2.64×10-2
-0.659
9.1

Όσον αφορά στην τελική τιμή Η∞ , η οποία ισούται με
τον αντίστροφο του Α υπάρχει κάποια αβεβαιότητα, η οποία
θα μειωθεί, όταν στο μέλλον ληφθούν τιμές για πιο μακρό
χρονικό ορίζοντα.
Στη συνέχεια με βάση τη μέθοδο που έχει δοθεί στην
αναφορά [29] υπολογίζονται με βάση την πλήρη χημική
ανάλυση οι συνθέσεις των τσιμέντων. Από τις τιμές αυτές,
οι οποίες είναι ακριβέστερες αυτών που θεωρήθηκαν στην
παράγραφο 8.1, υπολογίζονται οι λόγοι των κλίνκερ Α2/Α1
, Α3/Α1 ακριβώς όπως ορίστηκαν εκεί. Με τον τρόπο αυτό
υπολογίζονται:

A2
� 0.89
A1

A3
� 0.69
A1

�8.4�

(8.4)

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι λόγοι των θερμοτήτων
ενυδάτωσης H2(t)/H1(t) , H3(t)/H2(t) για ηλικίες έως 210
και 150 ημερών αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα δίνονται στο
σχήμα 6.
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Σχήμα 6. Λόγοι θερμοτήτων ενυδάτωσης και λόγοι περιεχομένων
κλίνκερ
Figure 6. Heat of hydration and clinker ratios
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-

-

Από το σχήμα 6 παρατηρούνται τα εξής:
Το κλίνκερ που περιέχεται στο CEM II A-L 42.5 R, εμφανίζει σε κάθε ηλικία μεγαλύτερη θερμότητα ενυδάτωσης από το αντίστοιχο στο CEM Ι 52.5 Ν, εφόσον πάντα
έως και 210 ημέρες Η2/Η1>Α2/Α1. Επαληθεύεται λοιπόν
και με βάση αυτό το κινητικό πρότυπο , ότι ο λεπτοαλεσμένος ασβεστόλιθος ενεργοποιεί το κλίνκερ. Βέβαια
αναμένεται σε μακρό χρονικό ορίζοντα οι δύο λόγοι να
συμπέσουν.
Το κλίνκερ στο τσιμέντο που περιέχει ποζολάνη, κατ’ αρχήν εμφανίζεται να αντιδρά με χαμηλότερους ρυθμούς.
Όμως μετά την ηλικία των 28 ημερών οι λόγοι ενυδάτωσης είναι μεγαλύτεροι του λόγου των κλίνκερ με τάση να
αυξηθούν παραπέρα.
Η μελέτη παραπέρα ηλικιών θα δώσει νέες πληροφορίες
σχετικά με την αλληλεπίδραση των ενυδατωμένων προϊόντων του κλίνκερ και της ποζολάνης.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η θερμότητα ενυδάτωσης τριών τύπων τσιμέντου, που παράγονται σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 197-1.
Αποδείχτηκε ότι η θερμότητα ενυδάτωσης μπορεί να συσχετιστεί με το κλάσμα του συνδεδεμένου νερού. Το τεχνικό
πρότυπο κινητικής που συνδέει την εκλυόμενη θερμότητα
με το λογάριθμο του χρόνου ωρίμανσης, δίνει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με τις πρώιμες ηλικίες, αδυνατεί όμως
να προβλέψει το μετρούμενο μέγεθος για μακρό χρονικό
ορίζοντα. Το πρότυπο που συνδέει τη θερμότητα εκθετικά
με το χρόνο, έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει επιπλέον τάσεις σχετικές με την ολικά εκλυόμενη ενέργεια σε μεγάλο
χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή των μαθηματικών προτύπων
αποδεικνύει ότι στα τσιμέντα CEM II A-L R, ο ασβεστόλιθος ενεργοποιεί το υπάρχον κλίνκερ, το οποίο εκλύει
θερμότητα – άρα και αποκτά αντοχή – παραπλήσια με αυτή
του Ι 52.5 Ν. Αντίθετα τα τσιμέντα που έχουν ποζολάνη σε
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σημαντικό ποσοστό – όπως το CEM II B-M (P-L) 32.5 N εμφανίζουν σημαντικά βραδύτερους αρχικούς ρυθμούς από
τα τσιμέντα που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Οι λόγοι των
θερμοτήτων ενυδάτωσης των σύνθετων τσιμέντων προς τις
αντίστοιχες του Ι 52.5, υπερτερούν των λόγων των κλίνκερ
των αντίστοιχων τσιμέντων. Δηλ. και ο ασβεστόλιθος και η
ποζολάνη δρουν ως ενεργά συστατικά του τσιμέντου, με την
διαφοροποίηση ότι η δράση του πρώτου εκδηλώνεται στις
πρώιμες ηλικίες, ενώ της ποζολάνης κατά προσέγγιση μετά
τις 28 ημέρες.

10. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Λατινικά σύμβολα
Α,Β:
Α2/Α1,Α3/Α1:
B2/B1, B3/B1:
C2/C1, C3/C1:
C:

Συντελεστές εξίσωσης κινητικής
Λόγοι κλίνκερ.
Λόγοι θερμοτήτων
Ενυδάτωσης.
Θερμοχωρητικότητα συσκευής,
J/°C.
%CV:
Συντελεστής μεταβλητότητας,%.
C4:
Συντελεστής εξαρτώμενος από
τον αριθμό των επαναλήψεων.
EWMA:
Εκθετικά ζυγισμένος κινούμενος
μέσος.
F:
Συντελεστής διόρθωσης.
H,H(t):
Θερμότητα ενυδάτωσης, cal/gr.
Η∞:
Τελική θερμότητα ενυδάτωσης
σε άπειρο χρόνο, cal/gr.
K:
Συντελεστής θερμικών απωλειών , ° C/15 min °C-1.
LOI:
Απώλεια πύρωσης, %.
LOIb:
Κλάσμα συνδεδεμένου νερού,%.
LOI_Cement,LOICem:
Απώλεια πύρωσης τσιμέντου, %
LOI_Hydrated_Product: Απώλεια πύρωσης .
LOIHydr:
ενυδατωμένου προϊόντος, %.
Mass_of_Cement:
Μάζα τσιμέντου, gr.
Mass_of_Acid_Mixture: Μάζα των οξέων HNO3, HF, gr.
Mass_of_Zinc_Oxide:
Μάζα οξειδίου του Ψευδαργύρου, gr.
P:
Μάζα, gr.
Qa:
Θερμότητα διάλυσης τσιμέντου,
J/gr.
Qi,Qi(t):
Θερμότητα διάλυσης ενυδατωμένου προϊόντος, J/gr.
R:
Συντελεστής συσχέτισης.
Std_Err:
Τυπικό σφάλμα προτύπου.
sr,srAver:
Επαναληψιμότητα και μέση επαναληψιμότητα μέτρησης.
t:
Χρόνος, ημέρες.
T:
Θερμοκρασία, °C.
T0:
Θερμοκρασία κατά την έναρξη
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Tf:
T-15_Aver:
T30_Aver:
T45_Aver:
UCL_sr:
W/C:
x:
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της δοκιμής, °C.
Θερμοκρασία κατά το τέλος
της περιόδου διάλυσης του
δείγματος, °C .
Θερμοκρασία 15 min πριν την
έναρξη της δοκιμής, °C .
Θερμοκρασία 30 min μετά την
έναρξη της δοκιμής, °C.
Θερμοκρασία 45 min μετά την
έναρξη της δοκιμής, °C.
Ανω όριο ελέγχου επαναληψιμότητας.
Λόγος νερού προς τσιμέντο.
Εκθέτης κινητικής ενυδάτωσης

Ελληνικά σύμβολα
ΔTc:
λ:

Διορθωμένη άνοδος θερμοκρασίας, °C.
Συντελεστής που ανήκει στο διάστημα [0,1].
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Αυτή η εργασία χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το
ΕΠΕΑΕΚ «Αρχιμήδης» και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι συγγραφείς ευχαριστούν τη βιομηχανία τσιμέντου
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. για την παροχή δειγμάτων
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Abstract
The heat of hydration of three cement types complying with ELOT
EN 197-1 was investigated in the present study and two types of
mathematical correlation with the time of hydration were derived.
The mathematical model that correlates logarithmically the released
heat and the curing time provides important information related
with the early ages. The model linking the heat with the exponent
of time derives information for the total heat released in the long
term. It is demonstrated ,that in the time period investigated the
limestone included in the CEM II A-L R activates the clinker and as a
consequence, the cement behaviour is similar to that of CEM Ι 52.5 Ν
as regards the reaction rates. The cements with a significant pozolane
content show slower initial reaction rates compared to the previously
mentioned cement types. As a result, limestone and pozolane are
active materials, with the difference that limestone acts in the early
ages, while pozolane acts after approximately the 28 days.

