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Streszczenie
Hydratacja cementu glinowego jest ściśle uzależniona od temperatury, w której proces przebiega. Ma ona zdecydowane znaczenie
przede wszystkim w odniesieniu do rodzaju tworzących się hydratów. Wiadomym jest, że w temperaturze otoczenia i niższej uprzywilejowane jest tworzenie metastabilnych uwodnionych glinianów wapnia, a w wyższej dominuje hydrogranat i gibbsyt. Z drugiej strony,
temperatura decyduje również o kinetyce hydratacji cementu glinowego. Charakterystyczne jest tu bowiem zjawisko tzw. „nienormalnego
wiązania”.
Celem niniejszej pracy była ocena oddziaływania dodatku mineralnego w matrycy cementu glinowego w różnych temperaturach. W pracy zawarto badania wpływu odpadowego glinokrzemianu na przebieg wiązania i twardnienia zaczynu cementu glinowego (Al2O3 > 70%,
w/c = 0,5) w zależności od temperatury i ilości dodatku z wykorzystaniem metody konduktometrycznej. Stosowana technika badań in
situ polega na pomiarze przewodnictwa elektrycznego równocześnie z temperaturą wewnętrzną zaczynu cementowego w funkcji czasu
w ciągu pierwszych godzin po dodaniu wody. Ponadto wykonano badania mikrostrukturalne metodami analizy termicznej i skaningowej
mikroskopii elektronowej.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że temperatura hydratacji decyduje o kinetyce i reakcjach w trakcie wiązania i twardnienia zaczynu cementu glinowego, zarówno z dodatkiem jak i bez dodatku mineralnego, jak również o charakterze wpływu zastosowanego glinokrzemianu. Niezależnie od temperatury hydratacji i obecności dodatku, zmiany kinetyki procesu realizowane są poprzez czas
trwania okresu indukcyjnego, ale w zależności od temperatury odpadowy glinokrzemian pełni rolę opóźniacza bądź przyspieszacza masowego wytrącania hydratów. Ponadto, wykazano, że wprowadzenie badanego dodatku powoduje wzrost efektów termicznych w pierwszych minutach procesu, ale jednocześnie skutkuje zmniejszeniem maksimum temperatury wewnętrznej zaczynu, i to bez względu na
temperaturę, w której proces przebiega. W badaniach składu fazowego odnotowano większy efekt działania temperatury niż obecności
odpadowego glinokrzemianu.
Słowa kluczowe: wczesna hydratacja, cement glinowy, odpadowy glinokrzemian, temperatura, konduktometria

CONDUCTOMETRIC INVESTIGATIONS FOR THE EFFECT OF WASTE ALUMINOSILICATE ON THE EARLY
HYDRATION OF ALUMINA CEMENT DEPENDING ON TEMPERATURE
Hydration process of calcium aluminate cement is strictly temperature-dependent. The curing temperature is deciding factor, mainly,
about the kind of hydrates formed. It is known that at low and ambient temperature the formation of metastable calcium aluminate hydrates
is favoured, while at higher temperature hydrogarnet and gibbsite are dominated. On the other hand the curing temperature decides also
about the kinetics of calcium aluminate cement hydration and causes the anomalous setting behaviour.
The aim of this work was to evaluate the impact of mineral addition in calcium aluminate cement matrix at diﬀerent curing temperatures.
The study included the investigation of the waste aluminosilicate eﬀect on the course of setting and hardening of the cement paste (Al2O3
> 70%, w/c = 0.5) depending on the curing temperature and the amount of the addition using a conductivity method. The used in situ
technique consists the simultaneous measurement of electrical conductivity and internal temperature of cement paste from the ﬁrst minutes after adding water. Moreover, the microstructure was examined by the thermal analysis method and scanning electron microscopy.
Based on the results, it has been found that the temperature of hydration determines the kinetics and reactions during the setting and
hardening of calcium aluminate cement paste, both, with and without the mineral addition as well as decides about the inﬂuence of the
aluminosilicate. Regardless of the curing temperature and the presence of addition, the changing of process kinetics is carried out throughout the duration of the induction period, but depending on the temperature, the waste aluminosilicate acts as a retarder or accelerator
of the massive precipitation of hydrates. Furthermore, regardless of the temperature, it has been shown that the introduction of the addition causes rise of the thermal eﬀects in the ﬁrst minutes, but also reduces the maximum of the internal temperature of paste. The phase
composition studies reported the higher the temperature eﬀect than the presence of waste aluminosilicate.
Keywords: Early hydration, Calcium aluminate cement, Waste aluminosilicate, Temperature, Electrical conductivity

