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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αναγωγική τήξη φτωχών Ελληνικών σιδηρονικελιούχων λατεριτικών 

µεταλλευµάτων στις (Η/Κ) αναγωγής της ΛΑΡΚΟ συνοδεύεται από την 

παραγωγή 20 τόννων σκωρίας ανά τόνο FeNi (15% σε Ni). Η συνολική 

παραγόµενη ποσότητα σκωρίας στις 5 Η/Κ της ΛΑΡΚΟ είναι 1.8-2.0 εκ. 

τόνοι / χρόνο.  Η ανακύκλωση ενός µ ικρού ποσού της σκωρίας (25%) 

γινόταν µέσω της εγχώριας βιοµηχανίας τσιµέντου (1995), ενώ το 

υπόλοιπο  απορριπτόταν στον Β.Ευβοϊκό κόλπο. Η απόρριψη αυτή 

οδηγεί σε προσωρινή ερήµωση του υποθαλάσσιου χώρου. Η 

συνεχιζόµενη αύξηση της παραγωγής σιδηρονικελίου η διακοπή της 

χρήσης της σκωρίας στην τσιµεντοβιοµηχανία (2000) λόγω χρωµ ίου, 

καθώς η αυστηρότερη περιβαλλοντική νοµοθεσία από την Ε.Ε., κάνει 

αναγκαία την εύρεση είτε νέων βιοµηχανικών εφαρµογών της σκωρίας, 

είτε καλύτερων λύσεων απόθεσης.    

Η παραπάνω σκωρία χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά οξειδίων του 

σιδήρου και του πυριτίου (~42 και 35%, αντίστοιχα). Η απευθείας χρήση 

της σκωρίας στην παραγωγή τσιµέντου, µε βάση τα παραπάνω επίπεδα 

συγκεντρώσεων και ειδικότερα στα οξείδια του σιδήρου, είναι ανέφικτη. 

Επιπροσθέτως, µελέτες που αφορούσαν στην παραπάνω σκωρία έχουν 

δείξει απουσία λανθανουσών υδραυλικών ιδιοτήτων. Ο προτεινόµενος 

τρόπος χρήσης της είναι µέσω αναγωγικής τήξης, όπου τα οξείδια 

σιδήρου και πυριτίου (ειδικότερα τα πρώτα) αναµένεται να µειωθούν στα 

επιθυµητά επίπεδα. Οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις της αναγωγικής 

τήξης κάνουν επιβεβληµένη την παραγωγή προϊόντος υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, έτσι ώστε να ισοσταθµ ιστεί το κόστος. Ο 

συνδυασµός της σκωρίας µε χαµηλής µεταλλουργικής αξίας διασπορικό 

βωξίτη και εγχώριο ασβεστόλιθο και η αναγωγική τήξη του µ ίγµατος, 

παρουσία άνθρακα και µεταλλικού λουτρού, µπορεί να οδηγήσει στην 

παραγωγή αλουµ ινούχου τσιµέντου (Al2O3>35%),  η εµπορική αξία του 

οποίου είναι 4-5 φορές µεγαλύτερη από αυτή των κλασσικών τσιµέντων 

Portland. 
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Η παραπάνω διεργασία µελετήθηκε αρχικά µε θερµοδυναµ ικούς 

υπολογισµούς για το σύστηµα σκωρία – βωξίτης -ασβεστόλιθος – µέταλλο 

- άνθρακας. Προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες για τις αντιδράσεις 

που λαµβάνουν χώρα και κυρίως για την αναγωγή του SiO2, που αφενός 

µεν είναι το δυσκολότερα αντιδρών οξείδιο και αφετέρου η µείωσή του 

είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την µεγιστοποίηση χρήσης 

σκωρίας. Τα αποτελέσµατα, που ελήφθησαν µε την βοήθεια του 

υπολογιστικού προγράµµατος Chemsage, αφορούσαν την 

θερµοδυναµ ική ισορροπία, και εκ τούτου δεν προσδιορίζεται ο 

απαραίτητος χρόνος για την αντίδραση. 

Η µελέτη εφικτότητας της παραγωγής αλουµ ινούχου τσιµέντου από το 

µ ίγµα των πρώτων υλών πραγµατοποιήθηκε σε κάµ ινο ΤΑΜΜΑΝΝ. Στις 

12 συνολικά δοκιµές προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες 

παραγωγής. Καθοριστικότερος παράγοντας για την διεργασία ήταν, εκτός 

από την επίτευξη της επιθυµητής σύστασης και η αργή ψύξη του 

τήγµατος έτσι ώστε να κρυσταλλωθεί ικανοποιητικά το προϊόν. Το 

ποσοστό χρήσης της σκωρίας σε δοκιµές που οδήγησαν σε παραγωγή 

αλουµ ινούχου τσιµέντου (HAC), ήταν 12-16%. Η σηµαντικότερη 

διαφορά των παραγόµενων τύπων αλουµ ινούχου τσιµέντου από τα HAC 

ήταν το υψηλό ποσοστό MgO (~5%), λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 

σκωρίας σε βωξίτη, σηµαντικά υψηλότερο από τις προδιαγραφές (<1%). 

Η συµπεριφορά των τελικών προϊόντων, όσον αφορά την ανάπτυξη των 

αντοχών, έδειξε ότι είναι δυνατή η παραγωγή αλουµ ινούχων τσιµέντων, 

ακόµα και µε υψηλά ποσοστά οξειδίου του µαγνησίου. 

Οι αντιδράσεις αναγωγής των οξειδίων σιδήρου, χρωµ ίου και πυριτίου 

από στερεό άνθρακα και άνθρακα διαλελυµένο σε λουτρό σιδήρου, 

µελετήθηκαν µέσω 13 δοκιµών στο θερµοκρασιακό εύρος 1400-1700οC. 

Οι δοκιµές έλαβαν χώρα σε κάµ ινο ΤΑΜΜΑΝΝ, µε χρήση γραφιτικών 

χωνευτηρίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο κορεσµός του µεταλλικού 

λουτρού σε άνθρακα. Προσδιορίστηκαν οι κινητικές σταθερές για την  

αναγωγή των FeOx  και CrOχ καθώς και οι αντίστοιχες τιµές της 

ενέργειας ενεργοποίησης. Μέσω της εργαστηριακής µελέτης 

προσδιορίστηκαν και τα ρυθµορυθµ ιστικά στάδια της κάθε αντίδρασης. 
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Η αναγωγή του οξειδίου του σιδήρου και του οξειδίου του χρωµ ίου είναι 

σχετικά γρήγορες, συγκριτικά µε την αναγωγή του οξειδίου του πυριτίου 

(για 50% αναγωγή απαιτούνται t~90min σε  Τ~1800οC). Έτσι ως 

οικονοµ ικότερος τρόπος µείωσης του οξειδίου του πυριτίου στο τελικό 

προϊόν, επιλέχθηκε η αραίωση της σκωρίας µε ασβεστόλιθο χαµηλής 

περιεκτικότητας σε SiO2.  

Οι πέντε πιλοτικές δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε Η/Κ αναγωγής, 

χωρητικότητας 5 τόννων σε χάλυβα. Βασίστηκαν στα αποτελέσµατα των 

εργαστηριακών δοκιµών και οδήγησαν στην παραγωγή αλουµ ινούχου 

τσιµέντου ειδικού τύπου (δοκιµές 1 και 4), µε αξιοσηµείωτες αντοχές, 

παραπλήσιες µε αυτές των τυπικών αλουµ ινούχων τσιµέντων. 

Τα τελικά δείγµατα των πιλοτικών δοκιµών µελετήθηκαν όσον αφορά 

στην ενυδάτωσή τους, µε σκοπό την ανίχνευση του µηχανισµού 

ανάπτυξης αντοχών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ενυδάτωση της 

φάσης Q (κύρια φάση στα δείγµατα υψηλών αντοχών, λόγω του υψηλού 

ποσοστού MgO) αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα στην ενυδάτωση των 

τελικών προϊόντων. 

Η συνολική αξιολόγηση της διεργασίας δείχνει ότι η παραγωγή 

αλουµ ινούχου τσιµέντου από τον συνδυασµό εγχώριων α’ υλών και 

παραπροϊόντων, είναι δυνατή. Με βάση τα αποτελέσµατα της διατριβής  

είναι δυνατή αξιοποίηση της σκωρίας Η/Κ στην παραγωγή προϊόντος 

υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε συνεπαγόµενα περιβαλλοντικά οφέλη, 

από την µείωση της απόρριψής της στον Β. Ευβοϊκό. Η συνολική 

διεργασία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη παραπροϊόντων αφού και η 

µεταλλική φάση που παράγεται είναι δυνατό να διατεθεί στην 

χαλυβουργία, λόγω του ότι περιέχει τις ανακτώµενες ποσότητες νικελίου 

και χρωµ ίου από την σκωρία και τον βωξίτη (zero residues process). 
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SUMMARY 
 

The reduction smelting of low grade nickelferrous lateritic ores of 

Greece in LARCO’s Electro Reduction Furnaces (ERF) is related with 

the production of 20t of slag per tone of FeNi (15% Ni). The annual 

slag output of the five ERFs of LARCO is about 1.8-2.0 million tones. 

The recycling of the above slag was achieved mainly by the indigenous 

cement industry, where 25% of the slag was used (1995) in the 

production of Portland cement, as an aggregate. The rest 75% was 

cast off in the N.Euboian Gulf, resulting in a temporary devastation of 

the sea sediment. However, the increased industrial production during 

the last years, the termination of slag the use in cement industry 

(2000) due to the restrictions in chromium content and at the same 

time the implementation of new environmental legislation, forces 

LARCO has to find either new industrial applications or better 

disposal solutions for their solid waste. 

The slag is characterized by it’s high content in iron and silicon oxides 

(42 and 35%, respectively). The direct use of this slag in the cement 

production is impractical, due to the high concentration in the 

aforementioned oxides. Moreover, studies related to ERF slag showed 

that it lacks latent hydraulic properties. The proposed methodology for 

the utilization of the slag is through reduction smelting, where iron 

and silicon oxides are expected to decrease to the desirable levels. The 

reduction smelting is a high-energy demanding process, and thus the 

cost has to be balanced through the production of high added value 

product. The reduction smelting of slag mixtures with low-grade 

bauxite and indigenous limestone can lead to the production of High 

Alumina Cement (HAC) that has a commercial value 4-5 times more 

than that of the typical Portland Cements. 

The definition HAC is given to cements with respectively high alumina 

content (above 35%). These cements are produced mainly by high–

grade raw materials in rotary kiln or L-type (reverberatory) furnaces. 
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In the literature, there is no reference in the production of HAC with 

reduction smelting process and slag usage. 

This process was initially studied through thermochemical 

calculations, concerning the slag-bauxite-limestone-metal-carbon 

system. The optimum conditions for the reactions that take place were 

determined. Much attention was given to the reduction of SiO2, as it is 

at the one hand the slowest reacting oxide and on the other hand, its 

reduction is the key factor for the maximization of slag usage. The 

factors that affecting the reduction of SiO2, are: increase in the initial 

concentration of SiO2, in the metal/slag ratio, the temperature and 

the decrease in the bascicity of the oxide mixtures. These results were 

obtained with Chemsage®, a computer-based thermo-chemical 

program, were the equilibrium conditions of the system were 

calculated. Thus, the time needed to reach equilibrium was not taken 

into account.                

The feasibility study for the production of HAC from the mixture of the 

raw materials was studied in the laboratory scale (TAMMANN 

furnace). During the 12 trials the optimum conditions for the 

production were determined. The crucial parameter for the process 

was found to be, apart from the suitable composition, the slow cooling 

of the melt. Under slow cooling conditions the product was firmly 

crystallized and develops high strength. Slag usage in the laboratory 

scale production of HAC was in the range of 12-16%. The main 

difference between the products of the laboratory trials and the 

commercial HAC was the high MgO content (~5%) significantly higher 

than the specifications (<1%), due to the relatively high percentage of 

MgO in slag and limestone. The behavior of the final products, 

concerning the strength development, showed that the production of 

high alumina cements is feasible, even in the case of high MgO 

content.  

The kinetics of the reduction of iron and chromium from solid carbon 

and iron-carbon melt were thoroughly studied, with 13 experiments 

over the temperature range 1400-1700οC. The rate constants were 
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determined and the activation energies were calculated. The rate 

determining steps for each reaction were identified. The reduction of 

iron and chromium oxides were relatively fast, in comparison with the 

reduction of silicon oxide, where high temperature and energy (time) is 

needed to achieve a sufficient degree of reduction (e.g. 90min are 

needed at ~1800οC for 50% reduction). Thus, the most suitable and 

economical method for low SiO2 contents in the final products was 

found to be the dilution of the slag with limestone low in SiO2.  

The five pilot scale trials took place in a 5t EAF. They were based on 

the laboratory scale results and led to the production of special types 

of HAC, with strength development that is similar to that of the 

commercial HAC types.  

Hydration mechanism studies were made in the final samples of the 

pilot scale trials. The results show that the hydration of Q-phase 

(main phase in the high strength products due to the high MgO 

content) seems to play the most important role in the hydration 

process and thus, in the strength development.  

The evaluation of the proposed process shows that the production of 

HAC from the combination of indigenous raw materials and wastes is 

feasible. Based on the results of this work, the utilization of ERF slag 

for the production of high added value material is realistic, with the 

concomitant environmental advantages from the reduction of the cast-

off in the N. Euboian gulf. The overall process is characterized by the 

absence of by products, as, apart from the HAC, the produced metal 

can be turned over in the steel making, as it contains the recovered 

amounts of nickel and chromium from slag and bauxite (zero residues 

process). 
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kgas-carbon : σταθερά του ρυθµού για την αντίδραση αερίου-στερεού άνθρακα 

kFeO  : συντελεστής µεταφοράς του FeO 

η  : ιξώδες της σκωρίας (P) 

Q  : ενέργεια ενεργοποίησης (kcal/mole ή kJ/mole) 

Cr)e  : χρώµιο στην σκωρία σε ισορροπία 

ΜX  : ατοµικό βάρος στοιχείου X 

Φ  : σταθερά ρυθµού αντίδρασης αναγωγής οξειδίου του πυριτίου 

Gm  : ελεύθερη ενέργεια µίξης 

Ω  : συνάρτηση κατανοµής του συστήµατος 

Εi  : ενεργειακό επίπεδο 

g(Ei)  : εκφυλισµός του Ei ενεργειακού επιπέδου 

Wij  :  ενέργεια σχηµατισµού ασσύµετρων κελιών από συµµετρικά 

Eij  : ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφορετικών κελιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το σιδηρονικέλιο (100 kt/y, Ni 20 % κ.β.) είναι ένα από τα κυριότερα 

βιοµηχανικά προϊόντα της Ελλάδας. Η παραγωγή ενός τόννου «αργού» 

σιδηρονικελίου σε ηλεκτροκάµ ινο αναγωγής (µέθοδος ERF-LNi, µε 

σύσταση 15% σε Ni) στη ΛΑΡΚΟ (εικόνα 1.1) αντιστοιχεί σε παραγωγή 

περίπου 20 τόννων σκωρίας (ERF slag), δηλαδή συνολικά σε ~2000 

kt/y. Εκτός των άλλων, η συνολική διεργασία οδηγεί σε παραγωγή 180 

kt/y σκόνης  ηλεκτροφίλτρων και 120 kt/y σκωρίας µεταλλάκτη.  

Η ανακύκλωση ενός µ ικρού ποσού της σκωρίας (25%) γινόταν µέσω της 

εγχώριας βιοµηχανίας τσιµέντου (1995), ενώ το υπόλοιπο  απορριπτόταν 

στον Β.Ευβοϊκό κόλπο. Η απόρριψη αυτή οδηγεί σε προσωρινή ερήµωση 

του υποθαλάσσιου χώρου. Η συνεχιζόµενη αύξηση της παραγωγής 

σιδηρονικελίου η διακοπή της χρήσης της σκωρίας στην 

τσιµεντοβιοµηχανία (2000) λόγω χρωµ ίου, καθώς η αυστηρότερη 

περιβαλλοντική νοµοθεσία από την Ε.Ε., κάνει αναγκαία την εύρεση είτε 

νέων βιοµηχανικών εφαρµογών της σκωρίας, είτε καλύτερων λύσεων 

απόθεσης.    

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µ ια νέα προσέγγιση του µεγάλου 

αυτού βιοµηχανικού προβλήµατος, που συνίσταται στην χρησιµοποίηση 

της σκωρίας (Η/Κ), για την παραγωγή νέων βιοµηχανικών υλικών 

υψηλής προστιθέµενης αξίας. Έτσι προτείνεται και διερευνάται 

(θεωρητικά, εργαστηριακά και πιλοτικά) διεργασία, κατά την οποία ο 

συνδυασµός της σκωρίας µε µεταλλευτικά παραπροϊόντα (ασβεστόλιθος 

αποκαλύψεων) και µε χαµηλού κόστους εγχώριες πρώτες ύλες 

(διασπορικός βωξίτης και λευκός ασβεστόλιθος), είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε παραγωγή αλουµ ινούχου τσιµέντου (HAC, High Alumina 

Cement). Η διεργασία έχει αναγωγικό χαρακτήρα (reduction smelting) 

µε χρήση άνθρακα ως αναγωγικό µέσο και κατανάλωση ενέργειας. Το 

HAC παρουσιάζει ιδιότητες, όπως ταχεία ανάπτυξη πολύ υψηλών 

αντοχών, αντίσταση στη διάβρωση και µεγάλη πυρανθεκτικότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Εικόνα 1.1 : Σχηµατικό διάγραµµα παραγωγής σιδηρονικελίου στην ΛΑΡΚΟ 

 

Οι βασικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα για την παραγωγή 

HAC είναι δύο, η πυροσυσσωµάτωση (όπως και στο τσιµέντο Portland) 

και σε ευρύτερη κλίµακα η τήξη (σε κάµ ινο τύπου L – µέθοδος Lafarge ή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

σε υψικάµ ινο). Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στην προτεινόµενη µέθοδο 

και στις παραπάνω µεθόδους είναι η αναγωγική της φύση και η χρήση 

χαµηλού κόστους Α’ υλών και η χρήση Η/Κ. Εκτός της σκωρίας Η/Κ, ο 

διασπορικός βωξίτης χαµηλής µεταλλουργικής αξίας αντικαθιστά τον 

πολύ ακριβό λευκό βωξίτη που χρησιµοποιείται στην µέθοδο της Lafarge 

υπό οξειδωτικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, η προτεινόµενη µέθοδος 

αναγωγικής τήξης επιτρέπει την ανάκτηση, σε µεταλλικό λουτρό, 

νικελίου, σιδήρου, χρωµ ίου και πυριτίου, που περιέχονται τόσο στην 

σκωρία Η/Κ όσο και στον διασπορικό βωξίτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.2. ΣΤΟΧΟΣ 
 

Η παρούσα εργασία έρχεται ως συνέχεια των ερευνών που έχουν 

εκπονηθεί στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας τα τελευταία 20 χρόνια και 

αφορούσαν στη σκωρία Η/Κ [1.1,1.2], καθώς και στην ανακύκλωση 

βιοµηχανικών παραπροϊόντων [1.3-1.6]. Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω 

προσπαθειών είναι η χρήση 300-600 kt/y ιπτάµενης τέφρας 

Μεγαλόπολης στην παραγωγή τσιµέντου Portland, από το 1981 έως 

σήµερα, ο εκτενής χαρακτηρισµός της σκωρίας Η/Κ ΛΑΡΚΟ και η 

κατανόηση της διεργασίας ERF-LNi.    

Στόχος της εργασίας είναι η µελέτη της διεργασίας αναγωγικής τήξης 

µ ιγµάτων της σκωρίας Η/Κ µε βωξίτη και ασβεστόλιθο, προς παραγωγή 

αλουµ ινούχου τσιµέντου. Αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

προσπάθειας που εκπονήθηκε στα πλαίσια προγράµµατος ΕΠΕΤ ΙΙ, µε 

την χρηµατοδότηση της ΓΓΕΤ µε την συµµετοχή των εταιρειών ΛΑΡΚΟ, 

ΤΙΤΑΝ A.E. και Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης.  

Το ζήτηµα της ανακύκλωσης των βιοµηχανικών απορριµµάτων τα 

τελευταία χρόνια γίνεται πιο έντονο µε τις συνεχείς µελέτες ανάπτυξης 

διεργασιών µε 100% χρήση Α’ υλών ή παραγωγή «µηδενικών αποβλήτων» 

(zero waste processes) [1.7,1.8]. Ειδικότερα στην µεταλλουργία, η 

χρήση των σκωριών που ανακύπτουν στα διάφορα στάδια της, έχει βρει 

µεγάλη απήχηση. Οι σκωρίες υψικαµ ίνου χρησιµοποιούνται ευρέως 

κατά την παραγωγή του τσιµέντου Portland, στο µ ίγµα των Α΄ υλών, ενώ 

άλλοι τύποι σκωριών χρησιµοποιούνται επίσης στην τσιµεντοβιοµηχανία 

σαν πρόσθετα [1.9-1.11]. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρήση 

σκωριοτσιµέντου (τσιµέντο µε προσθήκη σκωρίας υψικαµ ίνου) στην εν 

εξελίξει ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.3. ∆ΟΜH ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο σκοπός της διατριβής ήταν η αξιολόγηση της παραπάνω 

προτεινόµενης διεργασίας παραγωγής αλουµινούχου τσιµέντου, µέσω 

θεωρητικών και πειραµατικών µελετών. Για τον λόγο αυτό αρχικά στο 

κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε και αφορά στο κύριο τελικό προϊόν της διεργασίας 

(HAC), η οποία περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν καταγραφεί από 

ερευνητές και αφορούν τρόπους παρασκευής, χηµ ική και ορυκτολογική 

σύσταση και  φυσικοχηµ ικές ιδιότητες του αλουµ ινούχου τσιµέντου. 

Μεγάλη σηµασία δίδεται στις χρήσεις του αλουµ ινούχου τσιµέντου και 

ειδικότερα µ ιγµάτων του µε ποζολανικά υλικά, που τα τελευταία χρόνια 

αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος της κατανάλωσης του. 

Οι θερµοχηµ ικοί υπολογισµοί που ακολουθούν στο κεφάλαιο 3 οδηγούν 

στην οριοθέτηση της διεργασίας και στη µελέτη της  επίδρασης κυρίων 

παραµέτρων, όπως η θερµοκρασία και οι αναλογίες των α΄ υλών στην 

συνολική διεργασία.  Οι υπολογισµοί αυτοί πραγµατοποιήθηκαν µε την 

βοήθεια του λογισµ ικού Chemsage®, χρησιµοποιώντας κατάλληλα 

µοντέλα για την περιγραφή των διαφόρων φάσεων του συστήµατος.  

Οι εργαστηριακές δοκιµές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 βοήθησαν 

στην αρτιότερη κατανόηση της  διεργασίας. Εισαγωγικά, στο κεφάλαιο 4 

παρατίθεται η µελέτη των α’ υλών που ήταν διαθέσιµες για τις δοκιµές 

και η αξιολόγηση τους, µε κατάληξη την επιλογή των βέλτιστων από 

αυτές. Όλες οι εργαστηριακές δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε φούρνο 

αντίστασης γραφίτη (ΤΑΜΜΑΝΝ) µε χρήση χωνευτηρίων γραφίτη ή 

ανακρυσταλλωµένης αλούµ ινας και άνθρακα ως αναγωγικό µέσο.  

Η πρώτη οµάδα δοκιµών αφορά στην διερεύνηση της δυνατότητας 

παραγωγής αλουµ ινούχου τσιµέντου από µ ίγµατα των επιλεγµένων α΄ 

υλών. Τα τελικά προϊόντα αποτιµώνται µέσω χηµ ικών και ορυκτολογικών 

αναλύσεων.  

Η µελέτη της κινητικής των αντιδράσεων αναγωγής των FeOχ, Cr2O3 και 

SiO2 (2η οµάδα δοκιµών), στοχεύει στον καθορισµό του βέλτιστου χρόνου 
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της διεργασίας µέσω του προσδιορισµού των κινητικών συντελεστών και 

των ενεργειακών απαιτήσεων µέσω του υπολογισµού των ενεργειών 

ενεργοποίησης.  

Με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιµών ακολούθησαν πιλοτικές 

δοκιµές σε Η/Κ 5-7t χάλυβα στοχεύοντας στην παραγωγή αλουµ ινούχου 

τσιµέντου σε ποσότητα 1000 φορές µεγαλύτερη από τις εργαστηριακές 

δοκιµές. Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται αρχικά η Η/Κ, καθώς και ο 

τρόπος διεξαγωγής των δοκιµών. Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά 

στοιχεία των πέντε πιλοτικών δοκιµών και αποτίµηση των τελικών 

προϊόντων που προέκυψαν.   

Τα προϊόντα των εργαστηριακών και των πιλοτικών δοκιµών µελετήθηκαν 

όσον αφορά στον µηχανισµό ενυδάτωσης τους στο κεφάλαιο 7. Η 

διατριβή ολοκληρώνεται µε τα κεφάλαια 7 και 8 που αφορούν την 

συνολική αποτίµηση της µελέτης καθώς και το µεταλλουργικό µοντέλο 

της διεργασίας, όπως τροποποιήθηκε µε βάση τα αποτελέσµατα 

(κεφάλαιο 7) και το παράρτηµα (κεφάλαιο 8), όπου αναφέρονται και οι 

µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της διατριβής.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 
 

 

Αλουµ ινούχα τσιµέντα χαρακτηρίζονται τα υδραυλικά υλικά µε 

περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου µεγαλύτερη του 35%. Η χρήση 

τους δηµ ιουργεί πυρίµαχο σκυρόδεµα µε υψηλές πρώιµες αντοχές και 

σηµαντική αντίσταση σε θειικά και αραιά οξέα, ιδιότητες που δεν 

παρουσιάζονται στα κλασικού τύπου τσιµέντα Portland. Τα παραπάνω 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διευρύνουν τις περιοχές εφαρµογών των 

υδραυλικών υλικών.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για τα αλουµ ινούχα 

τσιµέντα, που περιλαµβάνουν τρόπους παρασκευής, τύπους, όρια 

χηµ ικών αναλύσεων, ορυκτολογική ανάλυση κτλ.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

2.1.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Αλουµ ινούχο τσιµέντο είναι το όνοµα που έχει δοθεί σε ένα ευρύ φάσµα 

τσιµέντων (όπως το τσιµέντο Fondu που παρασκευάστηκε από την 

Lafarge Special Cements [2.1]), στα οποία τα κύρια οξείδια είναι Al2O3 

και CaO. Τα οξείδια αυτά συνδυάζονται και σχηµατίζουν τις 

ασβεσταργιλικές φάσεις CA (CaO.Al2O3), CA2 (CaO.2Al2O3) και C12A7 

(12CaO.7Al2O3), που είναι υπεύθυνες για τις ιδιότητες των 

αλουµ ινούχων τσιµέντων (πρώιµες αντοχές, πυρανθεκτικότητα, αντίσταση 

σε διάβρωση κτλ.). Η ανακάλυψη των ασβεσταργιλικών ενώσεων, της 

συµπεριφοράς τους, της παραγωγής τσιµέντων από αυτές, καθώς και των 

χρήσεων των τσιµέντων, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 140 ετών [2.2]. 

 

2.1.2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

Ο βωξίτης είναι η βασική πηγή της απαραίτητης αλούµ ινας για την 

παραγωγή φαρίνας αλουµ ινούχου τσιµέντου. Το CaO στην παραγωγή 

τσιµέντου προέρχεται κυρίως από το ανθρακικό ασβέστιο που απαντάται 

µε τις µορφές του ασβεστίτη ή του αραγονίτη. Ο ασβεστόλιθος είναι ένα 

υλικό που βρίσκεται στις περισσότερες περιοχές του κόσµου και η τιµή 

του θεωρείται χαµηλή. Το βασικό µέληµα όσον αφορά στη χρήση των 

παραπάνω ορυκτών στην παραγωγή HAC, είναι η περιεκτικότητά τους σε 

προσµ ίξεις στο τελικό προϊόν. Τα οξείδια πυριτίου, σιδήρου, τιτανίου και 

µαγνησίου επηρεάζουν τις ορυκτολογικές φάσεις του τελικού  προϊόντος 

και κατά συνέπεια την απόδοση του τσιµέντου.  

Σκωρίες µεταλλουργικών διεργασιών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

σαν πρώτες ύλες στην παραγωγή αλουµ ινούχων τσιµέντων. Η σύσταση, η 

επεξεργασία τους, καθώς και οικονοµ ικοί παράγοντες προσδιορίζουν τον 

βαθµό χρήσης τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

2.1.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Η πιο επιτυχηµένη µέθοδος παραγωγής αλουµ ινούχων τσιµέντων στο 

παρελθόν χρησιµοποιήθηκε στην Γερµανική εταιρεία Lubeck, η οποία 

περιλάµβανε τήξη συµπυκνωµάτων σιδήρου µε χαµηλή περιεκτικότητα 

σε πυρίτιο ή/και scrap σιδήρου µε βωξίτη, ασβεστόλιθο και κωκ σε 

υψικάµ ινο [2.3]. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση η παραγωγή διαφόρων 

τύπων αλουµ ινούχου τσιµέντου έγινε εφικτή µε προσθήκη βωξίτη σε 

ασβεσταργιλικές σκωρίες κατά τον εξευγενισµό του χάλυβα [2.4]. 

Για την παραγωγή HAC έχει επίσης προταθεί σηµαντικός αριθµός 

διεργασιών µε την χρήση διαφόρων τύπων καµ ίνων (reverberatory, 

ηλεκτρικού τόξου, περιστροφικές και τύπου Hoffman). H  Lafarge ήταν η 

πρώτη εταιρεία που πρότεινε και χρησιµοποίησε  µ ια ικανοποιητική 

µέθοδο σύντηξης για την παραγωγή αλουµ ινούχων τσιµέντων σε κάµ ινο 

τύπου L (reverberatory furnace, εικόνα 2.1), υπό οξειδωτικές συνθήκες, 

χωρίς την παράλληλη παραγωγή µετάλλου [2.5]. 

Επίσης χρησιµοποιείται στην παραγωγή HAC η πυροσυσσωµάτωση, 

όπως για παράδειγµα από την ALCOA Cement. Η µέθοδος αυτή είναι 

προτιµότερη στην παραγωγή τσιµέντων µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

οξείδιο του αργιλίου (>70%) και οδηγεί σε πιο οµοιογενές προϊόν. 

 

 

Εικόνα 2.1: Παραγωγή αλουµινούχου τσιµέντου σε κάµινο τύπου L 
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2.1.4. ΤΥΠΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

 

Οι κατηγορίες αλουµ ινούχων τσιµέντων καθορίζονται από το ποσοστό 

Al2O3 στο τελικό προϊόν [2.6]:  

Υψηλής καθαρότητας ή πυρίµαχα (Al2O3>70%),  

Ενδιάµεσης καθαρότητας (Al2O3 : 55-66%),  

Χαµηλής καθαρότητας (Al2O3 :35-51%).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία ο ορισµός HAC (High Alumina Cement) 

αποδίδεται στα χαµηλής καθαρότητας αλουµ ινούχα τσιµέντα, ενώ RC 

(Refractory Cement) ονοµάζονται τα υψηλής καθαρότητας, που 

χρησιµοποιούνται κυρίως σε πυρίµαχες εφαρµογές. Στην παρούσα 

διατριβή χρησιµοποιείται ο όρος αλουµ ινούχο τσιµέντο για τα HAC.       

Το HAC περιέχει υψηλές ποσότητες αλούµ ινας (35-50%) και CaO (36-

42%), µεγάλη σχετικά ποσότητα οξειδίων σιδήρου (έως 17%) και µ ικρή 

ποσότητα οξειδίου του πυριτίου (4-9%). Τα οξείδια του σιδήρου είναι 

µ ίγµατα δισθενούς και τρισθενούς σιδήρου, ενώ οι σχετικές τους  

συγκεντρώσεις εξαρτώνται από τον βαθµό της οξειδωτικής / αναγωγικής 

ατµόσφαιρας στο φούρνο κατά την διεργασία παραγωγής. Οι συνθήκες 

παραγωγής επηρεάζουν το χρώµα και όχι την απόδοση των τσιµέντων. Οι 

αναγωγικές συνθήκες δίδουν σκούρα απόχρωση στα τσιµέντα που 

περιέχουν οξείδια του σιδήρου, ενώ υπό οξειδωτικές συνθήκες παραγεται 

πιο ανοιχτόχρωµο τσιµέντο. Χηµ ικές αναλύσεις αλουµ ινούχων τσιµέντων 

ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής τους, παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1: HAC, ανάλογα µε την µέθοδο παραγωγής (% κ.β. σύσταση) [2.7] 

Τρόπος παραγωγής SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 FeO MgO 

Τήξη σε reverberatory κάµ ινο 3.5-8 35-40 36-42 8-12 4-7 0-1 

Τήξη σε περιστροφική κάµ ινο 8-9 40-41 36-37 5-6 5-6 0-1 

Αναγωγική τήξη σε υψικάµ ινο 5-8 48-51 39-42 0,1 <1 0-1 

Πυροσυσσωµάτωση 6-8 40-45 37-42 12-14 Ίχνη 0-1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

2.1.6. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

  

Τα αλουµ ινούχα τσιµέντα παρουσιάζονται σε περιοχή µε υψηλότερη 

αλούµ ινα και χαµηλότερο οξείδιο του ασβεστίου και πυριτίου από τα 

τύπου Portland (Εικόνα 2.2). Χαρακτηρίζονται από υψηλό σηµείο τήξης 

και χρησιµοποιούνται σαν πυρίµαχα συνδετικά υλικά. Η κύρια φάση 

τους είναι η CA, οι υπόλοιπες συνυπάρχουν σαν δευτερεύουσες φάσεις, 

εκτός της CA2. Οι ασβεσταργιλικές φάσεις σχηµατίζονται από συνδυασµό 

στερεάς κατάστασης ασβέστη και αλούµ ινας, είτε σε διεργασία 

πυροσυσσωµάτωσης, είτε κατά την ψύξη τήγµατος υπό συνθήκες 

ισορροπίας.  

 

Εικόνα 2.2: Τριµερές διάγραµµα CaO-Al2O3-SiO2 στο οποίο φαίνεται η ζώνη 

αλουµινούχων τσιµέντων και Portland [2.8] 

 

Η παρουσία οξειδίων, εκτός Al2O3 και CaO στις πρώτες ύλες  επηρεάζει 

σηµαντικά τον σχηµατισµό ορυκτολογικών φάσεων (πίνακας 2.2). 
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Πίνακας 2.2: Ορυκτολογικές φάσεις σε σχέση µε τα περιεχόµενα οξείδια1 [2.6] 

Οξείδιο Ορυκτολογική Φάση 

SiO2 C2S ή C2AS 

FeOχ (+ CaO + Al2O3) C2F  ή C4AF 

TiO2 CT 

MgO Q-phase (C6MA4S) ή ΜΑ 

 

Οι φάσεις που σχηµατίζονται κατά την διεργασία παραγωγής του 

τσιµέντου έχουν συγκεκριµένη πηκτική συµπεριφορά: 

 

Γρήγορη πήξη : C3A, C12A7,C, Q-phase 

Μέση πήξη  : CA, 3(CA)*C 

Αργή πήξη  : CA2, C2S, C4AF 

Ελάχιστη  

ή καθόλου  πήξη : CA6, C2AS, C2F, CT, α-Α, σουλφίδιο του Ca  

 

Η Q-phase (C6A4MS) µελετάται εκτενώς στο παράρτηµα. Είναι φάση η 

οποία εµφανίζεται στα προϊόντα µε υψηλό ποσοστό MgO(>1%) [2.9]- 

[2.10]. Η C2AS υπερισχύει έναντι της C2S όταν το οξείδιο του πυριτίου 

ξεπεράσει το 8%. Έχει µ ικρή τάση για ενυδάτωση, εκτός αν έρθει σε 

επαφή µε διάλυµα CaO ή βρίσκεται σε άµορφη κατάσταση [2.11].  