1. INTRODUCTION
Since 2002, all the cement types produced in our
country comply with the harmonised standard ELOT EN
197-1 [1], which caused significant modifications in the
normative strength classes, but primarily affected the cement
compositions. Twenty-seven cement types are permitted to
be produced, according to the new standard, including a
large variety of raw materials.
The objective of this research was the kinetic study of
the hydration rates of cements conforming to this standard.
This study is particularly apt for our country because of the
large number of cement types allowed, as well as the fact
that the overwhelming majority of the raw materials used
originate from Greece. As final result of the study, a tool can
be developed, which will correlate the characteristics of the
cement types, with the hydration rates. The results could
be compared with literature data, regarding the differences
that are derived from cements produced in our country. As
regards the cement user, the study could provide guidance

L. A. PRELORETZOS
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for the selection of the optimum cement type for a specific
use. As regards the Greek industry, the study could lead to
the design of cement types with improved characteristics,
reduced demands in energy consumption, and smaller CO2
emissions.
A reliable tool to study the cement hydration is the heat
of hydration. One additional reason for the systematic usage
of this method is that, in spite the existence of extensive
literature concerning the heat of hydration of CEM I or
the clinker compounds, the same systematic investigation
is not observed for cements derived from co-grinding of
several components, as the EN 197-1 compliant cements are.
Furthermore, there are no extended published studies on this
subject, for cements complying with this norm and produced
on an industrial scale.
A significant objective of the study was to develop
mathematical simulations, fitting the existing experimental
data, having as technical a character as possible, being easily
verified and applicable to the larger possible field. For the
above reason, models already described in the literature can
be examined in order to acquire a larger field of application,
if possible.
Bogue [2] in an historical study published for first the
time in 1947, established the mathematical formulae for
the calculation of the clinker compounds – C3S, C2S, C3A,
C4AF – and presented data for the heat of hydration of these
compounds, collected from the existing literature and based
on his own studies. Copeland et al. [4], in 1960, presented
a monograph related with the chemistry of Portland cement
hydration, describing the hydration kinetics of the clinker
phases produced according to ASTM. Brunauer et al.[6]
and Kantro et al.[7] demonstrated results of C3S and C2S
hydration.
Preece et al. [8] processed a reaction – diffusion kinetic
model to describe the initial stages of the C3S hydration.
They also arrived at one simplified asymptotic solution
which could be useful for practical reasons.
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Papadakis [9] studied the influence of the fly ashes on
Portland cement, by also presenting results concerning the
released heat.
Krstulovic [10] and Dabic [11] developed a mathematical
hydration model, based on the assumption that from
the simultaneous processes occurring during hydration
– nucleation, between phases reaction, diffusion – each time
only one is the controlling step of the total process. Escalante
et al.[13] and Xinghua et al.[14] studied the hydration
products of cements where high percentages of blast furnace
slag and fly ash were added.
Tsamatsoulis [15] developed a kinetic model for strength
development for CEM I, CEM II A-L of 52.5, 42.5 strength
classes. Experimental results up to a period of 6 months are
demonstrated and processed.
Bonavetti et al. [16] proved that cements including
finely ground limestone present increased hydration rates
in the early ages. Bentz and Conway [17] reached similar
conclusions, for concretes of W/C ratio 0.25-0.30.
It is easy to see that during the last years the study of
the heat of hydration of cements containing several main
components has been developing.

2. EXPERIMENTAL DESIGN
The input variables of the design comprise the cement
composition and fineness. The range of the parameters
examined in this study is shown in table 1. A wide range
as regards the clinker content is designed, to cover a large
number of cement types. Relating to the fineness range, in
the current level of experimentation the study is limited
to values of industrially derived final products. Cements
including limestone and pozolane, as main constituents in
their composition were utilised. These kinds of cement are
widely used in the Greek market. The designed range covers
the cement types CEM I, CEM II A, CEM II B, CEM IV A.
It also covers, depending on the particular composition, all
the specified strength classes: 32.5, 42.5, 52.5.
The following appropriate test standards were used
during the tests: ΕLΟΤ ΕΝ 196-1 [18], ΕLΟΤ ΕΝ 196-2
[19], ΕLΟΤ ΕΝ 196-3 [20], pr EN 196-8 [21].

