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Streszczenie
SpoĞród wielu pierwiastków Ğladowych, które moĪna wykryü w cemencie portlandzkim, i które w wiĊkszym lub mniejszym stopniu są
immobilizowane w zaczynie cementowym, szczególne miejsce zajmuje chrom szeĞciowartoĞciowy – Cr(VI). Z uwagi na wyjątkową toksycznoĞü chromu(VI), nie poddającego siĊ skutecznej stabilizacji w matrycy zaczynowej, jego wymywalnoĞü ograniczono przepisami unijnymi
do 2 ppm. Spowodowaáo to koniecznoĞü wprowadzenia do cementów dodatków reduktorów Cr(VI), które nie pozostają bez wpáywu na niektóre wáaĞciwoĞci. W pracy przedstawiono wyniki badaĔ porównawczych dziaáania reduktorów chromu(VI) w cemencie takich jak siarczan
Īelaza(II), siarczan cyny(II) oraz tlenek antymonu(III). Najpopularniejszy, najtaĔszy Ğrodek redukujący Cr(VI), jakim jest FeSO4, wykazuje
mniejszą skutecznoĞü w porównaniu z dwoma pozostaáymi domieszkami. Siarczan cyny i tlenek antymonu charakteryzują siĊ zbliĪoną, bardzo dobrą skutecznoĞcią redukowania Cr(VI). ObecnoĞü związków zawierających utlenione jony Īelaza Fe(III) z FeSO4 moĪe byü przyczyną
brunatnych przebarwieĔ na powierzchni prefabrykatów betonowych, podczas gdy tworzywa zawierające SnSO4 czy Sb2O3 nie wykazują
istotnej zmiany barwy, a tylko zmiany intensywnoĞci barwy szarej. W badaniach do oznaczenia chromu wykorzystano metodĊ kolorymetryczną, a barwĊ zaczynów cementowych oceniano przy pomocy róĪnych spektrofotometrów. Z uwagi na znacznie wyĪszy koszt SnSO4
czy Sb2O3 moĪna rozwaĪaü stosowanie tych reduktorów w przypadku wyrobów betonowych barwionych czy betonu architektonicznego.
Sáowa kluczowe: cement, metale ciĊĪkie, wymywalnoĞü Cr(VI), reduktory Cr(VI), barwa

EFFECT OF Cr(VI) REDUCERS ON LEACHING OF CHROMIUM AND COLOURING OF CEMENT MATERIALS
The hexavalent chromium is of special importance among many trace elements present in Portland cements, and immobilized in cement
pastes more or less effectively. Because of extreme toxicity of Cr(VI) which cannot be fully stabilized in cement matrix, its leachability was
limited by the UE directives to the level of 2 ppm. Therefore, the use of chromium reducers as cement admixtures appeared; these admixtures are not without inÀuence on some properties of material. The effect of Cr(VI) reducers, such as iron(II) sulphate, tin(II) sulphate and
antimony(III) oxide was studied. The iron sulphate is the most popular, available and economical Cr(VI) reducer, but it reveals lower effectiveness as compared to the latter ones. Moreover, in the presence of oxidized FeSO4 residue the brown stains can appear on the surface
of concrete elements, while in the SnSO4 or Sb2O3 containing material there is no colouring effects. However, the intensity of grey colour
can be changed in such a way that the samples are brightened. The concentration of Cr(VI) in the leachates was analyzed by colorimetric method. The colour of cement pastes was determined by the use of different spectrophotometers. Because of the signi¿cant costs of
SnSO4 or Sb2O3 their use in case of coloured concrete or architectural concrete should be considered.
Keywords: Cement, Heavy metals, Cr(VI) leaching, Cr(VI) reducers, Colour