 

                                       
1 C: CaO, A: Al2O3, S: SiO2, F: FeOx, M: MgO, T: TiO2 
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2.2. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
 

2.2.1. ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 

 

Μια από τις βασικές ιδιότητες γενικά των τσιµέντων είναι η αντοχή σε 

θλίψη. Αντοχή ονοµάζεται γενικά η µέγιστη τιµή της δυνάµεως, που 

µπορεί να παραληφθεί και να µεταβιβαστεί από ένα στοιχειώδες τµήµα 

του υλικού στο γειτονικό, χωρίς καµ ία καταστροφή ή παραµόρφωσή του.  

Κύριο χαρακτηριστικό των αλουµ ινούχων τσιµέντων αποτελεί η ταχεία 

ανάπτυξη υψηλών αντοχών σε θλίψη. Σε κανονικές θερµοκρασίες 

επιτυγχάνεται αντοχή κοντά στο µέγιστο µέσα σε 24 ώρες. Στον πίνακα 

2.3 παρουσιάζονται συγκριτικά οι αντοχές σε θλίψη που αναπτύσσει το 

αλουµ ινούχο τσιµέντο και το κοινό τσιµέντο Portland. Οι αντοχές έχουν 

µετρηθεί στο ερευνητικό κέντρο του ΤΙΤΑΝ Α.Ε., µε βάση τα British 

Standards (Ν/Τ :0.4, ειδική επιφάνεια ~3500cm2/gr). 

 

Πίνακας 2. 3: Θλιπτικές αντοχές τσιµέντων σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα 

(ηµέρες)   

Τύποι τσιµέντων 
Αντοχές(MPa) 

   2η          7η              28η 

HAC 60.7 78.2 88.8 

Portland 12.0 26.0 42.5 

   

Η αντοχή είναι αποτέλεσµα της ενυδατώσης του τσιµέντου και της 

δηµ ιουργίας ένυδρων κρυστάλλων, γι’ αυτό η αντοχή των τσιµέντων 

επηρεάζεται από την σύνθεση τους και την λεπτότητα αλέσεως, και από 

τον λόγο νερού προς τσιµέντο (Ν/Τ), [2.5].  

 

 

 18



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

2.2.2. ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Οι κύριες φάσεις των εµπορικών αλουµ ινούχων τσιµέντων είναι CA, 

C12A7,  και CA2, ανάλογα µε τον λόγο CaO/Al2O3. Κατά την ενυδάτωση 

του αλουµ ινούχου τσιµέντου οι φάσεις που αρχικά εµφανίζονται είναι οι: 

CAH10,  C2AH8,   C3AH6,  C2AH10  και AH3 (γυψίτης)1 [2.12]. 

Ο σχηµατισµός των παραπάνω φάσεων εξαρτάται ισχυρά από την 

θερµοκρασία ως εξής [2.13]: 

 

Για  Τ<15 °C   CA +10 H → CAH10  (2.1) 

Για 15 °C < Τ < 30 °C  2CA +11H→ C2AH8 + AH3 (2.2) 

Για Τ >30 °C   3CA +12H →C3AH6 + 2AH3 (2.3) 

 

Η φάση CAH10  είναι η κύρια ενυδατωµένη φάση  που εµφανίζεται κάτω 

από τους 15° C. Σε θερµοκρασίες µεταξύ 15-30°C οι φάσεις C2AH8 και 

AH3 σχηµατίζονται ταυτόχρονα. Σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30°C οι 

φάσεις C3AH6 και ΑΗ3 σχηµατίζονται άµεσα. Οι φάσεις CAH10 και 

C2AH8 είναι µετασταθείς και µε την πάροδο του χρόνου 

µετασχηµατίζονται στην θερµοδυναµ ικά σταθερή ενυδατωµένη φάση 

C3AH6.   

Στην ενυδάτωση της CA  οφείλεται η γρήγορη ανάπτυξη υψηλών  

αντοχών. Ωστόσο η ενυδάτωση των HAC έχει χαρακτηρισθεί 

προβληµατική διότι µε την πάροδο του χρόνου παρατηρείται σταδιακή  

πτώση των  αντοχών τους σε θλίψη σε τέτοιο βαθµό που την δεκαετία του 

70 συνέβησαν καταρρεύσεις κτιρίων [2.14-2.15]. Η πτώση των αντοχών 

οφείλεται σε κάποιες χηµ ικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα. Το 

φαινόµενο αυτό ονοµάζεται µετατροπή (conversion) και ερµηνεύεται ως ο 

µετασχηµατισµός των µετασταθών φάσεων CAH10, C2AH8 που 

σχηµατίζονται αρχικά µε την ενυδάτωση, στην φάση C3AH6 (µαζί µε 

περισσότερο γυψίτη).  

                                       
1 Η: Η2Ο  
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Η χηµ ική διαδικασία της µετατροπής περιγράφεται από τις παρακάτω 

αντιδράσεις:  

3CAH10  → C3AH6 + 2AH3 + 18H   (2.4) 

3C2AH8  → 2C3AH6 + AH3 + 9H   (2.5) 
 
Το φαινόµενο είναι τόσο πιο έντονο όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία 

(κατά την πήξη και την συντήρηση). Έτσι στους 5°C η µετατροπή 

πραγµατοποιείται µε πολύ αργό ρυθµό ενώ γίνεται πιο γρήγορα καθώς η 

θερµοκρασία αυξάνει, όπου στους 50 °C  σχηµατίζεται πλέον, άµεσα η 

φάση C3AH6 [2.5]. Η σηµαντική πτώση των αντοχών που παρουσιάζουν 

τα αλουµ ινούχα τσιµέντα οφείλεται στην διαφορά στην πυκνότητα που 

παρουσιάζουν οι τρεις ενυδατωµένες φάσεις της CA. Η φάση C3AH6  έχει 

µεγαλύτερη πυκνότητα από αυτή των φάσεων CAH10 και  C2AH8 και 

εποµένως η αντίδραση της µετατροπής συνοδεύεται από ελάττωση του 

όγκου των φάσεων µε αποτέλεσµα την αύξηση του πορώδους και κατά 

συνέπεια την πτώση των αντοχών. 

 

2.2.3. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ 

 

Μια πολύ σηµαντική ιδιότητα που παρουσιάζουν τα αλουµ ινούχα 

τσιµέντα και η οποία τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα κοινά τσιµέντα 

Portland, είναι η σηµαντική αντίσταση που επιδεικνύουν σε θειικά 

άλατα και σε χλωριόντα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θειικά ανιόντα 

δεν καταφέρνουν να περάσουν την εξωτερική προστατευτική επιφάνεια 

του σκληρυµένου αλουµ ινούχου τσιµέντου.   

 

2.2.4. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Η αντοχή σε µέτριες και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, αποτελεί µ ία από 

τις πολύ σηµαντικές ιδιότητες των αλουµ ινούχων τσιµέντων. Στον πίνακα 

2.5 δίνονται οι θερµοκρασίες µέχρι τις οποίες διάφοροι τύποι 
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αλουµ ινούχων  τσιµέντων παρουσιάζουν αντοχή, ενώ παρουσιάζεται και 

η αντίστοιχη τιµή για τα κοινά τσιµέντα Portland. 

 

Πίνακας 2. 4: Πυριµαχικότητα τσιµέντων [2.7] 

Τύποι τσιµέντων Πυριµαχικότητα (°C) 

Al2O3>70% 1700-1800 

Al2O3<50% 1300-1500 

Portland 900-1000 

 
Η αύξηση του ποσοστού του Al2O3 προκαλεί αύξηση της αντοχής σε 

υψηλές θερµοκρασίες, µε αποτέλεσµα τα υψηλής καθαρότητας 

αλουµ ινούχα τσιµέντα να παρουσιάζουν υψηλότερη τιµή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

Το αντικείµενο του κεφαλαίου είναι η προσοµοίωση της διεργασίας 

παραγωγής αλουµ ινούχων τσιµέντων, βασιζόµενη σε θερµοχηµ ικούς 

υπολογισµούς στο σύστηµα σκωρίας (σκωρία Η/Κ– βωξίτης – 

ασβεστόλιθος) – µετάλλου (µεταλλικό φορτίο – άνθρακας). Οι 

υπολογισµοί βοήθησαν στην πρόβλεψη της επίδρασης κυρίων 

παραµέτρων, όπως η θερµοκρασία και οι αναλογίες των α΄ υλών στην 

συνολική διεργασία.    
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓH 
 

Τα περισσότερα υπολογιστικά προγράµµατα προσδιορισµού της 

κατάστασης  ισορροπίας σε πολυσυστατικά συστήµατα βασίζονται  στην 

µέθοδο «ελαχιστοποίησης» της ελεύθερης ενέργειας Gibbs. Η µέθοδος 

αυτή συνίσταται στον προσδιορισµό των µη αρνητικών τιµών για τις 

συγκεντρώσεις των συστατικών του συστήµατος (ni), οι οποίες θα δώσουν 

την χαµηλότερη δυνατή τιµή της ελεύθερης ενέργειας, χρησιµοποιώντας 

την εξίσωση:   
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υπό τους περιορισµούς των ισοζυγίων µάζας, 
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Τα τελευταία 30 χρόνια, σηµαντικός αριθµός θερµοδυναµ ικών µοντέλων 

έχει αναπτυχθεί για την µελέτη της ισορροπίας σε πολυσυστατικά 

συστήµατα, όπως και για θερµοχηµ ικούς υπολογισµούς σε συστήµατα 

οξειδίων υψηλών θερµοκρασιών. Πολλά γνωστά παραδείγµατα µοντέλων 

διαλυµάτων χρησιµοποιούνται και περιλαµβάνουν ιδανικό, κανονικό ή 

µοριακού επιπέδου ρευστό ή µοντέλα πλεγµάτων [3.1-3.3]. 

Μια πρώτη προσπάθεια θερµοδυναµ ικής µελέτης για το διφασικό, 

πολυσυστατικό σύστηµα σκωρίας/µετάλλου, παρουσιάστηκε από τους 

Canterford and Turnbull [3.4], οι οποίοι µελέτησαν την αναγωγή 
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σιδηρονικελιούχων λατεριτών. Οι υπολογισµοί τους βασίστηκαν στο 

ιδανικό σύστηµα NiO-Fe2O3-H2(g)-CO(g)-H2O(g)-CO2(g). Σύµφωνα µε 

τους υπολογισµούς τους η θερµοκρασία, η αναγωγική ατµόσφαιρα και ο 

λόγος οξειδίου/αναγωγικό µέσο έχουν σηµαντική επίδραση στην 

περιεκτικότητα του σιδηρονικελίου σε  νικέλιο.  

Μια άλλη προσέγγιση σε θερµοχηµ ικές προβλέψεις για πολυσυστατικά 

συστήµατα οξειδίων υψηλών θερµοκρασιών αναπτύχθηκε από τους 

Hastie και Bonnell [3.5] και επεκτάθηκε έπειτα, έτσι ώστε να 

εφαρµοσθεί για την µελέτη των δυαδικών και τριαδικών συστηµάτων 

CaO-Al2O3 και CaO-Al2O3-SiO2 [3.6]. Οι υπολογισµοί στόχευαν στον 

υπολογισµό των θερµοδυναµ ικών ενεργοτήτων των οξειδίων  CaO, Al2O3 

and SiO2. Στην περίπτωση αυτή τα τηγµένα συστατικά θεωρήθηκαν σαν 

υποφάσεις (sub-phases), σχηµατίζουν µ ικρής κλίµακας διατάξεις και 

αναµ ιγνύονται ιδανικά, σύµφωνα µε τον νόµο του Raoult.  
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3.2. ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

Οι θερµοχηµ ικοί υπολογισµοί που έγιναν αφορούν στο σύστηµα σκωρίας 

(σκωρία Η/Κ– βωξίτης – ασβεστόλιθος) – µετάλλου (µεταλλικό φορτίο – 

άνθρακας). Οι διακριτές φάσεις που περιλαµβάνονται στο σύστηµα 

περιγράφονται µε διαφορετικά µοντέλα, τα οποία περιγράφουν 

ιδανικότερα την αντίστοιχη συµπεριφορά. Στόχος των υπολογισµών ήταν 

η διερεύνηση των συνθηκών θερµοκρασίας και σύστασης του µ ίγµατος 

πρώτων υλών προκειµένου να παραχθεί οξειδική και µεταλλική φάση 

επιθυµητής σύστασης, λαµβάνοντας υπόψιν τις δυνατές αντιδράσεις 

αναγωγής του µ ίγµατος των πρώτων υλών και µεταβάλλοντας 

χαρακτηριστικές παραµέτρους του εξεταζόµενου συστήµατος (π.χ. 

θερµοκρασία, σύσταση µ ίγµατος Α’ υλών, προστιθέµενη ποσότητα 

µεταλλικού φορτίου και βασικότητα µ ίγµατος Α’ υλών). 

Η θερµοδυναµ ική µοντελοποίηση της διεργασίας πραγµατοποιήθηκε µε 

τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράµµατος ChemSage [3.7]. 

Προσδιορίστηκαν παράµετροι του συστήµατος που προωθούν τις 

αντιδράσεις αναγωγής σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία µε σύγχρονη 

αποφυγή σχηµατισµού SiC, το οποίο διαχωρίζεται δύσκολα από το 

προϊόν της οξειδικής φάσης. 
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3.3. ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 

Η βασική αρχή λειτουργίας του Chemsage είναι η ελαχιστοποίηση της 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs. Η ελαχιστοπoίηση της ενέργειας Gibbs  σε 

σταθερή πίεση και θερµοκρασία επιτυγχάνεται µε τους περιορισµούς 

που εισάγονται από τις εξισώσεις ισοζυγίων µάζας.   

Η θερµοδυναµ ική προσοµοίωση του συστήµατος έγινε αρχικά µε την 

κατασκευή βάσης δεδοµένων για τη διεργασία. Θεωρήθηκαν 4 φάσεις: 

αέρια, υγρού µετάλλου, ρευστή σκωρία και συµπυκνωµένη (condensed) 

φάση. Η αέρια φάση προσοµοιώνεται θεωρώντας ιδανική κατάσταση, 

όπως και η στερεή Για την προσοµοίωση της µη ιδανικής 

θερµοδυναµ ικής συµπεριφοράς του µεταλλικού τήγµατος 

χρησιµοποιείται ο φορµαλισµός του Wagner [3.8], όπως τροποποιήθηκε 

κατά τους Pelton και Bale [3.9]. Σύµφωνα µε  το φορµαλισµό αυτό 

υπολογίζεται η µεταβολή της περίσσειας ενέργειας Gibbs κατά τη µ ίξη 

(δηλαδή τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της ιδανικής ενέργειας 

µ ίξης), έτσι ώστε να περιγράφονται ικανοποιητικά και µη αραιά 

διαλύµατα. Για την σκωρία χρησιµοποιείται το µοντέλο του Gaye [3.10], 

που βασίζεται στην θεωρία των Kapoor-Frohberg. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

αυτή, τα συστατικά της σκωρίας βρίσκονται υπό µορφή δύο 

υποπλεγµάτων: ένα υποπλέγµα ανιόντων οξυγόνου και ένα υποπλέγµα 

µε τα διάφορα µεταλλικά κατιόντα. Η δοµή των πλεγµάτων περιγράφεται 

από ενότητες, οι οποίες περιέχουν ένα ανιόν οξυγόνου και δύο κατιόντα. 

Οι ενεργειακές παράµετροι του µοντέλου είναι:  Wij η ενέργεια 

σχηµατισµού ασύµµετρων ενοτήτων από συµµετρικές, Eij. η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφορετικών ενοτήτων. Αναλυτικότερα τα 

θερµοδυναµ ικά µοντέλα προσοµοίωσης οξειδικής και µεταλλικής φάσης 

περιγράφονται στο παράρτηµα. 
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3.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι υπολογισµοί των συστάσεων θερµοδυναµ ικής ισορροπίας 

πραγµατοποιήθηκαν σε:  

α) σκωρία (σκωρία Η/Κ, βωξίτη ασβεστούχου απαλλαγµένου υγρασίας 

και κρυσταλλικού νερού και ασβέστη) και µεταλλικού φορτίου, και  

β) µ ίγµατα σκωρίας Η/Κ και µεταλλικού φορτίου.  

Στον πίνακα 3.1 δίνονται οι συστάσεις των α΄ υλών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην θερµοδυναµ ική µελέτη.  

Πίνακας 3.1: Συστάσεις Α’ Υλών  

 Al2O3 CaO SiO2 FeOx MgO Cr2O3 

Βωξίτης  59.19 3.17 3.42 20.59 0.23 0.35 

Ασβέστης 0.5 95 1 1.5 1 0 

Σκωρία Η/Κ 10.25 4.95 33.75 42.15 3.75 2.9 

 

Στον πίνακα 3.2 δίνεται ένα τυπικό φύλλο αποτελεσµάτων που 

λαµβάνεται από το πρόγραµµα ChemSage, το οποίο περιλαµβάνει 

δεδοµένα εισόδου και δεδοµένα εξόδου σε θερµοδυναµ ική ισορροπία. 

Στην περίπτωση που παρουσιάζεται στον πίνακα 3.2, το αρχικό σύστηµα 

αποτελείται από 100gr σκωρία και 4gr Fe κορεσµένου µε C  στη 

θερµοκρασία των 1550οC.  

Σε κατάσταση θερµοδυναµ ικής ισορροπίας παρατηρείται σχηµατισµός: 

αέριας φάσης, όπoυ το κύριο συστατικό είναι CO(g), ρευστού Fe 

κορεσµένου σε C, όπου βρίσκονται σε διάλυση µεταλλικά στοιχεία που 

προκύπτουν από την αναγωγή των οξειδίων της σκωρίας, ρευστής 

σκωρίας αποτελούµενης από τα οξείδια που δεν ανάχθηκαν και τέλος 

στερεής φάσης αποτελούµενης στην περίπτωση αυτή, από MgO*Al2O3 

και SiC. 
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Πίνακας 3.2: Τυπικό φύλλο εξόδου Chemsage 

T = 1550.00 C 
 P = 1.00000E+05 Pa 
 V = 2.1604E+02 dm3 
 REACTANTS:           AMOUNT/gram 
 Al2O3/Slag/           1.0250E+01 
 CaO/Slag/             4.9500E+00 
 SiO2/Slag/            3.3750E+01 
 Fe2O3/Slag/           3.1000E+00 
 FeO/Slag/             3.9050E+01 
 Cr2O3/Slag/           2.9000E+00 
 NiO/Slag/             2.5000E-01 
 MgO/Slag/             3.7500E+00 
 *C                    1.8275E+01 
 Fe                    4.0000E+00 
                      EQUIL AMOUNT  MOLE FRACTION     FUGACITY 
 PHASE: Gas               mol                            Pa 
 CO                    1.4169E+00     9.9416E-01     9.9416E+04 
 SiO                   7.8906E-03     5.5365E-03     5.5365E+02 
 Mg                    3.2733E-04     2.2967E-04     2.2967E+01 
 CO2                   8.8665E-05     6.2213E-05     6.2213E+00 
 Fe                    1.3149E-05     9.2262E-06     9.2262E-01 
 Cr                    2.1928E-06     1.5386E-06     1.5386E-01 
 TOTAL:                1.4252E+00     1.0000E+00     1.0000E+00 
 PHASE: Liquid Metal      gram     WEIGHT FRACTION    ACTIVITY 
 Fe                    3.6131E+01     7.2879E-01     2.2015E-01 
 [Al]Fe                7.7257E-03     1.5584E-04     1.3769E-03 
 [C]Fe                 1.2146E+00     2.4500E-02     1.6763E+00 
 [Ca]Fe                1.9263E-07     3.8857E-09     1.4005E-11 
 [Cr]Fe                1.9841E+00     4.0021E-02     8.3017E-03 
 [Mg]Fe                1.0655E-05     2.1493E-07     2.9072E-07 
 [Ni]Fe                1.9646E-01     3.9628E-03     2.1000E-03 
 [O]Fe                 8.1804E-04     1.6501E-05     1.9463E-06 
 [Si]Fe                1.0042E+01     2.0255E-01     1.7653E+01 
 TOTAL:                4.9576E+01     1.0000E+00     1.0000E+00 
 PHASE: Slag              gram     WEIGHT FRACTION    ACTIVITY 
 SiO2                  1.1589E+01     3.8927E-01     3.9803E-01 
 Al2O3                 9.7026E+00     3.2590E-01     8.1711E-02 
 Cr2O3                 0.0000E+00     0.0000E+00     3.7886E-10 
 Fe2O3            T    0.0000E+00     0.0000E+00     3.1586E-15 
 CaO                   4.9500E+00     1.6627E-01     4.2294E-04 
 FeO              T    3.7232E-03     1.2506E-04     1.6162E-04 
 MgO                   3.5261E+00     1.1844E-01     7.3970E-03 
 NiO                   0.0000E+00     0.0000E+00     2.2845E-09 
 TOTAL:                2.9772E+01     1.0000E+00     1.0000E+00 
                          gram                        ACTIVITY 
 MgO.Al2O3             7.4349E-01                    1.0000E+00 
 SiC                   1.3685E-01                    1.0000E+00 
 C                     0.0000E+00                    1.0000E+00 
 Weight fraction of the system components in the Slag phase: 
 Al                    1.7249E-01 
 Ca                    1.1883E-01 
 Fe                    9.5966E-05 
 Mg                    7.1432E-02 
 O                     4.5519E-01 
 Si                    1.8196E-01 
 Data on 23 species identified with "T" have been extrapolated  

 

Στο φύλλο εξόδου περιλαµβάνονται οι συστάσεων ισορροπίας των 

επιµέρους φάσεων του συστήµατος. Επιπρόσθετα, µπορούν να εξαχθούν 

πληροφορίες που αφορούν στο σύνολο των αντιδράσεων που συµβαίνουν 

στο δεδοµένο σύστηµα. Από το  ισοζύγιο του άνθρακα και τη 

σχηµατιζόµενη ποσότητα CO(g) προκύπτει ότι οι αντιδράσεις αναγωγής 

που λαµβάνουν χώρα ακολουθούν το γενικό σχήµα : 
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MeOx + [C]Fe = [Me]Fe + xCO(g)                         (3.3) 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 3.2 στη θερµοκρασία των 

1550οC  οι αναγωγές των οξειδίων NiO και Cr2O3 γίνονται ποσοτικά, των 

οξειδίων του σιδήρου ο βαθµός αναγωγής είναι 99%, ενώ στην περίπτωση 

του SiO2, ο βαθµός αναγωγής του είναι 66%. Τα αποτελέσµατα αυτά 

είναι αναµενόµενα αν θεωρηθούν ότι οι ελεύθερες ενέργειες Gibbs των 

αντιδράσεων αναγωγής, στη θερµοκρασία των 1550οC, (χωρίς να 

ληφθούν υπόψιν οι µεταβολές των ενεργοτήτων των συστατικών εξαιτίας 

των υπόλοιπων εν διαλύσει στοιχείων), αυξάνονται κατά την ακόλουθη 

σειρά, για τα οξείδια:  

 

NiO < Cr2O3 < FeOx < SiO2 

 

Μία επιπλέον πληροφορία που λαµβάνεται αφορά στο σχηµατισµό SiC 

και της αέριας φάσης SiO, ο σχηµατισµός των οποίων είναι δυνατός 

σύµφωνα µε τις αντιδράσεις:  

 

SiO2 +  C ↔ SiO (g) + CO(g)                      (3.4) 

SiO(g) + 2 C ↔ SiC + CO(g)                         (3.5) 

      

Οι συνθήκες σχηµατισµού και των δύο παραπάνω προϊόντων αφορούν 

αντικείµενο προς µελέτη, αφού και τα δύο αυτά προϊόντα είναι δυνατόν 

κάτω από ορισµένες συνθήκες να δυσχεραίνουν τη διεργασία. Το SiO 

δυσκολεύει το σχηµατισµό µεταλλικού Si [3.11] όταν η µερική του πίεση 

γίνεται συγκρίσιµη µε αυτή του CO, αλλά είναι και ιδιαίτερα τοξικό, 

καθώς η εισπνοή του προκαλεί σιλίκωση. Το SiC παρουσιάζει 

παραπλήσιο ειδικό βάρος µε την οξειδική φάση µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται ο διαχωρισµός του από αυτή µετά το πέρας της δοκιµής. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν γίνεται σαφές ότι το σηµαντικότερο 

στάδιο στη διεργασία αναγωγής σκωρίας ή µ ίγµατος σκωρίας – βωξίτη - 

ασβεστόλιθου, είναι η αναγωγή του SiO2. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση 

που ακολουθεί αφορά στη µελέτη των παραγόντων που θερµοδυναµ ικά 
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ευνοούν τη θεωρητική αναγωγή του. Θεωρητική αναγωγή ορίζεται ο 

λόγος  της µεταβολής του SiO2 στην οξειδική φάση προς το SiO2 αρχικά 

σε αυτή. Οι παράγοντες που εξετάσθηκαν είναι: ο λόγος 

µέταλλου/σκωρίας (Υ) στις Α’ ύλες, η αρχική συγκέντρωση του SiO2 στο 

µ ίγµα οξειδίων, η βασικότητα Β=(CaO+MgO+FeO)/(SiO2+Al2O3) [3.12] 

του αρχικού µ ίγµατος οξειδίων και η θερµοκρασία. 

 

3.4.2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ SIO2  

  

Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για 

την  επίδραση της αρχικής περιεκτικότητας σε SiO2 σε µ ίγµατα σκωρίας-

βωξίτη-ασβεστόλιθου στη θεωρητική αναγωγή του οξειδίου του πυριτίου 

στην οξειδική φάση, διατηρώντας σταθερές τις παραµέτρους αρχικού 

λόγου µετάλλου/σκωρίας Υ=0.30 και βασικότητας Β=1.19. Σύµφωνα µε 

την εικόνα 3.1 αύξηση της αρχικής  σύστασης σε SiO2 της οξειδικής 

φάσης, αυξάνει  την αναγωγή του SiO2. Επίσης παρατηρείται 

µεγαλύτερος βαθµός αναγωγής σε υψηλότερες θερµοκρασίες, στην 

περιοχή 1550-1700οC.  
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Εικόνα 3.1:Επίδραση του αρχικού ποσοστού SiO2 στο αρχικό µίγµα οξειδίων στην 

θεωρητική αναγωγή του SiO2, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 
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3.4.3. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΣΚΩΡΙΑΣ  

 

Στην εικόνα 3.2 φαίνεται η επίδραση του λόγου µέταλλο/σκωρία  (Υ) 

στην αναγωγή του SiO2, διατηρώντας σταθερές τις παραµέτρους αρχικής 

σύστασης σε SiO2=33.75% και βασικότητας =1.16. Αυξανοµένου του 

λόγου (και κατά συνέπεια της µεταλλικής φάσης), αυξάνεται η θεωρητική 

ανάκτηση του Si. Αύξηση του προστιθέµενου µετάλλου σηµαίνει µείωση 

της ενεργότητας του [Si]Fe, µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση της αντίδρασης 

αναγωγής, εξίσωση (3.1), προς τα δεξιά. Από την εικόνα 3.2. είναι 

εµφανές ότι η επίδραση του λόγου Υ στην θεωρητική αναγωγή του SiO2 

είναι µεγαλύτερη σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
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Εικόνα 3.2: Επίδραση του λόγου µέταλλο/σκωρία των Α’ υλών στην θεωρητική 

αναγωγή του SiO2, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 

 

Επίσης υπολογίστηκε ότι αυξανοµένου του λόγου Υ µειώνεται το ποσοστό 

σχηµατισµού SiC, ο οποίος ευνοείται µε τη θερµοκρασία. Στην εικόνα 

3.3 παρουσιάζεται σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία η µεταβολή του 

λόγου SiC/SiO2(αρχικό) σε σχέση µε τον λόγο Υ. Ο σχηµατισµός SiC είναι 

µηδενικός για Y > 0.25.  
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Εικόνα 3.3: Επίδραση λόγου µετάλλου-σκωρίας στον σχηµατισµό SiC, σε 

συνάρτηση µε τη θερµοκρασία  

3.4.4. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο βασικότητα (Β) του αρχικού µ ίγµατος της οξειδικής φάσης αποτέλεσε 

την κύρια µεταβλητή στην επιµέρους αυτή διερεύνηση του υπό εξέταση 

συστήµατος. Η αξιολόγηση του ρολού της βασικότητας οδήγησε σε 

ενδείξεις που αφορούσαν στην αναλογία των Α’ υλών που πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί στις εργαστηριακές και πιλοτικές δοκιµές. 

Έτσι µελετήθηκε η επίδρασή της στη θεωρητική αναγωγή του SiO2, για 

Υ=0.30 και SiO2=19.23%κ.β., εικόνα 3.4. Οι τιµές διακύµανσης της 

βασικότητας επιλέχθηκαν έτσι ώστε το τελικό µίγµα οξειδίων να βρίσκεται 

µέσα στα όρια των προδιαγραφών των αλουµ ινούχων τσιµέντων. 

Παρατηρείται ότι αυξανοµένης της βασικότητας, µειώνεται η θεωρητική 

αναγωγή του SiO2. Το αποτέλεσµα αυτό βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε 

βιβλιογραφικά δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία ο συντελεστής  

κατανοµής [Si]met/(SiO2)slag αυξάνει µε τη µείωση της βασικότητας 

[3.11,3.13]. 

Σε όλες τις επιµέρους περιπτώσεις που εξετάσθηκαν η αύξηση της 

θερµοκρασίας οδηγεί σε υψηλότερες τιµές θεωρητικής αναγωγής του 

 36



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

SiΟ2. Στην περιοχή θερµοκρασιών 1550οC-1700oC, η µερική πίεση του 

SiO είναι σηµαντικά χαµηλότερη από αυτή του CO και µόνο στους 

1800οC γίνεται 2 τάξεις µ ικρότερη  αυτής του CO (9.55*102 έναντι 

9.51*104 σε Pa).  
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Εικόνα 3.4: Επίδραση της βασικότητας  της οξειδικής φάσης στην θεωρητική 

αναγωγή του SiO2, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία  

3.4.5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

 
Οι θερµοδυναµ ικοί υπολογισµοί που παρουσιάστηκαν είναι προφανές 

ότι δεν λαµβάνουν υπόψιν την κινητική των αντιδράσεων αναγωγής. 

Προκειµένου εποµένως να ελεγχθούν και πειραµατικά τα θεωρητικά 

αποτελέσµατα των θερµοδυναµ ικών υπολογισµών πραγµατοποιήθηκε 

δοκιµή µε αφετερία τις αρχικές συνθήκες της θεωρητικής µελέτης.  

Έτσι, σε εργαστηριακή δοκιµή µε αρχικό σύστηµα 800gr σκωρίας, 

120gr κωκ και 200gr µεταλλικού σιδήρου, µετά από παραµονή για 1h 

στους 1800°C, διαπιστώθηκε ότι οι συστάσεις ισορροπίας που 

µετρήθηκαν και παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3 είχαν µ ικρή απόκλιση 

από τις θεωρητικές τιµές SiO2, Al2O3, MgO και CaO που προέκυψαν 
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από τους υπολογισµούς για το σύστηµα αυτό µε το λογισµ ικό 

ChemSage.  

Πίνακας 3.3: Θεωρητικές και πειραµατικές συστάσεις τελικού προϊόντος οξειδικής 

φάσης για την εργαστηριακή δοκιµή 

 

Συστατικό 

Θεωρητική 

% κ.β. περιεκτικότητα 

Πειραµατική  

% κ.β. περιεκτικότητα 

SiO2 45.23 43.68 

Al2O3 29.48 28.39 

Cr2O3 6.65E-03 0.45 

FeOχ 0.032 2.834 

CaO 20.83 20.03 

MgO 4.12 4.29 

 

Σύµπτωση παρατηρήθηκε στις περιεκτικότητες των SiO2, Al2O3, CaO, 

MgO.  Οι αποκλίσεις που παρουσιάσθηκαν στις πειραµατικές συστάσεις 

των Cr2O3 και FeOχ, από αυτές που προβλέπει το ChemSage,  µπορούν 

να ερµηνευτούν από τη σύσταση της σκωρίας που µελετήθηκε, στην 

οποία ευνοείται ο σχηµατισµός χρωµ ίτη FeO*Cr2O3. Ο χρωµ ίτης έχει 

χαµηλή σταθερά αναγωγής στις θερµοκρασίες που εξετάζονται [3.14], 

ερµηνεύοντας έτσι τις ποσότητες ιόντων σιδήρου και χρωµ ίου στο µ ίγµα 

οξειδικής φάσης. Η ύπαρξη του χρωµ ίτη κρατά το χρώµ ιο σε τρισθενή 

µορφή στην σκωρία και όχι σαν εξασθενές. Το τελευταίο θεωρείται τοξικό 

και σύµφωνα µε αναµενόµενη κοινοτική οδηγία θα πρέπει να βρίσκεται 

σε περιεκτικότητες µ ικρότερες των 2ppm.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Οι εργαστηριακές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, αφορούσαν: 

 την µελέτη των α’ υλών που ήταν διαθέσιµες για τις δοκιµές   

 τη διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής αλουµ ινούχου τσιµέντου σε 

συνάρτηση µε το υλικό του χωνευτηρίου, τη σύσταση του µ ίγµατος των 

πρώτων υλών και της θερµοκρασίας όπου έγινε η αναγωγική τήξη. 

 τη µελέτη της κινητικής των αντιδράσεων αναγωγής σε συγκεκριµένη 

µεταλλουργική διεργασία για µ ίγµατα σκωρίας βραδείας ψύξεως Η/Κ της 

ΛΑΡΚΟ 

Οι εργαστηριακές δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε κάµ ινο αντίστασης 

γραφίτη τύπου ΤΑΜΜΑΝΝ και έδειξαν ότι είναι δυνατή η παραγωγή 

τήγµατος αλουµ ινούχου τσιµέντου συνδυάζοντας διασπορικό βωξίτη, 

ασβεστόλιθο και σκωρία Η/Κ ΛΑΡΚΟ. 
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4.1. ΕΡΕΥΝΑ Α’ ΥΛΩΝ 

4.1.1. ΒΩΞΙΤΗΣ 

 

Ο βωξίτης αποτελείται κυρίως από υδροξείδια του  αργιλίου, υδραργιλίτη 

(γκιµπσίτη) Al(OH)3, βοηµ ίτη γ-AlO(OH) και διάσπορο α-AlO(OH). Στο 

βωξίτη είναι δυνατό να υπάρχει καθαρό ένα από τα παραπάνω τρία 

υδροξείδια, ή να συνυπάρχουν περισσότερα µε τους συνδυασµούς: 

γκιµπσίτης - βοηµ ίτης, βοηµ ίτης - διάσπορος, και πιο σπάνια, διάσπορος -  

γκιµπσίτης. Υπάρχουν επίσης υδροξείδια ή οξείδια του σιδήρου (αιµατίτης  

Fe2O3,  γκαιτίτης α-FeO(OH)  ή λεπιδοκροκίτης γ-FeO(OH) και λειµωνίτης 

Fe2O3*nH2O) και αργιλοπυριτικά ορυκτά (καολινίτης Al2(OH)4*Si2O5 ή 

Al2O3*2SiO2*2H2O και αλοϋσίτης Al2(OH)4*Si2O5*2H2O ή 

Al2O3*2SiO2*4H2O). Επίσης είναι δυνατόν να εµπεριέχονται σε µορφή 

ιχνοστοιχείων  οξείδια του τιτανίου (κυρίως ανατάσης και σπανιότερα 

ρουτίλιο), οξείδια του µαγγανίου, θειούχος σίδηρος µε µορφή σιδηροπυρίτη 

ή µαρκασίτη, καθώς και ορυκτά του βαναδίου, γαλλίου, φωσφόρου, 

φθορίου, χρωµ ίου, νικελίου, ουρανίου κ.ά. 

