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Streszczenie
Metody chemometryczne, które s uytecznym narzdziem w wydobywaniu istotnych informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, zostay wykorzystane do identyﬁkacji róda pochodzenia czyli producenta próbek klinkieru oraz cementu. Analiza opiera si na
zaoeniu, e w wyniku stosowania surowców o rónym pochodzeniu geologicznym, rónego typu i skadu paliw oraz specyﬁki procesu
produkcyjnego skad pierwiastkowy produktów pochodzcych od poszczególnych wytwórców nie jest identyczny. Do analizy wytypowano
magnez oraz grup pierwiastków ladowych: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba, Ti, V.
Stosujc analiz skupie dokonano podziau próbek cementu na grupy charakteryzujce si wewntrznym podobiestwem obiektów,
przy widocznych rónicach pomidzy grupami. Wyodrbnione skupienia idealnie pokrywaj si z grupami obiektów pochodzcych z poszczególnych cementowni. Podobnie zadowalajce efekty otrzymano podczas badania podobiestwa próbek klinkieru. W obliczeniach
odlego pomidzy obiektami w wielowymiarowej przestrzeni wyraano jako kwadrat odlegoci euklidesowej. Zastosowano algorytm
aglomeracji Warda. Celem analizy gównych skadowych byo zbadanie struktury zbioru danych oraz okrelenie minimalnej liczby skadowych niezbdnych do jej opisu. Dokonano redukcji wymiaru przestrzeni czynnikowej do trzech. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem
programu Statgraphics Plus 5.1.
Sowa kluczowe: chemometria, algorytm Warda, aglomerowanie, klinkier, cement

CHEMOMETRIC METHODS IN IDENTIFICATION OF CEMENT AND CLINKER SOURCES
Chemometric methods constitute powerful tools for objective and comprehensive interpretation of multivariate data and for extracting
signiﬁcant information from them. Herein, these procedures were used for identiﬁcation of cement and clinker sources, i.e. producers. The
analysis relies on the assumption that the elemental composition of products made by different producers is not identical due to the use
of materials of different geological background, fuels of different types and compositions and due to speciﬁcity of production process applied. Magnesium and a group of trace elements: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba, Ti, V were analyzed quantitatively in the studied
samples.
As a result of cluster analysis, the whole set of cement samples was divided into some groups, in which objects were similar while
features of the objects in individual groups differed. The emerged clusters ideally agreed with the groups of object originating from the
selected cement plants. The satisfactory results were also obtained in the case of clinker. The squared Euclidean distance was used in
calculation of the distance between objects in multidimensional space. The Ward’s algorithm was applied as the agglomeration procedure.
Both determination of the inside structure of the sample set and designation of the minimal number of variables necessary for its description was the goal of principal component analysis. The dimension of the data space was reduced to 3. The calculations were done using
the Statgraphics Plus 5.1 program.
Keywords: Chemometry, Ward’s algorithm, Agglomeration, Clinker, Cement