1. Wprowadzenie
Cementy glinowe o wysokiej zawartości tlenku glinu tzw.
białe są głównie przeznaczone do zastosowań ogniotrwałych.
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Są to cementy szybkotwardniejące, stąd przebieg początkowej
hydratacji odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu właściwości
gotowego wyrobu. W ich skład wchodzą jedynie fazy glinianowe (CA, C12A7, CA2), przy czym główną fazą hydrauliczną
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jest monoglinian wapnia (zgodnie ze skrótami chemii cementu:
C – CaO, A – Al2O3, S – SiO2, H – H2O). Jakkolwiek hydratacja
C12A7 następuje szybciej niż CA, to jego ilość jest bardzo mała.
CA2 reaguje natomiast dużo wolniej i mniej intensywnie niż
CA, a nawet dopiero po przereagowaniu CA [1, 2].
Rodzaj tworzących się hydratów ściśle zależy od temperatury przebiegu procesu hydratacji, przy czym w literaturze
można znaleźć rozbieżne temperatury tworzenia określonych produktów. Jak podaje Bensted [1] poniżej 15 °C powstaje CAH10, w zakresie temperatur 15-25 °C tworzy się
mieszanina C2AH8 i CAH10 z przewagą C2AH8, w górnej granicy temperatur. Pomiędzy 25 °C a 40 °C, C2AH8 to główny
produkt hydratacji, który powstaje razem z wodorotlenkiem
glinu, początkowo amorﬁcznym lub mikrokrystalicznym
i z czasem krystalizującym w postaci gibbsytu AH3 [1-5].
C2AH8 dehydratuje do C2AH7,5 w ciągu kilku godzin [3]. Kiedy
temperatura wzrasta powyżej 40 °C, a zwłaszcza w 60 °C,
tworzą się C3AH6 (hydrogranat) i AH3 [1]. Te uwodnione
gliniany różnią się budową krystaliczną, gęstością, a co
więcej ich rozpuszczalność i stabilność termodynamiczna
zmieniają się znacznie wraz ze zmianą temperatury. CAH10
(d = 1,72 g/cm3) i C2AH8 (d = 1,95 g/cm3) są heksagonalnymi produktami metatrwałymi, nieuchronnie wraz z upływem
czasu konwertującymi w hydraty termodynamicznie stabilne: regularny C3AH6 (d = 2,52 g/cm3) oraz jednoskośny AH3
(d = 2,44 g/cm3). Szybkość przemiany uzależniona jest od
temperatury i wilgotności [1-5].
Temperatura, w której przebiega hydratacja wpływa także
na kinetykę procesu. Interesujące jest „nienormalne wiązanie” cementu glinowego w temperaturze powyżej 20 °C,
kiedy to czas wiązania ze wzrostem temperatury do 28-30 °C
może się wydłużyć nawet ośmiokrotnie w porównaniu do
odnotowanego w 20 °C, a następnie powyżej 30 °C szybko skrócić [1, 5, 6]. Jakkolwiek zjawisko to, nie do końca
wyjaśnione, jest najczęściej przypisywane utrudnionej nukleacji CAH10, spowodowanej wzrostem jego rozpuszczalności wraz ze wzrostem temperatury hydratacji [3-6]. Co
więcej uważa się, że zarówno szybkość nukleacji AH3, jak
i zarodkowanie CAH10 są ważniejsze dla wiązania niż zarodkowanie C2AH8. Ponadto krystaliczność i rozpuszczalność
AH3 zależą od temperatury, jak również silnie wpływają na
stabilność CAH10 względem C3AH6 i AH3 [3, 5, 7]. Należy zauważyć, że szybka hydratacja cementu glinowego generuje
znaczne samonagrzewanie twardniejącego materiału, stąd
badając wpływ temperatury na przebieg procesu hydratacji
nie można ograniczyć się do wpływu temperatury otoczenia
bez uwzględnienia temperatury wewnętrznej zaczynu [7, 8].
Szybkość procesów zachodzących w czasie początkowej
hydratacji pozwala śledzić, dobrze znana, metoda kalorymetryczna. Uwzględniając fakt, że przebieg wiązania i twardnienia jest pochodną zjawisk przebiegających w fazie ciekłej,
którym towarzyszy zmiana stężenia jonów pochodzących
z rozpuszczania i hydrolizy wyjściowych faz bezwodnych,
metoda konduktometryczna jest także dobrym narzędziem
do ciągłego monitorowania zachodzących przemian [5, 9].
Szczególnie cennym w badaniu początkowej hydratacji cementu glinowego okazało się połączenie pomiaru przewodnictwa elektrycznego i temperatury wewnętrznej zaczynu
cementowego [7]. Celem niniejszej pracy było badanie wpływu dodatku glinokrzemianowego i temperatury na proces
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wczesnej hydratacji cementu glinowego z wykorzystaniem
właśnie takiej rozszerzonej metody konduktometrycznej.

