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Streszczenie
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych glinianu wapniowo-cyrkonowego o składzie chemicznym
Ca7ZrAl6O18 oraz komercyjnego cementu glinowo-wapniowego. Celem przedstawionych badań było wykazanie możliwości zastosowania
elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) do głębszego poznania procesów hydratacji spoiw poprzez pomiary właściwości
elektrycznych zaczynów. Pomiary techniką EIS prowadzono w zakresie częstotliwości 0,1 Hz – 1 MHz w temperaturze pokojowej i atmosferze powietrza laboratoryjnego. Do analizy uzyskanych widm eksperymentalnych wykorzystano metodę dopasowania układów
zastępczych. Na tej podstawie zaproponowano nowy obwód zastępczy, symulujący zjawiska zachodzące w hydratyzujących zaczynach.
Sporządzono wykresy zależności części rzeczywistej impedancji od czasu trwania procesu hydratacji w zakresie niskich, średnich oraz
wysokich częstotliwości. Wyniki EIS skonfrontowano z analizą składu fazowego i mikrostruktury hydratyzujących materiałów za pomocą
dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) i mikroskopii elektronowej (SEM).
Słowa kluczowe: ogniotrwałe cementy specjalne, hydratacja, EIS, CaO-Al2O3 -ZrO2

STUDIES ON HYDRATION PROCESSES OF SPECIAL CEMENTS BELONGING TO THE CaO-Al2O3-ZrO2
SYSTEM BY THE ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY
In this paper, the electrochemical studies of the hydration behaviour of calcium zirconium aluminate with chemical composition of
Ca7ZrAl6O18, and commercial calcium aluminate cement (CAC) are presented. The purpose was to evaluate the usefulness of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) to the investigation of hydration processes of binders via measuring the electrical properties of the
cement pastes. The EIS measurements were performed in the frequency range of 0.1 Hz – 1 MHz in laboratory air at room temperature.
The equivalent circuit modelling was applied for the analysis of the obtained experimental spectra. A new equivalent-electrical circuit
model was proposed which was suitable for a simulation of the hydration phenomena within cement pastes. An effect of the applied field
frequency on the real part of impedance Z’ versus hydration time of the cement pastes in the early stage of hydration was also presented.
The results of EIS were discussed together with those of X-ray diffraction phase/composition identification and SEM characterization of
the microstructure of hardened cement pastes.
Keywords: Special refractory cements, Hydration, EIS, Cement mortar, CaO-Al2O3 -ZrO2

1. Wprowadzenie
Aktualnie cementy glinowo-wapniowe (cementy Al-Ca;
ang. CAC – calcium aluminate cement) są wykorzystywane
na szeroką skalę w przemyśle nieformowanych materiałów
ogniotrwałych. W połączeniu z kruszywami i innymi dodatkami tworzą betony ogniotrwałe. Cementy glinowo-wapniowe są typem wielofazowego spoiwa hydraulicznego, które
może zawierać gliniany wapnia takie jak: CaAl2O4, CaAl4O7
i Ca12Al14O33, a także bardzo często tlenek glinu Al2O3.
Kinetyka hydratacji cementu glinowo-wapniowego jest
z reguły kształtowana przez następujące parametry: skład
fazowy spoiwa, tj. występowanie i udział poszczególnych

ISSN 1505-1269

faz konstytutywnych, rozwinięcie powierzchni cementu,
wysokość stosunku wodno-cementowego, obecność domieszek, temperaturę i wiele innych. Procesy hydratacji
cementów glinowo-wapniowych można najogólniej zdefiniować jako zespół pewnych zjawisk fizykochemicznych, który
prowadzi do przekształcenia wyjściowych bezwodnych faz
stałych w stałe produkty hydratacji w ciągu określonego
czasu. Analiza procesów dostarcza szereg istotnych informacji nie tylko o substratach i produktach hydratacji, ale
także o półproduktach i czasie trwania poszczególnych
etapów reakcji. W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące etapy:
1. zwilżanie ziaren cementu przez wodę;