1. Wprowadzenie
W latach 50-tych XX w. stwierdzono, Īe Ğladowe iloĞci
chromu szeĞciowartoĞciowego (20-30 ppm) zawartego w cemencie charakteryzują siĊ znaczną wymywalnoĞcią podczas sporządzania zapraw i betonów, a kontakt z nimi jest
bardzo szkodliwy dla zdrowia - powodują alergie i nowotwory. ħródáa chromu i natura związków tego pierwiastka w zaczynie cementowym, moĪliwoĞci jego stabilizacji, jak równieĪ oddziaáywanie na organizm ludzki staáy siĊ przedmiotem wnikliwych badaĔ [1-3], co doprowadziáo do opracowania rozwiązaĔ legislacyjnych i technologicznych mających
na celu zminimalizowanie zagroĪenia. Od 2003 roku obowiązuje w Unii Europejskiej Dyrektywa 2003/52/WC, która
jako graniczną dopuszczalną zawartoĞü Cr(VI) w odcieku podaje 2 ppm [4, 5]. Ograniczenie to wprowadzono w Polsce

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w Dzienniku
Ustaw nr 2004/68/762 z dnia 5 lipca 2004 i dotyczy ono cementu workowanego.
WymywalnoĞü chromu ogranicza siĊ poprzez redukcjĊ
Cr(VI) do Cr(III), który ulega w zaczynie cementowym skutecznej immobilizacji. Zabieg ten polega na dodawaniu okoáo 0,3 % siarczanu(VI) Īelaza(II) do cementu, co pozwala na
zmniejszenie zawartoĞci chromu(VI) w cemencie do poziomu poniĪej 2 ppm. RedukcjĊ Cr(VI) przeprowadziü moĪna
równieĪ za pomocą związków cyny, antymonu, a jako najlepszy Ğrodek uwaĪany jest siarczan manganu(II) [2]. Dodatki te wprowadzane są podczas przemiaáu i powinny zadziaáaü niezawodnie przy czasie przechowywania cementu
do 61 dni, gdy zastosuje siĊ ten materiaá do produkcji zaprawy lub betonu.
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Dziaáanie soli Īelaza i cyny rozpoczyna siĊ wkrótce po
wprowadzeniu cementu do wody, w wyniku czego nastĊpuje przechodzenie skáadników (jonów) z powierzchni ziaren
spoiwa do roztworu, w tym chromianów(VI) oraz soli Īelaza(II). pH fazy ciekáej szybko wzrasta wskutek hydrolizy krzemianowych skáadników cementu. Jony Fe2+ są w Ğrodowisku
alkalicznym silnymi reduktorami Cr(VI); reakcja ta przebiega
wedáug równania:
Cr O24  3 Fe2  4 OH  4H2 O o
Cr OH 3 p 3 Fe OH 3 p

(1)

Rozpuszczalny chrom po redukcji wytrąca siĊ w postaci sáabo rozpuszczalnego wodorotlenku Cr(OH)3. Podobny
mechanizm dziaáania przypisaü moĪna siarczanowi cyny. W
Ğrodowisku alkalicznym cyna tworzy sáabo rozpuszczalne
wodorotlenki i redukuje Cr(VI) do Cr(III) wedáug równania:
2 Cr O24  3Sn OH 2  2OH  8H2 O o 2
2Cr OH 3 p 3Sn OH 26

(2)

Dziaáanie siarczanu(VI) Īelaza(II) czy cyny(II) moĪe ulec
zakáóceniu wskutek oddziaáywania niezwiązanego CaO z cementu i wilgoci, co prowadzi do krystalizacji gipsu. Dlatego
reduktory te naleĪy stosowaü w postaci proszkowej.
NiedogodnoĞci związanych z wprowadzeniem do cementu taniego i dostĊpnego siarczanu(VI) Īelaza(II) (produkt
uboczny) moĪna uniknąü stosując w charakterze reduktora
chromu związki antymonu [6], które dziaáają w Ğrodowisku
zasadowym wedáug reakcji:
C r O24  3H2SbO3  2H2 O o
2Cr OH 3 p 3SbO3  4OH

(3)