2. Badania
2.1. Materiały
Do badań użyto cement Górkal 70 produkowany przez
Górka Cement Sp. z o.o., Polska (określany dalej jako CAC
70) oraz w charakterze dodatku mineralnego odpadowy
katalizator z instalacji ﬂuidalnego krakingu katalitycznego
(FBCC). Głównymi składnikami CAC 70 są Al2O3 (69-71%)
oraz CaO (28-30%), zaś podstawowymi krystalicznymi fazami CA i CA2, towarzyszące C12A7 oraz tlenek glinu [10]. Powierzchnia właściwa wg Blaine’a wynosi 4200-4500 cm2/g.
Dodatek mineralny (FBCC) jest natomiast drobnoziarnistym
glinokrzemianem o strukturze zbliżonej do zeolitu Y typu fojazytu (Na2Al2Si4,7O13,4·xH2O) [11] o średniej średnicy cząstek
wynoszącej około 43 μm, powierzchni właściwej oznaczonej metodą BET wynoszącej 170 m2/g oraz składzie określonym metodą XRF zgodnie z normą ISO 29851-2:2010
w [% mas.]: SiO2 – 52,86 ± 0,35, Al2O3 – 39,32 ± 0,27, TiO2
– 1,34 ± 0,06, Fe2O3 – 0,81 ± 0,15, Na2O – 0,13 ± 0,04,
P2O5 – 0,11 ± 0,04, CaO – 0,08 ± 0,30, MgO – 0,05 ± 0,07,
SO3 – 0,02 ± 0,12, K2O, ZrO2, BaO, NiO, ZnO – 0,01 ± 0,04,
związki lantanu – 0,65 (szacunkowo) i galu 0,009 (ślady).