297

D. Madej, A. Kruk

2. rozpuszczanie bezwodnych związków wraz z uwalnianiem jonów Ca2+ i Al(OH) 4 – do roztworu do momentu
osiągnięcia stopnia nasycenia;
3. zarodkowanie i wytrącanie produktów hydratacji.
Mając powyższe na uwadze, w przebiegu reakcji hydratacji interesujące są następujące aspekty zachodzących
przemian: rodzaj substratów i otrzymanych z nich produktów, szybkość, z jaką substraty przetwarzane są w produkty, a także przemiany jednych produktów w inne. Materiał
hydratyzujący można traktować więc jako elektrolit o zmieniającym się w czasie składzie jonowym, zwłaszcza w początkowym stadium procesu, w którym mamy do czynienia
z zawiesinę wodną częściowo przereagowanych ziaren
cementu. W kolejnych etapach w matrycy cementowej Al-Ca
powstają produkty (w pierwszej kolejności tzw. fazy żelowe,
następnie nietrwałe termodynamicznie hydraty heksagonalne typu CAH10, C2AH8, C 4AH13–19; C = CaO, A = Al2O3,
H = H2O), które kolejno ulegają przemianie w trwały C3AH6
o strukturze regularnej i Al(OH)3.
W ostatnich kilku latach poświęcono szczególną uwagę
analizie mechanizmów hydratacji i dehydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego o wzorze sumarycznym Ca7ZrAl6O18,
należącego do układu trójtlenkowego CaO-ZrO2-Al2O3
[1–12]. Zazwyczaj posługiwano się standardowymi metodami badawczymi takimi jak: dyfrakcja rentgenowska (XRD),
spektroskopia w podczerwieni (FT-IR), analiza termograwimetryczna z różnicową analizą termiczną z badaniem
składu chemicznego gazów wylotowych (DTA-TG-EGA)
i mikroskopia elektronowa (SEM-EDS) oraz wieloma innymi,
które można spotkać w pracach wielu autorów np. Scrivener
et al. [13]. Kinetykę wiązania i twardnienia cementu Al-Ca
oraz Ca7ZrAl6O18, odzwierciedlającą przebieg reakcji chemicznych w czasie w układzie spoiwo/woda, można wyrazić
także w postaci krzywej mikrokalorymetrycznej (Rys. 1) [12].
Analiza porównawcza obu krzywych świadczy o tym, że
Ca7ZrAl6O18 jest zdecydowanie bardziej reaktywny w kontakcie z wodą niż cement Al-Ca, co objawia się intensywnym
wydzieleniem znacznej ilości ciepła w ciągu pierwszych
2 godzin hydratacji. Jak wynika z najnowszych doniesień
literaturowych [14–19], elektrochemiczna spektroskopia im-

pedancyjna (ang. EIS – electrochemical impedance spectroscopy) jest obecnie coraz częściej stosowaną metodą do
badań elektrochemicznych procesów hydratacji cementów,
a zwłaszcza w pomiarach rezystywności hydratyzujących
zaczynów.
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania hydratacji cementów specjalnych z układu
CaO-Al2O3 -ZrO2 w czasie rzeczywistym. Zmiany charakteru
przewodnictwa elektrycznego i/lub rezystywności zaczynów
mogą stanowić doskonałe narzędzie do badania tego typu
procesów. Do zebranych widm impedancyjnych w czasie
trwania procesu hydratacji zaczynu został dopasowany
modelowy układ połączeń elementów elektrycznych, czyli
obwód zastępczy.