Εκ των τριών τύπων βωξίτη που παρελήφθησαν, επιλέχθηκε ο ασβεστούχος, 

εξαιτίας της πολύ χαµηλής περιεκτικότητάς του σε SiO2 (πίνακας 4.1) . Ο 

ασβεστούχος βωξίτης διασπορικού τύπου, εξορύσσεται από την 

«Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης Α.Ε.». Η ορυκτολογική ανάλυση 

(εικόνα 4.1) έδειξε την παρουσία διάσπορου σαν την κύρια φάση. 

∆ευτερεύοντα συστατικά ήταν ο βοηµ ίτης και ο αιµατίτης.  
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Πίνακας 4.1: Χηµική σύσταση των υπό µελέτη βωξιτών 

 SiO2 CaO Al2O3 CrOx NiO FeOχ MgO L.O.I. 

 Ασβεστούχος 3-5 2-3 59-62 0.2-0.5 0.10 20-23 0.2-0.3 12-14 

Πυριτικός 6.3 1.4 60.0 0.1 0.05 22.6 0.2 9.5 

Μαρµέικος 19.7 0.3 47.4 0.1 0.26 22.7 0.1 7.1 
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Εικόνα 4.1:Ακτινογράφηµα ασβεστούχου διασπορικού βωξίτη. 

D: ∆ιάσπορος   B: Βοηµίτης   H: Αιµατίτης 

 

Η πλήρης ανάκτηση του αλουµ ινίου από τον διασπορικό βωξίτη απαιτεί 

ισχυρότερα διαλύµατα καυστικών, όπως και υψηλότερες θερµοκρασίες και 

πιέσεις. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι για αποθέµατα που περιέχουν τον 

πιο δύσκολα ανακτώµενο διάσπορο, το κόστος παραγωγής είναι πολύ 

υψηλότερο σε σχέση µε αποθέµατα πλούσια σε γκιµπσίτη. 

Στην προκειµένη περίπτωση µελετάται η χρησιµοποίηση του σαν πρώτη 

ύλη για κύριο φορέα αλούµ ινας, στην παραγωγή αλουµ ινούχων τσιµέντων.  
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4.1.2. ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 

 

Ο ασβεστόλιθος είναι ένα αρκετά διαδεδοµένο πέτρωµα στον Ελλαδικό 

χώρο. Περιέχει κυρίως ανθρακικές ενώσεις του ασβεστίου (ασβεστίτη, 

αραγονίτη CaCO3) και σε µ ικρότερο ποσοστό οξείδια του πυριτίου και του 

σιδήρου. Επειδή αποτελεί και παραπροϊόν της εξόρυξης του λατερίτη και 

των επιφανειακών εξορύξεων του βωξίτη, µπορεί να αποτελέσει πηγή CaO 

και εποµένως να χρησιµοποιηθεί σαν φθηνή πρώτη ύλη για τη παραγωγή 

αλουµ ινούχων τσιµέντων.  

Παρελήφθησαν δύο τύποι ασβεστόλιθου (πίνακας 4.2), o αποκαλύψεων από 

τις εξορύξεις της ΛΑΡΚΟ και ο λευκός, χαµηλής περιεκτικότητας σε SiO2. Η 

ορυκτολογική σύσταση του λευκού ασβεστόλιθου, µε βάση το φάσµα 

περίθλασης των ακτινών Χ, παρουσιάζεται στην εικόνα 4.2.  

Οι χηµ ικές αναλύσεις στον πίνακα 4.2. αναδεικνύουν τις διαφορές ανάµεσα 

στους δύο τύπους του ασβεστόλιθου, ειδικά στις συστάσεις σε SiO2 και 

MgO. Ο ασβεστόλιθος αποκαλύψεων  έχει µ ικρότερο ποσοστό MgO αλλά 

µεγαλύτερο SiO2 σε σχέση µε τον λευκό. Η βέλτιστη ποιότητα ασβεστόλιθου 

επιλέχθηκε µέσω των εργαστηριακών δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν.  

 

Πίνακας 4.2: Χηµική σύσταση ασβεστόλιθων 

 SiO2 CaO Al2O3 CrOx NiO FeOx MgO L.O.I. 

Αποκαλύψεων  6.5 49.8 1.1 0.1 0.07 2.7 0.6 39.1 

Λευκός 1.7 51.6 0.4 0.1 0.1 4.1 1.4 40.5 
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Εικόνα 4.2: Ακτινογράφηµα λευκού ασβεστόλιθου 

C: Ασβεστίτης, A: Αραγονίτης, Ι: CaFe4O7, F: Φαϋαλίτης-Fe2Si O4 

4.1.3. ΣΚΩΡΙΑ Η/Κ 

 

Η σκωρία της ΛΑΡΚΟ είναι ένα παραπροϊόν / απόρριµµα παραγόµενο κατά 

τη διάρκεια της µεταλλουργικής κατεργασίας των σιδηρονικελιούχων 

µεταλλευµάτων σε ηλεκτροκάµ ινους αναγωγής. Περιέχει κυρίως Fe, Ni, Cr, 

Al και Ca στη µορφή οξειδίων. Ανάλογα µε τον ρυθµό ψύξης, η σκωρία 

παρουσιάζεται σε δύο µορφές: βραδείας και ταχείας απόψυξης µε 

θαλασσινό νερό. Η µέση χηµ ική ανάλυση της σύστασης της σκωρίας Η/Κ 

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.3. Το ακτινογράφηµα από την ορυκτολογική 

ανάλυση της σκωρίας βραδείας ψύξεως παρουσιάζεται στην εικόνα 4.3. 

 

Πίνακας 4.3: Χηµική σύσταση σκωρίας Η/Κ 

SiO2 CaO Al2O3 CrOx NiO FeOx MgO 

34.6±1.2 5.6±1.1 10 ± 1 2.8±0.3 0.13 39.0±2.6 4.8±0.6 
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Το βασικό µειονέκτηµα στη χρήση της σκωρίας κατά την παραγωγή 

αλουµ ινούχων τσιµέντων προκύπτει από την υψηλή περιεκτικότητά της  σε 

SiO2 (~35%). Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί είτε µε 

αναγωγή των οξειδίων του πυριτίου (η οποία και µελετήθηκε 

θερµοδυναµ ικά), είτε µε αραίωση της σκωρίας µε κατάλληλες προσθήκες 

αλουµ ινούχων και ασβεστούχων υλικών. Οι δύο αυτοί τρόποι 

αξιολογήθηκαν στις εργαστηριακές δοκιµές που παρουσιάζονται σε επόµενη 

παράγραφο.   
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Εικόνα 4.3: Ακτινογράφηµα σκωρίας Η/Κ βραδείας ψύξεως,  

F: Φαϋαλίτης, FN: FeNi, C: FeO*Cr2O3 –Χρωµίτης, Ι: FeO, S: SiO2 
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4.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.2.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

Η κάµ ινος ΤΑΜΜΑΝΝ (40kVA) , εικόνες 4.4-4.5, που αποτελεί το βασικό 

µέρος της πειραµατικής διάταξης, περιλαµβάνει αντίσταση από γραφίτη, 

στο εσωτερικό της οποίας τοποθετείται το χωνευτήριο µε τις πρώτες ύλες. 

Για τις πειραµατικές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν    

xωνευτήρια τύπου Pythagoras Φ58 – 68 και γραφίτη µε χωρητικότητα 

1000ml.  

 

Εικόνα 4. 4: Κεφαλή φούρνου TAMMANN 

 

 48



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Εικόνα 4.5: Σχηµατική παράσταση του φούρνου ΤΑΜΜΑΝΝ 

 

Το χωνευτήριο µε τις πρώτες ύλες στηρίζεται σε κυλινδρική βάση (από 

πυρίµαχο υλικό ή γραφίτη), η οποία τοποθετείται στο κάτω µέρος της 

κεφαλής του φούρνου και έχει σκοπό να διατηρεί το χωνευτήριο περίπου 

στο µέσο της αντίστασης του γραφίτη, στην ισοθερµοκρασιακή περιοχή του 

φούρνου, όπου και αναπτύσσεται και η µέγιστη θερµοκρασία, όπως 

προσδιορίστηκε πειραµατικά. 

Η τοποθέτηση του θερµοζεύγους (Pt/Pt-Rh 13%) µέσω οπής στο κάτω 

µέρος του ΤΑΜΜΑΝΝ γίνεται έτσι ώστε το άκρο του να εφάπτεται µε το 

χωνευτήριο γραφίτη. Στο κάτω µέρος της κεφαλής του φούρνου υπάρχει 

ειδική υποδοχή για την παροχή αερίου. Στις συγκεκριµένες δοκιµές 

χρησιµοποιήθηκε άζωτο υψηλής καθαρότητας σε παροχή 0.2-0.5lt/min, 

προκειµένου στο εσωτερικό της κεφαλής να δηµ ιουργείται αδρανής 

ατµόσφαιρα και να αποφεύγεται έτσι η καταστροφή της αντίστασης του 

γραφίτη από το οξυγόνο της ατµόσφαιρας. Για τον έλεγχο της 

θερµοκρασίας, εκτός του θερµοζεύγους, χρησιµοποιήθηκε παράλληλα 

οπτικό πυρόµετρο υψηλής ακριβείας. 
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4.2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Οι πειραµατικές δοκιµές ξεκινούσαν µε ζύγιση του χωνευτηρίου και του 

µ ίγµατος των πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες τοποθετούνταν στο χωνευτήριο 

και στη συνέχεια στην κάµ ινο, σε θερµοκρασία ~1000οC. Στην συνέχεια 

αυξανόταν η ισχύς του φούρνου για την επίτευξη της επιθυµητής 

θερµοκρασίας του µ ίγµατος των πρώτων υλών. Από τη στιγµή επίτευξης και 

σταθεροποίησης της επιθυµητής θερµοκρασίας (±20οC) στον φούρνο και σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται δειγµατοληψίες, µε τη 

βοήθεια ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα για τα δείγµατα σκωρίας και µε 

κοίλη ράβδο από quartz για τα δείγµατα µετάλλου. Μετά το πέρας της 

δοκιµής ακολουθούσε η ψύξη των προϊόντων. Στα δείγµατα οξειδικής φάσης 

που λαµβάνονταν, ακολουθούσε λειοτρίβηση σε µύλο. Τα κονιοποιηµένα 

δείγµατα σκωρίας, καθώς και ρινίσµατα από τα δείγµατα µετάλλου 

οδηγούνταν προς ανάλυση, σύµφωνα µε τα ακόλουθα βήµατα: 

α) ποσοτική στοιχειακή ανάλυση 

Η χηµ ική ανάλυση των δειγµάτων περιελάµβανε την διαλυτοποίηση των 

δειγµάτων, είτε µε χρήση της µεθόδου σύντηξης του δείγµατος µε 

µεταβορικό λίθιο LiBO2, είτε µε χρήση συσκευής όξινης πέψης σε φούρνο 

µ ικροκυµάτων (Microwave Acid Digestion). Στην διεργασία αυτή η 

διαλυτοποίηση του δείγµατος γίνεται µε την βοήθεια θέρµανσης µε 

µ ικροκύµατα, υπό υψηλή πίεση. Οι συγκεντρώσεις των επιθυµητών 

στοιχείων µετρούνταν µε φασµατοσκοπία ατοµ ικής απορρόφησης (Perkin 

Elmer Mod. 2380) και µε τα κατάλληλα πρότυπα διαλύµατα.   

β) η ανάλυση της εγκλωβισµένης στην οξειδική φάση, µεταλλικής φάσης,   

γ) στοιχειακή ανάλυση (σε µερικά από τα δείγµατα κυρίως στα µεταλλικά ) 

για C, S. 

δ) αναγνώριση των εµπεριεχοµένων ορυκτολογικών φάσεων (µέθοδος 

περίθλασης ακτινών Χ), και 
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ε) µελέτη της µορφολογίας των τελικών δειγµάτων µε χρήση οπτικής 

µ ικροσκοπίας και ηλεκτρονικής µ ικροσκοπίας σάρωσης. 

Αναλυτική περιγραφή των χηµ ικών αναλύσεων παρουσιάζεται στο 

παράρτηµα.  

 

4.2.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 26 δοκιµές. Οι δοκιµές αυτές αφορούσαν 

στα:  
 ∆ιερεύνηση δυνατότητας παραγωγής αλουµ ινούχου τσιµέντου από 

σύντηξη βωξίτη και ασβεστόλιθου και σκωρίας 

 Επαλήθευση των θεωρητικών θερµοδυναµ ικών υπολογισµών 

(περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3) 

 Μελέτη κινητικής αντιδράσεων αναγωγής των οξειδίων σιδήρου, χρωµ ίου 

και πυριτίου  
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4.3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

 

Η πρώτη κατηγορία δοκιµών αφορούσε στη διερεύνηση της δυνατότητας 

παραγωγής αλουµ ινούχου τσιµέντου µε κατάλληλους συνδυασµούς Α’ 

Υλών. Μελετήθηκαν διάφοροι τύποι Α’ υλών και επιλέχθηκε ο βέλτιστος 

συνδυασµός και προσδιορίστηκαν οι κατάλληλες συνθήκες (αναλογία α’ 

υλών, θερµοκρασία, χρόνος και ρυθµός ψύξης) για την παραγωγή της 

επιθυµητής τελικής σύστασης του HAC.  

 

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 

Τα στοιχεία των δοκιµών παρουσιάζονται στους πίνακες 4.4 και 4.5. Σε όλες 

τις δοκιµές χρησιµοποιήθηκε µεταλλικό φορτίο µε 97% Fe, 0.4%C, 

1.5%Mn, 0.3%Si. Οι χηµ ικές αναλύσεις των τελικών προϊόντων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. και στο τριµερές CaO-Al2O3-SiO2 (εικόνα 

4.6). 

  

Πίνακας 4.4: Στοιχεία των δοκιµών παραγωγής αλουµινούχων τσιµέντων (Α) 

∆οκιµή  
 Α΄ ύλη 

1 2 3 4 5 6 

Βωξίτης (gr) 120 121 121 70 1320 1000 

Ασβ/θος αποκαλύψεων  (gr) 52 62 62 76 1042 800 

Ασβ/θος Λευκός (gr) - - - - - - 

Σκωρία (gr) 28 17 17 14 165 200 

Κωκ (gr) 20 20 20 0 252 156 

Μεταλλικό φορτίο (gr) 0 0 0 0 1760 1662 
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Πίνακας 4.5: Στοιχεία των δοκιµών παραγωγής αλουµινούχων τσιµέντων (Β)  

∆οκιµή  
 Α΄ ύλη 

7 8 9 10 11 12 

Βωξίτης (gr) 800 600 720 900 960 1200 

Ασβ/θος αποκαλύψεων  (gr) - - - - - - 

Ασβ/θος Λευκός (gr) 400 400 480 600 640 800 

Σκωρία (gr) 400 400 400 400 400 400 

Κωκ (gr) 75 320 80 80 80 80 

Μεταλλικό φορτίο(gr) 100 100 100 100 100 100 

 

Πίνακας 4.6: Χηµική σύσταση των τελικών προϊόντων 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Al2O3 56.79 49.85 50.97 41.74 46.50 42.53 37.53 41.07 34.16 36.29 39.09 49.18 

CaO 21.84 27.55 38.28 46.81 41.25 48.39 27.98 27.84 38.62 41.03 40.83 36.61 

SiO2 15.34 12.36 8.62 8.68 9.17 7.78 15.00 23.35 8.88 10.34 8.85 8.04 

FeΟχ 0.88 5.05 0.00 0.55 1.80 0.25 16.24 3.48 15.92 10.75 6.02 1.33 

NiO 0.22 0.06 0.04 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 

CrOχ 0.82 0.87 1.20 1.01 0.62 0.67 2.03 3.23 1.92 2.23 3.94 4.43 

MgO 56.79 49.85 50.97 41.74 46.50 42.53 37.53 41.07 34.16 36.29 39.09 49.18 
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Εικόνα 4.6: Τελικά προϊόντα δοκιµών στο τριµερές CaO-Al2O3-SiO2 

 

Οι δοκιµές 1-3 πραγµατοποιήθηκαν σε χωνευτήρια τύπου Pythagoras Φ58 

– 68, ενώ οι υπόλοιπες δοκιµές σε χωνευτήρια γραφίτη. Σε όλες τις δοκιµές 

χρησιµοποιήθηκε γραφίτης ως αναγωγικό µέσο, εκτός της δοκιµής 8, όπου 

και χρησιµοποιήθηκε λιγνίτης Σερβίων µε 29% C-fix.  Κατά τις δοκιµές 1-6 

χρησιµοποιήθηκε ασβεστόλιθος αποκαλύψεων της ΛΑΡΚΟ, µε αποτέλεσµα 

τα χαµηλά ποσοστά MgO που παρατηρήθηκαν, σε σχέση µε τις δοκιµές 7-

12. Κατά τις δοκιµές 7-12 χρησιµοποιήθηκε λευκός ασβεστόλιθος, 

πυρωµένος στους 1000-1100oC για 1-2h. 

Όπως είναι εµφανές από την εικόνα 4.6, τα προϊόντα των δοκιµών 3, 5, 11, 

12 είναι εντός της γραµµοσκιασµένης περιοχής, δηλαδή εντός 

προδιαγραφών του αλουµ ινούχου τσιµέντου. Τα ποσοστά σκωριών στο 

µ ίγµα των α’ υλών κατά τις δοκιµές αυτές ήταν 8%, 6%, 16% και 12%, 

αντίστοιχα. Η διαφορά που παρατηρείται ανάµεσα στις δοκιµές 3-5 και 11-
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12 οφείλεται στην χρήση λευκού ασβεστόλιθου στις δύο τελευταίες δοκιµές. 

Ο λευκός ασβεστόλιθος έχει σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό SiO2 (1.7%) σε 

σχέση µε τον ασβεστόλιθο ΜΕΙ (6.5%), µε αποτέλεσµα για ίδια επίπεδα 

οξειδίου του πυριτίου στο τελικό προϊόν, είναι δυνατή η χρήση µεγαλύτερου 

ποσοστού σκωρίας Η/Κ ΛΑΡΚΟ, που είναι ο βασικός φορέας του. 

Στο τέλος των δοκιµών 1-6, τα χωνευτήρια µε το περιεχόµενο "προϊόν" 

ψύχονταν µέσα στον TAMMANN κάτω από αδρανή ατµόσφαιρα αζώτου. 

Στην συνέχεια για την λήψη του τελικού δείγµατος λάµβανε χώρα τοµή µε 

δισκοτόµο καθ' ύψος του χωνευτηρίου. Ο µέσος ρυθµός ψύξης κατά τις 

δοκιµές αυτές ήταν ~200οC/h. 

Στις δοκιµές 7-10 η ψύξη έγινε µέσω απόχυσης τήγµατος σε κυλινδρικό 

καλούπι από χυτοσίδηρο, µε ρυθµό ψύξης ~175οC/h. Στην δοκιµή 11 έγινε 

απόχυση σε θερµό καλούπι  (1000°C) και επετεύχθη ρυθµός ψύξης 

~100οC/h. Μετά το πέρας της δοκιµής 12 δεν ακολούθησε απόχυση, αλλά 

αργή απόψυξη µε σταδιακή µείωση της παροχής ρεύµατος στο φούρνο. Η 

αργή απόψυξη έγινε έτσι ώστε να οδηγηθούµε στις ισορροπίες που 

προβλέπονται από τα διαγράµµατα φάσεων. Η καµπύλη απόψυξης 

παρουσιάζεται στην εικόνα 4.7. Η ασυνέχεια που παρατηρείται για χρόνο 

t=4hr οφείλεται στον σχηµατισµό κρούστας στο πάνω µέρος του τήγµατος 

κάτι που οδήγησε στη αλλαγή σηµείου µέτρησης της θερµοκρασίας µε το 

οπτικό πυρόµετρο. Οι ρυθµοί ψύξης ήταν 45οC/h για χρόνο 0-3h και 

68οC/h για χρόνο 4-11h. Ο µέσος ρυθµός υπολογίστηκε ίσος µε 65οC/h. 

 

 55



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

700

800
900

1000

1100
1200

1300

1400
1500

1600

0 3 6 9
Χρόνος (hr)

Θ
ερ

µο
κρ

ασ
ία

 (o C
)

12

 

Εικόνα 4.7: Καµπύλη ψύξης δοκιµής 12 

  

4.3.2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

 

Τα τελικά προϊόντα των δοκιµών παραγωγής αλουµ ινούχου τσιµέντου, µετά 

από λειοτρίβηση αναλύθηκαν ορυκτολογικά µε την µέθοδο της περίθλασης 

ακτίνων Χ. Στις εικόνες 4.8-4.11 παρουσιάζονται τα ακτινογραφήµατα των 

τελικών προϊόντων των δοκιµών 5, 9, 11, 12 όπου υπάρχει παραπλήσια 

χηµ ική σύσταση, αλλά διέφεραν οι ρυθµοί ψύξης. 
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Εικόνα 4.8: Ακτινογράφηµα του προϊόντος της δοκιµής 5 

G: Γκελενίτης-2CaO*Al2O3*SiO2, CA: CaO*Al2O3, C3A: 3CaO*Al2O3, C5A3: 

5CaO*3Al2O3 
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Εικόνα 4.9: Ακτινογράφηµα του προϊόντος της δοκιµής 9 

G: Γκελενίτης-2CaO*Al2O3*SiO2, CA: CaO*Al2O3, C3A: 3CaO*Al2O3, C5A3: 

5CaO*3Al2O3 
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Εικόνα 4.10: Ακτινογράφηµα του προϊόντος της δοκιµής 11 

Q: Q-phase, C2S: 2CaO*SiO2, C3A: 3CaO*Al2O3, CAS2: CaO*Al2O3*2SiO2, SF: 

Mg(Al,Fe)2O4 
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Εικόνα 4.11: Ακτινογράφηµα του προϊόντος της δοκιµής 12 

(Q: Q-phase, CA: CaO*Al2O3, C3A: 3CaO*Al2O3,  

P: περίκλαστο- MgO) 
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Στα ακτινογραφήµατα των δοκιµών 5 και 9 η κύρια φάση είναι ο γκελενίτης 

(2CaO*Al2O3*SiO2 ή C2AS), η οποία προβλέπεται από το τριµερές CaO-

Al2O3-SiO2 [4.1]. Οι γρήγοροι ρυθµοί ψύξης (~200 και ~175οC/h, 

αντίστοιχα) δεν επέτρεψαν στο τήγµα να οδηγηθεί στις ισορροπίες που 

προβλέπονται από τα διαγράµµατα φάσεων. Ο γκελενίτης δεν παρουσιάζει 

υδραυλικές ιδιότητες [4.2]. Στα δυο αυτά προϊόντα οι ασβεσταργιλικές 

φάσεις που παρουσιάζονται (CA, C3A και C5A3), παρουσιάζουν µ ικρή 

κρυσταλλικότητα.  

Σαν κύρια φάση στα ακτινογραφήµατα των δοκιµών 11 και 12 

παρουσιάζεται η Q-phase (C20A13M3S3), η οποία οφείλεται στα υψηλά 

ποσοστά MgO (3.94, 4.43% αντίστοιχα) και προβλέπεται από το τριµερές 

διάγραµµα ισορροπίας CaO-Al2O3-SiO2 µε 5% MgO [4.3]. Παράλληλα  

αναγνωρίστηκαν και η φάσεις CA, C3A. Από το διάγραµµα C3A – CA – MS 

(εικόνα 4.12), όπου και εµφανίζεται η Q-phase [4.4] παρατηρούµε ότι 

πλησιέστερα στην περιοχή σχηµατισµού της CA, η Q-phase σχηµατίζεται 

πρώτη δεσµεύοντας σηµαντικά ποσά CaO και Al2O3, µειώνοντας σηµαντικά 

την κρυστάλλωση της CA αλλά και της C3A. Στις δοκιµές αυτές 

αναγνωρίστηκε και το πυριτικό διασβέστιο (C2S), το οποίο και προβλέπεται 

από το τριµερές CaO-Al2O3-SiO2 (εικόνα 4.6.). 
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Εικόνα 4.12: Υποσύστηµα C3A-CA-MS, στο οποίο περιλαµβάνεται η Q-

phase(Τ=1600οC) [4.4] 

  4.3.3. ΜΕΛΕΤΗ TΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ SEM 

 

Η εικόνα 4.13 προέρχεται από το δείγµα 12. Ο κρύσταλλος στο µέσο της 

εικόνας έχει πλάτος ~20-30µm. Ανήκει σε µ ια συστάδα κρυστάλλων οι 

οποίοι βρίσκονται αριστερά του και η χηµ ική του σύσταση είναι: CaO: 

56%, Al2O3: 35%, SiO2: 4.9%, MgO: 3.8% . Η κρυσταλλική δοµή, µε βάση 

τη χηµ ική της ανάλυση, αποδίδεται στην Q-phase, η οποία και 

αναγνωρίστηκε στην ανάλυση µε περίθλαση ακτίνων Χ.  

Η εικόνα 4.14 προέρχεται επίσης από το δείγµα 12. Ο κρύσταλλος του 

σχήµατος έχει πλάτος ~40µm. Η χηµ ική του σύσταση είναι: CaO: 44%, 

Al2O3: 41%, SiO2: 7%, MgO: 8%. Με βάση την ορυκτολογική σύσταση και 

την χηµ ική της ανάλυση, η κρυσταλλική δοµή αποδίδεται στην CA, η οποία 

µε βάση το τετραµερές CaO-Al2O3-SiO2 µε 5% MgO [4.3], έχει την 

δυνατότητα να περιέχει στον κρύσταλλο µέχρι και 7% SiO2. 

 

 60



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 
Εικόνα 4.13: α΄ Κρυσταλλική δοµή του δείγµατος της δοκιµής 12 (Χ330) 

 

Στην εικόνα 4.15 βλέπουµε επίσης µ ια κρυσταλλική περιοχή του δείγµατος 

στην οποία έχει γίνει χαρτογράφηση της χηµ ική σύστασης (εικόνα 4.16). 

Από την χαρτογράφηση διαπιστώνουµε ότι ο κόκκος στο αριστερό τµήµα 

της φωτογραφίας αποτελείται από άνθρακα, ο οποίος δεν έχει αναλωθεί για 

την αναγωγή των οξειδίων. 

 

 

Εικόνα 4.14: β΄ Κρυσταλλική δοµή του δείγµατος τη δοκιµής 12 (Χ330) 
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Εικόνα 4.15: Περιοχή του δείγµατος της δοκιµής 12 (Χ600) 
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4.3.4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Η µελέτη των ανοχών σε θλίψη των τελικών προϊόντων πραγµατοποιήθηκε 

µε βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισµό ΕΝ196-1. Η πειραµατική διαδικασία 

που ακολουθήθηκε ήταν: 

 

1. Θραύση του τελικού προϊόντος και άλεση του 

2. Κοσκίνηση στα 200µm και συλλογή υλικού <200µm 

3. Μέτρηση ειδικής επιφάνειας (Blaine) και επανάληψη των βηµάτων 1 

και 2, αν το Blaine είναι εκτός στόχων, στην περίπτωση των 

εµπορικών τσιµέντων 

4. Παρασκευή δειγµάτων µε: c/w/s=1/0.5/3 

5. Μέτρηση των αντοχών σε 2, 7 και 28 ηµέρες 

 

Τα δείγµατα των δοκιµών 1-10 δεν ανέπτυξαν µετρήσιµες αντοχές. τα 

αποτελέσµατα των αντοχών θλίψης για διάφορες ηλικίες για τις δοκιµές 11 

και 12 δίνονται  στον πίνακα 4.7, µε την αντίστοιχη ειδική επιφάνεια. 

Επίσης οι αντίστοιχες τιµές των αντοχών  των εµπορικών τσιµέντων Lafarge 

Fondu και Heidelberg Fondu που µετρήθηκαν δίνονται στον  ίδιο πίνακα 

για σύγκριση. Οι µετρήσεις που παρατίθενται στον πίνακα 4.7 αφορούν τον 

ίδιο χρόνο άλεσης (1h). Παρατηρείται η σηµαντικά µεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια των εργαστηριακών προϊόντων σε σχέση µε τα εµπορικά 

αλουµ ινούχα τσιµέντα. Η διαφορά αυτή προσφέρει ένα επιπρόσθετο 

οικονοµ ικό όφελος στη διεργασία, καθώς απαιτούνται µ ικρότεροι χρόνοι 

άλεσης στην περίπτωση των προϊόντων των εργαστηριακών δοκιµών για την 

επίτευξη της ίδιας ειδικής επιφάνειας µε τους εµπορικούς τύπους 

τσιµέντων.  

Το δείγµα της δοκιµής 12 παρουσίασε γρήγορη ανάπτυξη υψηλών αντοχών 

και πολύ υψηλές τελικές αντοχές (28 ηµερών), συγκρίσιµες µε τις 

αντίστοιχες των εµπορικών αλουµ ινούχων τσιµέντων που µελετήθηκαν. 
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Ωστόσο, για το προϊόν της δοκιµής 12 παρατηρείται µ ια µ ικρή µείωση των 

αντοχών µεταξύ 7 και 28 ηµερών. Η πτώση αποδίδεται στο φαινόµενο της 

µετατροπής. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται αργά ή γρήγορα στα 

περισσότερα αλουµ ινούχα τσιµέντα ανάλογα µε την ποιότητα κατασκευής 

τους, το λόγο νερού προς τσιµέντο και την θερµοκρασία συντήρησης. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι όλα τα δείγµατα µελετήθηκαν στις ίδιες συνθήκες, 

η γρήγορη εµφάνιση του φαινοµένου µετατροπής για το προϊόν της δοκιµής 

12 οφείλεται είτε στις φάσεις που περιέχει (όχι σαν κύρια φάση την CA, 

περιεκτικότητα σε MgO εκτός προδιαγραφών κτλ.) είτε στο πολύ υψηλή  

ειδική επιφάνεια (Blaine). Επειδή αυξηµένη ειδική επιφάνεια σηµαίνει 

αύξηση της επιφάνειας επαφής, που είναι καθοριστικός παράγοντας της 

ταχύτητας αντίδρασης και εποµένως και της ενυδάτωσης, µπορεί να 

συντέλεσε ως επιταχυντής της µετατροπής και σ’ αυτό να οφείλεται η µ ικρή 

πτώση των αντοχών.  

Το προϊόν της δοκιµής 11 παρόλο που δεν διαφέρει πολύ στην σύσταση 

από το 12, ψύχθηκε πιο γρήγορα. Όταν ο ρυθµός ψύξης δεν είναι αργός, οι 

φάσεις δεν προλαβαίνουν να κρυσταλλωθούν αρκετά µε αποτέλεσµα το 

δείγµα να παρουσιάζει   µ ικρότερες αντοχές. Έτσι οι αντοχές των 28 ηµερών 

που παρουσιάζει το δείγµα 11 είναι µ ικρότερες από αυτές του δείγµατος 12 

και των αλουµ ινούχων τσιµέντων. Πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι οι 

αντοχές του δείγµατος 11 µπορεί να µην φτάνουν µεν τα επίπεδα αντοχών 

των αλουµ ινούχων τσιµέντων, είναι όµως αρκετά υψηλότερες από αυτές που 

παρουσιάζει το κοινό τσιµέντο Portland. 
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Πίνακας 4.7: Αντοχή σε θλίψη των δειγµάτων 11,12 σε σύγκριση µε εµπορικά 

τσιµέντα σε διάφορες ηλικίες και τον ίδιο χρόνο άλεσης 

∆είγµατα δοκιµών Blaine (cm2/gr) 
Αντοχές (MPa) 

    2η           7η         28η 

∆οκιµή 11 ~5200 17,4 41,0 54,0 

∆οκιµή 12  ~5200 64,1 80,4 75,9 

Lafarge Fondu ~3500 60,7 78,2 88,8 

Heilderberg Fondu ~3200 68,4 80,1 84,7 
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4.4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ FeOX , CrOΧ ΚΑΙ 

SiO2 

 

H δεύτερη κατηγορία δοκιµών είχε ως σκοπό τη µελέτη της κινητικής των 

αντιδράσεων αναγωγής που συµβαίνουν στη συγκεκριµένη µεταλλουργική 

διεργασία. Όλες οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε χωνευτήρια γραφίτη και 

µε χρήση γραφίτη ως αναγωγικό µέσο. Μελετήθηκαν οι ρυθµοί αναγωγής 

των οξειδίων σιδήρου και πυριτίου, και προέκυψαν δεδοµένα που αφορούν 

τις κινητικές σταθερές, καθώς και τις ενέργειες ενεργοποίησης. Οι 

θερµοκρασίες των δοκιµών µελέτης της κινητικής παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.8.  

 

Πίνακας 4.8: Στοιχεία δοκιµών µελέτης της κινητικής 

Α/Α Παρατηρήσεις Θερµοκρασία (K) 

14  1873 

15  1873 

16  1963 

17  1723 

18 2ο στάδιο σε T~2000K 1823 

19  1773 

20  1773 

21  1823 

22  1673 

23 Χαµηλό αρχικό FeOχ 1823 

24 Χαµηλό αρχικό FeOχ 1873 

25 Χαµηλό αρχικό FeOχ 1963 

26 Μη χρήση µετάλλου 1823 
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4.4.1.ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 

 

Α. Βιβλιογραφική µελέτη 

 

Η αναγωγή των οξειδίων του σιδήρου γίνεται δυνατή είτε µε χρήση στερεού 

άνθρακα, είτε µε άνθρακα διαλελυµένο σε λουτρό σιδήρου. ∆ιάφοροι 

ερευνητές έχουν ερευνήσει τους µηχανισµούς αναγωγής για τις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις [4.5-4.19]. Όλες οι µελέτες συµφωνούν στο ότι η 

αναγωγή είναι ένα σύνθετο φαινόµενο και ο ρυθµός εξαρτάται ισχυρά από 

τις πειραµατικές συνθήκες. Η ενέργεια ενεργοποίησης είναι µ ια ένδειξη του 

ρυθµορυθµ ιστικού βήµατος της αντίδρασης, αλλά οδηγεί συνήθως σε µ ια 

αδρή προσέγγιση.  Ο ακριβής προσδιορισµός του βήµατος ή των βηµάτων 

που ελέγχουν το ρυθµό αντίδρασης πραγµατοποιείται µέσω σύγκρισης των 

πειραµατικών ρυθµών µε το ρυθµό κάθε πιθανού ρυθµ ιστικού βήµατος. 

Παρά τις σηµαντικές διαφορές στους µετρούµενους ρυθµούς και στα 

ρυθµ ιστικά βήµατα ανάµεσα στους ερευνητές, υπάρχει µ ια γενική 

συµφωνία στο ότι οι συνολικές αντιδράσεις της αναγωγής των οξειδίων του 

σιδήρου, είναι:     

 

(FeO) + <C>  ⇔  [Fe] + {CO}g        (4.1) 

 

(FeO) + [C]Fe   ⇔  [Fe] + {CO}g        (4.2) 

 

για τις περιπτώσεις αναγωγής από στερεό άνθρακα και άνθρακα 

διαλελυµένο στο µέταλλο. Τα σύµβολα ( ), [ ], { }, < > δηλώνουν σκωρία, 

ρευστό µέταλλο, αέριο και συµπυκνωµένη φάση, αντίστοιχα. 