ĝrodek ten wprowadzany jest w postaci páynnej podczas
mielenia klinkieru na cement. Páynna postaü umoĪliwia bardzo dobre rozprowadzenie domieszki w materiale. Reduktor
ten nie jest równieĪ wraĪliwy na temperaturĊ i wilgoü, ani nie
reaguje z wolnym wapnem, a koszt jego stosowania, w przypadku tlenku antymonu(III) jest mniejszy niĪ siarczanu cyny.
Siarczan Īelaza(II) wprowadzony w postaci staáej jako domieszka do cementu, ulegając rozpuszczeniu w wodzie zarobowej i redukcji do Fe3+, moĪe ujawniü siĊ w postaci brunatnych przebarwieĔ [7]. Ziarnisty dodatek nie zawsze poddaje siĊ idealnej homogenizacji (caákowitemu rozpuszczeniu
i równomiernemu rozprowadzeniu) w kontakcie z fazą ciekáą i wskutek tego na powierzchni stwardniaáej zaprawy czy
betonu pojawiü siĊ mogą brunatne plamy. Stosując inne reduktory moĪna tego uniknąü, chociaĪby z tego wzglĊdu, Īe
związki cyny czy antymonu aplikuje siĊ w znacznie mniejszej iloĞci. W tych przypadkach moĪna siĊ jednak dopatrzyü
zmiany odcienia szaroĞci. Przy masowym stosowaniu betonu konstrukcyjnego zmiana barwy nie ma znaczenia, natomiast spoiwo przeznaczone do wytwarzania elementów
prefabrykowanych tzw. „maáej architektury” - elementów barwionych, páyt i ksztaátek dla celów dekoracyjnych, betonu arTabela 1 Skáad chemiczny klinkieru cementu portlandzkiego.
Table 1. Chemical composition of Portland cement clinkers.

Cement
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chitektonicznego itp. - nie moĪe pogarszaü estetyki produktu ¿nalnego. Co wiĊcej, beton poddawany barwieniu nie powinien zawieraü skáadników utrudniających uzyskanie zaáoĪonej barwy czy obniĪenie trwaáoĞci barwy.
Mając to na uwadze podjĊto badania w celu okreĞlenia
i efektów redukcji Cr(VI) pod dziaáaniem róĪnych Ğrodków,
jak równieĪ przeprowadzono ocenĊ barwy ksztaátek uformowanych z zaczynów cementowych z dodatkiem reduktorów.

2. Eksperyment
Badania prezentowane w pracy przeprowadzono w oparciu o cementy sporządzone w laboratorium. W tym celu
poddano mieleniu klinkiery pochodzące z dwóch róĪnych
cementowni z mączką anhydrytową i domieszkami reduktorów chromu: FeSO4, SnSO4 i Sb2O3. Wszystkie sporządzone
próbki osiągnĊáy powierzchniĊ wáaĞciwą okoáo 3500 ± 100
cm2·g1. Cementy zawieraáy 97 % mas. klinkieru i 3 % mas.
regulatora wiązania. Skáad cementów podano w Tabeli 1.
W celu zapewnienia zawartoĞci Cr(VI) poniĪej 2 ppm
przynajmniej przez okres 60 dni, zaleca siĊ stosowanie nadmiaru iloĞci reduktora. Domieszki reduktorów wprowadzano
w dwóch dawkach: mniejszej - zalecanej przez producentów
minimalnej iloĞci - i wiĊkszej - stanowiącej jej dziesiĊciokrotnoĞü. ZwiĊkszenie udziaáu domieszek miaáo na celu wykazanie ich dziaáania jako Ğrodków wpáywających na barwĊ zaczynu. W ten sposób do próbek wprowadzano:
– FeSO4 w iloĞci 0,3 % masy cementu i 3,0 % masy cementu,
– SnSO4 w iloĞci 0,02 % masy cementu i 0,20 % masy cementu,
– Sb2O3 w iloĞci 0,045 % masy cementu i 0,45 % masy cementu.
Oprócz cementów z reduktorem przygotowano teĪ próbki kontrolne, nie zawierające Īadnych reduktorów Cr(VI).
GĊstoĞci cementów wyznaczono metodą piknometryczną; w przypadku cementu portlandzkiego wykonanego w oparciu o klinkier M gĊstoĞü wynosi 3,17 g·cm3, a gĊstoĞü cementu portlandzkiego sporządzonego z klinkieru G
wynosi 3,12 g·cm3, co Ğwiadczy o duĪym podobieĔstwie
wáaĞciwoĞci ¿zycznych obu spoiw.
Do oznaczania zawartoĞci chromu w cementach wykorzystano metodĊ spektrofotometryczną zgodnie z zaáącznikiem normy PN-EN 196-10:2006. PreparatykĊ próbek do
analizy przeprowadzono za pomocą 1,5-difenylokarbazydu (DFK) w Ğrodowisku kwaĞnym; difenylokarbazyd tworzy
z Cr(VI) związek kompleksowy o barwie ¿oletowo–róĪowej.
Utworzenie kompleksu poprzedzone jest redukcją chromu
i utlenianiem DFK zgodnie z uproszczonym zapisem reakcji:

Cr O24  DFK  8H o Cr 3   DFK utl.  4H2O

(4)

Przygotowanie próbki do analizy obejmowaáo separacjĊ
odcieku od zawiesiny (25 g wprowadzone do 25 ml wody
i mieszane za pomocą mieszadáa magnetycznego przez 15

StĊĪenie [% mas.]
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

Na2Oeq

CaOf

M

20,21

5,72

3,30

65,31

1,66

0,84

0,17

0,91

0,77

1,21

G

23,02

4,74

2,41

66,02

1,20

1,21

0,21

1,05

0,90

1,4
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Tabela 2. ZawartoĞü chromu(VI) w odcieku przed i po zastosowaniu reduktorów.
Table 2. Cr(VI) contents in the leachates before and after the addition of reducers.
ZawartoĞü chromu(VI) [ppm]
Próbka
cementu

StĊĪenie Cr(VI) przy minimalnej iloĞci zastosowanych reduktorów
(podanej w % masy cementu)

Przed
zastosowaniem reduktorów

FeSO4 (0,30)

SnSO4 (0,02)

Sb2O3 (0,045)

M

10,6

3,7

1,3

0,5

G

10,1

3,2

1,3

0,3

minut), zakwaszenie porcji przesączu do pH w zakresie 2,12,5 kwasem solnym i zadanie 5 ml wskaĨnika - roztworu difenylokarbazydu w alkoholu etylowym. AbsorbancjĊ roztworu mierzono przy dáugoĞci fali 540 nm; stĊĪenie Cr(VI) ustalano na podstawie przygotowanej wczeĞniej krzywej wzorcowej. Wyniki oznaczeĔ zawartoĞci chromu(VI) przed i po
redukcji zestawiono w Tabeli 2.
Na podstawie oznaczenia zawartoĞci chromu szeĞciowartoĞciowego przed i po redukcji, stwierdzono, Īe zawartoĞü chromu w cemencie wykonanym z klinkieru z Maáogoszczy (M) przed redukcją wynosiáa ponad 10 ppm. ZawartoĞü
chromu po przeprowadzeniu redukcji byáa róĪna w zaleĪnoĞci od zastosowanego reduktora. Siarczan Īelaza dodany w
iloĞci minimalnej (0,3 % masy cementu) zredukowaá Cr(VI)
w odcieku do 3,7 ppm, a wiĊc jego iloĞü okazaáa siĊ niewystarczająca. Siarczan cyny zredukowaá Cr(VI) do poziomu
1,3 ppm, natomiast trójtlenek antymonu wykazaá najwiĊkszą skutecznoĞü zmniejszając zawartoĞü Cr(VI) w standardowych odciekach do odpowiednio 0,3 i 0,5 ppm.
BarwĊ ocenia siĊ zazwyczaj w sposób wizualny, za pomocą zmysáu wzroku, który rejestruje promieniowanie Ğwietlne w zakresie widzialnym (380-780 nm). Ocena taka jest subiektywna, aczkolwiek opiera siĊ na záoĪonym mechanizmie
psycho¿zjologicznym [8]. Obiektywnie moĪna oceniü barwĊ
przy pomocy róĪnego rodzaju spektrofotometrów mierzących
natĊĪenia skáadowych promieniowania widzialnego w funkcji dáugoĞci fali. W ten sposób otrzymuje siĊ wykres odbicia
w funkcji dáugoĞci fali. Przetworzone dalej wyniki, uwzglĊdniające dáugoĞci fali odpowiadające poszczególnym barwom i natĊĪeniu Ğwiatáa, moĪna odnieĞü do zdolnoĞci percepcyjnych czáowieka korzystając z formuáy zaproponowanej
przez MiĊdzynarodową KomisjĊ OĞwietleniową (Comission
Internationale de l’Eclairage). Jest to tzw. system CIE L*a*b*, w którym L* – okreĞla luminancjĊ (jasnoĞü) - wartoĞci
parametru mieszczą siĊ w granicach od 0 do 100 [cd·m2],
a* – zmianĊ barwy od zieleni do czerwieni - w granicach od
-120 do +120, oraz b* – okreĞla zmianĊ barwy od Īóátej do
niebieskiej - w granicach od -120 do +120.
RóĪnicĊ pomiĊdzy dwiema barwami, ǻE, wyznacza siĊ
na podstawie wartoĞci L*, a* i b* zgodnie z zaleĪnoĞcią:

'E

'L *

2

 'a *

2

 'b *

2

(5)

WartoĞci ǻE odpowiadają wizualnemu postrzeganiu róĪnicy barwy wedáug podanego zestawienia:
0 < ǻE < 1 nie ma róĪnicy,
1 < ǻE < 2 róĪnicĊ zauwaĪa doĞwiadczony obserwator,
2 < ǻE < 3,5 róĪnicĊ zauwaĪa takĪe niedoĞwiadczony obserwator,
3,5 < ǻE < 5 wyraĨna róĪnica barw,
5 < ǻE dwie róĪne barwy.

Makroskopowe oglĊdziny próbek zaczynów pozwoliáy zauwaĪyü obecnoĞü brunatnych plam na powierzchni ksztaátek domieszkowanych FeSO4 w iloĞci 3 % m.c. (Rys. 1).
Natomiast próbki zaczynów sporządzonych z domieszkami
SnSO4 czy Sb2O3 sprawiaáy wraĪenie mniej szarych, nieco
„rozbielonych” w porównaniu z próbką wzorcową bez reduktorów Cr(VI) (Rys. 2).

Rys. 1. Plamy na powierzchni zaczynu cementowego spowodowane
obecnoĞcią produktu utlenienia FeSO4.
Fig. 1. Stains on the surface of cement paste due to the presence
of FeSO4 oxidation products.

Rys. 2. RóĪnice odcieni barwy szarej badanych próbek zaczynów
cementowych: od lewej próbka z 0,02 % Sb2O3, w Ğrodku próbka
bez reduktora, z prawej próbka z 0,2 % Sb2O3.
Fig. 2. Different grey colour of cement pastes; on the left - with 0.02 %
Sb2O3, in the middle - without reductor, on the right - with 0,2 % Sb2O3.

Aby zobiektywizowaü ocenĊ barwy i przetestowaü moĪliwoĞci dostĊpnych spektrofotometrów (kolorymetrów) przeprowadzono badania przy pomocy dwóch przyrządów. Pomiarom spektrofotometrycznym poddano belki wykonane
z zaczynów sporządzonych przy wspóáczynniku wodnocementowym równym 0,4. Przed pomiarami powierzchnie
belek przeszlifowano w celu usuniĊcia przypadkowych zanieczyszczeĔ oraz nadmiaru wodorotlenku wapnia dyfundującego z wnĊtrza na powierzchniĊ, którego obecnoĞü mogáaby zafaászowaü wyniki. Wyniki pomiarów uzyskane za
pomocą kolorymetru sferycznego 1 przedstawiono w Tabelach 3 i 4, natomiast wyniki pomiarów przy pomocy spektrofotometru sferycznego 2 – w postaci wykresów na Rys. 4 i 5.
Wyniki przedstawione w Tabelach 3 i 4 niosą informacje
o záoĪonoĞci parametrów ksztaátujących barwĊ zaczynu cementowego. Niewątpliwie dodatki badanych w pracy reduktorów Cr(VI) wpáywają na barwĊ tworzyw cementowych i nie
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Tabela 3. RóĪnica barw zaczynów cementowych – pomiary dla cementów sporządzonych z klinkieru M i domieszkowanych reduktorami chromu.
Table 3. Differences in colour of cement pastes – the measurements for the cement pastes based on cement M with and without Cr reducers.
Próbka