Wprowadzenie
Cement jest podstawowym skadnikiem bardzo duej
grupy tworzyw i wyrobów budowlanych, midzy innymi zapraw i wypraw murarskich oraz prefabrykatów i konstrukcji
betonowych. Spoiwo cementowe ksztatuje najwaniejsze
cechy uytkowe tych materiaów, w tym trwao i bezpieczestwo eksploatacji, szczególnie ze wzgldu na due
obcienia podczas uytkowania. Istotnym problemem jest
ocena stanu zagroenia, jak równie analiza awarii konstrukcji betonowych, zmierzajca do okrelenia przyczyn ich
zniszczenia. Wanym elementem tej oceny jest okrelenie
jakoci zastosowanego cementu [1].
Problem identyﬁkacji i pochodzenia cementu w produkcie lub w wyrobie moe by rozwizany przy wykorzystaniu
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nowoczesnych instrumentalnych metod analizy chemicznej,
stosowanych w poczeniu z metodami chemometrycznymi.
Okrelenie stenia wybranych pierwiastków ladowych,
które s znacznikami w identyﬁkacji cementów i producentów
prowadzi do uzyskania znacznej liczby danych, które mona
przeksztaci w uyteczn informacj za pomoc metod
obliczeniowych, jakich dostarcza chemometria.
Chemometria to dziedzina wiedzy zajmujca si wydobywaniem uytecznej informacji z wielowymiarowych
danych pomiarowych, za pomoc metod numerycznych
i statystycznych [2]. Metody chemometryczne umoliwiaj
m.in. przetwarzanie i interpretacj wielowymiarowych zbiorów danych obcionych du niepewnoci oraz znacznym stopniem wewntrznego powizania, wykorzystanie
duej liczby zmiennych do kompleksowego opisu zjawiska,
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obserwacj cech badanych próbek oraz relacji pomidzy
próbkami, okrelenie relacji pomidzy badanymi cechami,
redukcj wymiaru przestrzeni danych poprzez stworzenie
zwartej i treciwej ich reprezentacji (numerycznej oraz
graﬁcznej), a take powizanie wyników numerycznych
z rzeczywistymi przyczynami i skutkami obserwowanych
obiektów i zjawisk. Prezentowane tu podejcie umoliwia
rozwizywanie zoonych problemów m.in. w analityce
rodowiskowej (ocena stanu rzek, jezior, gleby, klasyﬁkacja
obszarów, identyﬁkacja róde zanieczyszcze), analizie
preparatów naturalnych i przemysowych (kontrola skadu
i identyﬁkacja róde pochodzenia, klasyﬁkacja produktów,
ocena autentycznoci, wyznaczanie grup zanieczyszcze),
kryminalistyce (proﬁlowanie narkotyków, ocena okruchów
szka do celów dowodowych) a take medycynie (ocena
skutków stosowanego leku, dobór optymalnej terapii).
Praktyczne znaczenie niniejszej pracy zwizane jest
z moliwoci wykorzystania jej wyników do identyﬁkacji
cementu w wyrobach i produktach np. w postpowaniach
sdowych i ekspertyzach awarii budowlanych oraz ocenie
nielegalnego cementu z importu.
Niniejsza praca prezentuje metodologi oraz narzdzia,
które umoliwiaj identyﬁkacj róde pochodzenia klinkieru
oraz cementu, nie jest za kompletnym studium prezentowanego, przykadowego zbioru wyników.

Badania i wyniki
Zakres pracy obejmuje badanie zawartoci pierwiastków
ladowych w klinkierze portlandzkim i cementach portlandzkich. Gotowy do zastosowania cement to proszkowy materia
uzyskany przez zmielenie klinkieru cementowego wraz z dodatkiem gipsu. Na podstawie uzyskanych wyników oznacze
pierwiastków ladowych moliwe jest wyodrbnienie grup
obiektów podobnych (skupie), okrelenie ich cech oraz
powizanie z dostawcami lub producentami. Utworzona, na
tej podstawie, baza danych pozwali na automatyczn klasyﬁkacj obiektów o nieznanym pochodzeniu i identyﬁkacj
ich producenta.