Η αντίδραση 4.1 έχει αποδειχθεί ότι είναι µ ια έµµεση αναγωγή µέσω ενός 

φιλµ αερίου, που σχηµατίζεται ταχύτατα γύρω από τα σωµατίδια του 

στερεού άνθρακα και µπορεί να διαιρεθεί στα παρακάτω στάδια: 
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(FeO)  +  {CO}  ⇔  [Fe]  +  {CO2}g           (4.1α) 

 

{CO2}  +  <C>  ⇔  2{CO}g             (4.1β) 

 

εκ των οποίων πηγάζουν τέσσερα πιθανά ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα: 

A1) µεταφορά µάζας του FeO στην φάση της σκωρίας 

A2) αντίδραση αερίου-σκωρίας (Εξ.4.1α) 

A3) διάχυση στο στρώµα αερίου που διαχωρίζει την φάση σκωρίας και τον 

στερεό άνθρακα, και 

A4) αντίδραση αερίου-άνθρακα ή αντίδραση Boudouard, (Εξ.4.1β) 

Με βάση το νόµο του Gibbs, τρεις φάσεις µπορούν να συνυπάρχουν µόνο 

κατά µήκος µ ιας γραµµής. Έτσι η αντίδραση (4.2) προχωρεί µε βάση τις 

παρακάτω επάλληλες αντιδράσεις: 

 

(FeO) + (CO)g  ⇔ {Fe} + (CO2)g        (4.2α) 

 

(CO2)g + [C]Fe ⇔ 2(CO2)g         (4.2β) 

 

Από τις 2 παραπάνω αντιδράσεις προκύπτουν πέντε πιθανά 

ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα: 

 

B1) µεταφορά µάζας του άνθρακα στο λουτρό µετάλλου προς τη 

διεπιφάνεια αερίου µετάλλου 

B2) χηµ ική αντίδραση στη διεπιφάνεια αερίου-µέταλλου (εξ.4.2β) 

B3) διάχυση αερίου από την διεπιφάνεια αερίου-µετάλλου προς την 

διεπιφάνεια αερίου σκωρίας και αντίστροφά 

B4) µεταφορά µάζας του οξειδίου του σιδήρου στην φάση σκωρίας προς την 

διεπιφάνεια αερίου-σκωρίας 

B5) χηµ ική αντίδραση στη διεπιφάνεια αερίου-σκωρίας (εξ.4.2α) 
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Τα παραπάνω στάδια µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω έξι για την 

συνολική αντίδραση (FeO) + <C> ή [C]Fe ⇔ [Fe] + {CO}g. 

 

C1) µεταφορά µάζας του οξειδίου του σιδήρου στην φάση σκωρίας 

C2) διάχυση αερίου στο στρώµα αερίου που διαχωρίζει την σκωρία µε τον 

στερεό άνθρακα ή το κορεσµένο σε άνθρακα λουτρό µετάλλου 

C3) χηµ ική αντίδραση στη διεπιφάνεια αερίου-σκωρίας  

C4) µεταφορά µάζας του άνθρακα στο λουτρό µετάλλου προς τη 

διεπιφάνεια αερίου µετάλλου 

C5) χηµ ική αντίδραση στη διεπιφάνεια αερίου-µέταλλου 

C6) αντίδραση αερίου-άνθρακα 

 

Έτσι η σύγκριση του ολικού πειραµατικού ρυθµού αντίδρασης ή της 

σταθεράς του ρυθµού µε τις αντίστοιχες τιµές για κάθε βήµα (C1-C6), είναι 

δυνατόν να οδηγήσει σε εκτίµηση του ρυθµορυθµ ιστικού βήµατος της 

αναγωγής. 

 

Β. Αποτελέσµατα 

 

Το οξείδιο του σιδήρου, όπως φαίνεται και από τις χηµ ικές αναλύσεις, 

βρίσκεται στη σκωρία σε 2 µορφές, FeO και Fe2O3. Οι χηµ ικές αναλύσεις 

όµως προσδιόριζαν ολικό σίδηρο και τα αποτελέσµατα εκφράζονται για 

µεγαλύτερη ευχέρεια σαν ποσοστά FeO. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι 

έχουν γίνει παραδοχές σχετικά µε την κατάσταση του σιδήρου (δισθενής ή 

τρισθενής).  

Τα αποτελέσµατα της αναγωγής του οξειδίου του σιδήρου από στερεό 

άνθρακα και από άνθρακα διαλελυµένο στη µεταλλική φάση 

παρουσιάζονται στην εικόνα 4.17, σε 6 διαφορετικά επίπεδα θερµοκρασίας. 

Είναι προφανές ότι ο ρυθµός αναγωγής αυξάνεται µε την θερµοκρασία, 

υποδηλώνοντας έτσι την εξώθερµη φύση της αντίδρασης. Έτσι για 

 69



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

παράδειγµα, 30% αναγωγή επιτυγχάνεται σε 50 min στους 1400οC, ενώ 

στους 1690οC απαιτούνται µόλις 12 min. 
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Εικόνα 4.17: Χρονικές σχετικές µεταβολές του FeO(%) στις εργαστηριακές δοκιµές, 

σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία 

 

Οι δοκιµές 21 και 26 πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 1550οC. Στη 

δοκιµή 8 χρησιµοποιήθηκε µεταλλικό φορτίο από την αρχή στης δοκιµής 

(λόγος µετάλλου / σκωρίας : 0.25),  ενώ στη δοκιµή 26 δεν 

χρησιµοποιήθηκε µεταλλικό φορτίο. Στην εικόνα 4.18 παρουσιάζεται η 

σχετική µεταβολή του FeO µε τον χρόνο. Είναι εµφανές ότι η παρουσία 

µεταλλικού φορτίου επιταχύνει την αντίδραση αναγωγής του FeO, µε 

αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό της σταθεράς ρυθµού της αντίδρασης. 

Η σηµαντική ενίσχυση της σταθεράς και κατά συνέπεια του ρυθµού 

αναγωγής µε παρουσία µεταλλικού φορτίου από την αρχή της τήξης, έχει 

παρατηρηθεί και από τους Sato et al. [4.19], όπου µελετήθηκε η αναγωγή 

του FeO από στερεό άνθρακα (χωνευτήριο γραφίτη) και από λουτρό Fe-C. 
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Εικόνα 4.18: Επίδραση µεταλλικού φορτίου στην αναγωγή του οξειδίου του σιδήρου 

 

Οι δοκιµές 23-25 έχουν πραγµατοποιηθεί µε αρχικό FeO<5%. 

Συγκρίνοντας την σχετική µεταβολή του FeO στις δοκιµές  23,24 µε τις 

21και 14, αντίστοιχα, στις οποίες FeO>5%, (εικόνα 4.19 α,β), προκύπτει ότι 

η αναγωγή του FeO καθίσταται πιο αργή σε χαµηλά ποσοστά FeO, αφού 

δυσχεραίνεται σηµαντικά η µεταφορά µάζας του στις διεπιφάνειες 

αντίδρασης. Το όριο FeO=5% έχει προσδιοριστεί από την µελέτη των Sato et 

al., ως σηµείο στο οποίο αλλάζει ο µηχανισµός της αντίδρασης. Η 

συµπεριφορά αυτή σύµφωνα µε τους Paramguru et al. [4.12], υποδεικνύει 

ότι ένα από τα πιθανά ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα της αντίδρασης είναι η 

µεταφορά µάζας του FeO στον όγκο της σκωρίας. 
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Εικόνα 4. 19: Επίδραση της αρχικής περιεκτικότητας της σκωρίας σε FeO στην 

αναγωγή του 

 

Γ. Κινητική µελέτη  

Ο ρυθµός αναγωγής, θεωρώντας ότι η αντίδραση αναγωγής ακολουθεί 

κινητική ψευδό-πρώτης τάξης, υπολογίζεται από την εξίσωση 4.3, η οποία 

προτάθηκε από τους Philbrook and Kirkbride [4.20]. Η εξίσωση αυτή 

ισχύει µε βάση την θεώρηση της πλήρους αναµ ιξιµότητας της σκωρίας.   

 

 CFeO
FeO CCAk

dt
dW

⋅⋅⋅=−                    (4.3) 

 

όπου -dWFeO/dt, η µάζα FeO που ανάγεται (g/min), k, η σταθερά του 

ρυθµού (g-FeO/min.cm2), A, επιφάνεια αντίδρασης (cm2), CFeO 

περιεκτικότητα της σκωρίας σε FeO (κβ %), Cc  η ενεργότητα του άνθρακα 

στην µεταλλική φάση ή η καθαρότητα του στερεού άνθρακα. 
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Η ενεργότητα του άνθρακα µπορεί να θεωρηθεί ίση µε 1, καθώς ως 

αναγωγικό µέσο χρησιµοποιήθηκαν κορεσµένο σε άνθρακα µεταλλικό 

λουτρό και  γραφίτης. Για λόγους απλότητας µπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι 

η σκωρία διαχωρίζεται από το αναγωγικό µέσο µε φιλµ αερίου και όχι µε 

διακεκριµένες φυσαλίδες. Η εξίσωση 4.4 προκύπτει όταν οι αντιδράσεις 

µετάλλου-σκωρίας και στερεού άνθρακα-σκωρίας είναι διαχωρισµένες 

[4.21], όπως στην περίπτωση της συνδυασµένης αναγωγής του FeO από 

στερεό άνθρακα ή / και γραφιτικό χωνευτήριο µε παράλληλη χρήση 

µεταλλικού λουτρού κορεσµένου σε άνθρακα. Στην εξίσωση 4.4 οι δείκτες 1 

και 2 υποδηλώνουν αντίδραση µετάλλου-σκωρίας και στερεού άνθρακα-

σκωρίας, αντίστοιχα. 

 

2
22

1
11

21
FeOFeO

FeOFeO CAkCAk
dt

dW
dt

dW
⋅⋅+⋅⋅=








−+


−




  (4.4) 

 

Η αναγωγή του FeO στην σκωρία σύµφωνα µε τον M.W.Davies [4.8] είναι 

ανεξάρτητη της πηγής του άνθρακα. Επιπρόσθετα, από την µελέτη των Lee 

et al [4.11] προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι ρυθµοί αναγωγής του FeO είναι 

ίδιοι για αναγωγή από λουτρό  σιδήρου κορεσµένο σε άνθρακα και για 

αναγωγή από στερεό άνθρακα. Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζεται και από 

τα αποτελέσµατα των Paramguru et al [4.12], οι οποίοι υπολόγισαν την ίδια 

ενέργεια ενεργοποίησης για τους δύο τύπους αναγωγής. Με βάση τα 

παραπάνω η εξίσωση 4.4 µπορεί να απλοποιηθεί τελική µορφή, η οποία 

δίνεται από την εξίσωση 4.5. 
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όπου το k που χρησιµοποιείται είναι σε m/sec και V ο όγκος της σκωρίας 

σε m3. 

Στην εξίσωση 4.5, το Α2 είναι το άθροισµα των επιφανειών αντίδρασης 

σκωρίας-χωνευτηρίου και σκωρίας-στερεού άνθρακα. Η σύσταση σε FeO 

της σκωρίας µεταβάλλεται από 42 σε 5%, µε αποτέλεσµα τα Α2 και V να 

µεταβάλλονται µε τον χρόνο. Σύµφωνα µε τον M.W.Davies [4.8] σε υψηλές 

περιεκτικότητες σε FeO ο ρυθµός αναγωγής είναι ανεξάρτητος του λόγου 

επιφάνεια αντίδρασης / όγκου σκωρίας, έτσι είναι δυνατό να υποτεθεί ότι ο 

λόγος A/V είναι σταθερός. Ο προσδιορισµός του Α2 µε βάση τις 

πειραµατικές συνθήκες είναι δύσκολος, αφού παρατηρείται αφρισµός της 

σκωρίας και παράλληλα ο στερεός άνθρακας µειώνεται µε τον χρόνο.  

Η σταθερά ρυθµού είναι δυνατό να προσδιορισθεί µε βάση τις παρακάτω 

παραδοχές: 

 Το περιεχόµενο της σκωρίας σε στερεό άνθρακα στο τελευταίο δείγµα 

κάθε δοκιµής (το οποίο λαµβάνεται σε χρόνο µεγαλύτερο των 60 

λεπτών από την έναρξη της δοκιµής) είναι µηδενικό. Η παραδοχή 

αυτή γίνεται αφού ο άνθρακας που χρησιµοποιείται είναι 

λεπτοδιαµερισµένος (µέση διάµετρος κόκκου ~100µm), µε 

αποτέλεσµα ο µέγιστος χρόνος επίπλευσης του στερεού άνθρακα 

µέσα στον όγκο της σκωρίας να µην ξεπερνά τα 60 λεπτά. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται και από τις στοιχειακές αναλύσεις των 

τελευταίων δειγµάτων στις δοκιµές, οι οποίες έδωσαν µηδενικές τιµές 

C.  

 Ο λόγος Α/V στις δοκιµές µε FeO<5% µπορεί να θεωρηθεί σταθερός, 

λόγω των µ ικρών µεταβολών του αντιδρώντος συστήµατος καθώς 

εξελίσσεται η δοκιµή. 

 Η πυκνότητα της τηγµένης σκωρίας  αλλάζει µε τον αφρισµό της και 

έτσι χρησιµοποιείται µ ια µέση τιµή ίση µε 2.5gr/cm3 [4.21]. Η 

επίδραση της µεταβολής του FeO στην πυκνότητα της σκωρίας 

µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα.  
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 Η µάζα της σκωρίας προσδιορίζεται θεωρώντας ότι τα συστατικά της 

σκωρίας Al2O3, CaO, MgO δεν αντιδρούν υπό τις συγκεκριµένες 

πειραµατικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα η αύξηση της εκατοστιαίας 

περιεκτικότητάς τους αποδίδεται στην απώλεια µάζας της σκωρίας 

µέσω των αναγωγών των οξειδίων σιδήρου, χρωµ ίου και νικελίου.  

 Η επιφάνεια αντίδρασης σκωρίας-χωνευτηρίου γραφίτη 

προσδιορίζεται µε βάση την θεώρηση των Story et al [4.15] και είναι 

ίση µε 1.4 φορές την παράπλευρη επιφάνεια του χωνευτηρίου που 

είναι σε επαφή µε την σκωρία. 

Οι σταθερές του ρυθµού για την αναγωγή του FeO στην σκωρία Η/Κ 

ΛΑΡΚΟ υπολογίστηκαν από την εξίσωση 4.5. Με βάση τις παραπάνω 

θεωρήσεις ο λόγός A/V τέθηκε ίσος µε τον λόγο για το τελευταίο δείγµα σε 

κάθε δοκιµή. Ο γραφικός προσδιορισµός των σταθερών παρουσιάζεται στην 

εικόνα 4.20. Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στα 2 πρώτα σηµεία (FeO 42% 

και πρώτη δειγµατοληψία) προσδιορίστηκε έτσι ώστε να µην επηρεάζεται η 

σταθερά του ρυθµού. Οι υψηλοί συντελεστές προσαρµογής των ευθειών 

επαληθεύουν τις παραδοχές που έγιναν για τον προσδιορισµό των σταθερών 

ρυθµού για τις εργαστηριακές δοκιµές, καθώς και την θεώρηση για 

κινητική 1ης τάξης. Οι υπολογισµένες σταθερές σε m/sec παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.9. 

Η σύγκριση των εργαστηριακών σταθερών ρυθµού µε αυτές που 

προσδιορίζονται για τα πιθανά ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα, µπορεί να 

οδηγήσει στην εκτίµηση του ρυθµορυθµ ιστικού βήµατος της αντίδρασης η 

του συνδυασµού τους.  

Τα πιθανά ρυθµ ιστικά βήµατα της αντίδρασης είναι: 

Α) µεταφορά µάζας του οξειδίου του σιδήρου στην φάση σκωρίας 

Β) διάχυση αερίου στο στρώµα αερίου που διαχωρίζει την σκωρία µε τον 

στερεό άνθρακα ή το κορεσµένο σε άνθρακα λουτρό µετάλλου 

Γ) χηµ ική αντίδραση στη διεπιφάνεια αερίου-σκωρίας  

∆) µεταφορά µάζας του άνθρακα στο λουτρό µετάλλου προς τη διεπιφάνεια 

αερίου µετάλλου 
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Ε) χηµ ική αντίδραση στη διεπιφάνεια αερίου-µέταλλου 

Ζ) χηµ ική αντίδραση αερίου-άνθρακα 

 

Εικόνα 4. 20: Γραφικός προσδιορισµός των σταθερών ρυθµού για τις εργαστηριακές 

δοκιµές 
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Πίνακας 4. 9: Σταθερές ρυθµού για τις εργαστηριακές δοκιµές 

 k x 106 (m/sec) Θερµοκρασία (K) 

14 2,301 1873 

15 2,524 1873 

16 6,030 1963 

17 1,772 1723 

18 2,892 1823 

19 2,185 1773 

20 2,153 1773 

21 2,297 1823 

22 1,038 1673 

23 0,780 1823 

24 1,240 1873 

25 1,537 1963 

26 1,054 1823 

 

Η αξιολόγηση των παραπάνω σταδίων αναγωγής του FeO κάτω υπό τις 

εργαστηριακές πειραµατικές συνθήκες γίνεται ως εξής: 

Η µεταφορά µάζας του FeO (βήµα Α) έχει µεγάλη επίδραση στο ρυθµό 

αντίδρασης για σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις του FeO στη σκωρία 

(<40%)[4.10], όπως και στην συγκεκριµένη περίπτωση και δεν µπορεί να 

αµεληθεί. Οι φυσαλίδες αερίου σχηµατίζονται συνεχώς σαν λεπτό φιλµ στην 

διεπιφάνεια αερίου-µετάλλου. Οι πειραµατικές παρατηρήσεις έδειχναν 

συνεχή αποκόλληση αυτών των φυσαλίδων, µε αποτέλεσµα η διάχυση 

αερίου από την διεπιφάνεια αερίου-µετάλλου στη διεπιφάνεια αερίου-

σκωρίας (βήµα Β) να µην λαµβάνεται σαν ένα από τα ρυθµορυθµ ιστικά 

βήµατα.  

Ο µηχανισµός µεταφοράς του άνθρακα στο λουτρό µετάλλου (βήµα ∆) είναι 

αµελητέος στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς η διάχυση του άνθρακα 

είναι πολύ γρήγορη διεργασία [4.9,4.10] σε σύγκριση µε τον ρυθµό 

απανθράκωσης. Το γεγονός αυτό στην συγκεκριµένη µελέτη επιβεβαιώνεται 
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και από τις µετρήσεις C στα τελικά µεταλλικά δείγµατα, οι οποίες ήταν σε 

επίπεδα κορεσµού. 

Ο λόγος CO2/CO είναι πολύ µ ικρός σε υψηλές συγκεντρώσεις του µετάλλου 

σε άνθρακα στις συνήθεις θερµοκρασίες της χαλυβουργίας. Έτσι, το βήµα 

αντίδρασης αερίου-µετάλλου (βήµα Ε) µπορεί να είναι ρυθµορυθµ ιστικό 

βήµα, εάν η σπανιότητα των φυσαλίδων CO2 στη διεπιφάνεια οδηγήσει σε 

σηµαντική επιβράδυνση της αντίστοιχης αντίδρασης [4.10].   

Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα όσον αφορά στις σταθερές των αντιδράσεων 

αερίου-σκωρίας και µετάλλου-σκωρίας είναι σε moles/m2.s.bar. Σύµφωνα 

µε τους Paul et al [4.10], η µετατροπή των σταθερών σε m/sec γίνεται µέσω 

των εξισώσεων (4.6) και (4.7). 

slaggasslaggas ka −− ′⋅=k

k

         (4.6) 

metalgasmetalgas kKa −− ′⋅⋅=         (4.7) 

όπου, 
tot

sFeOco
n

Vγp ⋅⋅
=a         (4.8) 

k   σταθερά ρυθµού σε m/sec 

k’  σταθερά ρυθµού σε moles/m2*s*bar 

 

Υπό τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες, η µερική πίεση του 

µονοξειδίου του άνθρακα (pco) µπορεί να θεωρηθεί ίση µε µονάδα. Οι 

υπόλοιπες παράµετροι των εξισώσεων 4.6-4.8 υπολογίζονται ως εξής:  

 Υπολογισµός kgas-slag: Οι Sato et al. [4.19],[4.21], µελέτησαν την 

αντίδραση τήγµατος 100% σε οξείδιο του σιδήρου µε στερεό 

άνθρακα, καθώς και µε άνθρακα διαλελυµένο σε λουτρό σιδήρου. Τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον 

υπολογισµό της σταθεράς του ρυθµού για την αντίδραση αερίου-

σκωρίας. Η σχέση που συνδέει την σταθερά kgas-slag µε την 

θερµοκρασία στην περιοχή 1420-1620οC, είναι: 

0.1932345ln +
−

=− T
k slaggas    σε moles cm-2sec-1 bar-1   (4.9)  
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  Υπολογισµός kgas-metal: Οι Sain και Belton [4.22] µελέτησαν την 

αντίδραση αερίου – µετάλλου στην θερµοκρασιακή περιοχή 1160-

1600οC. Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της σταθεράς kgas-metal που 

προσδιορίστηκε είναι: 

4836.011700ln −
−

=− T
k metalgas  σε moles cm-2sec-1 bar-1   (4.10) 

Η αντίδραση µετάλλου-άνθρακα εξαρτάται ισχυρά από την 

περιεκτικότητα σε S του µέταλλου, καθώς το θείο µειώνει δραστικά 

την επιφανειακή τάση και κατά συνέπεια τον ρυθµό αντίδρασης. Τα 

επίπεδα S στην µεταλλική φάση είναι στην περιοχή 0,01-0,1% και οι 

τιµές αυτές οδηγούν σε υποδιπλασιασµό των τιµών που υπολογίζονται 

µε την εξίσωση 4.10, σύµφωνα µε την µελέτη των Min, Fruehan 

[4.9].  Η kgas-carbon µπορεί  να θεωρηθεί ίση µε την kgas-metal, καθώς 

πρόκειται για την ίδια αντίδραση, µε τη µόνη διαφορά να βρίσκεται 

στην πηγή του άνθρακα [4.11].   

 Η σταθερά ισορροπίας Κ υπολογίζεται από την σχέση 4.11. 

 σε J [4.23]      (4.11) TG o 50.47705.49 +−=∆

 γFeO :  Ο συντελεστής ενεργότητας του FeΟ στην σκωρία 

προσδιορίστηκε µε δύο µεθόδους (α)  µε το ChemSage (το οποίο έχει 

περιγραφεί στο κεφάλαιο 3) και (β) µε την εξίσωση των 

Papamantellos και Leygraf [4.24]. Οι δύο µέθοδοι οδήγησαν σε τιµή 

ίση µε  0.95  

 V, ntot : Αν και ο όγκος της σκωρίας καθώς και συνολικός αριθµός 

mole µεταβάλλονται καθώς εξελίσσεται η αντίδραση, ο λόγος V/ntot 

παραµένει σχεδόν σταθερός σε τιµή ίση µε 26,53*10-6 m3/mol µε µ ια 

τυπική απόκλιση 0,37*10-6. 

Οι τιµές του συντελεστή µεταφοράς µάζας (kFeO) επηρεάζονται ισχυρά από 

την συγκέντρωση του FeO στην σκωρία. Σε µελέτες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί έχουν αναφερθεί τιµές στην περιοχή 1.0x10-5-5.0x10-5 

m/s, για FeO 5-40% και θερµοκρασία 1520oC [4.10]. O συντελεστής 
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µεταφοράς έχει άµεση εξάρτηση από το ιξώδες της σκωρίας [4.25], 

σύµφωνα µε την σχέση 4.12. 

kFeO∝ (1/η)2         (4.12) 

Οι τιµές του ιξώδους της υπό µελέτη σκωρίας προσδιορίστηκαν µε βάση το 

µοντέλο του Urbain [4.26] (πίνακας 4.10), το οποίο περιγράφεται στο 

παράρτηµα.  

Πίνακας 4.10: Ιξώδες της σκωρίας σε σχέση µε την θερµοκρασία 

T (K) Ιξώδες (P) 

1673 205.68 

1773 81.56 

1823 53.42 

1873 35.81 

1963 24.53 

 

Οι αναµενόµενες σταθερές του ρυθµού σε µονάδες m/sec για τα 

συγκεκριµένα ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα, για την θερµοκρασία των 1500oC, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.11. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η 

πειραµατική σταθερά ρυθµού που προσδιορίστηκε σε αυτή την µελέτη. 

Πίνακας 4. 11:Σύγκριση θεωρητικών τιµών -πειραµατικής τιµής για την σταθεράς 

ρυθµού της αναγωγής του FeO (Τ=1500oC) 

Α/Α Ρυθµιστικό βήµα k χ 106 (m/sec) k χ 106(m/sec) 
παρούσα µελέτη 

1 Μεταφορά µάζας του 
FeO στην σκωρία 4,32 – 13,2 2.15-2.18 

2 αντίδραση αερίου- 
σκωρίας 281  

3 αντίδραση αερίου- 
µετάλλου / άνθρακα 2,57-10,3  

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.11 το βήµα 2 παρουσιάζει σταθερές ρυθµού 

~100 φορές µεγαλύτερες από αυτές της εργαστηριακής µελέτης. Τα 

υπόλοιπα βήµατα (αντίδραση αερίου- µετάλλου / άνθρακα και µεταφορά 
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µάζας του FeO) παρουσιάζουν σταθερές ρυθµού 1,2-6 φορές υψηλότερες 

από την εργαστηριακή.  

Συµπερασµατικά, µέσω της κινητικής µελέτης είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 

η συνολική αντίδραση αναγωγής του οξειδίου του σιδήρου, από στερεό 

άνθρακα και λουτρό σιδήρου κορεσµένο σε άνθρακα, σε σκωρία Η/Κ 

ΛΑΡΚΟ έχει µ ικτό έλεγχο από µεταφορά µάζας (FeO) και χηµ ική αντίδραση 

(αντίδραση αερίου – µετάλλου / άνθρακα). Η ενέργεια ενεργοποίησης της 

συνολικής αντίδρασης για FeO>5% προσδιορίστηκε από το διάγραµµα  

Arrhenius (εικόνα 4.21), ίση µε130,5 kJ/mol. Στην περίπτωση FeO<5% η 

ενέργεια ενεργοποίησης προσδιορίστηκε ίση µε 136,7 kJ/mole, τιµή η 

οποία είναι παραπλήσια µε αυτή για FeO>5%. 

Έτσι µπορεί να θεωρηθεί ότι ο µηχανισµός αντίδρασης στην περίπτωση 

αυτή δεν αλλάζει (µ ικτός έλεγχος από µεταφορά µάζας του FeO και 

αντίδραση αερίου – µετάλλου / άνθρακα). Το αποτέλεσµα αυτό είναι σε 

συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Paul et al [4.10] για συστάσεις σκωρίας 

σε FeO<5%. 

Qact= 130,5 kJ/mole

Qact=136,7 kJ/mole

-15

-14

-13

-12

-11

5 5,2 5,4 5,6 5,8 6

1/T *104, (K-1)

ln
(k

) -
k 
σε

 m
/s

ec
 

FeO>5%

FeO<5%

 

Εικόνα 4. 21: Προσδιορισµός ενέργειας ενεργοποίησης για την αναγωγή των οξειδίων 

του σιδήρου 

 81



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

   4.4.2.ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ OΞΕΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ XΡΩΜΙΟΥ 

 

Α. Βιβλιογραφική µελέτη 

 

Η αναγωγή του οξειδίου του χρωµ ίου είναι πολύ σηµαντική για την 

µεταλλουργία, και κυρίως στην παραγωγή ανοξείδωτων χαλύβων, εφόσον το 

χρώµ ιο αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά τους. Το χρώµ ιο είναι 

δυνατόν να βρίσκεται στη σκωρία είτε σαν δισθενές (CrO), είτε σαν τρισθενές 

(Cr2O3). Αν  εκφραστεί µε CrOx το οξείδιο του χρωµ ίου στην σκωρία και το 

τελικό προϊόν καρβιδίου του χρωµ ίου Cr-Cy, τότε η συνολική αντίδραση 

αναγωγής του εκφράζεται από το σχήµα: 

 

(CrOx) + (y+x)<C> ή [C] ⇔ [Cr-Cy] + x {CO}g      (4.13) 

 

Η παραπάνω αντίδραση µπορεί να διαιρεθεί σε επιµέρους στάδια: 

 

(CrOx)  + (y+x) {CO}g  ⇔ [Cr-Cy] +  x{CO2}g        (4.13α) 

{CO2}g  + <C> ή [C]   ⇔ {CO}g             (4.13β) 

  

Το χρώµ ιο ανάγεται παράλληλα µε το οξείδιο του σιδήρου, δυσχεραίνοντας 

έτσι την µελέτη της κινητικής του. Μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέµα 

αναγωγής του Cr2O3 σε σκωρίες, διαφωνούν στον προτεινόµενο µηχανισµό 

αντίδρασης και στο ρυθµορυθµ ιστικό βήµα. Μικτός έλεγχος [4.27] αλλά και 

η µεταφορά µάζας [4.28], έχουν προταθεί σαν ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα. 

Όλες όµως οι µελέτες συµφωνούν στο γεγονός ότι για να εκκινηθεί η 

αντίδραση αναγωγής του οξειδίου του χρωµ ίου, απαιτείται η ύπαρξη 

τήγµατος Fe-C. Σε περιπτώσεις που η τήξη περιλαµβάνει µόνο σκωρία, 

απαιτείται ένας χρόνος «επώασης» µέχρι να ξεκινήσει η αντίδραση αναγωγής 

του οξειδίου του χρωµ ίου, εφόσον πρέπει να αναχθεί µερικώς το οξείδιο του 
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σιδήρου [4.29].  Γενικά πάντως η αναγωγή του οξειδίου του χρωµ ίου είναι 

σηµαντικά πιο αργή από την παράλληλη αναγωγή του οξειδίου του σιδήρου. 

 

Β. Αποτελέσµατα 

 

Οι κινητικές σταθερές αναγωγής του οξειδίου του χρωµ ίου στην σκωρία 

υπολογίστηκαν µε βάση την εξίσωση:  

 

})(){()(
eCrCrk

dt
Crd

−=−         (4.14) 

 

Σύµφωνα µε τους Maeda και Sano [4.30], το χρώµ ιο στην σκωρία στην 

ισορροπία, µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας και είναι της τάξεως των 

~30ppm σε θερµοκρασία 1500οC. Έτσι ο όρος (Cr)e από την εξίσωση 4.14 

µπορεί να παραβλεφθεί. Η ολοκλήρωση της εξίσωσης 4.15 από (Cr)=(Cr)0 

σε t=0, έως (Cr)=(Cr)t σε t=t, οδηγεί στην εξίσωση υπολογισµού της σταθεράς 

του ρυθµού: 

 

kt
Cr
Cr

−=
0)(
)(ln            (4.15) 

 

Οι χρόνοι που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των κινητικών 

σταθερών είναι αυτοί που αναφέρονται και στην αναγωγή του οξειδίου 

σιδήρου, καθώς στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν παρουσιάζεται χρόνος 

«επώασης», αφού το λουτρό Fe-C παρίσταται από την αρχή της αναγωγής. 

∆εν προσδιορίστηκε κινητική σταθερά στους 1400οC, εφόσον η αναγωγή 

οξειδίου του χρωµ ίου στην θερµοκρασία αυτή ήταν σχεδόν αµελητέα. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι δοκιµές 19, 18, 14 και 16 για τον προσδιορισµό των 

κινητικών σταθερών σε θερµοκρασίες 1500, 1550, 1600, 1690oC. Η 

αναγωγή του Cr2O3 εξαρτάται ισχυρά από το ποσοστό του FeO στην σκωρία, 
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και αλλάζει σηµαντικά εφόσον το ποσοστό του FeO µειωθεί κάτω από 10% 

[4.29]. Η µεταβολή του ρυθµού αναγωγής του οξειδίου του χρωµ ίου 

ανάλογα µε το ποσοστό FeO παρουσιάζεται στην εικόνα 4.22, όπου και 

συγκρίνονται οι δοκιµές 14-24.  

Οι δοκιµές που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη της αναγωγής (14,16,18 

και 19) παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό FeO, κατά την λήψη του 

πρώτου δείγµατος  σε κάθε θερµοκρασία, µεταξύ 25-36%, ενώ δεν 

χρησιµοποιήθηκαν στην κινητική µελέτη του χρωµ ίου και σηµεία όπου 

FeO<10%. Το διάγραµµα ln(CrΟχ/CrΟχ,o) vs. t, καθώς και οι 

προκύπτουσες τιµές της κινητικής σταθεράς σε sec-1, παρουσιάζονται στην 

εικόνα 4.23, πίνακα 4.12, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4. 22: Επίδραση της περιεκτικότητας σε FeO στην αναγωγή του οξειδίου του 

χρωµίου 
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Εικόνα 4.23: Προσδιορισµός της κινητικής σταθεράς στην αναγωγή του οξειδίου του 

χρωµίου 

Πίνακας 4.12: Σταθερές ρυθµού της αναγωγής του οξειδίου του χρωµίου σε σχέση µε 

τη θερµοκρασία 

Θερµοκρασία (oC) kx104 (sec-1) 

1500 0,992 

1550 2,045 

1600 2,564 

1690 3,426 

 

Με βάση τις σταθερές του πίνακα 4.12, κατασκευάστηκε το διάγραµµα 

Arrhenius (lnk vs. 1/T), για τον προσδιορισµό της ενέργειας ενεργοποίησης 

(Εικόνα 4.24).   
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Qact= 177,3 kJ/mole
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Εικόνα 4.24: ∆ιάγραµµα Arrhenius για την αναγωγή του οξειδίου του χρωµίου στη 

σκωρία Η/Κ ΛΑΡΚΟ από στερεό άνθρακα και τήγµα κορεσµένου σε άνθρακα 

σιδήρου. 
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Από το διάγραµµα αυτό προσδιορίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης για την 

αναγωγή του οξειδίου του χρωµ ίου, ίση µε 177.3kJ/mol, στην 

θερµοκρασιακή περιοχή 1500-1690οC. Η τιµή αυτή είναι της τάξης 

µεγέθους µε τιµές που έχουν αναφερθεί σε άλλες µελέτες αναγωγής του 

οξειδίου του χρωµ ίου (πίνακας 4.13).    

Η ενέργεια ενεργοποίησης για περιπτώσεις χηµ ικά ελεγχόµενης αντίδρασης 

είναι συνήθως µεγαλύτερη από περιπτώσεις ελέγχου από τη µεταφορά 

µάζας, συµπεραίνεται ότι η αναγωγή του οξειδίου του χρωµ ίου υπό τις 

παρούσες πειραµατικές συνθήκες έχει ως ρυθµορυθµ ιστικό βήµα την 

µεταφορά µάζας του χρωµ ίου στην σκωρία.   

 

Πίνακας 4.13: Ενέργειες ενεργοποίησης της αναγωγής του οξειδίου του χρωµίου από 

δηµοσιευµένες εργασίες. 