2.2. Metodyka badań
Badania konduktometryczne przeprowadzono za pomocą zestawu pomiarowego scharakteryzowanego w pracy [7],
który umożliwił jednoczesny pomiar przewodnictwa elektrycznego i temperatury wewnętrznej zaczynu w funkcji czasu.
Badano zaczyny wykonane z cementu CAC 70 z dodatkiem 15% i 25% mas. odpadowego glinokrzemianu (FBCC),
stosowanego jako część zamienną cementu oraz wody
redestylowanej. Zastosowany współczynnik woda/spoiwo
równy 0,5 (spoiwo = cement + dodatek) gwarantował dobrą
płynność mieszanki bez konieczności stosowania domieszek plastyﬁkujących. W charakterze próbek referencyjnych
wykorzystano zaczyny CAC 70 bez dodatku glinokrzemianu
[7]. Badany zaczyn po odpowiednim wymieszaniu umieszczano w naczynku pomiarowym z zachowaniem stałej objętości próbki, wynoszącej 55 cm3. Proces hydratacji prowadzono w temperaturze 6 °C, 25 °C i 30 °C. Wyniki pomiarów
(wartość przewodnictwa i temperaturę wewnętrzną zaczynu)
automatycznie rejestrowano w czasie co 1,5 min począwszy od 2. minuty po kontakcie składników z wodą do 1440.
minuty w przypadku próbek hydratowanych w temperaturze
25 °C i 30 °C oraz do 2880. minuty w przypadku próbek hydratowanych w temperaturze 6 °C.
Dla wybranych zaczynów po upływie określonego czasu
hydratacji (24 h lub 48 h) i jej zahamowaniu za pomocą
acetonu rejestrowano krzywe TG i DTG przy użyciu Termoanalizatora SDT (TA Instruments). Pomiary prowadzono dla
próbek o masie od 9 mg do13 mg w atmosferze azotu w zakresie temperatur do 1000 °C, stosując szybkość ogrzewania wynoszącą 10 °C/min. Ponadto wykonano badania SEM
dla próbek zawierających 25% mas. FBCC i hydratowanych
przez 7 dni w temperaturze 25 °C.
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Tabela 1. Analiza wyników konduktometrycznych procesu hydratacji cementu glinowego z dodatkiem FBCC.
Table 1. Analysis of the conductometric results of calcium aluminate cement hydration process with the addition of FBCC.
Temperatura otoczenia [ºC]
Zawartość FBCC [%]

6

25

30

0

15

25

0

15

25

0

15

25

po czasie [min]

853

1340

1475

893

251

230

469

166

142

wartość [ºC]

17

14

12

55

47

42

80

60

53

Różnica przewodnictwa = max-min [mS]

55

34

30

61

50

43

69

58

52

Różnica temperatury wewnętrznej = max-min [ºC]

11

8

6

30

22

17

50

30

23

Maksimum temperatury
wewnętrznej

a)

b)
Rys. 2. Krzywe TG i DTG zaczynów CAC70 z 0% i 25% mas.
FBCC przy w/s = 0,5 hydratowanych: 48 h w temperaturze 6 °C (a)
i 24 h w temperaturze 25 °C (b) oraz 24 h w temperaturze 30 °C (c).
Fig. 2. TG and DTG curves for cement pastes of CAC70 with 0%
and 25% wt. of FBCC at w/b = 0,5 hydrated for 48 h at 6 °C (a), 24
h at 25 °C (b), and 24 h at 30 °C (c).

3. Wyniki i dyskusja

c)
Rys. 1. Zależność przewodnictwa elektrycznego i temperatury
wewnętrznej zaczynu w funkcji czasu w procesie hydratacji prowadzonej w temperaturach: a) 6 °C, b) 25 °C i c) 30 °C dla próbek
CAC70 zawierających 0%,15% i 25% FBCC przy w/s = 0,5.
Fig. 1. Electrical conductivity-time curves simultaneous with temperature-time curves for cement pastes of CAC70 without and with
15% and 25% wt. of FBCC as replacement part of cement (w/b =
0,5) obtained at diﬀerent curing temperatures: a) 6 °C, b) 25 °C, c)
30 °C.
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Wyniki pomiarów przewodnictwa elektrycznego i temperatury wewnętrznej zaczynów zawierających 15% i 25%
odpadowego glinokrzemianu i próbki bez dodatku zarejestrowane w procesie wczesnej hydratacji prowadzonej
w temperaturze 6 °C, 25 °C i 30 °C przedstawiono, odpowiednio na Rys. 1a, 1b i 1c oraz w Tabeli 1. Krzywe TG
i DTG wybranych zaczynów przedstawiono na Rys. 2, a na
Rys. 3 przykładowe obrazy SEM mikrostruktury zaczynu
zawierającego odpadowy katalizator.
Wyniki badań konduktometrycznych (Rys. 1), analogicznie jak pomiary kalorymetryczne [7, 11, 12], pozwalają na
wyróżnienie pięciu etapów procesu wczesnej hydratacji
cementu glinowego. Bez względu na temperaturę proce-
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a)

b)

Rys. 3. Obrazy SEM zaczynu CAC70 zawierającego 25% FBCC po 7 dniach procesu hydratacji prowadzonego w temperaturze 25 °C:
a) widok ogólny, b) szczegóły mikrostruktury.
Fig. 3. SEM images of CAC70 cement paste with 25% of FBCC after 7 days of hydration at temperature of 25 °C: a) general view, b) details
of microstructure.