3. CEMENT SELECTION AND
CHARACTERISTICS
The tests were performed using three cement types, as
follows:
- CEM I 52.5 N
- CEM II A-L 42.5 R
- CEM II B-M (P-L) 32.5 N
All the samples were industrially produced. Especially
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for the CEM II more than one sample was tested, in order
to achieve a range of composition and fineness within the
same cement type. The sample codes are shown in table 2.
The main physical and chemical cements characteristics are
presented in table 3.
The cements’ nomenclature implies that the main
constituents are the following:
-

CEM I 52.5 N: Clinker, gypsum
CEM II A-L 42.5 R: Clinker, gypsum, limestone
CEM II B-M (P-L) 32.5 N: Clinker, gypsum, limestone,
pozolane.

4. CALIBRATION OF THE HEAT OF
HYDRATION APPARATUS
The prEN 196-8 standard was followed to calibrate the
apparatus. Initially the Beckman differential thermometer
was calibrated. By utilising ZnO, the heat loss coefficient
K was estimated as well as the system heat capacity. The
reproducibility sR of the above parameters is given in table 4.

5. EXPERIMENTAL MEASUREMENT
The experimental measurement of the heat of hydration
followed the prEN 196-8 standard, e.g. heat of solution
method. The procedure included the measurement of the
heat of solution of the initial cement samples as well as of
the hydrated products for different curing ages. For the dry
cement samples and the hydrated ones, LOI measurements
were also executed. The heat of hydration was calculated
from the difference of the heats of solution Qi, Qa, given by
the formulae (5.3), (5.4) respectively.
Each initial cement sample was measured at least three
times because its heat of solution is a reference for the
calculation of the heat of hydration of each age.

6. REPEATABILITY ESTIMATION OF THE
LOSS ON IGNITION
The loss on ignition of the hydrated product exerts a
significant influence on the heat of solution. Since these
values are significantly higher for the hydrated product
than for cement a repeatability evaluation of the test was
performed using the two results of the same sample for each
separated test.
ΕΝ 196-2 provides an average repeatability standard
deviation equal to 0.04%. PrEN 196-8 refers to an expected
value of 0.1%. The estimation of the average repeatability
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of the hydrated products LOI is made using ISO 5725-2:
1994 [22]. In addition, Sewhart control charts are developed
according to ISO 8258:1991 [23] and exponentially weighted
moving average curve – EWMA – as regards the standard
deviation values. [24].
The repeatability values of each test are shown in figure
1, for 83 concecutive tests. For an initial period of 13 tests
the average repeatability was relatively high, higher than the
value referred to in the corresponding standard. This value
corresponds to the operators training and familiarisation
period. For all the next period, srAver = 0.077, less than the
maximum permitted by the standard. The upper control limit
of sr, for a 95% confidence level, is given by equation (6.1).
The EWMA repeatability for the test Ι is calculated using
the recursive relation (6.2). As can be observed, after the
training period the moving repeatability does not exceed the
limit of 0.1%. The above means that this method remains
under statistical control

7. CORRELATION BETWEEN LOSS ON
IGNITION AND HEAT OF HYDRATION
As a result of the cement hydration, an increase of the
bound water is expected. This parameter is calculated by
equation (7.1) and can be considered as a modified loss on
ignition. The H and LOIb values, for all the samples of the
cements I 52.5 and II A-L 42.5 R, are shown in figure 3 . All
the results can be described by the equation (7.2).

8. TECHNICAL HYDRATION KINETIC
The cement heat hydration is correlated with the curing
time in some kinetic models where only the cement type is
taken into account and not its specific physical and chemical
characteristics. Kinetics of this type have a technical
and practical character, because for a given cement type
– containing fully defined main components – a prediction
of the heat of hydration as function of time can be made.
Additionally, in this type of models, the field of application
is fully determined, e.g.:
- The maximum time interval tested.
- The cement fineness
- The clinker compounds analysis
8.1. Logarithmic correlation of the heat of hydration
with the curing time
In the proposed model the heat of hydration is
correlated with the logarithm of the time according to