Q 
(kJ/mol) 

T (oC) Σύστηµα Αναγωγικό 
µέσο Ερευνητής 

92.9 1534-1702 Cr2O3 (s) Fe-Cr-C-Si Demir [4.31] 

201 1450-1700 CaO – SiO2- 5% Al2O3 – MgO – FeO Χων. Γραφίτη  Gornerup [4.29 ] 

250 1570-1660 Cr2O3 - 10% Al2O3 – MgO – FeO C σε Fe & 
χων. γραφίτη Pei[4.28] 

 

4.4.3.ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 

 

Α. Βιβλιογραφική µελέτη  

 

Η βιβλιογραφική µελέτη αφoρούσε στην αναγωγή του SiO2 σε στερεή 

κατάσταση ή διαλυµένου σε τήγµα σκωρίας, από άνθρακα διαλυµένο σε 

σίδηρο [4.32-4.33]. Η αναγωγή του SiO2 από άνθρακα στη διεπιφάνεια 

σκωρίας-µετάλλου γίνεται σύµφωνα µε την αντίδραση : 
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(SiO2) + 2[C] ↔[Si]+ 2{CO}         (4.16) 

 

 Η  ισορροπία αυτή λαµβάνει χώρα για συγκεντρώσεις SiO2 µ ικρότερες από 

22% κ.β., και επιταχύνεται µε εµφύσηση CO κάτι που εξηγείται µε την 

γραφή της παραπάνω αντίδρασης, σαν το άθροισµα των παρακάτω 

αντιδράσεων: 

 

(SiO2)    ⇒  [Si]+2[O]                     (4.16α) 

2[C]+ 2[O] ⇒  2{CO}                 (4.16β) 
 

 

Εικόνα 4.25: Αναγωγή του SiO2  σε τήγµα σκωρίας (α) χωρίς παρουσία φυσαλίδων, 

(b) µε παρουσία φυσαλίδων CO 

 

Όταν δηµ ιουργηθούν φυσαλίδες αερίου στη διεπιφάνεια, εικόνα 4.25, η 

αντίδραση (4.16β) γίνεται πολύ γρήγορη και ο ολικός ρυθµός της 

αντίδρασης καθορίζεται µόνο από την (4.16α). Η ταχύτητα αυτής της 

αντίδρασης αυξάνει µε την ενεργότητα του SiO2 στην σκωρία. Αν δεν 

δηµ ιουργούνται φυσαλίδες, ο ρυθµός της αντίδρασης (4.16α) καθορίζεται 

από το ρυθµό αποµάκρυνσης του οξυγόνου (αντίδραση (4.16β)), ο οποίος 

είναι πολύ χαµηλός. Η οµογενής πυρηνοποίηση των φυσαλίδων του CO στο 
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τήγµα σιδήρου απαιτεί µεγάλο βαθµό υπερκορεσµού και λαµβάνει χώρα 

µόνο όταν υπάρχει παρουσία φυσαλίδων CO.   
Ο ολικός ρυθµός της αντίδρασης (4.16) δίνεται από την σχέση: 
 

d[%Si]/dt = Φ(Msi/2Mo)(A/V)[%Si]-1/2       (4.17) 

 

Στην περίπτωση που φυσαλίδες CO είναι συνεχώς παρούσες στην επιφάνεια 

του γραφίτη, κατά µήκος της διεπιφάνειας µετάλλου-σκωρίας, το πυρίτιο θα 

µεταφερθεί από την σκωρία στο µέταλλο µε την βοήθεια των φυσαλίδων 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες αντιδράσεις : 

 

διεπιφάνεια σκωρίας - αερίου    : (SiO2)+ {CO} ⇒       {SiΟ} + {CO2}  (4.18) 

διεπιφάνεια αερίου - µετάλλου : {SiO} + [C]   ⇒   [Si] + {CO}           (4.19) 

 

Στην εικόνα 4.26 φαίνεται η σχέση της θερµοκρασίας µε τη σταθερά 

ρυθµού αντίδρασης Φ.  

 

Εικόνα 4.26: ∆ιάγραµµα  Arrhenius για την  αναγωγή του SiO2 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι κατά την αναγωγή του SiO2 στη 

σκωρία από σίδηρο υπερκορεσµένο σε άνθρακα, το ρυθµορυθµ ιστικό βήµα 
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εξαρτάται από τις πειραµατικές συνθήκες, δηλαδή το µέγεθος του 

χωνευτηρίου, την ανάδευση, την ύπαρξη φυσαλίδων, την επαφή του 

τήγµατος µε το γραφίτη κ.ά. 

 

Β. Αποτελέσµατα 

 

Η αναγωγή του πυριτίου µελετήθηκε µόνο σε δύο δοκιµές (16,18-β στάδιο), 

επειδή οι θερµοκρασίες που απαιτούνται για την αναγωγή αυτή είναι 

>1650°C, και είναι δύσκολο να επιτευχθούν και να διατηρηθούν στις 

εργαστηριακές µελέτες. Στις δοκιµές αυτές υπολογίστηκε ο ρυθµός 

µεταφοράς του πυριτίου στη µεταλλική φάση, καθώς και ο ρυθµός 

αναγωγής του SiO2 από την σκωρία. Στις υπόλοιπες δοκιµές λόγω χαµηλής 

θερµοκρασίας (<1650°C), δεν παρατηρήθηκε σηµαντική αναγωγή του SiO2, 

η συγκέντρωση του οποίου αυξανόταν συνεχώς κατά την διάρκεια των 

δοκιµών, λόγω των αναγωγών των  οξειδίων του σιδήρου, του χρωµ ίου και 

του νικελίου. 

Στην δοκιµή 16, σε θερµοκρασία ~1690°C, µε λήψη δειγµάτων µεταλλικής 

φάσης, ο ρυθµός µεταφοράς του Si στη µεταλλική φάση υπολογίστηκε ίσος 

µε:  %[Si]=3,61*10-4 *t, εικόνα 4.27. 

Κατά το δεύτερο στάδιο της δοκιµής 18, σε θερµοκρασία ~1800°C, 

παρατηρήθηκε ρυθµός αναγωγής του οξειδίου του πυριτίου, ίσος µε 9.6*10-

3 min-1=1.6*10-4 sec-1.  

Οι χαµηλοί ρυθµοί αναγωγής για το οξείδιο του πυριτίου, σε συνάρτηση µε 

τις υψηλές ενεργειακά απαιτήσεις (µεγάλη θερµοκρασία) που  

παρατηρήθηκαν στις εργαστηριακές δοκιµές δείχνουν ότι ο πιο προσιτός 

τρόπος µείωσης του οξειδίου του πυριτίου στη σκωρία είναι αραίωση της µε 

βωξίτη και ασβεστόλιθο µεγάλης «καθαρότητας» σε SiO2. 
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Si (%)= 3,61E-04*t - 8,89E-01
R2 = 9,96E-01
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Εικόνα 4.27: Χρονική µεταβολή της περιεκτικότητας σε πυρίτιο στο µέταλλο, µε βάση 

τις χηµικές αναλύσεις της µεταλλικής φάσης, κατά την διάρκεια του δεύτερου 

σταδίου της δοκιµής 16 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5    

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πιλοτικές δοκιµές που 

πραγµατοποιήθηκαν για την παραγωγή αλουµ ινούχου τσιµέντου µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε µαγνήσιο (HAC-Mg). Οι δοκιµές αυτές (5 

συνολικά), έδειξαν ότι είναι δυνατή η παραγωγή τσιµέντου σε 

ηµ ιβιοµηχανική κλίµακα µε αναγωγική τήξη σκωρίας Η/Κ, διασπορικού 

βωξίτη και ασβεστόλιθου. Προσδιορίστηκε ο κατάλληλος τύπος 

επένδυσης (µαγνησιοχρωµ ιτικά πυρότουβλα) και καθορίστηκαν οι 

βέλτιστες συνθήκες (θερµοκρασία, αναλογία Α’ υλών, χρόνος χυτηρίου) 

της διεργασίας παραγωγής HAC-Mg. Όσον αφορά την παραγωγή 

σιδηροκραµάτων, αυτή δεν κατέστη δυνατή, καθώς η οµαλή λειτουργία 

της Η/Κ απαιτούσε την φόρτωσή της µε σηµαντική ποσότητα scrap, µε 

συνέπεια την µεγάλη αραίωση των κραµατικών στοιχείων.   
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5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μετά τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών, όπου 

προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες της διεργασίας παραγωγής  

αλουµ ινούχων τσιµέντων (µε σχετικά υψηλό MgO),  ο στόχος µετεφέρθη 

σε πιλοτική κλίµακα. Για την επίτευξή του αυτού χρησιµοποιήθηκε η 

Η/Κ της «Α.Ε. Χαλύβων» στον Ασπρόπυργο, χωρητικότητας 5–7 tn 

χάλυβα και ισχύος 1200kW.   Έγιναν πέντε πιλοτικές δοκιµές οι οποίες 

αποσκοπούσαν στην παρασκευή αλουµ ινούχου τσιµέντου.  

Στις δοκιµές αυτές ερευνήθηκαν τα κάτωθι: 

 δυνατότητα παραγωγής τσιµέντου από κατάλληλα µ ίγµατα 

σκωρίας Η/Κ, διασπορικού βωξίτη και ασβεστόλιθου  

 δυνατότητα αξιοποίησης σκωρίας χαλυβουργίας για αντικατάσταση 

του ασβεστόλιθου στην παραγωγή HAC 

 η απαιτούµενη θερµοκρασιακή ρύθµ ιση µε σκοπό τον επιθυµητό 

βαθµό αναγωγής των διαφόρων συστατικών της σκωρίας (επίπεδα 

συγκεντρώσεων Cr, Si και Fe στις φάσεις της σκωρίας και  του 

µετάλλου) 

 έλεγχος φθοράς πυρίµαχης επένδυσης της ΕΑF 

 κατανάλωση ενέργειας και φθορά ηλεκτροδίων 

Με την βοήθεια των πιλοτικών δοκιµών τροποποιήθηκε το 

µεταλλουργικό µοντέλο της διεργασίας, έτσι ώστε να ικανοποιεί 

πληρέστερα την περιγραφή  της διεργασίας  παραγωγής αλουµ ινούχου 

τσιµέντου.   

Η σκωρία χαλυβουργίας που χρησιµοποιήθηκε, έδωσε ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα, αν και περισσότερες δοκιµές απαιτούνται για την πλήρη 

διερεύνηση του ρόλου της στη διεργασία παραγωγής αλουµ ινούχου 

τσιµέντου.  
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5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5.2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ ΤΟΞΟΥ 

 

Για τις πιλοτικές δοκιµές χρησιµοποιήθηκε Η/Κ µε εσωτερική διάµετρο 

1.7m, ύψος 1.3m και χωρητικότητα 5-6 τόνους. Η µέγιστη ισχύς 

λειτουργίας της Η/Κ είναι 1.2MW. Έχει δύο οπές, αποσκωρίωσης και 

αποµετάλλωσης. 

  

5.2.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΜΙΝΟΥ 

 

Η βασική επένδυση της καµ ίνου είναι από µαγνησιακά και 

µαγνησιοχρωµ ιτικά πυρότουβλα. Η επένδυση αυτή χρησιµοποιήθηκε 

στις πιλοτικές δοκιµές 1 και 2, µε αποτέλεσµα την φθορά της και κατά 

τη συνέπεια τον εµπλουτισµό της οξειδικής φάσης σε µαγνήσιο.  Η 

φθορά µαγνησιακών πυριµάχων από ασβεστούχα αλουµ ινοπυριτική 

σκωρία έχει µελετηθεί από τους Goto et al. [5.1] σε θερµοκρασίες 1400-

1450οC. Οι δοκιµές τους έδειξαν ισχυρή εξάρτηση του φαινοµένου από 

την θερµοκρασία. Οι υψηλές θερµοκρασίες, µέχρι και 1700οC στις 

πιλοτικές δοκιµές οδήγησαν σε αντικατάσταση των µαγνησιακών µε 

µαγνησιοχρωµ ιτικά πυρότουβλα (DB-26 / 26% CrOx) στη δοκιµή 3, τα 

οποία θεωρούνται πιο ανθεκτικά για τη συγκεκριµένη µεταλλουργική 

διεργασία [5.2]. Όµως και στην δοκιµή 3 παρατηρήθηκε σχετικά υψηλό 

ποσοστό µαγνησίου στην οξειδική φάση, λόγω εισχώρησης της σκωρίας 

στα κενά ανάµεσα στα χρωµοµαγνησιακά τούβλα και την διαλυτοποίηση 

της µαγνησιακής µάζας που είχε χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των 

κενών αυτών.  Για να αποφευχθεί το γεγονός αυτό τα κενά αυτά στις 

δοκιµές 4 και 5 καλύφθηκαν µε χρωµοµαγνησιακή µάζα.  
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5.2.3. ΤΥΠΟΙ (ΦΟΡΜΕΣ) AΠΟΨΥΞΗΣ 

 

Για την βραδεία απόψυξη του παραχθέντος τήγµατος αλουµ ινούχου 

τσιµέντου, η απόχυση γινόταν σε τύπους (φόρµες) διαστάσεων 50×50×50 

cm. Η χωρητικότητα της µ ιας φόρµας σε σκωρία υπολογίστηκε σε 325kg 

σκωρίας. Η απόψυξη διαρκούσε περίπου 24h, χρόνος ικανός για να 

οδηγήσει στον σχηµατισµό των απαιτούµενων κρυσταλλικών φάσεων.    
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5.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

5.3.1. ΦΟΡΤΙΟ Η/Κ 

 

Τα µεταλλικά φορτία της Η/Κ (σηµεία 1,2 πίνακας 5.1) καθώς και οι 

αντίστοιχες ποσότητες προσθηκών (3-8, πίν. 5.1) υπολογίσθηκαν µε 

βάση τα ισοζύγια µάζας της διεργασίας. 

 

Πίνακας 5.1: Ποσότητες πρώτων υλών στις πιλοτικές δοκιµές (σε kg) 

Α/Α Είδος προσθήκης 1 2 3 4 5 

1 Χυτοσίδηρος (~3% άνθρακα) 500 500 500 100 100 

2 Scrap Fe (αλυσίδες) 1,200 1,200 1,200 1500 900 

3 Μεταλλουργικό κωκ 100 20 100 50 - 

4 Γραφίτης 140 40 200 50 30 

5 Βωξίτης Παρνασσού 1,000 1350 1000 910 425 

6 Ασβέστης 700 750 700 490 - 

7 Σκωρία Η/Κ 350 300 300 230 75 

8 Σκωρία Ελλ.Χαλ. - - - - 400 

 

5.3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ XΥΤΗΡΙΟΥ 

 

 Πριν την έναρξη της κάθε δοκιµής προετοιµάστηκαν οι πρώτες ύλες των 

προσθηκών µε ξήρανση στον φούρνο της Α.Ε. Χαλύβων και ανάµ ιξη σε 

κατάλληλες αναλογίες. Ελήφθησαν δείγµατα των Α΄ υλών, στα οποία 

ακολούθησε χηµ ική ανάλυση στο εργαστήριο (πίνακας 5.2).  Επίσης είχε 

προηγηθεί χηµ ική ανάλυση του scrap σιδήρου και του χυτοσιδήρου, µε 

χρήση φασµατογράφου XRF (πίνακας 5.3). 
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Πίνακας 5.2: Χηµικές αναλύσεις Α! Υλών 

 Al2O3 CaO SiO2 FeOx MgO CrOx 

Βωξίτης Παρνασσού 59.19 3.17 3.42 20.59 0.23 0.35 

Ασβέστης 0.56 94.12 1.45 2.51 1.27 0.07 

Σκωρία Η/Κ 10.25 4.95 33.75 42.15 3.75 2.9 

Σκωρία Ελλ. Χαλ. 10.08 44.14 24.94 6.52 5.05 - 

Πίνακας 5.3: Αναλύσεις scrap και Χυτοσιδήρου 

∆είγµα C Si Mn P S Cr Ni Fe 

Scrap 0.31 0.232 1.76 <.002 .0046 .0297 0.0185 97.56 

Χυτοσίδηρος 3.41 1.94 0.743 0.153 0.132 .0448 0.487 92.33 

 

5.3.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ XΥΤΗΡΙΩΝ 

  

Η ψυχρή Η/Κ φορτώθηκε µε χυτοσίδηρο και scrap σιδήρου καθώς και 

κωκ από το αρχικό στάδιο της διεργασίας. Η µη χρήση γραφιτικής 

επένδυσης, όπως γινόταν στην εγκατάσταση του Εργαστηρίου 

Μεταλλογνωσίας, και προκειµένου να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη 

επιφάνεια αντίδρασης µεταξύ σκωρίας και αναγωγικού υλικού έκανε 

απαραίτητη τη χρησιµοποίηση κωκ και γραφίτη ως αναγωγικό µέσο. 

Εξάλλου ο άνθρακας που περιέχεται στο ρευστό µέταλλο παρουσιάζει τη 

µέγιστη δυνατή δραστικότητα και µειώνει σηµαντικά το σηµείο τήξης του 

σιδήρου (scrap). Το γεγονός αυτό οδήγησε και στην δηµ ιουργία τήγµατος 

µετάλλου από την αρχή του χυτηρίου. Η βασική επιδίωξη κατά την 

διάρκεια της δοκιµής ήταν η διατήρηση της σκωρίας σε λεπτόρρευστη 

µορφή για να διευκολυνθούν οι αντιδράσεις αναγωγής. 

Κατά την διάρκεια των δοκιµών υπήρχε συνεχής καταγραφή της 

θερµοκρασίας της Η/Κ, µε χρήση λάντζας µέτρησης της θερµοκρασίας 

και οπτικού πυροµέτρου. Στην δοκιµή 5 χρησιµοποιήθηκε µόνο 

πυρόµετρο. Μια τυπική καταγραφή της θερµοκρασίας παρουσιάζεται 
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στην εικόνα 5.1 (δοκιµή 1). Το θερµοκρασιακό εύρος όλων των δοκιµών 

παρουσιάζεται στον πίνακα 5.4. Οι µεγάλες διαφορές που 

παρατηρούνται ανάµεσα σε µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία, 

οφείλεται στον δύσκολο χειρισµό της Η/Κ, καθώς η µοναδική ρύθµ ιση 

που λάµβανε χώρα κατά την διάρκεια των δοκιµών, ήταν αυτή της 

παρεχόµενης ισχύος.       
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Εικόνα 5.1:Θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της 1ης δοκιµής 

 

Πίνακας 5.4: Θερµοκρασιακό εύρος δοκιµών (οC) 

 1 2 3 4 5 

Max 1785 1650 1700 1680 1680 

Min 1370 1507 1450 1410 1520 

Μέση 1585 1580 1606 1546 1590 

 

Σηµαντικό στοιχείο που αφορούσε την οικονοµ ικότητα της µεθόδου είναι 

η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια των δοκιµών, 
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η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα 5.5, σε σύγκριση µε την χρονική 

διάρκεια των δοκιµών.  

Η οξειδική και η µεταλλική φάση µεταφέρονταν στην περιοχή χύτευσης 

µε την βοήθεια κάδου (εικόνα 5.2). Η χύτευση της οξειδικής φάσης έγινε 

σε φόρµες (εικόνα 5.3) που κατασκευάσθηκαν για το λόγο αυτό. Μετά 

από παρέλευση 36 ωρών η θερµοκρασία της στερεοποιηµένης σκωρίας 

ήταν 60-70οC. Η χύτευση του µετάλλου έγινε σε άλλους τύπους. 

Συνολικά παρήχθησαν 4,500kg αλουµ ινούχου σκωρίας τα οποία 

µεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΤΙΤΑΝ στο Καµάρι για τους 

απαιτούµενους ελέγχους. 

 

Πίνακας 5.5: Κατανάλωση ενέργειας πιλοτικών δοκιµών 

∆οκιµή Ενέργεια (kWh) Χρόνος δοκιµής (h) 

1 - 9 

2 7770 8 

3 6810 7 

4 4980 8.5 

5 2550 6 

 

 

Εικόνα 5.2:Απόχυση στον κάδο µεταφοράς 
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Εικόνα 5.3:Χύτευση σε ειδικές φόρµες 
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5.4. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.4.1. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 1 

 

Στην δοκιµή 1 τέθηκε σαν στόχος η παραγωγή αλουµ ινούχου σκωρίας 

µε σύσταση 40%Al2O3, 40%CaO, 10%SiO2, 3%MgO, 5%FeOx, σε 

ποσότητα 500-1000kg. Οι υψηλές θερµοκρασίες του χυτηρίου 

επηρέασαν σηµαντικά την σύσταση του τελικού προϊόντος, αφού λόγω 

διαλυτοποίησης MgO από την επένδυση της Η/Κ, µε συνέπεια στη 

φθορά της επένδυσης και σε αύξηση της περιεκτικότητας του 

αλουµ ινούχου τσιµέντου σε MgO. Οι αναλύσεις των µεταλλικών 

δειγµάτων παρουσιάζονται στην εικόνα 5.6.  
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Εικόνα 5.4: Μεταβολή του ποσοστού των βασικών στοιχείων της µεταλλικής 

φάσης στην πρώτη πιλοτική δοκιµή 

 

Από την εικόνα 5.4 παρατηρούµε µ ια αύξηση του ποσοστού του Si στο 

µέταλλο, κατά την φάση αναγωγής της σκωρίας, κάτι που επιτυγχάνεται 

λόγω της αναγωγής του SiO2. Η αναγωγή του  SiO2 ευνοείται από την 

υψηλή θερµοκρασία της Η/Κ κατά το στάδιο αυτό (~1750οC). Η πτώση 

της περιεκτικότητας σε Si του µετάλλου που παρατηρείται έπειτα,  
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οφείλεται κατά ένα µέρος στην αραίωσή του, λόγω της αναγωγής των 

οξειδίων του σιδήρου που περιέχονται στον βωξίτη, καθώς και στην 

επανοξείδωσή του µε βάση την αντίδραση: 

[Si] + 2(FeO) ⇔ 2[Fe] + (SiO2) [5.1] 

Χαρακτηριστική είναι και η αύξηση της συγκέντρωσης του χρωµ ίου στο 

µέταλλο, λόγω της σχεδόν πλήρους αναγωγής του. Τα δείγµατα οξειδικής 

φάσης παρουσιάζονται στις  εικόνες 5.5, 5.6. 
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Εικόνα 5.5: Μεταβολή των ποσοστών Al2O3, CaO και SiO2 κατά την διάρκεια της 

πιλοτικής δοκιµής 

 

Από την εικόνα 5.5 φαίνεται µ ια σηµαντική µείωση της συγκέντρωσης 

του SiO2 από το 40% στο 10% λόγω αραίωσής µε τον βωξίτη και τον 

ασβέστη. Η επανοξείδωση του [Si] από το FeOx του βωξίτη προκαλεί την 

αύξηση της συγκέντρωσης του SiO2 από 10 σε 12,58% στο τέλος της 

δοκιµής. Το γεγονός αυτό είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τις αναλύσεις 

των µεταλλικών δειγµάτων. 

Όσον αφορά τα οξείδια Al2O3 και CaO, τα οποία είναι τα βασικά 

συστατικά των αλουµ ινούχων τσιµέντων, οι τιµές τους στο τελικό προϊόν 

(36,28% και 39,72%, αντίστοιχα) είναι εντός των προδιαγραφών του HAC 

(35-60% για το Al2O3 και 30-40% για το CaO). 
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Εικόνα 5.6: Μεταβολή των ποσοστών FeOx και MgO κατά την διάρκεια της 

πιλοτικής δοκιµής 

 

Τα οξείδια σιδήρου και χρωµ ίου έχουν αναχθεί σχεδόν πλήρως κατά το 

πρώτο στάδιο της δοκιµής (δείγµα 3, 2,64% FeOx και 0,26% CrOx), κάτι 

που ήταν αναµενόµενο αφού η θερµοκρασία διατηρήθηκε σε υψηλά 

επίπεδα (1500-1750οC) στο στάδιο αυτό. Στο δεύτερο στάδιο της 

δοκιµής, ο µεγάλος χρόνος παραµονής του τήγµατος στην Η/Κ (εξαιτίας 

του αργού ρυθµού προσθήκης), προώθησε την αναγωγή των οξειδίων του 

σιδήρου, αυξάνοντας παράλληλα και το ποσοστό του SiO2, για του 

λόγους που ανεφέρθησαν παραπάνω.    

Η µεγαλύτερη απόκλιση από την ανάλυση που στοχεύσαµε είναι στην 

συγκέντρωση του MgO στο τελικό προϊόν (10,50%), λόγω της φθοράς της 

πυρίµαχης επένδυσης του φούρνου από την σηµαντικά όξινη οξειδική 

φάση. Η φθορά επιταχύνθηκε σηµαντικά και από την υψηλή 

θερµοκρασία κατά την διάρκεια της δοκιµής. 

Στην εικόνα 5.7 παρουσιάζεται το ακτινογράφηµα του τελικού προϊόντος 

της 1ης δοκιµής, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο του ΤΙΤΑΝ 

Α.Ε. Οι κύριες φάσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν  ήταν η Q-phase, 

βρεδιγίτης (C2S) και ο περίκλαστος (MgO). ∆ευτερεύουσες φάσεις που 
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αναγνωρίστηκαν είναι η CA και η C3A,  η οποίες είναι οι κύριες φάσεις 

των αλουµ ινούχων τσιµέντων. Ο µ ικρός κρυσταλλικός χαρακτήρας των 

ασβεσταργιλικών φάσεων οφείλεται κυρίως στην  σύσταση του τελικού 

προϊόντος, και λιγότερο στην θερµοκρασία απόχυσης (Τ~1600οC), αφού 

π.χ. η CA κρυσταλλώνεται σε Τ=1602οC. 
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Εικόνα 5.7:Ακτινογράφηµα τελικού προϊόντος δοκιµής 1 

Q: Q-phase, C2S: bredigite-2CaO*SiO2, P: periclase- MgO, C3A:3CaO*Al2O3,  

CA: CaO*Al2O3) 

 

Η διερεύνηση της µορφολογίας µε SEM όψεων θραυσµένων τµηµάτων 

του τελικού δείγµατος της δοκιµής 1 (Εικόνα 5.8), έδειξε την παρουσία 

συστάδες επιµυκηνµένων κρυστάλλων της Q-phase µε χηµ ική ανάλυση 

CaO: 50.0%, Al2O3 : 34.0%, SiO2 :11.2% και MgO: 4.4%. Οι 

κρύσταλλοι της Q-phase στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται 

µ ικρότεροι σε σχέση µε αυτούς της εργαστηριακής δοκιµής 12. Η 

διαφορά αυτή αποδίδεται στον µεγαλύτερο ρυθµό ψύξης που 

παρατηρήθηκε στις πιλοτικές δοκιµές σε σχέση µε την εργαστηριακή 

δοκιµή (120-150 έναντι 60oC/h, αντίστοιχα).  
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Εικόνα 5.8 : Συστάδες κρυστάλλων Q-phase στο τελικό δείγµα της πιλοτικής 

δοκιµής 1 (Χ330) 

 

Τα ~900kg του παραχθέντος αλουµ ινούχου τσιµέντου µεταφέρθηκαν στο 

εργοστάσιο του TITAN στο Καµάρι προκειµένου να γίνει η άλεση του και 

ο έλεγχος των αντοχών του κατά ΕΝ196-1. Το δείγµα αλέστηκε σε 4 

διαφορετικές ειδικές επιφάνειες, cm2/g και τα αποτελέσµατα των 

αντοχών του φαίνονται στον πίνακα 5.6.  

 

Πίνακας 5.6: Αντοχή σε θλίψη (MPa) του προϊόντος της 1ης δοκιµής 

Blaine 1 ηµέρα 2 ηµέρες 7 ηµέρες 28 ηµέρες 

4050 0,0 0,0 31,5 54,6 

4300 0,0 0,0 34,4 55,3 

5300 0,0 4,7 47,5 59,6 

6800 2,0 5,0 50,2 52,1 

  

Από τον πίνακα 5.6 συµπεραίνεται ότι το προϊόν της 1ης δοκιµής 

παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στις 28 ηµέρες (59,6 ΜPa σε Blaine 

5300), η οποία είναι µεγαλύτερη από αυτή των κλασσικών τσιµέντων 

Portland.  
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5.4.2. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 2 

 

Στην δεύτερη δοκιµή προβλεπόταν η παραγωγή 2 προϊόντων σε 2 

στάδια: 

 1ο στάδιο: Παραγωγή πυρίµαχου αλουµ ινούχου τσιµέντου µε 

σύσταση 62,97% Al2O3, 29,23% CaO, 4,03% SiO2, 0,96% MgO, 

2,39% FeOx και 0,42% CrOx , σε ποσότητα 500-1000kg. 

 2o στάδιο:  Παραγωγή τσιµέντου Fondu µε σύσταση 36,68% Al2O3 , 

39,72% CaO, 10,08% SiO2, 1,94% MgO, 10,69% FeOx και 0,89% 

CrOx. 

Στην δοκιµή αυτή παρουσιάστηκαν προβλήµατα τήξης, µε αποτέλεσµα 

την προσκόλληση της οξειδικής φάσης στα τοιχώµατα. Για τον λόγο αυτό 

παρήχθησαν 3 προϊόντα (το τελικό 3 προέκυψε µετά από θραύση της 

προσκολληµένης οξειδικής φάσης µέσα στο φούρνο). Στην εικόνα 5.9 

παρουσιάζονται τα δείγµατα µετάλλου της δοκιµής. Τα δείγµατα 

οξειδικής φάσης αναλύθηκαν στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας (εικόνες 

5.10, 5.11). Τα τρία τελικά δείγµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.7. 
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Εικόνα 5.9: Μεταβολή του ποσοστού των βασικών στοιχείων της µεταλλικής 

φάσης κατά την πιλοτική δοκιµή 2 

Στην εικόνα 5.10 παρατηρούµε ένα υψηλό ποσοστό οξειδίου του 

µαγνησίου από το πρώτο στάδιο (0-280min) της δοκιµής (19,22%). Η 
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υψηλή αυτή τιµή εξηγείται θεωρώντας ότι το µαγνήσιο προέρχεται από 

την επένδυση του φούρνου (µαγνησιακή). Η διαλυτοποίηση του MgO 

στην οξειδική φάση είναι αποτέλεσµα της χαµηλής βασικότητας του 

µ ίγµατος: CaO/ Al2O3 = 0,465.  
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Εικόνα 5.10: Μεταβολή των ποσοστών Al2O3, CaO και MgO κατά την διάρκεια 

της 2ης πιλοτικής δοκιµής 
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Εικόνα 5.11: Μεταβολή των ποσοστών SiO2, FeOx  και CrOx κατά την διάρκεια 2ης 

της πιλοτικής δοκιµής 
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Πίνακας 5.7: Χηµικές αναλύσεις τελικών δειγµάτων οξειδικής φάσης   

 ΤΕΛΙΚΟ 1 ΤΕΛΙΚΟ 2 ΤΕΛΙΚΟ 3 

Χρόνος (min) 360 445 470 

Al2O3 40,39 23,81 28,42 

CaO 19,60 19,92 32,34 

SiO2 3,25 5,82 3,39 

CrOx 1,77 3,05 1,07 

MgO 21,08 14,46 19,05 

FeOx 3,75 28,19 7,54 

 

Η µείωση της συγκέντρωσης του CaO που παρατηρείται αρχικά 

οφείλεται στην προσθήκη µη οµογενούς µ ίγµατος Α’ υλών µε περίσσεια 

σε βωξίτη, λόγω µη ικανοποιητικής ανάµ ιξης. Η αύξηση του στη 

συνέχεια οφείλεται στην προσθήκη µ ίγµατος µε 4 µέρη ασβέστη και 1 

µέρος βωξίτη. Τα ίδια δεδοµένα εξηγούν και τη συµπεριφορά του Al2O3. 

Όσον αφορά το οξείδιο του σιδήρου, µειώνεται αρχικά, λόγω της 

αναγωγής του, κάτι που συµβαίνει και στη συνέχεια της δοκιµής. Τέλος 

το οξείδιο του πυριτίου µειώνεται, λόγω της αραίωσής του από τον βωξίτη 

και τον ασβέστη που προστίθονται. 

Η χύτευση του πρώτου τελικού προϊόντος (πυρίµαχο αλουµ ινούχο)  έγινε 

σε 2 φόρµες που κατασκευάσθηκαν για το λόγο αυτό. Μετά από 

παρέλευση 36 ωρών η θερµοκρασία της στερεοποιηµένης σκωρίας ήταν 

60-70οC. Κατά τη χύτευση του δεύτερου τελικού προϊόντος (Fondu), 

έφραξε η πόρτα αποµετάλλωσης µε αποτέλεσµα να γίνει χρήση 

αεροσυµπιεστή για την απόφραξή της. Τελικά η χύτευση του δεύτερου 

τελικού προϊόντος έγινε σε δύο φόρµες. Συνολικά  παρήχθησαν 600kg 

πυρίµαχου αλουµ ινούχου και 600 kg Fondu.    

Τo παραχθέν πυρίµαχο αλουµ ινούχο καθώς και το τσιµέντο Fondu 

µεταφέρθηκαν στο εργοστάσιο του TITAN Α.Ε. στο Καµάρι προκειµένου 

να γίνει η άλεση τους και ο έλεγχος των αντοχών τους. Μετά από τον 
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έλεγχό τους τα παραπάνω προϊόντα έδειξαν µηδενικές αντοχές 7 ηµερών, 

γεγονός το οποίο οφείλεται στο υψηλό ποσοστό τους σε MgO. 

5.4.3. ΠΙΛΟΤΙΚΗ  ∆ΟΚΙΜΗ 3 

 

Η τρίτη δοκιµή είχε ως στόχο την παραγωγή αλουµ ινούχου σκωρίας µε 

σύσταση 40% Al2O3, 45% CaO, 8.8% SiO2, 3% MgO, 3% FeOx, σε 

ποσότητα 500-1000kg. ∆εν παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την 

διάρκεια της δοκιµής, αφού η εξωτερική επένδυση είχε µετατραπεί σε 

χρωµοµαγνησιακή και η τήξη ήταν οµαλή. 

Από την εικόνα 5.12 παρατηρούµε µ ια αύξηση του ποσοστού του Si στο 

µέταλλο, κατά την φάση αναγωγής της σκωρίας (στάδιο 1), κάτι που 

επιτυγχάνεται λόγω της αναγωγής του SiO2. Η αναγωγή του  SiO2 

ευνοείται από την υψηλή θερµοκρασία της Η/Κ κατά το στάδιο αυτό 

(~1750οC). Η πτώση της περιεκτικότητας σε Si του µετάλλου που 

παρατηρείται έπειτα, κατά το 2ο στάδιο, οφείλεται κατά ένα µέρος στην 

αραίωσή του, λόγω της αναγωγής των οξειδίων του σιδήρου που 

περιέχονται στον βωξίτη, καθώς και στην επανοξείδωσή του. 
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Εικόνα 5.12:Μεταβολή του ποσοστού των βασικών στοιχείων της µεταλλικής 

φάσης στην πιλοτική δοκιµή 3 
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Χαρακτηριστική είναι και η αύξηση των ποσοστών  χρωµ ίου και νικελίου 

στο µέταλλο, λόγω της σχεδόν πλήρους αναγωγής των. Τα ποσοστά αυτά 

είναι παραπλήσια µε αυτά της πρώτης δοκιµής (Ni: 0.25-0.417%, Cr: 

1.2-1.12%, στις δοκιµές 3 και 1 αντίστοιχα). 