su hydratacji, po zmieszaniu cementu z wodą następuje
rozpuszczanie i hydroliza bezwodnych faz, pojawianie się
w roztworze jonów Ca2+ i [Al(OH)4]-, oraz w mniejszym stopniu Al3+ i OH-, czemu towarzyszy niewielki efekt termiczny
potęgowany zwilżaniem [4, 13]. Pierwsza, zarejestrowana
po 2 minutach od zmieszania cementu z wodą, wartość
przewodnictwa jest już wysoka. Następnie ma miejsce etap
indukcji, w którym stężenie jonów w roztworze pozostaje
bliskie swoich maksymalnych wartości. Charakterystyczne dla tego etapu są maksymalne wartości przewodnictwa
i brak efektu cieplnego. W etapie tym zachodzą procesy
rozpuszczania i strącania, trwające do momentu osiągnięcia
przez zarodki nukleacji krytycznych rozmiarów oraz odpowiedniego poziomu przesycenia. Umożliwia to, w następnym
etapie, masowe wytrącanie hydratów, objawiające się gwałtownym spadkiem wartości przewodnictwa z jednoczesnym
wzrostem temperatury wewnętrznej zaczynu. W dalszych
etapach procesu hydratacji zarówno wartość przewodnictwa, jak i temperatury wewnątrz próbki pozostają na stałym,
stosunkowo niskim poziomie. Dodatkowo, na krzywej zależności przewodnictwa od czasu hydratacji cementu glinowego można wyróżnić charakterystyczne efekty określone
jako A i B (Rys. 1). Obecność tych efektów lub ich brak jest
ściśle uzależniony od temperatury prowadzenia procesu hydratacji. Zmiana wartości przewodnictwa w pobliżu punktu
A może być spowodowana tworzeniem się C2AH8 w reakcji
C12A7, który jest związkiem nietrwałym i ulega rozpuszczaniu w niskiej temperaturze, stąd dla procesu prowadzonego
w temperaturze wyższej efekt ten zanika. Natomiast pojawiają się zmiany charakteryzowane jako punkt B, odpowiedzialne za przemianę uprzednio powstałych, metastabilnych
produktów do termodynamicznie trwałego C3AH6. Przebiegowi tej konwersji sprzyja wysoka wewnętrzna temperatura
zaczynu [7].
W czasie przebiegu procesu hydratacji cementu glinowego wzrost temperatury powoduje wzrost przewodnictwa,