2. Część doświadczalna
2.1. Preparatyka
Badania in situ kinetyki hydratacji Ca7ZrAl6O18 oraz cementu Al-Ca metodą EIS wykonano na zaczynach przygotowanych ze spoiwa i wody. Ca7ZrAl6O18 został otrzymany
metodą reakcji w fazie stałej. Reagenty wyjściowe CaCO3
(Chempur, 99,81% CaCO3), Al2O3 (Across Organics, 99,80%
Al2O3) i ZrO2 (Merck, 98,08% ZrO2) zmieszano w stosunku
molowym zgodnie z założonym składem stechiometrycznym. Następnie zhomogenizowany proszek uformowano
w pastylki poprzez jednoosiowe prasowanie pod ciśnieniem
35 MPa w stalowej formie z wkładką ze stabilizowanego
dwutlenku cyrkonu. Otrzymane pastylki poddano kalcynacji w 1200 °C przez 10 godz. Właściwy proces spiekania prowadzono przez 15 godz. w temperaturze 1420 °C.
Uzyskane w powyższy sposób spieki, zawierające głównie Ca7ZrAl6O18, rozdrabniano w moździerzu agatowym,
a następnie mielono w młynku wibracyjnym przez 1 godz.
z użyciem mielników ze stabilizowanego dwutlenku cyrkonu
bez zastosowania czynnika dyspergującego. Chemiczne
szczegóły procesu przedstawiono w pracach Madej et al.
[1–12]. Otrzymany mikro-proszek przechowywano w eksykatorze w celu uniknięcia możliwych wtórnych reakcji z parą
wodną i/lub CO2. Dla porównania badaniom poddano również dostępny komercyjnie cement glinowo-wapniowy typu
Górkal 70 (cement Al-Ca) o składzie podanym w Tabeli 1.
Tabela 1. Typowy skład chemiczny i mineralogiczny spoiwa hydraulicznego Górkal 70 [20].
Table 1. Chemical and mineralogical composition of Górkal 70
hydraulic binder [20].
Skład chemiczny
Tlenek

Rys. 1. Krzywe mikrokalorymetryczne cementu Al-Ca oraz
Ca7ZrAl6O18 [12].
Fig. 1. Microcalorimetric curves of calcium aluminate cement (CAC)
and Ca7ZrAl6O18 [12].
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Zawartość
[% mas.]

Al2O3

69–71

CaO

28–30

SiO2

< 0,5

Fe2O3

< 0,3

*C = CaO, A = Al2O3

Skład fazowy

Fazy podstawowe: CA*, CA 2
Fazy towarzyszące: C12A7, A
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Badania składu fazowego metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) wykonano przy pomocy
dyfraktometru PanAlytical X’Pert Pro PW 3710z z lampą
monochromatyczną CuKα1. Pomiar wykonano w zakresie
kątów 2θ od 5° do 50° z krokiem 0,008° i czasem 80 s/krok
za pomocą detektora paskowego X’Celerator. Identyfikację
fazową wykonano z użyciem oprogramowania komputerowego High Score Plus z wgraną bazą danych PCPDFWIN
v.2.3, wykorzystującą karty typu ICSD (Inorganic Crystal
Structure Database).
Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe powierzchni
przełomów próbek równomiernie napylonych przewodzącym węglem z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu
skaningowego (Nova NanoSEM 200 FEI).
Pomiary metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej przeprowadzono za pomocą potencjostatu/
galwanostatu firmy AutoLab typu PGSTAT302N w zakresie
częstotliwości od 0,1 Hz do 1 MHz z 50 punktami na dekadę
przy napięciu 1 mV w temperaturze i atmosferze powietrza

laboratoryjnego. Akwizycja danych trwała aż do momentu
zaniku plastyczności zaczynu, objawiającego się także zmianą widma impedancyjnego. Modelowanie obwodów zastępczych EIS zostało wykonane przy użyciu oprogramowania
komputerowego EIS Spectrum Analyzer, które umożliwia
zarówno analizę, jak i symulację widm impedancyjnych.
Zgodność modelu zastępczego z eksperymentem potwierdzono testem Kramersa-Kroniga. W eksperymencie EIS
badano odpowiedź elektryczną wczesnych procesów chemicznych zachodzących podczas hydratacji cementu Al-Ca
i Ca7ZrAl6O18. W tym celu do cylindrycznego poliuretanowego
pojemnika odważono i wsypano określoną ilość proszku. Do
proszku wstrzyknięto pod ciśnieniem przy pomocy pompy
strzykawkowej wodę destylowaną z zachowaniem stosunku
wody do cementu wynoszącym 4:10 dla cementu Al-Ca oraz
1:1 dla Ca7ZrAl6O18. W tym samym momencie rozpoczęto
proces homogenizacji mieszaniny przy użyciu elektrycznego
mieszadła z silikonową końcówką. Po uzyskaniu jednolitej,
gładkiej masy plastycznej usunięto mieszadło, a wsunięto
prostopadle dwie elektrody wykonane ze stali nierdzewnej
umiejscowione w odległości 1,5 cm względem siebie.