relation (8.1). This type of model is better applicable
during the initial hydration stages. The correlation results
are shown in figure 4. The model coefficients and the field
of application for each cement type are presented in table
5. According to these results the following observations
can be made:
- The standard errors – Std_Err – can be considered as
adequate. The method reproducibility error, given in
prEN 196-8, is 4.3 cal/g and the corresponding maximum
error range is 12.2 cal/g. This fact means that the standard
error is significantly less than the maximum range and is
within in the range of two standard deviations.
- The intercept of the model provides the heat of hydration
in one day curing.
- CEM II A-L 42.5 R provides, in early ages as well as
in 28 days curing, a heat of hydration similar to that of
CEM Ι 52.5 Ν, which means similar behaviour, in spite
of significantly less %clinker in its composition. The
characteristic R, in the formal nomenclature, is verified,
because high early released heat means high early
strength.
- CEM II B-M (P-L) 32.5 N shows a lower heat of
hydration, as expected, because of the lower clinker and
significant pozolane content, in comparison with the high
strength cements.
To perform an estimation of the effect of composition on
the heat of hydration, the following steps are followed:
(i) As typical clinker content, the lower limit given in ΕΝ
197-1 is considered:
%Clinker_I_52.5 = 95% =Α1
%Clinker_II_AL_42.5_R = 80% =Α2
%Clinker_II_BM_32.5_N = 65% =Α3
(ii) The model provides the heats of hydration, Β1,Β2,Β3 for
one day curing
(iii) The model also provides the heats of hydration C1,C2,C3
for 150 days curing
(iv) The ratios Α2/Α1 , Α3/Α1, B2/B1 , B3/B1, C2/C1 , C3/C1
are found and presented in the table 6. The following
conclusions can be drawn:
-

-

In one day curing, CEM II A-L 42.5 R releases the
same or slightly higher heat than CEM Ι 52.5 Ν. After
150 days, the ratio of heats continues to be higher than
the ration of %clinker. The above means that the finely
ground limestone activates the clinker hydration and it
can not be considered as an inert material. The above
verifies the data already presented in the literature [16].
As regards CEM ΙΙ Β-Μ 32.5 Ν, the ratio of the heats B3/
B1, is lower than the corresponding clinker ratio, because
of the significant pozolane content in the composition.
After 150 days’ curing, the heat ratio becomes higher
than the clinker ratio, because of the pozolane reaction
with the calcium hydroxide derived from the clinker
hydration, as well as of the clinker activation due to the
presence of limestone.
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8.2. Exponential correlation of the heat of hydration
with the curing time.
The previous logarithmic technical model is well
applicable to the early curing time periods but it has the
drawback that when t → +∞, then Η → + ∞. To overcome
this disadvantage a second model was studied, providing
an asymptotically limiting value for the heat of hydration
when t → +∞. Similar models are presented in the
literature concerning the cement strength, without having
as prerequisite the detailed knowledge of the cement
characteristics [26], [27],[28], [31],[32]. The model is given
by the equation (9.2), where x<0. The above means that
when, t → +∞, then Η∞ → 1/Α. According to this limiting
condition, the model is transformed into the form (9.3):
Using a non-linear regression technique the coefficients
Α,Β,x are found. When an experimental point has a
difference more than two standard errors from the calculated
one, then it is excluded. The results are depicted in figure
6 and in table 7. The exponent x, depending on the cement
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type, is between -0.43 and -0.66. The model standard errors
are adequate. Using the method demonstrated in reference
[29], the full cement compositions are calculated using the
given chemical analysis. Τhe corresponding clinker and heat
of hydration ratios are found as previously. The heat ratios
H2(t)/H1(t) , H3(t)/H2(t) are extended up to 210 and 150
days, respectively. The results are shown in figure 7 and the
following are concluded:
- The clinker incorporated in CEM II A-L 42.5 R, appears to
be more active than that in CEM Ι 52.5 Ν, because up to
a period of 210 days Η2/Η1>Α2/Α1. The clinker activation
due to limestone mentioned before, is verified. Certainly,
in the long term equal heat and clinker ratios have to be
expected, but the above has to be tested experimentally.
- The clinker in the cement that contains pozolane appears
to react with slower rates during the initial ages. After 28
days the heat ratio becomes higher than the clinker ratio,
with a tendency to increase more in the long term.
- The study of later ages will provide new information about
the interaction of the hydrated products of clinker and
pozolane.