IloĞü reduktora

L*

a*

b*

ǻL*

ǻa*

ǻb*

ǻE

Wzorzec

-

66,39

-0,95

4,15

-

-

-

-

FeSO4

3%

64,88

0,31

7,65

-1,51

1,26

3,5

4,01

FeSO4

0,3 %

68,04

-0,76

3,39

1,65

0,19

-0,76

1,83

SnSO4

0,45 %

69,04

-0,68

3,69

2,65

0,27

-0,46

2,7

SnSO4

0,045 %

71,1

-0,89

2,67

4,71

0,06

-1,48

4,94

Sb2O3

0,2 %

74,34

-0,71

1,3

7,95

0,24

-2,85

8,45

Sb2O3

0,02 %

64,26

-0,81

3,19

-2,13

0,14

-0,96

2,34

Tabela 4. RóĪnica barw zaczynów cementowych - pomiary dla cementów sporządzonych z klinkieru G i domieszkowanych reduktorami
chromu(VI).
Table 4. Differences in colour of cement pastes - the measurements for the cement pastes based on cement G with and without Cr(VI)
reducers.
Próbka

812

IloĞü reduktora

L*

a*

b*

ǻL*

ǻa*

ǻb*

ǻE

Wzorzec

-

67,57

-0,89

3,65

-

-

-

-

FeSO4

3%

69,93

-0,11

6,48

2,36

0,78

2,83

3,77

FeSO4

0,3 %

69,16

-0,66

3,45

1,59

0,23

-0,2

1,62

SnSO4

0,45 %

69,41

-0,7

3,17

1,84

0,19

-0,48

1,91

SnSO4

0,045 %

71,74

-0,89

2,37

4,17

0

-1,28

4,36

Sb2O3

0,2 %

75,14

-0,69

1,28

7,57

0,2

-2,37

7,93

Sb2O3

0,02 %

64,87

-0,8

3,06

-2,7

0,09

-0,59

2,77

tylko produkty utlenienia o tej barwie decydują; znaczenie
moĪe mieü teĪ barwa reduktora, jego zawartoĞü w zaczynie,
oddziaáywanie na inne skáadniki akcesoryczne, które równieĪ mogą ulegaü redukcji. Najmniejsze odstĊpstwo – opisane wielkoĞcią parametru ǻE od próbki wzorcowej – wykazuje próbka z niewielką zawartoĞcią FeSO4. Domieszka
reduktora powoduje znaczącą róĪnicĊ barwy (brunatne plamy) pomiĊdzy badaną próbką, a próbką odniesienia nie tylko w przypadku FeSO4 (3 %), ale równieĪ po wprowadzeniu SnSO4 czy Sb2O3. Te dwie domieszki zmieniają intensywnoĞci barwy szarej; tlenek antymonu wyraĨnie rozjaĞnia próbkĊ (por. Rys. 2) i efekt ten jest bardziej widoczny

przy wyĪszym udziale domieszki (jest to tylko 0,2 % masy
cementu!). Siarczan cyny równieĪ powoduje odstĊpstwo od
barwy szarej. W przypadku siarczanu cyny przy maáej iloĞci
reduktora obserwuje siĊ bardziej widoczną zmianĊ barwy,
a przy jego maksymalnej iloĞci zmiana barwy nie jest znacząca - nie moĪna wykluczyü innego, poza redukcją Cr(VI),
oddziaáywania „nadmiaru” domieszki na skáadniki zaczynu.
Efekt ten zaobserwowano w przypadku obydwóch cementów uwzglĊdnionych w badaniach.
Dodatkowe informacje uzyskano analizując wykresy zaleĪnoĞci odbicia Ğwiatáa od dáugoĞci fali (Rys. 3 i 4). I chociaĪ na wyniki wpáywa stan ¿zyczny badanych powierzch-

Rys. 3. Wykres zaleĪnoĞci natĊĪenia Ğwiatáa odbitego w funkcji dáugoĞci fali Ğwiatáa widzialnego dla próbek zaczynów cementowych
z cementu M.
Fig. 3. Intensity of reÀected light as a function of wave length as
measured for M cement pastes.