Rys. 2. Charakterystyczne linie dyfrakcyjne wg bazy ICSD krystalicznych faz składowych występujących w cemencie Al-Ca: a)
CaAl2O4 i b) CaAl4O7; dyfraktogram rentgenowski cementu Al-Ca
(c) i zaczynu przygotowanego z tego cementu (w/c = 0,4) po 6 h
hydratacji w temperaturze otoczenia (d).
Fig. 2. Characteristic diffraction pattern of crystalline components
of the calcium aluminate cement according to ICSD: a) CaAl2O4
and b) CaAl4O7; XRD patterns of the cement (c) and the CAC
paste prepared from it at a w/c ratio of 0.4 after 6 hours hydration
at room temperature (d).

Rys. 3. Charakterystyczne linie dyfrakcyjne wg bazy ICSD krysta
licznych faz składowych występujących w próbce glinianu wapniowo-cyrkonowego po syntezie: a) CaZrO3 i b) Ca7ZrAl6O18; dyfraktogram rentgenowski glinianu (c) i zaczynu z niego przygotowanego
(w/c = 1,0) po 15 minutach hydratacji w temperaturze otoczenia (d).
Fig. 3. Characteristic diffraction pattern of crystalline components of the synthesized Ca7ZrAl6O18 sample according to ICSD:
a) CaZrO3 i b) Ca7ZrAl6O18; XRD patterns of the aluminate (c) and
the Ca7ZrAl6O18 paste prepared from it at a w/c ratio of 1.0 after 15
minutes hydration at room temperature.

2.2. Metodologia
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Na Rys. 6–7 wykreślono wyniki pomiarów impedancyjnych dla próbek cementu Al-Ca i Ca7ZrAl6O18 poddanych
hydratacji w formie trójwymiarowych wykresów. Na osiach
zaznaczono impedancję rzeczywistą i urojoną w funkcji
częstotliwości. Wykres Nyquista hydratyzującego zaczynu
z Ca7ZrAl6O18 (w/c = 1,0) po 60 minutach od rozpoczęcia
procesu (dane eksperymentalne) wraz z wykresami dopasowania obwodów zastępczych R1(CPE1(R 2W1)) oraz

R1(CPE1(R 2W1))W2 przedstawiono na Rys. 8a-8c. Dotychczas w literaturze przedmiotu [21, 22] do analizy procesów
hydratacji typowych spoiw cementowych stosowany był model zastępczy złożony z opornika R1 połączonego z oczkiem
elektrycznym zawierającym element stałofazowy CPE1,
opornik R 2 i elementem impedancji Warburga W, jak pokazano na Rys. 8b. W tym obwodzie element R1 odpowiada
za całkowity opór próbki, a jego wartość obliczana jest jako
odległość początku łuku od osi odciętych. Właściwe przypisanie oporu R1 do zjawisk fizycznych jest wciąż szeroko
dyskutowane [15–19]. Wśród wielu publikacji na ten temat,
Christensen et al. [15] dowodzi, że opór R1 nie pochodzi od
oporu elektrod, a jest związany z oporem badanego ciała
stałego. Za tym uzasadnieniem przemawia fakt, iż z czasem
postępu procesu hydratacji zmniejsza się liczba nośników
prądu, a zatem wartość oporu przewodnictwa winna rosnąć. Należy nadmienić także, że w miarę upływu czasu
hydratacji nie następowała utrata kontaktu na styku próbka/
elektroda. W omawianym układzie zastępczym, według
literatury, element CPE1 odzwierciedla wartość pojemności
warstwy podwójnej (ang. double-layer capacitance) na styku
elektroda/zaczyn, a opór R 2 związany jest z oporem transportu ładunku (ang. charge transfer resistance). Elementowi
Warburga W1 należy przypisać wolną dyfuzję ładunków
zachodzącą na powierzchni elektrod. Wykorzystanie modelu zastępczego R1(CPE1(R 2W1)) do badania procesów
wczesnej hydratacji nie przyniosło odpowiednio dobrego
dopasowania, a błąd korelacji przekroczył kilkanaście procent (Rys. 8a). W związku z powyższym zaproponowano
nowy model zastępczy, który schematycznie przedstawiono
na Rys. 8c. Do omówionego powyżej układu zastępczego
dodano za „oczkiem” drugi element impedancji Warburga
W2 opisujący zjawisko dyfuzji jonów w roztworze. Element
W2 opisuje dyfuzję jonów Ca2+, Al(OH) 4– oraz OH – w wodzie,
pochodzących z rozpuszczających się ziaren zawierających nieprzereagowane pozostałości wyjściowych związków. Z czasem ulegają one całkowitemu zanikowi na rzecz