Analiza chemiczna cementu i klinkieru
Materia do bada pochodzi z trzech wytypowanych
cementowni A, B i C w Polsce, eksploatujcych surowce
o rónym pochodzeniu geologicznym. Próbki pobierane byy
w okresie jednego kwartau 2002 roku. Do analizy wytypowano magnez oraz grup pierwiastków ladowych: Cr, Zn,
Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba, Ti, V.
Próbki do bada pobierane byy zgodnie z normami
obowizujcymi w Polsce. Klinkier portlandzki zosta rozdrobniony do wymiaru ziaren poniej 0.2 mm i uredniony.
Nastpnie porcje 100 g zmielono do uziarnienia poniej
100 Mm. Podobnie cement portlandzki zosta zmielony do
uziarnienia poniej 100 Mm. Roztwarzanie przeprowadzono
poprzez rozpuszczenie 1 g próbki w stonym HClO4, roztwór przesczono, a powstay osad kilka razy przemywano
gorc wod destylowan. Otrzymany przescz poddano
ﬁltracji. W tak uzyskanym roztworze oznaczano zawarto
pierwiastków ladowych metod spektrometrii emisyjnej
z plazm wzbudzon indukcyjnie ICP-OES (Plasma 400,
Perkin Elmer).
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Metody chemometryczne
Analiza skupie (ang. Cluster Analysis, CA) pozwala na
okrelenie podobiestwa oraz ewentualnych rónic pomidzy
analizowanymi obiektami oraz opisujcymi je cechami. Przed
przystpieniem nie dysponujemy wiedz na temat klasyﬁkacji analizowanych obiektów. W efekcie mona pozna
wewntrzn struktur zbioru danych. Analiza podobiestwa
bazuje na pojciu odlegoci obiektów. Obiekty uznajemy
za podobne, jeeli le blisko siebie w wielowymiarowej
przestrzeni zmiennych.
Gówne cele analizy skupie, która jest wstpnym krokiem w uzyskaniu informacji istotnych w analizie danych, to
okrelenie wewntrznej struktury zbioru obiektów na podstawie pomiarów dokonanych na tych obiektach i w efekcie
podzia obiektów na grupy charakteryzujce si duym stopniem podobiestwa wewntrz podzbioru, za rónice si
istotnie pomidzy sob. Moliwe jest take okrelenie regu
przynalenoci do poszczególnych grup. Analiza skupie
pozwala take znajdowanie punktów odbiegajcych lub bdnych danych. CA dostarcza take narzdzi do wizualizacji
struktury zbioru obiektów oraz zbioru cech. Jedn z metod
graﬁcznej prezentacji informacji zawartej w macierzy odlegoci jest dendrogram, który przedstawia w formie diagramu
(drzewa) grupowanie zbioru obiektów. O x dendrogramu
nie ma charakteru osi liczbowej lecz zaznacza si na niej
etykiety odpowiadajce kolejnym obiektom/zmiennym, za
o y reprezentuje odlego pomidzy obiektami.
Analiza gównych skadowych (ang. Principal Component
Analysis, PCA) to chemometryczna metoda obliczeniowa,
która pozwala na redukcj wymiaru przestrzeni danych
poprzez przeksztacenie skorelowanych zmiennych pierwotnych w nowe, wzajemnie ortogonalne. S one nazywane
gównymi skadowymi. Kolejne gówne skadowe powinny zawiera jak najwikszy zasób informacji (zmienno). Prawie
ca informacj zazwyczaj da si zawrze w kilku pierwszych
gównych skadowych. Pozostae zmienne mona pomin
z niewielk utrat informacji.
W efekcie PCA, której celem jest eksploracja, rozpoznanie struktury zbioru wyników, nastpuje redukcja wymiaru
przestrzeni danych. Analiza gównych skadowych suy
sprowadzaniu informacji zawartych w wielu zmiennych
do nieduej liczby wyjaniajcych je wymiarów. Ponadto
umoliwia prezentacj graﬁcznej struktury wielowymiarowego zbioru danych na paszczy nie z jak najmniejszym
znieksztaceniem informacji.
Wyboru liczby gównych skadowych dokonuje si na
podstawie udziau sumy m pierwszych wartoci wasnych
(a wic m skadowych branych pod uwag) w sumie wszystkich wartoci wasnych. Nowe zmienne ortogonalne deﬁniowane s jako kombinacja liniowa zmiennych pierwotnych.
Z kad skadow powizana jest liczba (warto wasna),
która podaje procent zmiennoci opisywany przez dan
zmienn. Kolejne skadowe obliczane s wedug malejcego
procenta opisywanej zmiennoci.

Chemometria jako narzdzia do identyﬁkacji
róde pochodzenia klinkieru oraz cementu
Przedmiotem analizy skupie w odniesieniu do klinkieru
bya macierz danych o wymiarze 26x13 (26 próbek z trzech
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Rys. 1. Analiza skupie próbek klinkieru i cementu (kwadrat odlegoci Euklidesowej, algorytm Warda): a) klinkier – podobiestwo obiektów,
b) cement - podobiestwo obiektów, c) klinkier – podobiestwo cech, d) cement – podobiestwo cech
Fig. 1. Cluster analysis of the clinker and cement samples (the Euclidean distance square, Ward’s algorithm): a) clinker – object similarity,
b) cement – object similarity, c) clinker – feature similarity, d) cement – feature similarity