Rys. 4. Wykres zaleĪnoĞci natĊĪenia Ğwiatáa odbitego w funkcji dáugoĞci fali Ğwiatáa widzialnego dla próbek zaczynów cementowych
z cementu G.
Fig. 4. Intensity of reÀected light as a function of wave length as
measured for G cement pastes.
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ni (co nieáatwo ujednoliciü), to zauwaĪono pewne prawidáowoĞci. Jak wynika z wykresów zamieszczonych na Rys. 3
i 4, próbki najmocniej pocháaniają promieniowanie niskofalowe - wysokoenergetyczne, do 450 nm, a krzywe odbicia
biegną prawie równolegáe w caáym zakresie dáugoĞci fali, co
jest charakterystyczne dla barwy szarej. Pocháanianie to jest
widoczne najbardziej w przypadku zaczynów z domieszką
3 % FeSO4 i 0,045 % Sb2O3. Domieszka Sb2O3 dziaáa bardzo róĪnie, czego nie sposób wyjaĞniü - moĪna zauwaĪyü,
Īe wprowadzona w iloĞci 0,45 % masy cementu sprzyja odbiciu tej czĊĞci widma Ğwiatáa widzialnego, która bliska jest
ultra¿oletowi. Domieszka SnSO4 wyraĨnie poprawia efekt
odbicia Ğwiatáa od powierzchni ksztaátki zaczynu, podobnie niewielka iloĞü FeSO4. Generalnie, powierzchnia zaczynów pocháania 50-70 % Ğwiatáa widzialnego, a domieszka
siarczanu cyny z pewnoĞcią rozjaĞnia próbkĊ, podobnie jak
Sb2O3, z tym, Īe efekt wprowadzenia tej ostatniej domieszki i jej udziaá procentowy wymaga wery¿kacji.

3. Podsumowanie
KoniecznoĞü zastosowania reduktorów Cr(VI) nie podlega dyskusji. SpoĞród rekomendowanych w tym celu domieszek takich jak FeSO4, SnSO4 czy Sb2O3 potwierdzono
wysoką skutecznoĞü związków cyny i antymonu. Domieszki te wprowadzane w iloĞci setnych czĊĞci % w stosunku do
masy cementu obniĪają zawartoĞü Cr(VI) w standardowym
odcieku z zawiesiny cementu w wodzie do poziomu  2 ppm.
W przypadku najtaĔszego, dostĊpnego reduktora FeSO4 jest
to ok. 0,5 % masy cementu.
Domieszka FeSO4 moĪe spowodowaü powstawanie brunatnych przebarwieĔ na powierzchni betonu, co moĪe dyskwali¿kowaü wyrób (prefabrykaty betonowe, kostka brukowa, elementy dekoracyjne) pod wzglĊdem estetycznym.
Z uwagi na mniejszą skutecznoĞü jako reduktora jej zawartoĞü powinna byü wiĊksza niĪ zalecany w niektórych pracach udziaá na poziomie 0,3 % masy cementu, co zwiĊksza prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ brunatnych plam.
Do produkcji cementu przeznaczonego do wyrobu elementów betonowych o walorach dekoracyjnych, czy prefabrykatów barwionych naleĪy rozwaĪyü stosowanie takich reduktorów Cr(VI), które pozwalają zachowaü jednolitą, jasną barwĊ
betonu. Mogą to byü związki cyny lub antymonu, które rozjaĞniają barwĊ zaczynu cementowego; 2-3-krotnie wyĪszy
koszt redukcji Cr(VI) moĪna skompensowaü w inny sposób.
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