Στην εικόνα 5.13 παρατηρούµε την µεταβολή των κυριότερων 

συστατικών της οξειδικής φάσης κατά την διάρκεια της 3ης δοκιµής. Η 

συµπεριφορά των Al2O3 και CaO, είναι αυτή που αναµένεται, δηλαδή 

παρατηρείται µ ια σηµαντική αύξηση των συγκεντρώσεών τους κατά το 

δεύτερο στάδιο της δοκιµής. Η µ ικρή µείωση της συγκέντρωσης της 

αλούµ ινας ανάµεσα στο 5ο και στο 6ο σηµείο οφείλεται πιθανόν σε µη 

καλή οµογενοποίηση του µ ίγµατος βωξίτη ασβεστόλιθου. 
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Εικόνα 5.13: Μεταβολή των ποσοστών Al2O3, CaO, FeOx, MgO και SiO2 κατά την 

διάρκεια της πιλοτικής δοκιµής 

 

Το οξείδιο του πυριτίου µειώνεται κατά το δεύτερο στάδιο της δοκιµής 

λόγω της αραίωσης από το µ ίγµα βωξίτη-ασβεστόλιθου. Όσον αφορά στο 

οξείδιο του σιδήρου, µειώνεται στο πρώτο στάδιο, λόγω της αναγωγής 

του, αυξάνεται στη συνέχεια λόγω της προσθήκης του βωξίτη (5o σηµείο) 
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και κατά την διάρκεια του δεύτερου σταδίου ελαττώνεται λόγω της 

αναγωγής του FeOx που περιέχεται στον βωξίτη. 

Τέλος το οξείδιο του µαγνησίου παρουσιάζει υψηλή τιµή εξαρχής 

(16,29%-1ο σηµείο), η οποία δεν δικαιολογείται από την αναγωγή του 

οξειδίου του σιδήρου και από την παράλληλη µείωση όγκου της 

οξειδικής φάσης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η φθορά 

της επένδυσης ξεκίνησε κατά το πρώτο στάδιο της δοκιµής. Η οπτική 

παρατήρηση της Η/Κ µετά το πέρας της δοκιµής δεν έδειξε φθορά στην 

εξωτερική επένδυση (χρωµοµαγνησιακή), αλλά σηµαντική φθορά είχε το 

εσωτερικό µέρος της επένδυσης (µαγνησιακή). Για το λόγο αυτό η 

επένδυση της Η/Κ τροποποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου σε χρωµοµαγνησιακή 

για τις υπόλοιπες 2 δοκιµές.       

Τελικό προϊόν: Από την εικόνα 5.13 φαίνεται ότι κατά την φάση 2 

υπάρχει µ ια σηµαντική µείωση του SiO2 (οξειδίου του πυριτίου) από το 

40% στο 10% λόγω αραίωσης µε τον βωξίτη και τον ασβέστη. 

Όσον αφορά τα οξείδια Al2O3 και CaO, τα οποία είναι τα βασικά 

συστατικά των αλουµ ινούχων τσιµέντων, οι τιµές τους στο τελικό προϊόν 

(39,42% και 35,10%, αντίστοιχα) είναι εντός των προδιαγραφών (35-60% 

για το Al2O3 και 30-40% για το CaO). 

Τα οξείδια σιδήρου και χρωµ ίου έχουν αναχθεί σχεδόν πλήρως κατά το 

πρώτο στάδιο της δοκιµής (δείγµα 3, 1,26% FeOx και 0,22% CrOx), κάτι 

που ήταν αναµενόµενο αφού η θερµοκρασία διατηρήθηκε ψηλά (1500-

1750οC) στο στάδιο αυτό. Στο δεύτερο στάδιο της δοκιµής, ο µεγάλος 

χρόνος παραµονής του τήγµατος στην Η/Κ (εξαιτίας του αργού ρυθµού 

προσθήκης), προώθησε την αναγωγή των οξειδίων του σιδήρου, 

αυξάνοντας παράλληλα και το ποσοστό του SiO2, για του λόγους που 

ανεφέρθησαν παραπάνω.    

Η µεγαλύτερη απόκλιση από την αναµενόµενη σύσταση παρατηρήθηκε 

στην συγκέντρωση του MgO (12,62%) και οφείλεται στη φθοράς της 

µαγνησιακής επένδυσης του φούρνου. Στην υψηλή αυτή συγκέντρωση 

MgO αποδίδεται και η απουσία αντοχών από το τελικό δείγµα της 

δοκιµής αυτής. 
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5.4.4. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 4 

 

Στην τέταρτη δοκιµή προβλεπόταν η παραγωγή 2 προϊόντων σε 2 

στάδια: 

o 1o  στάδιο : Παραγωγή αλουµ ινούχου τσιµέντου Secar 50, µε 

σύσταση: 51% Al2O3, 37% CaO, 8,5% SiO2, 1,5% FeOx, 2% MgO, σε 

ποσότητα 500-1000 Kg. 

o 2ο στάδιο: Παραγωγή αλουµ ινούχου τσιµέντου Secar 70, µε 

σύσταση: 67% Al2O3, 25% CaO, 5% SiO2, 1% FeOx, 1% MgO. 

Το κύριο πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν η «υπερχείλιση» της 

οξειδικής φάσης, λόγω της µείωσης της χωρητικότητας του φούρνου 

(αλλαγή επένδυσης). Έτσι εγκαταλείφθηκε ο στόχος παραγωγής 

τσιµέντου Secar κατά το δεύτερο στάδιο, και τέθηκε στόχος σαν προϊόν 

του σταδίου αυτού να είναι τσιµέντο Fondu. 
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Εικόνα 5.14: Μεταβολή του ποσοστού των βασικών στοιχείων της µεταλλικής 

φάσης κατά τη διάρκεια της 4ης πιλοτικής δοκιµής 
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Από την εικόνα 5.14 παρατηρούµε  αύξηση της συγκέντρωσης του Cr  

στο µέταλλο κατά την τήξη του scrap καθώς και του αρχικού µέρους του 

1ου σταδίου, λόγω της σχεδόν πλήρους αναγωγής του. Η µείωση που 

παρατηρείται στο τέλος του 1ου σταδίου οφείλεται στην κατανάλωση Cr 

για την αναγωγή του σιδήρου σύµφωνα µε την αντίδραση:  

FeOx + Cr → CrOx + Fe 

Χαρακτηριστική είναι η συνεχής αύξηση του νικελίου στο µέταλλο λόγω 

της σχεδόν πλήρους αναγωγής του. Τέλος, η µείωση της συγκέντρωσης 

του C κατά την τήξη του scrap είναι η αναµενόµενη αφού καταναλώνεται 

για την αναγωγή του σιδήρου. Στη συνέχεια παρατηρήθηκε αύξηση της 

συγκέντρωσής του, στο αρχικό µέρος του πρώτου σταδίου, λόγω της 

προώθησης της διαλυτοποίησής του µετά την προσθήκη γραφίτη και 

κωκ, ενώ στην πορεία παρατηρείται µείωση του εξαιτίας της 

κατανάλωσής του για τις αντιδράσεις αναγωγής.    
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Εικόνα 5.15: Μεταβολή των ποσοστών Al2O3, CaO, FeOx, MgO και SiO2 κατά την 

διάρκεια της τέταρτης  πιλοτικής δοκιµής 

 

Στην εικόνα 5.15 παρατηρούµε αύξηση των συγκεντρώσεων των Al2O3 

και CaO, όπως και ήταν αναµενόµενο. Η πτώση του CaO που 
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παρατηρήθηκε στο Α’ στάδιο (σηµεία 2,3) οφειλόταν στην προσθήκη µη 

καλώς οµογενοποιηµένου µ ίγµατος Α’ υλών µε περίσσεια σε βωξίτη. Τα 

ίδια δεδοµένα εξηγούν και τη συµπεριφορά του Al2O3. 

Το οξείδιο του πυριτίου µειώθηκε κατά το πρώτο στάδιο της δοκιµής 

λόγω της αραίωσης από την προσθήκη του µ ίγµατος βωξίτη-

ασβεστόλιθου.  

Όσον αφορά στο οξείδιο του σιδήρου, µειώνθηκε αρχικά λόγω της 

αναγωγής του, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε λόγω της προσθήκης 

µ ίγµατος που περιείχε σηµαντική ποσότητα σε βωξίτη. Η µείωση που 

παρατηρήθηκε στο τέλος του πρώτου σταδίου οφειλόταν στην αναγωγή 

του FeOx που περιεχόταν στο βωξίτη. Η αύξηση που παρουσιάσθηκε στο 

δεύτερο στάδιο (σηµεία 4, 5, 6) οφειλόταν στην ύπαρξη βωξίτη στην 

προσθήκη.  

Η συγκέντρωση του οξειδίου του µαγνησίου αρχικά εξηγείται µε βάση τη 

σύσταση των πρώτων υλών. Η µείωσή του στη συνέχεια είναι 

αναµενόµενη και οφειλόταν στην αραίωση που υφίσταται λόγω των 

επόµενων προσθηκών.  

Τελικά προϊόντα: Το ποσοστό του SiO2 στο τελικό προϊόν 1 δεν είναι στα 

πλαίσια των προδιαγραφών των αλουµ ινούχων τσιµέντων. Η αυξηµένη 

περιεκτικότητα σε SiO2 οφειλόταν στην κακή αραίωση της σκωρίας από 

το µ ίγµα βωξίτη και ασβεστόλιθου κατά το πρώτο στάδιο της δοκιµής,  

αφού παρατηρήθηκε προσκόλληση του προστιθέµενου υλικού στα 

τοιχώµατα της Η/Κ. Αντίθετα η συγκέντρωσή του στο τελικό προϊόν 2 

είναι ικανοποιητική.  

Τα οξείδια Al2O3 και CaO, τα οποία είναι τα βασικά συστατικά των 

αλουµ ινούχων τσιµέντων, παρουσιάζουν τιµές στο τελικό προϊόν 2 

προδιαγραφών (44,26% και 30,20%, αντίστοιχα), ενώ στο τελικό προϊόν 

1 το ποσοστό CaO, είναι µ ικρότερο από αυτό των προδιαγραφών αφού 

δεν προστέθηκε όλη η αρχικά προγραµµατισµένη ποσότητα ασβέστη.  

Όσον αφορά στο οξείδιο MgO, η συγκέντρωσή του και στα δύο τελικά 

προϊόντα ξεπερνά τις προδιαγραφές (<1%), διότι η σύσταση της σκωρίας 

της ΛΑΡΚΟ (MgOinit=3,75%), καθώς και η επένδυση του φούρνου, δεν 

επιτρέπουν την επίτευξη µ ικρότερων συγκεντρώσεων. Όπως όµως έχει 
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φανεί από τις εργαστηριακές δοκιµές, τα συγκεκριµένα επίπεδα 

συγκεντρώσεων MgO (3-5%), δεν επηρεάζουν τις αντοχές του τελικού 

προϊόντος, (εργ.δοκ. 11-12).  

Η συγκέντρωση του οξειδίου του σιδήρου FeOx, βρίσκεται εντός των 

προδιαγραφών, αφού η αναγωγή του δεν ολοκληρώθηκε, αλλά 

προχώρησε µερικώς, όπως είχε προβλεφθεί κατά τον σχεδιασµό του 

χυτηρίου. 

Στα τελικά προϊόντα της πιλοτικής δοκιµής 4 πραγµατοποιήθηκε 

ανάλυση µε περίθλαση ακτίνων Χ (εικόνα 5.16). Η κύρια φάση που 

αναγνωρίστηκε στο προϊόν 1, είναι ο γκελενίτης C2AS. Η εµφάνιση του 

είναι δικαιολογηµένη λόγω της υψηλής συγκέντρωσης του SiO2 στο 

τελικό προϊόν 1, 14,26%. Η υψηλή συγκέντρωσης σε FeOx οδήγησε στον 

σχηµατισµό βουστίτη και σε συνδυασµό µε το MgO, αντιστοίχων 

πυριτικών αλάτων Mg, Fe [ringwoodite ferroan], ( Mg , Fe )2 Si O4.  
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Εικόνα 5.16: Ακτινόγραµµα του τελικού προϊόντος 1  της 4ης πιλοτικής δοκιµής 

(G: ghehlenite-C2AS, R: ringwoodite, ferroan- ( Mg , Fe )2 Si O4, W: wustite- 

FeO, C3A: 3*CaO*Al2O3) 

Στο ακτινόγραµµα του προϊόντος 2 (Εικόνα 5.17), η σηµαντικότερη φάση 

που αναγνωρίσθηκε είναι η C20A13M3S3 (Q phase), η οποία προβλέπεται 

από το διάγραµµα φάσεων CaO-Al2O3-SiO2, µε  ποσοστό MgO 5% [5.3]. 
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Στο ίδιο ακτινόγραµµα αναγνωρίστηκε ο βουστίτης (φαϋαλίτης), ο 

σχηµατισµός του οποίου οφείλεται στα εναποµείναντα οξείδια του 

σιδήρου (FeO: 14.03%) και το πυριτικό διασβέστιο (C2S). 
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Εικόνα 5.17: Ακτινόγραµµα του τελικού προϊόντος 2 της 4ης πιλοτικής δοκιµής  

(Q: Q-phase, C2S: 2CaO*SiO2, W: wustite- FeO, CA: CaO*Al2O3) 

 

Το πρώτο προϊόν της δοκιµής 4 δεν παρουσίασε µετρήσιµες αντοχές, ενώ 

το δεύτερο έδειξε σηµαντικές αντοχές 7 και 28 ηµερών, αλλά µηδενικές 

πρώιµες (πίνακας 5.18) 

 Πίνακας 5.8: Αντοχή σε θλίψη του 2ου προϊόντος της δοκιµής 4 

Blaine 1 ηµέρα 2 ηµέρες 7 ηµέρες 28 ηµέρες 

5150 0,0 0,0 46,5 68,0 

 

5.4.5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 5 

  

Η πέµπτη πιλοτική δοκιµή πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την  

διερεύνηση χρήσης σκωρίας της Ελληνικής Χαλυβουργίας σαν πηγή 
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CaO. Τα τελικά επίπεδα συγκεντρώσεως του SiO2 ήταν ελαφρώς 

µεγαλύτερα από τα αναµενόµενα (~17%). Επιπλέον δοκιµές απαιτούνται 

για τον πλήρη αξιολόγηση της χρήσης σκωρίας χαλυβοποίησης σαν 

υποκαταστάτης του ασβεστόλιθου, µε συνεπακόλουθα περιβαλλοντικά 

και οικονοµ ικά οφέλη. 

 

5.4.6. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ 

 

Ένα επιπρόσθετο οικονοµ ικό πλεονέκτηµα της διεργασίας παραγωγής 

HAC είναι η ανάκτηση του νικελίου από την σκωρία και τον βωξίτη, λόγω 

της οξειδωτικής φύσης της διεργασίας. Το νικέλιο στις σκωρίες Η/Κ 

βρίσκεται στην µορφή µεταλλικών κατακρατήσεων (FeNi)  ή χηµ ικά 

συνδεδεµένο (Ni2+). Σύµφωνα µε τα ισοζύγια µάζας των πιλοτικών 

δοκιµών, ή ανάκτηση του νικελίου κυµάνθηκε µεταξύ 75 και 90%. 
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5.5. AΠΟΤΙΜΗΣΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 

Η Η/Κ της «Α.Ε. Χαλύβων» έχει βασική επένδυση µαγνησιακών τούβλων 

τα οποία αντέχουν ικανοποιητικά σε περιβάλλον βασικών σκωριών που 

συνήθως χρησιµοποιούνται σε χυτήρια χυτοχάλυβα. Σε περιβάλλον µε 

µεγάλη περίσσεια Al2O3 αλλά και SiO2 και FeOx γίνεται προσβολή του 

MgO κυρίως από τα συστατικά Al2O3 ή/και SiO2. Οι υψηλές 

θερµοκρασίες που είχαµε διευκόλυναν ακόµα περισσότερο τη χηµ ική 

αυτή διάβρωση και έτσι η σκωρία γίνεται ο αποδέκτης του 

διαλυτοποιηθέντος MgO µε αποτέλεσµα την αύξηση της περιεκτικότητάς 

του σε αυτό, όπως είδαµε στις δοκιµές 1,2 και 3. 

Σε περιβάλλον των ρευστών σκωριών που σχηµατίζονται κατά την 

παραγωγή αλουµ ινούχων τσιµέντων καλύτερη ήταν η συµπεριφορά των 

µαγνησιοχρωµ ιτικών πυρότουβλων, µε δεδοµένο ότι ο χρωµ ίτης έχει 

αντιδράσει κατά την παραγωγή των τούβλων µε το MgO και δηµ ιουργεί 

ένα προστατευτικό κέλυφος χρωµοµαγνησιακού σπινέλιου που 

περιβάλλει τους κόκκους του MgO και τους προστατεύει από την 

προσβολή από το Al2O3 και το SiO2 της σκωρίας. Έτσι η αναµενόµενη 

διαλυτοποίηση του MgO και κατ’ επέκταση η συγκέντρωση του στη 

ρευστή σκωρία – Al τσιµέντο ήταν πολύ χαµηλότερη στις δοκιµές 4 και 5 

σε σύγκριση µε τις προηγούµενες δοκιµές. 

Η αναγωγή των οξειδίων του σιδήρου και του χρωµ ίου προχωρεί σε 

βαθµό ανάλογο µε  την ποσότητα κωκ που χρησιµοποιείται. Το νικέλιο 

της σκωρίας και του βωξίτη ανακτήθηκε σε ποσοστό 75% και άνω, αλλά 

το παραχθέν κράµα λόγω της αραίωσης από το µαντέµ ι και το scrap του 

αρχικού φορτίου, ήταν χαµηλής περιεκτικότητας σε Ni και Cr. 

Στα τελικά προϊόντα που παρουσίασαν αντοχές δεν παρατηρήθηκε το 

φαινόµενο της µετατροπής, λόγω της απουσίας της CA (κύρια φάση των 

of HAC) σύµφωνα µε την ορυκτολογική ανάλυση. Τα προϊόντα αυτά δεν 

παρουσίασαν επίσης πρώιµες αντοχές, αν και η Q-phase αναπτύσσει 

περίπου 30MPa στις πρώτες 24 ώρες ενυδάτωσης [5.4]. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του MgO, όσον αφορά το προϊόν της 
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δοκιµής 1, σε σχετικά µεγάλο ποσοστό ιδιαίτερα στο προϊόν της δοκιµής 

1 (10,5%). Το MgO σύµφωνα µε τους Monshi [5.5] και Ali [5.6] έχει 

αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη πρώιµων αντοχών και οδηγεί γενικά 

σε πτώση των µηχανικών αντοχών. Όσον αφορά το δεύτερο προϊόν της 

δοκιµής 4, η κρυστάλλωση που παρατηρήθηκε δεν ήταν η αναµενόµενη 

(µ ικρές σχετικά εντάσεις κορυφών), κάτι που οδήγησε και στην έλλειψη 

πρώιµων αντοχών. Η έλλειψη προθέρµανσής της Η/Κ δεν επέτρεψε την 

οµαλή και οµοιόµορφη τήξη του µ ίγµατος των πρώτων υλών, µε 

αποτέλεσµα την προαναφερθείσα χαµηλή κρυστάλλωση.  

Ένας επιπρόσθετος λόγος που οδήγησε στις χαµηλές αρχικές αντοχές 

ήταν οι µεγαλύτεροι ρυθµοί ψύξης που παρατηρήθηκαν στις πιλοτικές 

δοκιµές σε σχέση µε την εργαστηριακή δοκιµή 12, που έδωσε 

συγκριτικά τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

Σαν γενικό συµπέρασµα από όλες τις δοκιµές προκύπτει ότι επετεύχθη ο 

στόχος πιλοτικής παραγωγής νέου τύπου αλουµ ινούχου τσιµέντου µε 

χρήση σκωρίας Η/Κ ΛΑΡΚΟ, διασπορικού βωξίτη και ασβεστόλιθου. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί µ ια λύση στο πρόβληµα απόρριψης της σκωρίας, 

στην ήδη επιβαρηµένη περιοχή του Β.Ευβοϊκού, και αποδεικνύει ότι η 

διεργασία έχει εκτός από οικονοµ ικό και περιβαλλοντικό όφελος. 

Οι αντοχές του νέου προϊόντος είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τα 

τσιµέντα Portland, αλλά χαµηλότερες από τον κλασσικό τύπο των 

αλουµ ινούχων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Η/Κ δεν είναι το ιδανικό 

εργαλείο για την αναγωγική τήξη, λόγω της υψηλής κατανάλωσης 

ενέργειας. Οι πιλοτικές δοκιµές που οδήγησαν στην παραγωγή 

αλουµ ινούχου τσιµέντου διεξήχθησαν σ’ αυτήν την εγκατάσταση διότι δεν 

υπήρχε άλλη δυνατότητα στην Ελλάδα.   
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5.6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µελέτη της ενυδάτωσης των 

προϊόντων από τις πιλοτικές δοκιµές. Τα προϊόντα τα οποία επελέγησαν 

για την µελέτη ήταν αυτά που ανέπτυξαν αντοχές.  Σκοπός της µελέτης 

είναι µ ια πρώτη προσέγγιση του µηχανισµού ανάπτυξης αντοχών των 

προϊόντων. Με βάση τα αποτελέσµατα η ανάπτυξη αντοχών στα τελικά 

προϊόντα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενυδάτωση της φάσης Q. 
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6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ενυδάτωση είναι η αντίδραση του τσιµέντου µε το νερό. Στην 

περίπτωση των αλουµ ινούχων τσιµέντων αυτή η αντίδραση προχωρά µε 

διαφορετικό τρόπο από ότι στα κοινά τσιµέντα Portland. 

Στα τσιµέντα Portland η ενυδάτωση είναι µ ια σχετικά αργή διαδικασία. 

Ανάλογα µε τον τύπο του τσιµέντου, την τάξη µεγέθους των αντοχών και 

τις συνθήκες της διεργασίας  µόνο το 60-80% του τσιµέντου αντιδρά 

µετά από 28 ηµέρες  και στη συνέχεια η αντίδραση συνεχίζεται αργά 

αλλά σταθερά. 

Κατά την ανάµ ιξη αλουµ ινούχου τσιµέντου µε νερό, τα ασβεσταργιλικά 

συστατικά διαλύονται µέσα σε λίγα λεπτά. Κατά τη διεργασία εκλύεται 

µ ικρό ποσό θερµότητας. Ακολουθεί µ ια περίοδος στασιµότητας 2-3 ωρών 

η οποία καλείται λανθάνουσα περίοδος. Κατά τη διάρκεια των επόµενων 

24 ωρών σχεδόν όλο το νερό αντιδρά µε το τσιµέντο και ταυτόχρονα 

παράγεται ένα  µεγάλο ποσό θερµότητας  σε µ ικρό  χρονικό διάστηµα 

[6.1]. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κύριες φάσεις των βιοµηχανικών 

αλουµ ινούχων τσιµέντων είναι οι CA,  CA2 ,C12 A7 , ανάλογα µε την 

αναλογία C/A. Κατά την ενυδάτωση των αλουµ ινούχων τσιµέντων, οι 

φάσεις που αρχικά εµφανίζονται είναι οι CAH10 , C2AH8 , C3AH6 , C2 

AH10  και  η AΗ3 (γκιµπσίτης)1. Ο σχηµατισµός των φάσεων αυτών 

εξαρτάται ισχυρά από τη θερµοκρασία ως εξής [6.2]: 

 

Για  T<24ο C 

C12A7 / CA/ CA2 + H  → CAH10  (µετασταθές εξαγωνικό πρίσµα) + 

ΑΗx (gel) 

Για  24ο C<T<35ο C 

C12A7 / CA/ CA2 + H  → C2AΗ8  (µετασταθές εξαγωνικό έλασµα) 

+ΑΗx + AH3  

                                       
1 H = H2O 
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Για  T>35ο C 

     C12A7 / CA/ CA2 + H  → C3AΗ6  (σταθερό τραπέζιο)  + AH3 

 

Η φάση CAH10  είναι η κύρια ενυδατωµένη φάση που εµφανίζεται κάτω 

από τους 24ο C. Σε θερµοκρασίες µεταξύ 24-35 ο C  οι φάσεις C2AΗ8  και 

AH3 σχηµατίζονται ταυτόχρονα. Σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 35 ο C  

οι φάσεις C3AΗ6 και AH3  σχηµατίζονται άµεσα. Οι φάσεις CAH10  και 

C2AΗ8 είναι µετασταθείς και µε την πάροδο του χρόνου  

µετασχηµατίζονται στην θερµοδυναµ ικά σταθερή ενυδατωµένη φάση 

C3AΗ6 . 

Στην ενυδάτωση της CA οφείλεται η γρήγορη ανάπτυξη υψηλών αντοχών. 

Ωστόσο η ενυδάτωση των αλουµ ινούχων τσιµέντων έχει χαρακτηριστεί 

προβληµατική, διότι µε την πάροδο του χρόνου παρατηρείται σταδιακή 

πτώση των αντοχών τους σε θλίψη. Η πτώση των αντοχών οφείλεται σε 

κάποιες χηµ ικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα και το φαινόµενο 

αυτό ονοµάζεται µετατροπή. Η µετατροπή ερµηνεύεται ως ο 

µετασχηµατισµός των µετασταθών φάσεων CAH10  και C2AΗ8, οι οποίες  

σχηµατίζονται αρχικά κατά την ενυδάτωση ,  στην φάση C3AΗ6 (µαζί µε 

περισσότερο γυψίτη). Η χηµ ική διαδικασία της µετατροπής  

περιγράφεται από τις παρακάτω αντιδράσεις : 

 

3CAH10 → C3 AΗ6 +2 AH3 +18Η 

 

3C2AΗ8 →2 C3 AΗ6  + AH3 +9 H 
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6.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η µελέτη του µηχανισµού ενυδάτωσης πραγµατοποιήθηκε  στα τελικά 

προϊόντα των πιλοτικών δοκιµών 1 και της πιλοτικής δοκιµής 4 (το 2ο 

προϊόν). Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αλεσµένα στις ειδικές 

επιφάνειες που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1. Στην πιλοτική δοκιµή 1 

επιλέχθηκε η λεπτότητα στην οποία παρουσιάστηκαν οι υψηλότερες 

αντοχές (βλέπε πίνακα 6 κεφαλαίου 5). 

 

Πίνακας 6.1:Λεπτότητα άλεσης  δειγµάτων µελέτης ενυδάτωσης 

∆είγµα Blaine (cm2/gr) 

Πιλοτική δοκιµή 1 5300 

Πιλοτική δοκιµή 4 (β) 5150 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη της ενυδάτωσης έχει 

παρουσιαστεί από του Kapralic et al [6.3]. Στη συνέχεια ακολούθησε η 

ενυδάτωση των δειγµάτων σε αιώρηµα µε αναλογία 5gr δείγµατος προς 

50 ml υπερκαθαρού νερού. Η διάρκεια της ενυδάτωσης ήταν 2, 6,18 

ώρες, 1, 3, 7 και 28 ηµέρες. 

Μετά το πέρας των προκαθορισµένων χρονικών διαστηµάτων, η 

ενυδάτωση των αιωρηµάτων διεκόπη απότοµα µέσω συνεχών εκπλύσεων 

µε ακετόνη  και στη συνέχεια τα δείγµατα ξηράθηκαν σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε  µελέτη της ορυκτολογικής 

σύστασης των ενυδατωµένων δειγµάτων µε περίθλαση ακτίνων Χ. 
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6.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.3.1. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 1 

 

Στην εικόνα 6.1 απεικονίζονται τα ακτινογράµµατα του ενυδατωµένου 

προïόντος της πιλοτικής δοκιµής 1, για τα δείγµατα τα οποία και 

µελετήθηκαν. Η ταυτοποίηση των φάσεων για τους διάφορους χρόνους 

ενυδάτωσης βασίστηκε στη σύγκριση των γωνιών 2θ και των σχετικών 

εντάσεων µε τις καρτέλες γνωστών φάσεων. 

Αναλυτικά, για χρόνο ενυδάτωσης: 

 

 2 ώρες: Οι κύριες φάσεις είναι η φάση Q και το περίκλαστο 

(MgO). Η µόνη ενυδατωµένη φάση που παρατηρείται είναι η 

CAH8.5 (τουνισίτης). 

 6 ώρες: Κύρια φάση είναι η φάση Q. Το περίκλαστο παραµένει, 

ενώ εµφανίζεται η ενυδατωµένη φάση CS2H2 (οκενίτης). 

 18 ώρες: Κύρια φάση είναι η Q. Οι φάσεις MgO και CS2H2 

παραµένουν, ενώ εµφανίζονται και οι ενυδατωµένες CAH10 και 

Hss. 

 1 ηµέρα: Οι φάσεις Q, MgO, CS2H2, CAH10 και Hss παραµένουν, 

ενώ εµφανίζεται η ενυδατωµένη φάση C2AH8.  

 3 ηµέρες: Κύρια φάση είναι η CS2H2. Οι φάσεις CAH10, HSS και 

MgO παραµένουν. Παράλληλα εµφανίζονται οι φάσεις AH3, C3AHX 

µε 8<x<12 και η C4A3H3. 

 7 ηµέρες: Η κύρια φάση είναι η CAH10. Οι φάσεις C3AHX και Hss 

παραµένουν, το MgO υπάρχει σε ίχνη, ενώ εµφανίζεται η φάση 

C2ASH8 (ένυδρος γκελενίτης). 

 28 ηµέρες: Κύρια φάση είναι η φάση CSH. Οι φάσεις CAH10, 

C3AHX, C2ASH8 και ΑΗ3 παραµένουν, ενώ επανεµφανίζεται η 

CAH8.5. 
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Εικόνα 6.1: Ακτινογράµµατα προϊόντων ενυδάτωσης για το τελικό δείγµα της 

πιλοτικής δοκιµής 1 

 

Η σύγκριση των φάσεων που ανιχνεύθηκαν µε τις αντίστοιχες αντοχές 

που ανέπτυξε το δείγµα παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2.  
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Πίνακας 6.2: Αντοχή σε θλίψη στο προϊόν της πιλοτικής δοκιµής 1 σε σύγκριση µε 

τις φάσεις που αναγνωρίστηκαν µε περίθλαση ακτινών Χ 

Ηµέρα Αντοχή (MPa) Φάσεις ενυδάτωσης 

1 0,0 Q+CS2H2 + Hss + C2AH8  +CAH10 +MgO 

3 4,7 CS2H2+CAH10+Hss+AH3 +C3AHx +MgO + C4A3H3 

7 47,5 CAH10+ C3AHx +AH3+Hss+MgO+ C2ASH8 

28 59,6 CAH8.5+CAH10+ C3AHx +C2ASH8 +AH3 +CSH 

 

 

Η πορεία της ενυδάτωσης του προϊόντος της εργαστηριακής δοκιµής 

εξηγεί την ανάπτυξη των αντοχών του δείγµατος, αφού η σχετικά αργή 

ενυδάτωση της φάσης Q, οδηγεί σε χαµηλή ανάπτυξη αντοχών στις 

πρώτες ηµέρες της ενυδάτωσης. Ο ρόλος της ενυδάτωσης της Q φαίνεται 

στις 7 και 28 ηµέρες, όπου και αναπτύσσονται σηµαντικές αντοχές στο 

προϊόν. Μια δεύτερη σηµαντική παρατήρηση είναι η απουσία της 

φάσεως C3AH6, η οποία και σχηµατίζεται στην περίπτωση του 

φαινοµένου της µετατροπής που συνεπάγεται και πτώση των αντοχών του 

τσιµέντου. Τέλος, η ύπαρξη MgO µέχρι και τις 7 ηµέρες είναι 

αναµενόµενη, αφού η ενυδάτωσή του είναι πολύ χρονοβόρα. Η 

παρουσία του επίσης καθυστερεί την ανάπτυξη των αντοχών όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 6.2, σηµείο που έχει ήδη αναφερθεί στην 

παράγραφο 5 του κεφαλαίου 5.    

 

6.3.2. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 4 (2Ο ΠΡΟΪΟΝ) 

 

Στην εικόνα 6.2 παρουσιάζονται τα ακτινογράµµατα των ενυδατωµένων 

προϊόντων του 2ου τελικού δείγµατος της πιλοτικής δοκιµής 4, για τους 

διάφορους χρόνους ενυδάτωσης.  
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Εικόνα 6.2: Ακτινογράµµατα προϊόντων ενυδάτωσης για το 2ο τελικό δείγµα της 

πιλοτικής δοκιµής 4 

 

Από την ανάλυση των ακτινογραµµάτων προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσµατα για του διάφορους χρόνους ενυδάτωσης: 
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 2 ώρες: Η κύρια φάση είναι η φάση Q και παρουσιάζεται η µη 

ενυδατωµένη φάση C2AS. Οι ενυδατωµένες φάσεις που 

παρατηρούνται είναι οι CAH8.5 (τουνισίτης) και CAH10. 

 6 ώρες: Κύρια φάση είναι η φάση Q. Οι C2AS, CAH8.5 και CAH10 

παραµένουν, ενώ εµφανίζονται οι ενυδατωµένες φάσεις C3AHX 

(8<x<12) και C2AH6. 

 18 ώρες: Κύρια φάση είναι η Q. Οι φάσεις CAH8.5, C2AS και 

CAH10  παραµένουν, ενώ εµφανίζεται η ενυδατωµένη C2AH8. 

 1 ηµέρα: Οι φάσεις Q και CAH10  παραµένουν, ενώ εµφανίζονται 

οι ενυδατωµένες φάσεις C4A3H3, AH3, HSS, CS2H2 και C3AHX.  

 3 ηµέρες: Κύρια φάση είναι η C2AH8. Οι φάσεις AH3, C3AHX µε 

8<x<12, CS2H2 και η C4A3H3 παραµένουν. Παράλληλα 

επανεµφανίζεται η φάση CAH8.5  και παρατηρούνται ίχνη των 

φάσεων CAH10, Q και MH. 

 7 ηµέρες: Η κύρια φάση είναι η C4Α3Η3. H φάση ΑΗ3 παραµένει, 

ενώ εµφανίζονται οι φάσεις C2ASH8 (ένυδρος γκελενίτης) και Hss. 

 28 ηµέρες: Κύρια φάση είναι η C2ASH8. ∆ευτερεύουσες φάσεις 

είναι οι  CAH8.5 και Ηss.  

 

Στον πίνακα 6.3 αντιπαρατίθενται αντοχές που ανέπτυξε το 2ο προϊόν της 

πιλοτικής δοκιµής 4 µε τις αντίστοιχες φάσεις που αναγνωρίστηκαν από 

την µελέτη των ενυδατωµένων προϊόντων. Όπως και στο προϊόν της 

δοκιµής 1 η ενυδάτωση της Q είναι αργή, µε συνέπεια την εµφάνιση µη 

µετρήσιµων αντοχών σε 1 και 3 ηµέρες ενυδάτωσης. Στην περίπτωση 

αυτή η αργή ενυδάτωση της Q οφείλεται στην στον χαµηλό βαθµό 

κρυστάλλωσης που παρατηρήθηκε στο τελικό προϊόν. Η σηµαντικότερη  

διαφορά των δύο προϊόντων είναι η παρουσία της φάσης C4A3H3 [6.4] σε 

1,3 και 7 ηµέρες στη δοκιµή 4. Η ύπαρξη της φάσης  C4A3H3 οφείλεται 

στην ενυδάτωση της φάσης 3(CA)*C [6.2], η οποία δεν έχει αναγνωριστεί 

στο ακτινόγραµµα του προϊόντος της δοκιµής αυτής (κεφάλαιο 5, εικόνα 

17), εφόσον δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα για τις πλεγµατικές 

σταθερές της. Οι µεγαλύτερες τελικές αντοχές του προϊόντος σε σύγκριση 

µε την δοκιµή 1 (68,0 έναντι 59,6MPa), οφείλονται πιθανόν στην 

 134



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ 

παρουσία του ένυδρου γκελενίτη ως κύρια φάση στις 28 ηµέρες, ο 

οποίος και ενισχύει τις αντοχές των αλουµ ινούχων τσιµέντων σε βάθος 

χρόνου [6.1].  