Rys. 4. Obraz SEM mikrostruktury przełomu zaczynu z cementu
Al-Ca (w/c = 0,4) sezonowanego w temperaturze otoczenia.
Fig. 4. SEM image of the fracture surface of hydrated calcium
aluminate cement paste (w/c – 0.4) hydrated at room temperature.

Rys. 5. Obraz SEM mikrostruktury przełomu zaczynu z Ca7ZrAl6O18
(w/c = 1,0) sezonowanego w temperaturze otoczenia.
Fig. 5. SEM image of the fracture surface of hydrated Ca7ZrAl6O18
cement paste (w/c = 1.0) cured at room temperature.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Skład fazowy (XRD) i mikrostruktura
(SEM)
Wyniki badania składu fazowego zaczynów cementowych hydratyzujących w temperaturze otoczenia, przeprowadzone metodą XRD, pokazano na Rys. 2 i 3. Analizując
przedstawione dyfraktogramy można zauważyć, że cement Al-Ca jest zdecydowanie mniej reaktywny z wodą niż
Ca7ZrAl6O18. Wyjściowe fazy bezwodne CaAl2O4 i CaAl4O7
uległy przekształceniu w krystaliczny CAH10, który zidentyfikowano rentgenograficznie dopiero po 6 godzinach od
rozpoczęcia badania (Rys. 2). Odmienna sytuacja występuje
w przypadku Ca7ZrAl6O18, ponieważ krystaliczny produkt
3CaO·Al2O3·Ca(OH)2·18H2O obecny był w zaczynie już po
około 15 minutach od rozpoczęcia reakcji (Rys. 3). Przełomy próbek po hydratacji poddano obserwacjom SEM.
Mikrostrukturę zaczynu cementowego Al-Ca bez widocznych kryształów przedstawia Rys. 4. Jak można zauważyć
dominuje „gąbczasta mikrostruktura”, którą tworzą fazy
amorficzne bez wyraźnych śladów początku krystalizacji.
Zupełnie inną mikrostrukturę obserwuje się w zaczynie
Ca7ZrAl6O18 (Rys. 5), która uwidacznia produkty hydratacji
3CaO·Al2O3·Ca(OH)2·18H2O w postaci cienkościennych płytek, charakterystycznych dla fazy nieregularnej.

3.2. Wyniki EIS
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tworzącego się wielofazowego zaczynu, zawierającego
wyłącznie produkty hydratacji. Zastosowanie nowego modelu zastępczego było uzasadnione także z uwagi na kąt
nachylenia krzywej impedancji Warburga, mieszczący się
w przedziale 60–70 stopni, a który według teorii wynosi 45
stopni. Nowy model teoretyczny uzyskał ścisłą korelację
z danymi eksperymentalnymi, a błąd dopasowania nie przekroczył 5%. Dzięki temu nowy model zastępczy pozwala
lepiej zrozumieć i obrazować zjawiska towarzyszące procesowi uwadniania. Poniżej przedstawiono formalizm matematyczny wykorzystany do wyliczenia całkowitej rzeczywistej
składowej impedancji dla nowego modelu zastępczego:

Z = R1 +

R2 +W 1
+W 2
(R 2 + W 1) jωC1
−

1

1
−
R2 + σ1ω1 2 (1− j )
2
(1
)
Z = R1 +
+
−
j
σ
ω
2
2
1


R + σ ω − 2 (1− j ) jωC
1 1
1

 2

−

1
2

(1)

−

W = σω − jσω

1
2

−

1
2

= σω (1− j )

(2)