a wzrost zawartości FBCC jego zmniejszenie (Rys. 1, Tabela 1). Zmiany takie odnoszą się do różnych cementów i dodatków [13, 14]. Jednak działanie odpadowego glinokrzemianu
w matrycy cementu glinowego ściśle zależy od temperatury,
w której proces przebiega. Obecność FBCC powoduje nowy,
zmieniony przebieg krzywych zależności przewodnictwa od
czasu (Rys. 1). Podczas procesu hydratacji prowadzonego
w temperaturze 6 °C następuje wydłużenie etapu indukcji
w porównaniu do próbki kontrolnej, tym większe im większa
jest zawartość dodatku, a wytrącony w punkcie A C2AH8 nie
ulega rozpuszczaniu (Rys. 1a). W temperaturze 25 °C i 30 °C
odpadowy katalizator intensywnie przyspiesza masowe wytrącanie hydratów poprzez skrócenie okresu uśpienia. Na
krzywej zależności przewodnictwa od czasu obserwuje się
maksimum (punkt C), a efekt związany z punktem B zanika
(Rys. 1b i 1c). Ciekawym zjawiskiem jest to, że maksimum
w punkcie C nie powoduje masowego wytrącania hydratów,
ponieważ etap indukcji trwa nadal. Natomiast brak efektu
związanego z tworzeniem się C3AH6 w zaczynach z dodatkiem (punkt B) znajduje swoje potwierdzenie w wynikach
analizy termograwimetrycznej (krzywa DTG na Rys. 2).
Pozostaje to zgodne z naszymi wcześniejszymi wynikami
[12]. Bez względu na temperaturę hydratacji, wprowadzenie odpadowego glinokrzemianu powoduje wzrost efektów
termicznych w pierwszych minutach po dodaniu wody oraz
spadek maksymalnej temperatury wewnętrznej w dalszych
etapach hydratacji (Tabela 1). Wzrost szybkości rozpuszczania powodowany początkowym wzrostem temperatury
wpływa na wzrost stopnia przereagowania cementu [11, 12],
ale nie rekompensuje jego „rozcieńczania”, stąd przewodnictwo w zaczynach z dodatkiem FBCC jest niskie. Przyczyną
zmniejszenia wartości przewodnictwa próbek z dodatkiem
w porównaniu do próbki samego CAC 70 może być jego zeolityczna struktura, charakteryzująca się silnie rozwiniętą powierzchnią właściwą, zdolna do adsorpcji zarówno wody, jak
i jonów wapnia. Z uwagi na fakt, że odczyn suspensji wodnej
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dodatku (woda:FBCC = 2:1) jest kwaśny (pH około 4,96)
można przypuszczać, że początkowy wzrost przewodnictwa
(wystąpienie maksimum) jest związany także z uwalnianiem
jonów z dodatku. Dokładna analiza w tym zakresie wymaga jednak dalszych badań. W oparciu o dane literaturowe
dyskutowane uprzednio w [12], w zasadowym środowisku
hydratującego cementu może zachodzić depolimeryzacja małych ziaren katalizatora dostarczająca [SiO(OH)3]i [Al(OH)4]- jonów do roztworu. Możliwa jest także dysocjacja
grup Si-OH i Al-OH, znajdujących się na powierzchni zeolitu,
do Si-O- i Al-O-. Odpadowy katalizator aktywnie uczestniczy
w zachodzących reakcjach. Biorąc pod uwagę, że prawie
jedynym hydratem tworzącym się podczas hydratacji cementu glinowego w niskiej temperaturze jest CAH10, zużycie
jonów wapnia przez glinokrzemian uniemożliwia przekroczenie poziomu przesycenia dla CAH10 i masowe wytrącanie
nie może nastąpić. Z drugiej strony zmniejszenie lokalnego
w/c sprzyja miejscowemu przesyceniu roztworu, co skutkuje
wytrącaniem w bardzo niewielkiej ilości kryształów C2AH8.
W wyższej temperaturze procesu zmniejszone lokalne w/c,
mniejsze stężenie Ca2+ i mniejsza maksymalna temperatura wewnętrzna ograniczają konwersję prowadzącą do
utworzenia kubicznego C3AH6 już w trakcie początkowej
hydratacji. Maksimum wartości przewodnictwa w punkcie C
może natomiast być przypisane tworzeniu produktów typu
C-S-H lub C-A-S-H, których powstawanie w układzie CaO-Al2O3-SiO2-H2O przedstawiono w [15]. Pomimo aktywnego
oddziaływania FBCC w układzie cementowym, nie ulega
on całkowitemu przereagowaniu. Większe ziarna dodatku
są wyraźnie widoczne w mikrostrukturze stwardniałej próbki
(Rys. 3). Co więcej rodzaj powstającej struktury zaczynu zależy w głównej mierze od temperatury prowadzenia procesu
hydratacji, a nie obecności dodatku (Rys. 2).

4. Podsumowanie
Metoda połączonego pomiaru przewodnictwa elektrycznego i temperatury wewnętrznej zaczynu pozwala potwierdzić aktywny udział odpadowego katalizatora w przebiegających w czasie początkowej hydratacji reakcjach. Dodatek
uczestniczy w procesach rozpuszczania i hydrolizy, zmieniając stężenie jonów w roztworze i w konsekwencji przebieg
etapu indukcji oraz w znacznie mniejszym stopniu niż temperatura hydratacji modyﬁkuje rodzaj i ilość powstających
hydratów. Działanie dodatku zależy od temperatury, w której
proces przebiega, w niskiej działa jak opóźniacz, a w wyższej przyspieszacz masowego wytrącania hydratów.
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