 

Πίνακας 6.3: Αντοχή σε θλίψη στο 2ο  προϊόν της πιλοτικής δοκιµής 4 σε σύγκριση 

µε τις φάσεις που αναγνωρίστηκαν µε περίθλαση ακτινών Χ. 

Ηµέρα Αντοχή (MPa) Φάσεις ενυδάτωσης 

1 0,0 C4A3H3+Q+AH3+Hss + CS2H2 +CAH10+C3AHx 

3 0,0 
C2AH8+C3AHx+CS2H2 +AH3 +C4A3H3+CAH8.5 

+ ίχνη(CAH10+Q+MH) 

7 46,5 C4A3H3 +AH3 +Hss +C2ASH8 +ίχνη Q 

28 68,0 C2ASH8 +Hss + CAH8.5 
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Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της διεργασίας παραγωγής 

αλουµ ινούχου τσιµέντου (Al2O3 >35%) χρησιµοποιώντας σκωρία Η/Κ 

ΛΑΡΚΟ, συνεισφέροντας έτσι στην γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισης 

των περιβαλλοντικών προβληµάτων που προκύπτουν από την ετήσια 

παραγωγή ~2εκ.τόννων σκωρίας Η/Κ.  Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται 

τα συνολικά συµπεράσµατα της παραπάνω µελέτης. 
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7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εργασία αυτή εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η µέθοδος της 

αναγωγικής τήξης µε σκωρία Η/Κ για την παραγωγή αλουµ ινούχου 

τσιµέντου. Παρόµοια µελέτη δεν έχει παρουσιαστεί έως σήµερα στη 

διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.  

Στην παραπάνω διεργασία µελετήθηκε σε θεωρητική, πειραµατική και 

πιλοτική κλίµακα η διεργασία αναγωγικής τήξης κατάλληλων µ ιγµάτων 

αποτελουµένων από σκωρία Η/Κ ΛΑΡΚΟ, εγχώριους βωξίτες 

διασπορικού τύπου και ασβεστόλιθους αποκαλύψεων (παραπροϊόντα της 

εξόρυξης του λατερίτη) ή από ασβεστόλιθους από επιφανειακές 

εκµεταλλεύσεις της ΛΑΡΚΟ, µε προσθήκες εγχώριων στερεών 

αναγωγικών, µεταλλουργικού κωκ και µε κατανάλωση ενέργειας.  

Τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα ανά τµήµα της 

συνολικής  µελέτης (Θερµοδυναµ ικοί υπολογισµοί – Εργαστηριακή 

µελέτη – Πιλοτικές δοκιµές - Μελέτη Ενυδάτωσης). Στο τέλος ακολουθεί 

το προτεινόµενο µεταλλουργικό µοντέλο της διεργασίας, όπως προκύπτει 

από τα αποτελέσµατα της διατριβής. 
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7.2. ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Οι θερµοδυναµ ικοί υπολογισµοί που πραγµατοποιήθηκαν την βοήθεια 

του θερµοδυναµ ικού προγράµµατος Chemsage®, αφού προηγήθηκε 

κατασκευή της βάσης δεδοµένων που περιλαµβάνει όλους τους πιθανούς 

συνδυασµούς ενώσεων-φάσεων του συστήµατος. Τα συστατικά 

χωρίστηκαν σε 4 φάσεις: αέρια, φάση σκωρίας, µεταλλική φάση και 

συµπυκνωµένες φάσεις. Οι παραπάνω φάσεις περιγράφησαν µε 

θερµοδυναµ ικά µοντέλα που αποτιµούσαν καλύτερα την συµπεριφορά 

της κάθε φάσης.  

Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι η αναγωγή των οξειδίων του σιδήρου και του 

χρωµ ίου είναι σχεδόν ποσοτικές, και η δυσκολότερη των αναγωγών είναι 

αυτή του οξειδίου του πυριτίου. Αυτή η αναγωγή είναι και η πιο 

σηµαντική, αφού το ποσοστό του SiO2 στη σκωρία είναι υψηλό (~35%). 

Μεγαλύτερη απορρόφηση της σκωρίας Η/Κ στο αλουµ ινούχο τσιµέντο 

θα προκύψει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερου βαθµού αναγωγής του SiO2. Η 

θερµοδυναµ ική µελέτη έδειξε ότι η αντίδραση: 

 

SiO2 + C = Si + CO2               (6.1) 

 

προχωρεί σε µεγαλύτερο βαθµό κατά κύριο λόγο µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας. Άλλοι παράγοντες που προωθούν την 6.1 είναι η αύξηση 

του λόγου µετάλλου/σκωρίας (Υ), η αύξηση της αρχικής περιεκτικότητας 

σε SiO2 του µ ίγµατος των Α΄ υλών, καθώς και η µείωση της βασικότητας, 

Β=(CaO+MgO+FeO)/(SiO2+Al2O3).  

Ένα επίσης σηµαντικό αποτέλεσµα των θερµοδυναµ ικών υπολογισµών 

ήταν ο προσδιορισµός των συνθηκών σχηµατισµού SiC, ανεπιθύµητου 

προϊόντος της αναγωγής του SiO2. Ο σχηµατισµός του SiC γινόταν 

µηδενικός όταν Υ>0.25. 

Το µειονέκτηµα των θερµοδυναµ ικών υπολογισµών ήταν ότι τα 

αποτελέσµατα αφορούσαν στην κατάσταση ισορροπίας (ελαχιστοποίηση 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs), χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν κινητικοί 
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παράγοντες των αντιδράσεων. Αυτό φαίνεται και στην σύγκριση 

θερµοδυναµ ικών υπολογισµών και αποτελεσµάτων των δοκιµών, αφού 

συγκρίσιµες τιµές προκύπτουν µετά από παραµονή του τήγµατος σε 

σηµαντικά υψηλές θερµοκρασίες (1800οC). Οι αποκλίσεις που 

παρατηρήθηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν µ ικρές και εντοπίζονταν στα 

«εύκολα» αναγόµενα οξείδια FeO, Fe2O3 και Cr2O3.   
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7.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

7.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Οι εργαστηριακές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σε κάµ ινο τύπου 

TAMMANN, αφορούσαν στον προσδιορισµό της βέλτιστης σύνθεσης των 

Α΄ υλών, καθώς και των απαιτούµενων συνθηκών για την παραγωγή 

αλουµ ινούχου τσιµέντου µε την µεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση 

σκωρίας. Η χρήση της σκωρίας µε βάση τη χηµ ική της σύσταση 

περιοριζόταν από τις υψηλές συγκεντρώσεις σε SiO2 και MgO, (~35 και 

4%, αντίστοιχα) συγκριτικά µε τις προδιαγραφές των αλουµ ινούχων 

τσιµέντων (max. 9 και 1%, αντίστοιχα). Οι δυνατοί τρόποι επίτευξης των 

προδιαγραφών για τα δύο παραπάνω συστατικά, ήταν: 

 Το οξείδιο του πυριτίου µπορούσε να µειωθεί είτε µέσω αναγωγής του 

από τον διαλελυµένο άνθρακα στο µέταλλο, είτε µέσω της αραίωσής του 

µε ασβεστόλιθο χαµηλής περιεκτικότητας σε SiO2 (λευκός ασβ/θος). 

 Για το MgO η εντός των προδιαγραφών ελάττωση του είναι δυνατή 

µόνο µέσω αραίωσης του µε ασβεστόλιθο χαµηλής περιεκτικότητας σε 

MgO (ΜΕΙ-αποκαλύψεως από τις εξορύξεις της ΛΑΡΚΟ). 

Η αναγωγή του SiO2 απορρίφθηκε σαν µέσο µείωσης του στο µ ίγµα, 

αφού οι εργαστηριακές δοκιµές έδειξαν ότι πρόκειται για ενεργειακά 

υψηλών απαιτήσεων και µεγάλης χρονικής διάρκειας αντίδραση, γεγονός 

που επιβεβαιώθηκε και µε την κινητική µελέτη που ακολούθησε.  

Έτσι οι δύο αντικρουόµενες δυνατότητες (µείωση SiO2 µέσω χρήσης 

λευκού ασβεστόλιθου, που οδηγούσε σε αύξηση του MgO και το 

αντίστροφο µε χρήση ασβεστόλιθου ΜΕΙ), µελετήθηκαν µε σειρά 

εργαστηριακών δοκιµών. Από τις 12 δοκιµές, 4 ήταν εντός της περιοχής 

των αλουµ ινούχων τσιµέντων, ενώ οι υπόλοιπες παρουσίαζαν µ ικρές 

αποκλίσεις, κυρίως όσον αφορά την σύσταση σε SiO2. Οι δοκιµές αυτές, 

µε βάση το είδος του ασβεστόλιθου χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Στην 

περίπτωση χρήσης λευκού ασβεστόλιθου, η αξιοποίηση της σκωρίας 
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είναι µεγαλύτερη (16 και 12% έναντι 8 και 6% στην περίπτωση 

ασβεστόλιθου ΜΕΙ). Η αναλόγια των Α΄ υλών στην πρώτη περίπτωση ήταν 

38-44% βωξίτης, 44-46% λευκός ασβεστόλιθο και 12-16% σκωρία Η/Κ.  

Εκτός όµως από την επίτευξη της κατάλληλης χηµ ικής συστάσεως του 

τελικού προϊόντος, καθοριστικός παράγοντας στην ποιότητα του είναι η 

ορυκτολογική του σύσταση. Μετά από τις δοκιµές, βρέθηκε ότι ο ρυθµός 

ψύξης πρέπει να είναι ≤60οC/h, έτσι ώστε να κρυσταλλωθούν οι 

απαιτούµενες φάσεις. Το εκτός προδιαγραφών ποσοστό MgO στις 

δοκιµές µεγαλύτερης αξιοποίησης της σκωρίας, οδηγεί στην 

κρυστάλλωση ως κύριας φάσης της Q (C20A13M3S3). Η φάση αυτή έχει 

παρόµοια ενυδάτωση µε την CA (κύρια φάση τυπικών αλουµ ινούχων 

τσιµέντων) και αναπτύσσει σηµαντικές πρώιµες αντοχές όπως έδειξε η 

βιβλιογραφική µελέτη. Τα τελικά προϊόντα των δοκιµών 11 και 12 που 

είχαν ως κύρια φάση την Q ανέπτυξαν σηµαντικές αντοχές. Ειδικά στη 

δοκιµή 12 το δείγµα είχε αντοχές παραπλήσιες µε αυτές των τυπικών 

αλουµ ινούχων τσιµέντων. 

     

7.3.2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 

 

Η κινητική µελέτη είχε σκοπό τον προσδιορισµό των κινητικών σταθερών 

και των ενεργειών ενεργοποίησης των αντιδράσεων αναγωγής των οξειδίων 

του σιδήρου, του χρωµ ίου και του πυριτίου από κορεσµένο σε άνθρακα 

λουτρό σιδήρου και στερεό άνθρακα. Με βάση την µελέτη κατέστη 

δυνατός ο προσδιορισµός των απαιτούµενων χρόνων για την επίτευξη των 

επιθυµητών ποσοστών των παραπάνω οξειδίων στο τελικό προϊόν.   

Η ταχύτητα αναγωγής των οξειδίων του σιδήρου αυξάνει µέσω της 

αύξησης της θερµοκρασίας, την παρουσία µεταλλικού φορτίο και είναι 

µεγαλύτερη σε υψηλές περιεκτικότητες οξειδίων του σιδήρου στη σκωρία. 

Η σύγκριση των εργαστηριακών ρυθµών µε τους υπολογισµένους για 

κάθε ρυθµ ιστικό βήµα έδειξε η αναγωγή έχει µ ικτό έλεγχο από την 

µεταφορά µάζας του FeO στη σκωρία και από την αντίδραση αερίου-

µετάλλου. Η επιτάχυνση της αναγωγής, µε βάση τα αποτελέσµατα, 
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επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ανάδευση της σκωρίας, καθώς και µε 

αύξηση της επιφάνειας αντίδρασης µετάλλου µε σκωρία, αφού έτσι θα 

επιταχυνθούν σηµαντικά και τα δύο ρυθµορυθµ ιστικά βήµατα. Η 

ενέργεια ενεργοποίησης που προσδιορίστηκε για FeO>5% ήταν 

130.5kJ/mole, ενώ για FeO<5%  136.7kJ/mole. Οι δύο παραπάνω 

τιµές υποδεικνύουν ότι τα ρυθµ ιστικά βήµατα της αντίδρασης δεν 

αλλάζουν κατά την µείωση του FeO λόγω αναγωγής. 

Η µελέτη της κινητικής της αναγωγής της αντιδράσεως του οξειδίου του 

χρωµ ίου, έδειξε ότι η ταχύτητα είναι µεγαλύτερη για υψηλά ποσοστά 

FeO στη σκωρία καθώς και σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Η ενέργεια 

ενεργοποίησης υπολογίστηκε ίση µε 177.3kJ/mol, τιµή που υποδηλώνει 

ότι το ρυθµ ιστικό βήµα της αντίδρασης είναι η µεταφορά µάζας του 

οξειδίου του χρωµ ίου στην φάση της σκωρίας. 

Όσον αφορά την αναγωγή του οξειδίου του πυριτίου, αυτή κατέστη 

δυνατή για θερµοκρασίες >1700οC. Για την επίτευξη σηµαντικής 

αναγωγής SiO2 απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα σε τέτοιο επίπεδο 

θερµοκρασίας, που καθιστά ως πιο πρόσφορο τρόπο µείωσης του την 

αραίωσή της σκωρίας µε βωξίτη και ασβεστόλιθο. 
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7.4. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

Μετά τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών, όπου 

προσδιορίστηκαν οι συνθήκες παρασκευής αλουµ ινούχων τσιµέντων (µε 

υψηλό MgO),  ο στόχος παραγωγής µετεφέρθη σε πιλοτική κλίµακα σε 

Η/Κ 5-7t χάλυβα. Με τη βοήθεια των πιλοτικών δοκιµών τροποποιήθηκε 

το µεταλλουργικό µοντέλο της διεργασίας, έτσι ώστε να ικανοποιεί 

πληρέστερα την περιγραφή  της διεργασίας  παραγωγής αλουµ ινούχου 

τσιµέντου.   

Οι φθορές της µαγνησιακής επένδυσης που παρατηρήθηκαν στις 

δοκιµές 1-2 έδειξαν ότι αυτή ήταν ακατάλληλη για τις βασικές σκωρίες 

που σχηµατίζονταν κατά την διεργασία παραγωγής αλουµ ινούχου 

τσιµέντου. Η χρήση µαγνησιοχρωµ ιτικής επένδυσης οδήγησε σε πολύ 

καλύτερα αποτελέσµατα, αφού η φθορά της ήταν µηδαµ ινή.  

Η αναγωγή των οξειδίων του σιδήρου και του χρωµ ίου ήταν σηµαντική 

στις δοκιµές 1-3, όπου και υπήρχε κορεσµός του µεταλλικού λουτρού σε 

άνθρακα. Η σύγκριση αποτελεσµάτων της πιλοτικής δοκιµής 1 µε τα 

εργαστηριακά αποτελέσµατα έδειξε ότι ήταν δυνατή η χρήση της σχέσης 

πρόβλεψης του FeO µε παραµέτρους θερµοκρασία και χρόνο. Η 

αναγωγή του νικελίου της σκωρίας ήταν σηµαντική (75-90%) η οποία και 

συνεισφέρει στην οικονοµ ικότητα της µεθόδου. Η παραγωγή 

σιδηροκραµάτων κατάλληλης σύστασης σε νικέλιο και χρώµ ιο δεν ήταν 

δυνατή, εφόσον για την καλή λειτουργία της Η/Κ απαιτείται αρχική 

φόρτωση µε µεγάλη ποσότητα scrap.   

Οι αντοχές που ανέπτυξαν τα πιλοτικά προïόντα ήταν σηµαντικές, 

υψηλότερες από αυτές των τσιµέντων Portland, αλλά χαµηλότερες από 

αυτές των εργαστηριακών δοκιµών και ειδικότερα από εργαστηριακή 

δοκιµή 12, που έδωσε συγκριτικά τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

H χρήση ηλεκτροκάµ ινου τόξου δεν είναι η πλέον ενδεδειγµένη, (από 

οικονοµ ικής πλευράς) για την παραγωγή αλουµ ινούχου τσιµέντου, 

γεγονός που αποδεικνύεται από την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση σε 

όλες τις πιλοτικές δοκιµές.  
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7.5. MΕΛΕΤΗ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ 

 

Οι αντοχές 28 ηµερών που ανέπτυξαν τα τελικά προϊόντα των πιλοτικών 

δοκιµών 1 και 4(β) ήταν σηµαντικές, και ειδικότερα στην περίπτωση της 

δοκιµής 4 συγκρίσιµες µε τις αντοχές των εµπορικών αλουµ ινούχων 

τσιµέντων. Η ανάπτυξη όµως αυτών των αντοχών δεν ήταν παρόµοια µε 

αυτή των HAC, αφού και τα δύο δείγµατα χαρακτηρίστηκαν από έλλειψη 

πρωίµων αντοχών. Η µελέτη λοιπόν αφορούσε την εύρεση της πορείας 

ενυδάτωσης των δύο αυτών προϊόντων 

Τα ενυδατωµένα δείγµατα µελετήθηκαν µε περίθλαση ακτίνων Χ, 

µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρέως για την µελέτη της ενυδάτωσης των 

τσιµέντων γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των αλουµ ινούχων. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ενυδάτωση της φάσης Q των προϊόντων 

καθυστερούσε σηµαντικά (πλήρης ενυδάτωση στις 28 ηµέρες), αν και η 

καθαρή Q ενυδατώνεται ταχύτατα, όπως έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 2. 

Η καθυστέρηση της ενυδάτωσης, οφείλεται αφενός µεν στην παρουσία 

MgO στην δοκιµή 1 και αφετέρου δε στην µη ικανοποιητική 

κρυστάλλωση των προϊόντων και για τις δύο δοκιµές. Το δείγµα της 

δοκιµής 4 εµφανίζει µεγαλύτερες αντοχές από το αντίστοιχο της δοκιµής 

1, γεγονός που, µε βάση την µελέτη, έχει αποδοθεί στην παρουσία 

ενυδατωµένου γκελενίτη σε 28 ηµέρες ενυδάτωσης.  

Μια γενικότερη παρατήρηση και για τα δύο προϊόντα είναι η απουσία 

του φαινοµένου της µετατροπής, αφού η ενυδάτωσή τους δεν ακολουθεί 

την συνήθη πορεία ενυδάτωσης των αλουµ ινούχων τσιµέντων, τα οποία 

έχουν ως κύρια φάση την CA. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρούσα 

µελέτη ενυδάτωσης είναι µ ια πρώτη προσέγγιση στον µηχανισµό. Η 

ενυδάτωση των συγκεκριµένων προϊόντων είναι µ ια αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία, εφόσον συµµετέχει µεγάλος σχετικά αρχικός αριθµός 

φάσεων. Οι εργασίες που έχουν δηµοσιευθεί στο θέµα αυτό αφορούν είτε 

την ενυδάτωση ασβεσταργιλικών φάσεων είτε την ενυδάτωση της καθαρής 

Q και όχι συνδυασµού των, όπως στα προϊόντα των πιλοτικών δοκιµών. 
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7.6. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών και των πιλοτικών δοκιµών 

βοήθησαν στην τροποποίηση το µεταλλουργικού µοντέλου. Το 

προτεινόµενο µοντέλο περιγράφει αρτιότερα την διεργασία παραγωγής 

αλουµ ινούχου τσιµέντου (εικόνα 7.1). Οι ποσότητες των α’ υλών αφορούν 

την παραγωγή 1 τόνου αλουµ ινούχου τσιµέντου, υψηλού σε MgO (~5%). 

 

rotary kiln900-1000oC
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�������������������
�������������������
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1000kg
Υψηλού MgO

Al -cement

Σιδηροκράµατα

Electric Arc
Furnace

2ο

στάδιο
30min

Ασβ/θος
600kg

Βωξίτης
670kg

Στερεά
αναγωγικά

50kg

Στερεά
αναγωγικά

100kg

Σκωρία
ERF 170kg

Χυτοσίδηρος 500 kg
& Scrap Fe 1,200kg1ο

στάδιο
30-60min

Ανάκτηση Ni,Cr,
Μικρή ανάκτηση Si

T=1500-1600oC

 

Εικόνα 7.1.Μεταλλουργικό µοντέλο της διεργασίας - Πιλοτική παραγωγή HAC 

 

Σε αρχικό στάδιο, η πιλοτική κάµ ινος θα φορτώνεται µε scrap χάλυβα 

και την κατάλληλη ποσότητα κωκ. Μετά την τήξη του scrap θα 

προστίθεται σκωρία Η/Κ. Η θερµοκρασία της καµ ίνου θα ρυθµ ίζεται 

στους 1500-1600οC και η πρόοδος της αναγωγής των οξειδίων σιδήρου 
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και χρωµ ίου θα συνεχίζεται. ∆είγµατα υγρής σκωρίας και µετάλλου θα 

λαµβάνονται κανονικά σε διάφορα χρονικά διαστήµατα και θα 

αναλύονται άµεσα, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των χυτηρίων. Μετά 

την πάροδο του επιθυµητού χρονικού διαστήµατος για την επίτευξη 

συγκεκριµένου βαθµού προόδου των αντιδράσεων, θα προστίθεται το 

προεπεξεργασµένο µ ίγµα βωξίτη και λευκού ασβεστόλιθου (σε ποσότητες 

βάσει της αναλογίας που προσδιορίστηκε παραπάνω). Η θερµοκρασία 

λειτουργίας θα ρυθµ ιστεί στους 1500οC. Οι προσθήκες βωξίτη και 

ασβέστη θα αραιώσουν το SiO2 µέσω των περιεχόµενων στο φορτίο Αl2O3, 

CaO και FeOx. Η ανάλυση της σκωρίας θα εξετάζεται κατά την διάρκεια 

των χυτηρίων και επιπλέον προσθήκες θα γίνονται αν είναι απαραίτητο 

µε σκοπό να επιτευχθεί η κατάλληλη σύνθεση του αλουµ ινούχου 

τσιµέντου. Η παραγόµενη σκωρία  θα αποχύνεται σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο στερεοποίησης ή σε µηχανή χύτευσης, για 

ελεγχόµενη στερεοποίηση µε ρυθµούς ψύξης ≤60οC/h . Μεγάλο µέρος 

του περιεχόµενου στο βωξίτη και στη σκωρία Η/Κ, νικελίου (>75%) θα 

µεταφέρεται στο µέταλλο. Έτσι µε συνεχείς διεργασίες παρασκευής 

αλουµ ινούχου τσιµέντου χρησιµοποιώντας το ίδιο µεταλλικό φορτίο, θα 

υπάρχει παράλληλη παραγωγή υψηλής καθαρότητας χρωµ ιονικελιούχου 

χάλυβα.  
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8.1. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

 

8.1.1. ∆ΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 

α. ∆ιαλυτοποίηση µετάλλων για το προσδιορισµό της σύστασης αυτών 

 

Η διαλυτοποίηση των µετάλλων γίνεται ως εξής: 

Ζυγίζονται περίπου 0.2gr ρινισµάτων µετάλλου, τα οποία µεταφέρονται 

σε ποτήρι ζέσης 100ml. Προστίθενται 10ml HCI 1:1 κ.ο. οπότε 

προκύπτει διάλυµα πρασινωπού χρώµατος. Το δείγµα θερµαίνεται και 

κατά τη θέρµανση προστίθενται σταγόνες πυκνού HNO3 και το υγρό 

παίρνει πορτοκαλί χρώµα. Το δείγµα θερµαίνεται έως ότου βγουν πυκνοί 

άσπροι καπνοί, ένδειξη αποµάκρυνσης του Ν2, και κατόπιν, αφού 

ψυχθεί το διηθούµε µε φίλτρο αργής διήθησης και το αραιώνουµε  σε 

ογκοµετρική φιάλη των 250 ml. Το δείγµα είναι έτοιµο για ανάλυση µε 

φασµατογράφο  ατοµ ικής απορρόφησης στα στοιχεία που µας 

ενδιαφέρουν. Η επί τοις  εκατό περιεκτικότητα του στοιχείου που µας 

ενδιαφέρει δίνεται από τη σχέση: 

(στοιχείο (%)) = (ppm ατοµ. Απορ.)* (βαθµός αραίωσης)*(0,025)/(βάρος 

δείγµατος (gr)). 

 

β.∆ιαλυτοποίηση σκωριών για το προσδιορισµό της σύστασης της οξειδικής 

φάσης  αυτών 

 

Η διαλυτοποίηση των σκωριών γίνεται µε σύντηξη αυτών µε µεταβορικό 

λίθιο µέσα σε χωνευτήριο πλατίνας. 

Ζυγίζονται περίπου 0.1gr δείγµατος, τα οποία µεταφέρονται σε 

χωνευτήριο πλατίνας και προστίθενται 0.6gr LiBO2. Οµογενοποιούµε το 

µ ίγµα  µε τη βοήθεια αναδευτήρα. Στη συνέχεια τοποθετείται το µ ίγµα 

σε φούρνο Naber 2804 στους 1000οC για 15-20min. Όταν παρέλθει ο 
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χρόνος, το χωνευτήριο εξάγεται από το φούρνο και  βυθίζεται απότοµα  

µέσα σε κρύο απεσταγµένο νερό µε προσοχή να µην µπει νερό µέσα στο 

χωνευτήριο. Στη συνέχεια τοποθετείται το χωνευτήριο µέσα σε ένα ποτήρι 

ζέσης 100ml. Προστίθενται 40ml ζεστό απεσταγµένο νερό και 10ml 

πυκνό HCI. 

Στη συνέχεια το δείγµα θερµαίνεται και αναδεύεται ταυτόχρονα µε 

µαγνητικό αναδευτήρα, µέχρις πλήρους διαλυτοποίησης.  

 Το διάλυµα που περιέχεται σε αυτό, διηθείται µέσα σε ογκοµετρική 

φιάλη των 200ml, µε προσοχή, χρησιµοποιώντας φίλτρο αργής 

διήθησης.  

Αφήνουµε το διάλυµα να  ψυχθεί σε θερµοκρασία δωµατίου και το 

δείγµα είναι έτοιµο για ανάλυση µε φασµατοφωτόµετρο ατοµ ικής 

απορρόφησης στα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν. Η επί τοις  εκατό 

περιεκτικότητα του στοιχείου που µας ενδιαφέρει δίνεται από τη σχέση: 

(στοιχείο (%)) = (ppm ατοµ. Απορ.)* (βαθµός αραίωσης)*(0,02)/(βάρος 

δείγµατος (gr)) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό: AI2O3, CaO, 

SiO2, Fetot, NiO , Cr2O3, ΤiΟ, MgO, K2O, Na2O, MnO, CoO. 

 

γ. ∆ιαλυτοποίηση σκωριών για το προσδιορισµό της σύστασης της  

µεταλλικής φάσης αυτών 

 

Ζυγίζουµε περίπου 0,50gr δείγµατος και τα τοποθετούµε σε ξηρή κωνική 

φιάλη των 250ml µε εσµηρισµένο στόµ ιο. Κατόπιν προσθέτουµε 50ml 

διαλύµατος βρωµ ίου-µεθανόλης µε σύσταση 5% κ.ο. σε Br2. 

Tοποθετούµε στη φιάλη ένα ψύκτη αέρα ύψους 80cm και διαµέτρου 

2.5cm, ενώ το ελεύθερο άκρο του σκεπάζεται µε ύαλο ωρολογίου.   

Το διάλυµα σιγοβράζεται  για 30min περίπου, χρόνος που απαιτείται για 

να ολοκληρωθεί η διαλυτοποίηση της µεταλλικής φάσης. Αφού ψυχθεί 

το διάλυµα διηθείται από ηθµό βραδείας διήθησης (ηθµός Whatman No 

540 ή Scra No 589) και ξεπλένεται µε 50 έως 100ml “ξηρής” µεθανόλης. 

Το διάλυµα µεταφέρεται σε κωνική φιάλη των 250ml και προσθέτουµε 

31ml HCI 37% κ.β., 10ml υδροχλωρικής υδροξυλαµ ίνης 33% κ.β., και 
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αναδεύουµε µε µαγνητικό αναδευτήρα. Περιµένουµε ώσπου να 

ολοκληρωθεί η αναγωγή του Br2(αλλαγή του χρώµατος του διαλύµατος ). 

Μετά προσθέτουµε Η2Ο2 5% κ.ο. µέχρις ότου  αναπτυχθεί πλήρως το 

αχυρένιο χρώµα του συµπλόκου FeCIO. Το διάλυµα σιγοβράζεται  για 

5min περίπου, ώστε να διαλυθεί η περίσσεια του Η2Ο2, ενώ αναδεύεται 

συνεχώς. Αφήνουµε το διάλυµα να ψυχθεί και το αραιώνουµε σε 

ογκοµετρική φιάλη 500ml. 

Το δείγµα είναι έτοιµο για χηµ ική ανάλυση µε φασµατοφωτόµετρο 

ατοµ ικής απορρόφησης ως προς τα στα µέταλλα που µας ενδιαφέρουν. 

Η επί τοις  εκατό περιεκτικότητα του µετάλλου που µας ενδιαφέρει 

δίνεται από τη σχέση: 

(µέταλλο %) = (ppm ατοµ. Απορ.)* (βαθµός αραίωσης)*(0,05)/(βάρος 

δείγµατος (gr)). 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για το προσδιορισµό των µετάλλων 

(Femet, Nimet, Crmet, Simet), που υπάρχουν σε µεταλλική µορφή (σθένος 0) 

στη σκωρία. 

 

8.1.2. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ CSNH/O 

 

Στην περίπτωση ανάλυσης των οξειδικών και µεταλλικών δειγµάτων σε C 

και S το κονιοποιηµένο δείγµα ή ρινίσµατα του µετάλλου, οξειδώνονται 

και τα αέρια της καύσης αναλύονται χρωµατογραφικά. Ζυγίζεται 

ποσότητα δείγµατος περίπου 20-25mg και τοποθετείται σε χωνευτήριο 

Sn µαζί µε ποσότητα V2O5 για την διευκόλυνση της οξείδωσης του 

µ ίγµατος. Κατόπιν, µέσω του αυτόµατου δειγµατολήπτη (auto-sampler) 

εισάγεται στη στήλη καύσης (1030οC) του στοιχειακού αναλυτή (Carlo 

Erba EA 1108). Εκεί γίνεται απότοµη έγχυση αερίου οξυγόνου και 

ακολουθεί αδιαβατική καύση (flash combustion) των εµπεριεχόµενων C,  

N, H και S προς αέρια CO2, H2O, NOx και SO2. Κατόπιν µε ροή ηλίου 

(He) τα αέρια περνούν από στήλη µε ηλεκτρολυτικό Cu, όπου γίνεται 

αναγωγή των  NOx σε Ν2 και τέλος γίνεται διαχωρισµός των αερίων σε 

χρωµατογραφική στήλη, όπου γίνεται κατά σειρά η έκλουση των N2 CO2, 
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H2O και SO2. Οι συγκεντρώσεις υπολογίζονται αυτόµατα συγκρίνονται τα 

εµβαδά των κορυφών έκλουσης µε τα αντίστοιχα προτύπων δειγµάτων. Ο 

κύκλος της ανάλυσης για κάθε δείγµα διαρκεί 700-850s. 

 

8.1.3. ∆ΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROWAVE ACID DIGESTION 

 

Η διαλυτοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µε συνδυασµό των  µεθόδων µε 

κωδικούς αριθµούς 176-177, όπως περιγράφονται στο βιβλίο οδηγιών 

της συσκευής MILESTONE. Χρησιµοποιούνται 5ml 35% HBF4, 4ml 

65% HNO3 και 2ml 85% Η3PO4. Το βάρος του δείγµατος είναι 0.15g ενώ 

το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται έχει την µορφή του πίνακα 7.1. 

 

Πίνακας 8. 1: Προγραµµατισµός της συσκευής MILESTONE για την 

διαλυτοποίηση δειγµάτων οξειδικής φάσης 

Βήµα Χρόνος Ισχύς (W) 

1 00:05:00 250 

2 00:07:00 400 

3 00:07:00 650 

4 00:05:00 250 

5 00:05:00 0 (αερισµός) 

 

Η κοκκοµετρία του δείγµατος πρέπει να είναι µ ικρότερη από 100µm. Το 

πρόγραµµα είναι κατάλληλο για την διαλυτοποίηση 6 δειγµάτων 

ταυτόχρονα.   
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8.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 
Η λεπτότητα του τσιµέντου µετράται σαν ειδική επιφάνεια, 

παρατηρώντας τον χρόνο που απαιτείται ώστε  µ ια συγκεκριµένη 

ποσότητα αέρα να περάσει από ένα στρώµα  συµπιεσµένου τσιµέντου 

συγκεκριµένων διαστάσεων και πορώδους. Κάτω από δεδοµένες 

συνθήκες η ειδική επιφάνεια είναι ανάλογη της ρίζας του απαιτούµενου 

χρόνου. Η µέθοδος περιγράφεται αναλυτικά στον Ευρωπαικό κανονισµό 

ΕΝ-196, µέρος 6.   
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8.3. AΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 

 

Οι θλιπτικές αντοχές των δειγµάτων µετρήθηκαν σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό κανονισµό ΕΝ-196, µέρος 1. Για την κατασκευή των 

δοκιµ ίων αναµ ίχθηκαν αλεσµένη οξειδική φάση µε νερό και πρότυπη 

άµµο σε αναλογία 1/0.5/3. Για κάθε δοκιµή παρασκευάστηκαν 3 

δοκίµ ια διαστάσεων 2Χ2Χ4 cm. Τα δοκίµ ια παρέµειναν στις µήτρες για 

µ ια µέρα και στην συνέχεια µεταφέρθηκαν σε θάλαµο συντήρησης µε τις 

εξής συνθήκες : υγρασία µεγαλύτερη 95% και θερµοκρασία (20 ± 2 )°C, 

όπου παρέµειναν µέχρι την ηµέρα θραύσης.  Οι αντοχές σε θλίψη των 

δοκιµ ίων από κάθε δοκιµή µετρήθηκαν σε ηλικία 2, 7 και 28 ηµερών 

(ένα δοκίµ ιο για κάθε ηλικία). Για την µέτρηση της αντοχής κάθε 

δοκίµ ιο κόβεται σε δύο µέρη, των οποίων µετρούνται οι αντοχές και  

στην συνέχεια  λαµβάνουµε τον µέσο όρο.     
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8.4. ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

8.4.1. ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ GAYE 

 

Η θερµοχηµ ική προσοµοίωση της σκωρίας επιτυγχάνεται µε το µοντέλο 

του Gaye, το οποίο βασίζεται στην θεωρία των Kapoor-Frohberg. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, τα συστατικά της σκωρίας βρίσκονται υπό 

µορφή δύο υποπλεγµάτων: Ένα υποπλέγµα ανιόντων οξυγόνου και ένα 

υποπλέγµα µε τα διάφορα µεταλλικά κατιόντα. Η δοµή των πλεγµάτων 

περιγράφεται από ενότητες, οι οποίες περιέχουν ένα ανιόν οξυγόνου και 

δύο κατιόντα.  

    Υπάρχουν 2 τύποι ενοτήτων: 

• Συµµετρικές ενότητες του τύπου Μi-O-Mi (Κλάσµατος Rii επί του 

συνόλου των κελιών) 

• Ασύµµετρες ενότητες του τύπου Μi-O-Mj (Κλάσµατος 2Rij) 

Το µοντέλο απαιτεί δύο τύπους ενεργειακών παραµέτρων:  

• την ενέργεια σχηµατισµού ασύµµετρων ενοτήτων από συµµετρικές 

(Wij), σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

Μi-O-Mi + Μj-O-Mj  2 Μi-O-Mj     (8.6) 

 

• την ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφορετικών ενοτήτων (Eij). 