cementowni, 13 zmiennych tj. oznaczanych pierwiastków ladowych). Wartoci ste poszczególnych pierwiastków mog
by podawane w rónych jednostkach, gdy zmienne podczas
wstpnego przygotowania poddawane s standaryzacji, która
eliminuje wpyw uycia rónych jednostek oraz rozkadu wartoci zmiennej. Wyniki analizy skupie dla zbioru badanych
obiektów, w formie graﬁcznej, prezentuje dendrogram (Rys.
1a). Rozwaane próbki klinkieru, pochodzce z trzech rónych
cementowni tworz trzy wyra ne skupienia, z których kade
zawiera obiekty od jednego producenta. Wprowadzone przez
analiz skupie uporzdkowanie w zbiorze próbek idealnie
pokrywa si z oczekiwanym efektem. Dalsza analiza moe
wskaza, jakimi parametrami charakteryzuj poszczególne
skupienia. Mona przypuszcza, e próbka o nieznanym
pochodzeniu zostanie take prawidowo zaklasyﬁkowana
do skupienia i tym samym moliwe bdzie stwierdzenie,
która z trzech rozwaanych cementowni j wyprodukowaa.
W przypadku, gdy nie naley ona do adnego ze wskazanych
skupie, mona wnioskowa e pochodzi od innego producenta ni A, B, C. W kolejnym kroku, prowadzc analiz skupie
dla zmiennych (Rys. 1c), stwierdzono, e niektóre z nich
wykazuj bardzo podobny charakter zmiennoci. Naley tu
wyra nie zaznaczy, e podobny charakter zmiennoci nie
oznacza, e stenia pierwiastków z jednego skupienia byy
zblione. Jedynie np. wzrost zawartoci pewnego pierwiastka by obserwowany równoczenie ze wzrostem stenia
pozostaych pierwiastków z tego skupienia. I tak stwierdzono
bardzo due podobiestwo w zmiennoci stenia Zn, Sr, Pb,
Mn, Cu, Cd oraz Ni. Drugie skupienie tworz zmienne Cr, V,
Mg, Ti, za trzecie – Co oraz Ba.
Dalej analiz skupie przeprowadzono dla cementu
(Rys. 1b, 1d), rozwaajc macierz o wymiarze 25x12 (25
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próbek, 12 zmiennych). Ponownie uzyskano idealn zgodno pomidzy przynalenoci obiektów do skupie a ich
pochodzeniem od trzech rónych producentów.
W wyniku wykonania analizy gównych skadowych
stwierdzono, e trzy pierwsze gówne skadowe opisuj okoo
85% zmiennoci zawartej w rozpatrywanym zbiorze danych
– tak w przypadku klinkieru, jak i w przypadku cementu.
W dalszych rozwaaniach pozosta cze zmiennoci
pominito. Kada nowa zmienna (PC1, PC2, PC3) jest kombinacj linow zmiennych pierwotnych pomnoonych przez
adunki. Wyraaj one stopie nasycenia zmiennej danym
czynnikiem i stanowi dla nieskorelowanych gównych skadowych wspóczynniki korelacji danej zmiennej pierwotnej
z poszczególnymi gównymi skadowymi. Im wikszy jest
wspóczynnik korelacji zmiennej z gówn skadow, tym
bardziej istotna jest ta zmienna dla danej gównej skadowej.
W tabeli 1 podano – osobno dla klinkieru i cementu – adunki
czynnikowe dla trzech pierwszych gównych skadowych.
Wartoci wiksze od okoo 0.3 zaznaczono. Ten sposób
prezentacji wyników pozwala atwo zaobserwowa, które
zmienne maj najwikszy wpyw na poszczególne gówne skadowe. I tak – w przypadku klinkieru – na wartoci
zmiennej PC1 najwikszy wpyw maj stenia Zn, Cd, Pb,
Ni, Mn, Cu, Sr oraz Mg. Kolejne gówne skadowe mona
podobnie powiza ze zmiennymi pierwotnymi. W efekcie
prawie ca informacj zawart w danych mona analizowa
w przestrzeni trójwymiarowej utworzonej przez trzy pierwsze
gówne skadowe (podobnie dla klinkieru i cementu).
Okazuje si, e jeeli do opisu zalenoci wykorzystamy
tylko dwie pierwsze gówne skadowe, to znaczy informacj
przedstawimy na paszczy nie (PC1, PC2), wtedy i tak otrzymamy oczekiwany podzia obiektów na skupienia, zgodny
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Tabela 1. adunki czynnikowe dla trzech pierwszych gównych skadowych (osobno klinkier i cement)
Table 1. Factor loads for three ﬁrst main components (separately klinker and cement)
Klinkier
% opisywanej
zmiennoci
Cr
Zn
Cd
Pb
Co
Ni
Mn
Cu
Sr
Ba
Mg
Ti
V