(3)

gdzie: Z – całkowita impedancja rzeczywista, R1 – całkowity
opór próbki, R2 – opór transportu ładunku, C1 – wartość pojemności warstwy podwójnej na styku elektroda/hydrat, ω –
częstość, j – jednostka urojona, σ − współczynnik Warburga.
Niezwykle interesujące wyniki pomiarowe zostały przedstawione na Rys. 9 i 10, które obrazują zmiany wartości
części rzeczywistej impedancji Z` z czasem hydratacji cementu Al-Ca oraz Ca7ZrAl6O18 dla wybranych częstotliwości.
Największe różnice w elektrycznej odpowiedzi badanych
układów na pobudzenie sinusoidalnym sygnałem elektrycznym można zauważyć w pierwszych 45 minutach od
rozpoczęcia hydratacji Ca7ZrAl6O18 (Rys. 10) oraz od około
45 minut od rozpoczęcia hydratacji komercyjnego cementu Al-Ca (Rys. 9). Zasadniczo wyróżnić należy trzy różne
zakresy częstotliwości: niskie, średnie i wysokie, w których
obserwuje się zbliżoną odpowiedź próbki na przyłożony
prąd zmienny. Zgodnie z obecnym stanem literaturowym zakres niskich częstotliwości związany jest z przewodnictwem
pomiędzy metalicznymi elektrodami a badanym materiałem.

Rys. 6. Wykres 3D impedancji hydratyzującego zaczynu z cementu
Al-Ca (w/c = 0,4).
Fig. 6. 3D impedance chart of CAC paste (w/c = 0.4).

Natomiast pozostałe częstotliwości związane są z samym
materiałem, przy czym w przypadku ciał polikrystalicznych
dla pośrednich częstotliwości odpowiedzi są zdeterminowane przez właściwości granic międzyziarnowych, natomiast
dla najwyższych częstotliwości przez właściwości wnętrza
ziaren [23]. W przypadku badań EIS nad układem chemicznie dynamicznym nie można zastosować przytoczonego
wytłumaczenia. W związku z tym należy rozważyć inny
mechanizm przewodnictwa. W przypadku niskich częstotliwości impedancja początkowo gwałtownie spada, a następnie wzrasta w sposób monotoniczny. Spadek ten jest
następstwem gwałtownego rozpuszczania się fazy stałej Ca7ZrAl 6O18 i pojawiania się wolnych jonów w hydratyzującym
zaczynie. Wraz z postępem procesu w hydratyzującym zaczynie rozbudowują się złożone układy typu [Ca2Al(OH) 6]+,
koszem stopniowego zaniku wolnych jonów Ca2+, Al(OH) 4 -,
OH -. Z czasem w „strukturze” zaczynu dominować będzie
trójwymiarowa sieć stałych produktów hydratacji, głównie
C 4AH19 i C2AH8. Procesy te mogą zachodzić według równania reakcji:
2Ca7ZrAl6O18 + 59H2O →
2([Ca2Al(OH) 6]∙OH∙6H2O)
+ 5([Ca2Al(OH) 6][Al(OH) 4]∙3H2O) + 2ZrO2

(3)

lub w zapisie skróconym
2C7A3Z + 59H → C 4AH19 + 5C2AH8 + 2Z.

(4)

Przy częstotliwościach pośrednich od kilku do kilkunastu
Hz zaobserwować można gładki wzrost wartości impedancji bez istotnych zaburzeń, które zaczynają uwidaczniać
się wraz ze wzrostem częstotliwości. Najciekawsze efekty
elektrochemiczne pojawiają się w obszarze najwyższych
częstotliwości począwszy od 450 Hz. Impedancja układu
wzrasta z postępem hydratacji lecz w pewnych miejscach
na osi czasu pojawiają się ostre „uskoki”. Są obserwowane
w nieregularnych odstępach czasu, a ich amplituda pozostaje na zbliżonym poziomie. Należy podkreślić fakt, że kształt
dowolnego „uskoku”, a zatem jego wysokość i szerokość
połówkowa jest niezależna od zadanej częstotliwości. Efekt

Rys. 7. Wykres 3D impedancji hydratyzującego zaczynu
z Ca7ZrAl6O18 (w/c = 1,0).
Fig. 7. 3D impedance chart of Ca7ZrAl6O18 paste (w/c = 1.0).
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b)

a)

c)

Rys. 8. Wykres Nyquista hydratyzującego zaczynu z Ca7ZrAl6O18 (w/c = 1,0) po 60 minutach od rozpoczęcia procesu (a); schematy
obwodów zastępczych (b) i (c).
Fig. 8. Nyquist and fitted curves of the Ca7ZrAl6O18 cement paste with water to cement ratio of 1.0 after 60 minutes of hydration.