 

Σύµφωνα µε τους νόµους της στατιστικής θερµοδυναµ ικής, η 

ελεύθερη ενέργεια µ ίξης συνδέεται µε τη συνάρτηση κατανοµής του 

συστήµατος κατά τη σχέση: 

 

G RTM = − ln Ω         (8.7) 

 

όπου Ω η συνάρτηση κατανοµής του συστήµατος η οποία δίνεται από το 

συνολικό αριθµό των διακριτών διατάξεων i των σωµατιδίων στα 
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ενεργειακά επίπεδα Εi, επί τον εκφυλισµό του Ei ενεργειακού επιπέδου 

g(Ei): 

 

Ω = ⋅ −




∑ g E

E
RTi

i

i
( ) exp        (8.8) 

 

Στην πράξη, η συνάρτηση κατανοµής αντικαθίσταται από τη µέγιστη τιµή 

της, δηλαδή από το ενεργειακό επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται η 

πλειοψηφία των σωµατιδίων που αντιστοιχεί µακροσκοπικά στην 

ενέργεια του συστήµατος Ε : 

 

Ω = ⋅ −



g E

E
RT

( ) exp        (8.9) 

 

Ο υπολογισµός της ενέργειας σε ένα σύστηµα πολλών συστατικών µπορεί 

να απλοποιηθεί µε τις εξής παραδοχές που καταλήγουν σε διµερή 

συστήµατα: 

• Η ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο ενοτήτων ίδιου τύπου 

είναι µηδέν. 

• Υποτίθεται ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ ενοτήτων 

ji ii ισούται µε την ενέργεια  αλληλεπίδρασης µεταξύ κελιών ii  

ji. 

• Επίσης, υποτίθεται πως Eij-kk=Eik-kk+Ejk-kk. ∆ηλαδή θεωρούνται 

µόνο οι ενέργειες αλληλεπίδρασης της µορφής ij ii που 

ονοµάζονται Eij. 

• Για συστήµατα ισχυρής αλληλεπίδρασης (π.χ. CaO-SiO2), η 

ενέργεια αλληλεπίδρασης εξαρτάται γραµµ ικά από τη σύσταση. 

• Υπάρχει τυχαία κατανοµή των ενοτήτων. 

• Η ενέργεια αλληλεπίδρασης είναι ανεξάρτητη της θερµοκρασίας. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραδοχές, η ενέργεια του συστήµατος είναι: 
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E E E R W R
v x

v x
Eformation eraction ij ij

j

m

i

m

ii
j j

j j
j

m ij= + = +
= +=

−

=

∑∑
∑

int 2 2
1 11

1

1

   (8.10) 

Επίσης, µε χρήση στατιστικής υπολογίζεται ο εκφυλισµός g(E) του Ε 

ενεργειακού επιπέδου (δηλαδή οι δυνατές διατάξεις των κατιόντων στα 

ενότητες που αντιστοιχούν σε ενέργεια Ε) µέσω του τύπου του 

Guggenheim:  

 

( )g E P
U
U

= ⋅ ∗          (8.11) 

 

όπου P ο συνολικός αριθµός των αντιµεταθέσεων των κατιόντων στο 

κατιονικό πλέγµα, U ο αριθµός των διακριτών αντιµεταθέσεων ενοτήτων 

και U* η µέγιστη τιµή του U που αντιστοιχεί σε τυχαία κατανοµή των 

ενοτήτων. 

Με τις παραπάνω παραδοχές, τιµές των ενεργειών αλληλεπίδρασης                         

Eij, Wij έχουν υπολογιστεί για διάφορα διµερή συστήµατα οξειδίων, 

βασιζόµενοι σε τιµές ενθαλπίας ανάµ ιξης. Τελικά για ένα σύστηµα m 

οξειδίων της µορφής ΜuOv καταλήγουµε στην σχέση για την ελεύθερη 

ενέργεια µ ίξης: 

 

( )

G R W R
v x
D

E RT
u
v

D
D

v X
D

D
v X

RT R R R R

M ij ij ii
i j

ij
j i

m

i

m
i

i
i

i

i i
i

i

i ii

m

ij ij ij ij
j

m

i

m

= +






 −







 −



















− −

= +=

−

+
+

=

−

==

∑∑ ∑

∑∑

2
111

1

1
1

1

1

11

ln ln

ln ln* *

  (8.12) 

 

Το κλάσµα των ενοτήτων Rij, υπόκειται στους εξής περιορισµούς: 

 

(α)         (8.13) 

      

R v Xij
j

m

i i
=

−

∑ =
1

1

(β)    (8.14) 

   

R R R P j i mii jj ij ij− = = +2 2 0 1/ ( , ...., )  
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Όπου:  Xi, Γραµµοµοριακό κλάσµα των οξειδίων 

 

         (8.15) D v Xi k
k i

m
=

=
∑ k

  R
v v X X

Dij
i j i j

i

* =       (8.16) 

      (8.17) 
( )

P
Q Q W RT j i

j i
ij

i j ij
=

− ≠

=







exp /   

                                  1

  Q
v X

D
E
RTi

k k

i

ik

k i

m
=









= +
∏ exp

1
⋅      (8.18) 

 

Οι ενεργειακές παράµετροι, που υπάρχουν και στη βάση δεδοµένων του 

υπολογιστικού προγράµµατος δίνονται στον πίνακα 8.2. 

 

Πίνακας 8. 2 : Ενεργειακές παράµετροι µοντέλου Gaye 

 Κατιόν 
Σχηµατισµός 

ενοτήτων (Joules) 

Αλληλεπίδραση 

ενοτήτων (Joules) 

Σύστηµα i J (ωij)1 (ωij)2 (εij)1 (εij)2 

SiO2-Al2O3 Si Al 8368 0 -12552 0 

SiO2-Fe2O3 Si Fe3+ 4184 0 6694 0 

SiO2-CaO Si Ca -52300 0 -18828 31380 

SiO2-FeO Si Fe2+ -6276 0 8786.4 4184 

SiO2-MgO Si Mg -33472 0 5020.8 12552 

Al2O3-CaO Al Ca -35564 12552 -23012 -20920 

Al2O3-FeO Al Fe2+ -1673.6 0 -9623.2 0 

Al2O3-MgO Al Mg -14644 0 -29288 0 

Fe2O3-CaO Fe3+ Ca -30961 0 -8368 0 

Fe2O3-FeO Fe3+ Fe2+ -2092 0 -2092 0 

CaO-FeO Ca Fe2+ -12552 0 2092 0 

CaO-MgO Ca Mg 4182 0 0 0 

FeO-MgO Fe2+ Mg -2092 0 0 0 
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8.4.2. ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ WAGNER ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ 

 

Στη µεταλλουργική πρακτική, τα παραγόµενα µέταλλα περιέχουν και 

κάποιες ποσότητες από προσµ ίξεις άλλων µετάλλων οι οποίες µπορεί να 

είναι είτε επιθυµητά κραµατικά στοιχεία, είτε ακαθαρσίες. 

Θερµοδυναµ ικά, τα διαλυµένα αυτά µέταλλα, αλληλεπιδρούν µερικές 

φορές έντονα, κάνοντας τη θερµοδυναµ ική συµπεριφορά του διαλύµατος 

(δηλαδή την ελεύθερη ενέργεια µ ίξης ∆G) να απέχει πολύ από την 

ιδανικότητα. 

Η θερµοχηµ ική βάση δεδοµένων της διεργασίας παραγωγής 

αλουµ ινούχου τσιµέντου περιλαµβάνει και τη δηµ ιουργία ενός 

σιδηρούχου τήγµατος, στο οποίο περιέχονται σαν διαλυµένα στοιχεία τα 

Al, C, Ca, Cr, Mg, Ni, O, S και Si. 

Για την προσοµοίωση της µη ιδανικής θερµοδυναµ ικής συµπεριφοράς 

του µεταλλικού τήγµατος χρησιµοποιείται ο φορµαλισµός του Wagner, 

που υπολογίζει τη µεταβολή της περίσσειας ενέργειας Gibbs κατά τη 

µ ίξη (δηλαδή τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της ιδανικής 

ενέργειας µ ίξης). Ο φορµαλισµός του Wagner περιγράφει διαλύµατα 

“άπειρης αραίωσης”, ενώ λειτουργεί ικανοποιητικά σε µ ικρές 

συγκεντρώσεις διαλυµένων στοιχείων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχει 

χρησιµοποιηθεί ο φορµαλισµός του Wagner τροποποιηµένος κατά τους 

Pelton και Bale έτσι ώστε να περιγράφονται ικανοποιητικά και 

διαλύµατα µη αραιά. 

Στη γενική περίπτωση, η µεταβολή της ενέργειας Gibbs κατά τη µ ίξη 

είναι: 

 

G Xi i= ∑ µ          

 

           (= +∑ X RTi i iµ 0 ln )α

)
 

       (= +∑ X RT Xi i i iµ γ0 ln
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 162

 

 162

γ

   

     (8.19) = + + +∑ ∑ ∑X RT X X RTX RT Xi i i i i iµ γ0
1 1ln ln ln

 Όροι µη ιδανικότητας ∆G ιδανικού 
 

Όπου Χi, µi, ai, και γi(=αi/Xi) είναι αντίστοιχα το γραµµοµοριακό 

κλάσµα, το χηµ ικό δυναµ ικό, η ενεργότητα και ο συντελεστής 

ενεργότητας  του συστατικού i στο διάλυµα. 

Σε ένα αραιό διάλυµα µε διάφορα συστατικά ισχύει για τη διαλυµένη 

ουσία 1 (σε σταθερή θερµοκρασία Τ και αµελώντας την επίδραση της 

πίεσης): 

 

ln ( , ,..., )γ 1 1 2= f N N Ni        (8.20) 

 

Αναπτύσσοντας σε σειρά Taylor: 

 

ln ln
...

∂ γ
∂

∂ γ
∂1

2
2

1

1
2 1 2

2
1

1 2 01

+ +




→N
N

N N
N N  

ln ln
ln ln

...γ γ
∂ γ
∂

∂ γ
∂1 1 0 1

1

1 0
2

1

2 0
1

1 1

1
2

= + + + +




→
→ →

N
N N

N
N

N
N

N
  

 (8.21) 

 Αµελούνται καθώς τα Νi είναι µικρά 

 

Ο συντελεστής ενεργότητας σε άπειρη αραίωση γ 1 0 1
1N →

∞≡  γ  ισούται µε 

τη σταθερά k του νόµου του Henry. 

Tα κλάσµατα 
∂ γ
∂
ln i

j N
N

i

 
→0

συµβολίζονται µε j (συντ. αλληλεπίδρασης του 

Wagner) και έχουν συγκεκριµένες τιµές για κάθε συνδυασµό συστατικών 

i, j. 

εi

i

 

Τελικά:  ν     (8.22) ln ln ...γ γ ε ε1 1 1 2 2= + + +∞
i

i iN N N

 

 

ή:      ln ...γ
γ ε ε ν ν

i

i

i iX X X
i

∞ = + + +1 1 2 2 ε     Φορµαλισµός Wagner (8.23) 
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Ο φορµαλισµός του Wagner µπορεί να ισχύσει και στην περίπτωση που 

τα Νi  δεν είναι απείρως µ ικρά αν τροποποιηθεί σύµφωνα µε τους Pelton-

Bale. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, στο δεύτερο µέλος του 

φορµαλισµού του Wagner πρέπει να προστεθεί και ένας όρος που να 

αφορά το συντελεστή ενεργότητας του διαλύτη: 

 

ln ln ...γ
γ γ ε ε ν ν

i

i

i iX X X
i

∞ = + + + +∆ΙΑΛΥΤΗ 1 1 2 2 ε     (8.24) 

 

όπου: lnγ ∆ΙΑΛΥΤΗ = −
==

∑∑
1
2 11

j
k

j k
k

N

j

N
X Xε      (8.25) 
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8.5. ΜΕΘΟ∆ΟΣ URBAIN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΞΩ∆ΟΥΣ ΤΗΣ 

ΣΚΩΡΙΑΣ 

 

Το µοντέλο του Urbain είναι βασισµένο στο σύστηµα CaO – Al2O3 – 

SiO2. Ο προσδιορισµός του ιξώδους γίνεται µέσω της εξίσωσης: 

 

η = [Α*T*exp(103B/T)]        (8.26) 

 

όπου,  

 

-lnA=0.2693B+11.6725       (8.27) 

 

Οι παράµετροι Α και Β υπολογίζονται διαχωρίζοντας τα συστατικά της 

σκωρίας σε 3 οµάδες: 

 

1. «glass formers»,  ΧG = XSiO2 + XP2O5     (8.28) 

2.  «glass modifiers», ΧM = XCaO + XMgO + XNa2O + XK2O + 3XCaF2 + XFeO 

+ XMnO + 2XTiO2 + 2XZrO2      (8.29) 

 

3. «amfoterics»,  ΧA = XAl2O3 + XFe2O3 + XB2O3  (8.30) 

 

Οι κανονικοποιηµένες τιµές των ΧG*, ΧM*, ΧA* υπολογίζονται διαιρώντας 

τα µοριακά κλάσµατα ΧG, ΧM, ΧA µε τον όρο (1+ XCaF2 + 0.5XFeO1.5 + 

XTiO2 + XZrO2). Ο Urbain πρότεινε ότι παράµετρος Β επηρεάζεται από τον 

λόγο: α= ΧM*/( ΧM*+ ΧA*) και από το ΧG*. Η παράµετρος Β εκφράζεται 

µέσω της σχέσης: 

 

Β=Β0 + Β1 ΧG* + Β2 (ΧG*)2 + Β3 (ΧG*)3     (8.31),  

 

Όπου τα Β1, Β2, Β3  υπολογίζονται από τις εξισώσεις: 

 

Β0  = 13.8 + 39.9355 α - 44.049 α2     (8.32) 
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Β1  = 30.481 - 117.1505 α + 139.9978 α2   (8.33) 

 

Β2  = -40.9429 + 234.0486 α - 300.04 α2    (8.34) 

 

Β3  = 60.1719 -153.9276 α + 211.1616 α2    (8.35) 
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8.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  

8.6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ταχεία ανάπτυξη αντοχών των HAC οδήγησε στην εκτενή χρήση των 

σκυροδεµάτων αλουµ ινούχου τσιµέντου στην παρασκευή 

προκατασκευασµένων προεντεταµένων δοκών κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1960. Όµως, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρξε 

µ ία σειρά από αστοχίες σε στέγες κτιρίων στις οποίες είχαν 

χρησιµοποιηθεί δοκοί κατασκευασµένοι από αυτό το σκυρόδεµα. Αυτές 

οι καταρρεύσεις συνέβησαν στο Πανεπιστήµ ιο του Leicester, το σχολείο 

Comben θηλέων και στο σχολείο Sir John Cass στο Stepney και 

οδήγησε στην αποτίµηση άλλων κτιρίων στα οποία είχε χρησιµοποιηθεί 

αλουµ ινούχο τσιµέντο σε δοµ ικές εφαρµογές. Αν και υπήρχαν και άλλοι 

παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτές τις καταρρεύσεις (φτωχός 

σχεδιασµός, και ανεπαρκής προετοιµασία του µ ίγµατος του 

σκυροδέµατος) η αναφορά του σκυροδέµατος αλουµ ινούχου τσιµέντου 

διαγράφτηκε από τον British Standard Code of Practise για δοµ ικό 

σκυρόδεµα στην Αγγλία το 1974. Αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, αν 

και συνεχίζει να υπάρχει ζήτηση για αλουµ ινούχο τσιµέντο σε µη 

δοµ ικές εφαρµογές. 

Για την ελαχιστοποίηση των  επιδράσεων του φαινοµένου της µετατροπής 

στις ιδιότητες του σκυροδέµατος ο λόγος νερού / τσιµέντο πρέπει να 

είναι αυστηρά µ ικρότερος του 0.4, χρησιµοποιώντας µ ία ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε τσιµέντο 400 kgm-3 και περιορίζοντας την αύξηση της 

θερµοκρασίας στο αρχικό στάδιο της ενυδάτωσης. Ο σχεδιασµός θα 

πρέπει να βασίζεται στην ελάχιστη αντοχή που επιτυγχάνεται µε την 

µετατροπή. Όµως, παρά αυτούς τους ελέγχους στο σχεδιασµό του 

µ ίγµατος, το αλουµ ινούχο τσιµέντο ακόµα δεν θεωρείται ικανοποιητικό 

από τους οικοδοµ ικούς κανονισµούς της Αγγλίας (UK Building 

Regulations) για χρήση στις δοµ ικές εφαρµογές.  
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8.6.2. ΧΡΗΣΕΙΣ TΩΝ AΛΟΥΜΙΝΟΥΧΩΝ TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 

  

Το αλουµ ινούχο τσιµέντο χρησιµοποιείται κυρίως σε εφαρµογές όπου 

απαιτείται πυριµαχικότητα. Βρίσκει επίσης πολλές εφαρµογές στη 

κατασκευή δρόµων και στη σταθεροποίηση εδάφους σε ορυχεία. Η 

κατασκευή δρόµων µε χρήση αλουµ ινούχου τσιµέντου έχει δυο σκοπούς 

-αφενός την στήριξη των πλευρικών τοιχωµάτων ώστε να βελτιστοποιείται 

η ροή του αέρα κατά το  µήκος του. Επίσης ο συνδυασµός της ταχείας 

σκλήρυνσης και της µεγάλης αντίστασης σε θλίψη κάνει τα αλουµ ινούχα 

κατάλληλα για κατασκευή δρόµων και δαπέδων που υπόκεινται σε 

σκληρή χρήση.  

Επίσης το αλουµ ινούχο τσιµέντο χρησιµοποιείται σε χώρους όπου 

πραγµατοποιούνται µεταλλουργικές διαδικασίες και υπόκεινται σε 

υψηλές θερµοκρασίες και θερµ ικούς κύκλους µε αποτέλεσµα την 

δηµ ιουργία υψηλών τάσεων οι οποίες, αν είχε χρησιµοποιηθεί σύνηθες 

σκυρόδεµα, θα προκαλούσαν  την θραύση και κατάρρευση  του. 

Σκυροδέµατα κατασκευασµένα µε αλουµ ινούχο τσιµέντο προσφέρουν 

καλή αντίσταση σε θερµ ικά σοκ µε αποτέλεσµα να βρίσκουν πολλές 

εφαρµογές σε χυτήρια, υψικαµ ίνους, στις βιοµηχανίες κεραµ ικών,  

γυαλιού, χάλυβα κ.α., που απαιτούν έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες.  

Επίσης χηµ ικά, θαλασσινό νερό, ήπια οξέα και σουλφίδια έχουν µ ικρή 

επίδραση σε κατασκευές µε χρήση αλουµ ινούχου τσιµέντου γι’ αυτό 

βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε κατασκευές συµπυκνωτήρων, δοχείων, 

καναλιών, φρεατίων και δαπέδων. Έτσι χρησιµοποιείται στα διυλιστήρια 

πετρελαίου στις δοµές των δεξαµενών και στα δάπεδα ώστε αυτά να είναι 

λιγότερο ευπαθή στην προσβολή των οξέων, ενώ παράλληλα η ιδιότητα  

της ταχείας σκλήρυνσης του αλουµ ινούχου τσιµέντου το καθιστά 

πολύτιµο για γρήγορες επισκευές σε υποδοµές και δάπεδα. 

Τα αλουµ ινούχα τσιµέντα εκτός της αντοχής που παρουσιάζουν σε 

θερµ ικά σοκ και  κύκλους υψηλών θερµοκρασιών είναι κατάλληλα για 

χρήση σε πολύ ψυχρό περιβάλλον, όταν το κοινό τσιµέντο θα πάγωνε 

πριν την πήξη. Έτσι το σκυρόδεµα µε αλουµ ινούχο τσιµέντο είναι 
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εργάσιµο ακόµη και σε θερµοκρασίες υπό του µηδενός και αναπτύσσει 

αντοχές ανεξάρτητα από τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Τέλος είναι γνωστή η χρήση του αλουµ ινούχου τσιµέντου σαν 

απαραίτητη πρώτη ύλη σε έτοιµα -για- χρήση προϊόντα. Γνωστή είναι η 

χρήση του σε µ ίγµα µε κοινό τσιµέντο όπου το αλουµ ινούχο δρα σαν 

επιταχυντής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις όπου η 

είσοδος νερού αποτελεί πρόβληµα ή απαιτείται προσωρινή προστασία. 

 

8.6.3. ΣΥΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Ένα µεγάλο ποσοστό της έρευνας που έχει ήδη διεξαχθεί για τα 

αλουµ ινούχα τσιµέντα έχει επικεντρωθεί στην παρασκευή τους, στις 

φυσικοχηµ ικές  ιδιότητες τους και πως αυτές διαµορφώνονται κατά την 

ενυδάτωση, και την συµπεριφορά των αλουµ ινούχων σε διάφορες 

συνθήκες.  

Στις µέρες µας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε βελτιώσεις των πρώτων 

υλών και στην ανακάλυψη νέων καθώς οι προδιαγραφές γίνονται πιο 

ειδικές, την στιγµή που ικανοποιητικός έλεγχος και κατεργασία των 

πρώτων υλών µπορεί να µειώσει αξιοσηµείωτα το κόστος ενέργειας και τα 

περιστατικά προβληµατικής ποιότητας προϊόντων. Επίσης µελετάται η 

ανάπτυξη νέων τεχνικών καύσης (combustion), που αποτελεί έναν άλλο 

µεγάλο παράγοντα στην επιλογή των κατάλληλων υλικών τροφοδοσίας 

για το αυξανόµενο πεδίο των προϊόντων του αλουµ ινούχου τσιµέντου. 

Μελέτες γίνονται επίσης πάνω σε µεθόδους εφαρµογής των 

αλουµ ινούχων τσιµέντων, στις επιδράσεις των πρόσθετων και στην χρήση 

µ ιγµάτων αλουµ ινούχων τσιµέντων µε άλλα υλικά που παρουσιάζουν 

υδραυλικές ιδιότητες.  
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8.7. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

 

Η γρήγορη ανάπτυξη αντοχών και η χηµ ική αντίσταση του, καθιστούν το 

αλουµ ινούχο τσιµέντο σαν ένα από τα σηµαντικότερα υδραυλικά, µε 

σοβαρά όµως προβλήµατα λόγω του φαινοµένου της µετατροπής (βλ. 

παράγραφο 2.2.2). Η χρήση του στις δοµ ικές εφαρµογές απαιτεί την 

επίλυση αυτών. Το BRE (Building Research Establishment) επί του 

παρόντος ερευνά τσιµέντα στα οποία το αλουµ ινούχο τσιµέντο έχει 

αναµ ιχθεί µε λανθάνοντα υδραυλικά υλικά όπως η κοκκοποιηµένη 

σκωρία υψικαµ ίνων (ggbs), ή ποζολανικά υλικά όπως η µ ικροσίλικα, 

µετακαολίνη και ιπτάµενη τέφρα [8.1]. Σκυροδέµατα που 

παρασκευάστηκαν µε τη χρήση αυτών των τσιµέντων δεν εµφανίζουν 

απώλεια αντοχής σε θλιπτικές τάσεις που εµφανίζεται στα καθαρά 

αλουµ ινούχα τσιµέντα ακόµα και όταν κρατηθούν κάτω από θερµές και 

υγρές συνθήκες για ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα. Επίσης έχουν 

πρόσθετα πλεονεκτήµατα στο ότι τη ιπτάµενη τέφρα και η 

κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµ ίνων είναι παραπροϊόντα που παράγονται 

σε µεγάλες ποσότητες. Η χρησιµοποίησή τους στο τσιµέντο µειώνει το 

κόστος του ανά µονάδα όγκου και έχει περιβαλλοντολογικό όφελος στο 

ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην κατασκευή του τσιµέντου 

µειώνεται εν συγκρίσει µε το καθαρό αλουµ ινούχο τσιµέντο. 

Η περισσότερη εργασία που έχει γίνει ως τώρα πάνω σε τέτοια τσιµέντα 

από το BRE έχει συγκεντρωθεί σε µ ίγµατα αλουµ ινούχου 

τσιµέντου/κοκκοποιηµένης σκωρίας (στα οποία δόθηκε το όνοµα 

BRECEM),  σε ποσοστά µεταξύ 40% αλουµ ινούχο τσιµέντο : 60% 

κοκκοποιηµένη σκωρία και 60% αλουµ ινούχο τσιµέντο : 40% 

κοκκοποιηµένη σκωρία. Μελέτες αντοχής έδειξαν ότι η απώλεια της 

αντοχής σε θλιπτικές τάσεις που παρατηρείται στο σκυρόδεµα 

αλουµ ινούχου τσιµέντου απουσιάζει στα BRECEM σκυροδέµατα κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες. Η µεταβολή στην αντοχή σε θλιπτική δύναµη 

κύβων σκυροδέµατος που κατασκευάστηκαν από BRECEM και 

αλουµ ινούχο τσιµέντο και αποθηκεύτηκαν κάτω από το νερό στους 20 
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και 380 C για 5 χρόνια φαίνεται στην εικόνα 8.1. Η αντοχή σε θλιπτικές 

τάσεις των κύβων σκυροδέµατος που φτιάχτηκαν µε τη χρήση BRECEM 

αυξανόταν συνεχώς κατά την διάρκεια των 5 ετών της δοκιµής για 

µ ίγµατα 50 : 50 κοκκοποιηµένης σκωρίας/ αλουµ ινούχο τσιµέντο στους 

20 και 380C. Η αντοχή σε θλιπτικές τάσεις παρόµοιων κύβων από 

αλουµ ινούχο τσιµέντο αυξανόταν σε µ ία µέγιστη τιµή στους 200C αλλά 

στους 380C µειώθηκε σηµαντικά σαν αποτέλεσµα της αντίδρασης της 

µετατροπής, µετά από την αρχική εµφάνιση ανάπτυξης των αντοχών για 

7 ηµέρες.  

 
 

 

Εικόνα 8.1: Θλιπτικές αντοχές κυβικών δοκιµίων 100mm από αλουµινούχο 

τσιµέντο, µε συντήρηση σε νερό, λόγος Ν/Τ=0.45 

 

Με µεγαλύτερο λόγο νερού προς τσιµέντο, Ν/Τ= 0.56, το ΗΑC 

παρουσιάζει µείωση των θλιπτικών αντοχών, που επίσης ξεκινά από τις 7 

ηµέρες στους 38°C (εικόνα 8.2), αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση ακόµη και 

στους 20 °C παρουσιάζεται σταδιακή µείωση των θλιπτικών αντοχών µετά 

από 180 µέρες [8.2]-[8.4]. 

Αντίθετα το σκυρόδεµα από σκωρία/τσιµέντο δείχνει σταδιακή αύξηση 

αντοχών και στις δυο θερµοκρασίες 20 °C και 38 °C για 5 χρόνια. Σε 
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αυτό το λόγο Ν/Τ η αντοχή του σκυροδέµατος από το µ ίγµα 

τσιµέντου/σκωρίας αναµένεται να είναι µεγαλύτερη από αυτή του 

σκυροδέµατος µόνο µε αλουµ ινούχο τσιµέντο κάτω από συνθήκες 

υψηλής υγρασίας µετά από 60 µήνες περίπου. Σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες από 50°C έχει παρατηρηθεί µείωση των µ ιγµάτων 

τσιµέντου/σκωρίας [8.5]. 

 

Εικόνα 8.2: Θλιπτικές αντοχές κυβικών δοκιµίων 100mm από αλουµινούχο 

τσιµέντο, µε συντήρηση σε νερό, λόγος Ν/Τ=0.56 

 

Οι λόγοι για την απουσία της απώλειας αντοχής στα BRECEM τσιµέντα 

οφείλονται στην τροποποιηµένη χηµεία της ενυδάτωσης. Η ενυδάτωσής 

τους έχει ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό των ενυδατωµένων αλουµ ινικών 

φάσεων, CAH10 και C2AH8 µε AH3 λόγω της ενυδάτωσης του 

περιεχόµενου αλουµ ινούχου τσιµέντου. Όµως, η διεργασία διαφέρει από 

αυτή του καθαρού αλουµ ινούχου τσιµέντου στο ότι αυτά τα ενυδατωµένα 

επαναδιαλύονται εν µέρει και σχηµατίζεται ένα νέο προϊόν, C2ASH8, 

γνωστός ως ενυδατωµένος γκελενίτης ή στρατλιγκίτης. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα τον περιορισµό της ανεπιθύµητης αντίδρασης της 

µετατροπής [8.6]. 

Η εικόνα 8.3 δείχνει τη µεταβολή στην σύσταση των φάσεων µε το χρόνο 

για αλουµ ινούχο τσιµέντο και 1:1 αλουµ ινούχο τσιµέντο / 
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κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµ ίνων µ ίγµατα ενυδατωµένα στους 20 και 

400C για χρονική περίοδο µέχρι ένα έτος.  

 

Εικόνα 8.3: Σύσταση φάσεων αλουµινούχου τσιµέντου και µίγµατος 1 : 1 

αλουµινούχο τσιµέντο / σκωρία υψικαµίνου ενυδατωνένων στους 20°C και 400C 

 

Στο αλουµ ινούχο τσιµέντο η ποσότητα της ενυδατωµένης αλουµ ινικής 

φάσης (CAH10 στους 200C και C3AH6 στους 400C) αυξάνει µε το χρόνο 

καθώς µειώνονται τα υδραυλικά συστατικά CA και C12A7. Στο µ ίγµα 

αλουµ ινούχο τσιµέντο/κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµ ίνων η ποσότητα 

της ενυδατωµένης αλουµ ινικής φάσης φτάνει σε ένα µέγιστο µεταξύ των 

7 και 28 ηµερών και στη συνέχεια µειώνεται απότοµα καθώς 

σχηµατίζεται ο ενυδατωµένος γκελενίτης. Η κοκκοποιηµένη σκωρία 

υψικαµ ίνων έχει λανθάνουσες υδραυλικές ιδιότητες και λειτουργεί µε 

την σηµαντική αύξηση στη διαθεσιµότητα του SiO2 (σε περίπου 18 % για 

ένα µ ίγµα 50:50 αλουµ ινούχο τσιµέντο/κοκκοποιηµένη σκωρία 

υψικαµ ίνων) κάνοντας δυνατό το σχηµατισµό του C2ASH8 σε µεγάλες 

ποσότητες. Σαν αποτέλεσµα οι ένυδρες αλουµ ινικές ενώσεις θα είναι 

παρούσες σε πολύ µειωµένες ποσότητες σε σχέση µε το αλουµ ινούχο 

τσιµέντο και έτσι οι επιδράσεις της αντίδρασης της µετατροπής στην 

αντοχή του σκυροδέµατος θα είναι πάρα πολύ µειωµένες. Ο 

σχηµατισµός του ένυδρου γκελενίτη έχει αναφερθεί στο καθαρό 
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αλουµ ινούχο τσιµέντο αλλά µόνο σε µ ικρές ποσότητες λόγω του χαµηλού 

περιεχόµενου σε σίλικα. 

Λόγω του ότι ο ένυδρος γκελενίτης είναι ο σηµαντικότερος ένυδρος 

κρυσταλλίτης στο BRECEM, είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί η 

σταθερότητά του. Αν είναι ασταθής θα αντικατασταθεί τελικά, από άλλο 

ένυδρο ή ένυδρα µε µ ία διεργασία ανάλογη µε τη µετατροπή των 

ένυδρων αλουµ ινικών ενώσεων. Τέτοιες διεργασίες µπορεί να έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στη σταθερότητα των BRECEM σκυροδεµάτων. 

∆είγµατα τέτοιων σκυροδεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν σε δοκιµές 

σταθερότητας έδειξαν ότι το C2ASH8 είναι ακόµα παρόν µετά από 5 έτη, 

χωρίς σηµάδια περαιτέρω αντίδρασης. Όµως, έγινε µ ία σειρά 

επιταχυνόµενων πειραµάτων για την απώτερη εξέταση της σταθερότητας 

του C2ASH8 και επίσης για τον καθορισµό του εύρους της σύνθεσης του 

τσιµέντου από την οποία αυτό µπορεί να σχηµατιστεί. 

Τα κύρια ένυδρα που σχηµατίζονται κατά την ενυδάτωση του 

αλουµ ινούχου τσιµέντου όταν είναι καθαρό ή σε µ ίγµατά του µε 

κοκκοποιηµένες σκωρίες και ποζολάνες, σχηµατίζονται όλα µέσα στο 

σύστηµα ασβέστης-αλούµ ινα-σίλικα-νερό (CaO-Al2O3-SiO2-H2O). Ο 

σχηµατισµός του C2ASH8 σε αυτά το σύστηµα έχει µελετηθεί 

προκειµένου να προσδιοριστεί η σταθερότητά του, οι συστάσεις από τις 

οποίες σχηµατίζεται και τα ένυδρα που είναι συµβατά µε αυτό. Καθώς η 

αλούµ ινα και η σίλικα αντιδρούν πολύ αργά µέσα στο νερό, υδροξείδιο 

του αλουµ ινίου και πυριτικό οξύ έχουν χρησιµοποιηθεί µαζί µε οξείδιο 

του ασβεστίου σε διάφορες αναλογίες. Μία µεγάλη περίσσεια νερού 

χρησιµοποιήθηκε (ο λόγος νερό : στερεό ήταν 100) για την επιτάχυνση 

της αντίδρασης. Τα µ ίγµατα αφέθηκαν να φτάσουν στην ισορροπία ενώ 

ανακινούνταν συνεχώς (και πάλι για την επιτάχυνση της αντίδρασης) για 

18 µήνες στους 5, 20 και 380C. 

Τα στερεά που προέκυψαν αναλύθηκαν µε περίθλαση ακτίνων Χ, 

προκειµένου να προσδιοριστεί η παρουσία ένυδρων φάσεων. Ο ένυδρος 

γκελενίτης βρέθηκε στα µ ίγµατα για ένα µεγάλο εύρος αρχικών 

συστάσεων. Η περιοχή συστάσεων σχηµατισµού του ένυδρου γκελενίτη 

παρουσιάζεται στην  εικόνα 8.4. Βρέθηκε σε ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες 
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σε συστάσεις που ανταποκρίνονται σε µ ίγµατα 50:50 αλουµ ινούχο 

τσιµέντο/κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµ ίνων που χρησιµοποιούνται στο 

BRECEM. Σχηµατίστηκε σε µ ίγµατα µε υδροξείδιο του αλουµ ινίου και 

ένυδρες αλουµ ινικές ενώσεις, µε παρόντα τα συγκεκριµένα ένυδρα 

οξείδια, ανάλογα µε τη σύσταση του µ ίγµατος. Τα αποτελέσµατα αυτών 

των µελετών ισορροπίας δείχνουν ότι ο ένυδρος γκελενίτης πιθανόν να 

είναι ένα σταθερό ένυδρο οξείδιο στα µ ίγµατα BRECEM. 

 

Εικόνα 8.4: Περιοχή σχηµατισµού του ένυδρου γκελενίτη στο σύστηµα CaO-Al2O3-

SiO2. 

Η δυνατότητα χρήσης BRECEM σε απαιτήσεις δοµ ικού σκυροδέµατος 

απαιτεί περαιτέρω εξέταση αν και αρχικά θα µπορούσε να βρει χρήσεις 

σε σωλήνες (ειδικά όπου απαιτείται υψηλή χηµ ική αντίσταση), σε έργα 

επισκευών, σε λεπτούς τοµείς όπως η εσωτερική επένδυση των τούνελ 

και σε άλλες εφαρµογές. 
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