Cement

PC1

PC2

PC3

PC1

PC2

PC3

58.1%

16.7 %

10.4 %

59.3 %

15.3%

10.1%

0.117
0.351
0.328
0.354
-0.123
0.288
0.352
0.348
0.356
-0.107
-0.321
-0.209
0.048

0.017
0.046
0.009
0.083
-0.473
0.039
-0.131
0.003
0.008
-0.524
0.247
0.380
0.519

0.717
0.031
-0.076
0.019
0.266
0.217
-0.021
-0.096
0.024
0.365
-0.027
0.294
0.360

0.059
0.370
0.353
0.369
-0.073
0.253
0.361
0.366
0.370
0.024
-0.336
0.121
-

0.170
-0.041
-0.014
-0.070
0.511
-0.205
0.128
0.056
-0.014
0.651
-0.280
-0.374
-

0.756
-0.023
-0.231
0.061
0.165
-0.070
-0.047
-0.040
0.050
0.000
0.010
0.576
-

Rys. 2. Rozwaane obiekty na paszczynie dwóch pierwszych gównych skadowych: a) klinkier, b) cement
Fig. 3. Studied objects in the plane of two ﬁrst main components: a) clinker, b) cement

z ich pochodzeniem (Rys. 2a, 2b). Ten krok oblicze pozwala
na znaczne zmniejszenie wymiaru przestrzeni. Rozwaajc
zmienne pierwotne kady obiekt by punktem w przestrzeni
13-wymiarowej (klinkier) lub 12-wymiarowej (cement). PCA,
ograniczajc wymiar przestrzeni, daje moliwo atwej wizualizacji informacji i obserwowanie relacji pomidzy obiektami.

Wnioski
W wyniku analizy chemometrycznej danych, które reprezentuj stenia magnezu oraz wytypowanych pierwiastków
ladowych w próbkach klinkieru a take cementu z trzech
rónych cementowni, dokonano podziau obiektów na trzy
skupienia. Skupienia te idealnie pokrywaj si z grupami
obiektów pochodzcymi od poszczególnych producentów. Zastosowanie analizy PCA dao moliwo graﬁcznej
reprezentacji informacji zawartej w macierzy danych na
paszczy nie dwóch pierwszych gównych skadowych. Ten
krok oblicze potwierdzi wczeniejsze wnioski sformuowane
w analizie skupie tzn. e w rozwaanej grupie obiektów da
si wyodrbni trzy grupy, które charakteryzuj si znacznym
stopniem wewntrznego powizania, za rónice pomidzy
grupami s istotne. Ponadto zauwaono wspózaleno
pomidzy niektórymi zmiennymi lub grupami zmiennych.

Praktyczne zastosowanie powyszej metodologii do
identyfikacji rzeczywistych próbek klinkieru i cementu
o nieznanym pochodzeniu wymaga utworzenia obszernej
bazy danych dobrze zdeﬁniowanych próbek, która powinna
zawiera informacje o wielu obiektach od rónych producentów. Informacja ta moe zosta nastpnie wykorzystana do
automatycznej identyﬁkacji nieznanych próbek lub ewentualnie do stwierdzenia, e próbka nie pochodzi z adnej
z opisanych w bazie cementowni.
Praca realizowana w ramach projektu badawczego
3 T08D 056 29.

Literatura
[1] Kalarus D.: „Chemiczna identyﬁkacja cementów portlandzkich
produkowanych w Polsce na podstawie zawartoci pierwiastków
ladowych”, rozprawa doktorska, AGH Kraków, (2007).
[2] Mazerski J.: „Podstawy chemometrii”, Wyd. Politechniki Gdaskiej Gdask, (2000).
[3] Massart D.L., Vandeginste M.B.G., Buydens L.M.C., de Jong
S., Lewi P.J., Smeyers-Verbeke J.: „Handbook of chemometrics
and qualimetrics: part B”, Elsevier Amsterdam, (1998).
[4] Gemperline P. (ed.): „Practical guide to chemometrics”, Taylor
& Francis Boca Raton, (2006).

i

MATERIA£Y CERAMICZNE, 61, 1, (2009)

15