Rys. 9. Wykres zależności części rzeczywistej impedancji od czasu
trwania procesu hydratacji zaczynu z cementu Al-Ca (w/c = 0,4)
w początkowej fazie badania.
Fig. 9. Effect of frequency of applied field on the real part of impedance Z’ versus hydration time of the standard CAC paste (w/c = 0.4)
in the early stage of hydration.

ten wiąże się ze zmianą charakteru przewodnictwa w hydratyzujących zaczynach, w których nastąpiła rozbudowa
trójwymiarowej sieci hydratów. Jest to uzasadnione analizą
dyfraktogramów rentgenowskich obydwu hydratyzujących
materiałów, z których wynika, że śladowe ilości produktów
hydratacji cementu Al-Ca powstały dopiero po około 6 godzinach hydratacji, podczas gdy w zaczynie z Ca7ZrAl6O18
tworzyły się natychmiast po zmieszaniu z wodą. W związku
z tym można przypuszczać, że za pojawianie się charakterystycznych „uskoków” na wykresie przebiegu Z’ w czasie
będzie odpowiedzialny proces wytrącania stałych produktów hydratacji typu faz C-A-H.

4. Podsumowanie i wnioski
W niniejszej pracy przedstawiono analizę pomiarów
eksperymentalnych procesów hydratacji cementu Al-Ca
typu Górka 70 oraz Ca7ZrAl 6O18, które można zaliczyć
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Rys. 10. Wykres zależności części rzeczywistej impedancji od
czasu trwania procesu hydratacji zaczynu z Ca7ZrAl6O18 (w/c = 1,0)
w początkowej fazie badania.
Fig. 10. Effect of frequency of applied field on the real part of impedance Z’ versus hydration time of the Ca7ZrAl6O18 cement paste
(w/c = 1.0) in the early stage of hydration.

do grupy cementów specjalnych z układu trójtlenkowego
CaO-Al2O3 -ZrO2. Do interpretacji zebranych danych EIS
hydratyzującego zaczynu Ca7ZrAl6O18 zaproponowano dwa
modele zastępcze. Najwyższą zgodność modelu z widmem
eksperymentalnym uzyskano dla nieprzedstawianego dotąd
w literaturze układu zastępczego R1(CPE1(R 2W1))W2. W porównaniu do dotychczasowego układu R1(CPE1(R 2W1)) nowy
model posiada dodatkowy elementem dyfuzyjnym Warburga
W2. Wykazano również, że procesy hydratacji klasycznego
cementu Al-Ca oraz Ca7ZrAl6O18 cechuje odmienna kinetyka
wytrącania stałych produktów hydratacji. W wyniku próbkowania hydratyzujących zaczynów impulsem elektrycznym
w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz otrzymano odpowiedzi badanych obiektów w postaci charakterystycznych
„uskoków” na wykresach zależności części rzeczywistej
impedancji Z’ od czasu trwania procesu hydratacji zaczynu
cementowego Al-Ca oraz Ca7ZrAl6O18 w początkowej fazie
badania. Efekt ten jest opóźniony o około 45 minut dla hy-

Badania procesów hydratacji cementów specjalnych z układu CaO-Al2O3-ZrO2

dratyzującego zaczynu cementowego Al-Ca w porównaniu
do Ca7ZrAl6O18. Analiza dyfraktogramów rentgenowskich
oraz krzywych mikrokalorymetrycznych obydwu zaczynów
pozostaje w ścisłej zgodności z wynikami EIS. Na podstawie
obserwacji zmian odpowiedzi układu na zaburzenia zmiennym sygnałem elektrycznym o niewielkiej amplitudzie można
wykazać czas zachodzenia poszczególnych etapów hydratacji. Zatem przeprowadzona analiza wyników pomiarowych
pozwala stwierdzić, że elektrochemiczna spektroskopia
impedancyjna może stanowić cenne narzędzie do badania procesów hydratacji cementów specjalnych z układu
CaO-Al2O3 -ZrO2 o odmiennej aktywności hydraulicznej.
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