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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

Onder cement verstaat men een mengsel van stoffen dat de 

eigenschap heeft hard te kunnen worden. De "hydraulische" ce

mentsoorten, waarvan portland cement de belangrijkste is, be

zitten deze eigenschap ook wanneer ze met water tot een pasta 

verwerkt worden; daarbij vindt de harding plaats als gevolg 

van chemische reakties tussen de in het cement aanwezige ver

bindingen en water. Tijdens deze harding (hydratatie) worden 

hydraten gevormd. De hydratatie van portland cement is een 

exotherm proces, m.a.w. er komt warmte bij vrij. De voornaam

ste verbindingen die in portland cement voorkomen zijn: 
* (a) tricalciumsilikaat (c 3s) , dat geringe hoeveelheden Al 20 3 

en MgO bevat (het heet dan "aliet"), 

(b) B-dicalciumsilikaat (S-C 2S), 

(c) trica.lciumaluminaat (C 3A), 

(d) tetracalciumaluminoferriet (C 4AF),een fase met een wisse

lende samenstelling, 

(e) gips (Caso 4 ·2H2oj. 

c 3s en B-c 2s (tesamen ongeveer 75 gewichtsprocent) , c 3A 

(10-15 gewichtsprocent) en c 4AF vormen gezamenl k de "klin

ker". Deze wordt gemengd met enkele gewichtsprocenten gips. 

Bij de hydratatie van c 3s en s-c2s bij kamertemperatuur 

kunnen behalve CH de volgende calciumsilikaathydraten gevormd 

worden: het folieachtige c-S-H (I) en het sigaarvormige c-s-H 

(II). Tobermoriet gel, het .slecht-gekristalliseerde C-S-H (II) 

!evert de grootste bijdrage tot de harding in portland cement

pasta's. De harding ontstaat doordat uit dit gel geleidelijk 

een driedimensionaal netwerk gevormd wordt. 

* In dit proefschrift worden de in de cementchemie gebruike

lijke afkortingen toegepast, zie blz.177 
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De c 3A hydratatie kan aanleiding geven tot vorrning van de 

volgende hydraten: 

(1) kubisch c 3AH 6 (volledige formule: ca3Al 2 (0H) 12 ). Vier OH-

ionen kunnen worden vervangen door een SiO:-- ion (hydro

granaat) en een deel van de Al 3+-ionen door Fe3+-ionen. In 

dit onderzoek kan van de hydraten van dit type slechts ij

zervrij c 3AH6 optreden, omdat steeds van zervr~Je pro

dukten is uitgegaan. Met behulp van rontgenanalyse werden 

geen aanwijzingen gevonden van een vervanging van OH--

d S .o4- . oor ~ 4 -~onen. 

(2) hexagonale hydraten van het type c 3A·Cax2 ·Hn (volledige 

formule ca2Al(OH)6 X•pH 20). Deze zijn opgebouwd uit lagen 

ca 2Al(OH)6 waartussen de anionen X- en extra water inge

bouwd zijn. X kan zijn OH (dan heeft men te maken met te

tra- of dicalciumaluminaathydraat c 4AH13 resp. c 2AH8 ), 
2-1/2 co3 (calciumaluminaatmonocarbonaathydraat) of 1/2 

so~-(calciumaluminaatmonosulfaathydraat (monosulfaat)). 

Een deel van de Al 3+-ionen kan weer worden vervangen door 

Fe 3+-ionen. In het in dit proefschrift beschreven onder

zoek werden van de hydraten van dit type slechts monosul

faat (afgekort Ms) en c 4AH 13 aangetroffen. Hoewel algemeen 

wordt aangenomen dat tetracalciumaluminaathydraat in wate

rige suspensie als c4AH 19 optreedt (Roberts (1)), wordt het 

calciumaluminaathydraat met een Ca0/Al 2o 3-molaire verhou

ding 4/1 in dit proefschrift steeds aangeduid met c 4AH13 , 

de vorrn waarin het na drogen met behulp van rontgendiffrak

tie aantoonbaar is via een piek gekenmerkt door een d-waar

de van 7,9 ~- Naast c 4AH13 kunnen ook carbonaathydraten op

treden die pieken vertonen die overkomen met d-waarden in 

het ekt van 7 1 6 - 8,2 ~. In dit proefschrift worden de-

ze allen samengevat onder de naam c 4AH13 • Tussen c 4AH13 en 

Ms is vorrning van een vaste oplossing (V.O.) mogelijk; v.o. 

veroorzaakt bij rontgendiffraktie reflekties in het tra

jekt gekenmerkt door d-waarden 8,2- 8,66 ~. Ms in het ge

bied 8,66 - 8,93 ~. Het mengsel c4AH13 + V.O. + Ms wordt 

in dit onderzoek aangeduid met c4AH 13 e.d. 

(3) hydraten van het type c 3A·3CaX2 ·Hn (volledige formule 

Ca6Al 2 (0H) 12 ·3x2 •pH20). X kan bijvoorbeeld zijn 1/2 SO~
(bekend als ettringiet), terwijl een deel van de A1 3+-ionen 

weer vervangen kan zijn door Fe3+-ionen. In dit onderzoek 



werd van de hydraten van dit type slechts ettringiet aange

troffen. De calciuroaluminaten dragen naar algemene overtui

ging alleen in het beginstadium van de harding noemenswaard 

bij tot de sterkte. Indien de c 3A hydratatie niet kunstrna

tig vertraagd zou worden, zou het c 3A zo snel met water rea

geren dat het cement te snel stijf wordt (snelle binding, 

"flash set"). Daarom wordt gips toegevoegd. Dit vindt pas 

plaats tijdens het malen v~n het gebrande produkt (de klin

ker): hierbij kan de temperatuur zo hoog oplopen dat 

caso 4 ·2H20 gedehydrateerd wordt tot caso 4 ·1/2 H20. Dit laat

ste heeft tot gevolg dat het cement bij de hydratatie zeer 

snel stijf wordt (valse binding, "false set"). 

De hydratatiereaktie van portland cement heeft een zeer 

gekompliceerd karakter. Dit is een gevolg van de onderlinge be

invloeding tijdens de hydratatie van de verschillende in cement 

voorkomende verbindingen. Het is daarom logisch eerst de reak

ties van de afzonderlijke komponenten met water en hun reaktie

produkten te onderzoeken en pas daarna de hardingsreakties van 

portland cement. Dit onderzoek vormt een onderdeel van een aan

tal studies, waarbij ~erst de hydratatiereakties van c 3s afzon

derlijk (2), c 3A afzonderlijk (2,3) en c 3A met gips (3,4) werden 

onderzocht. Een tweede stadium werd bereikt met een onderzoek 

naar de wederzijdse beinvloeding van en c 3s gedurende hun 

hydratatie (2). In aansluiting hierop wordt in dit proefschrift 

de invloed van gips (hierrnee wordt caso4 ·2H2o bedoeld) resp. 

halfhydraat (Caso4 • 1 /2 H20) op de gezarnenlijke hydratatie van de 

voornaamste bestanddelen van portland cement, c 3A en c 3s nage

gaan. Tevens is onderzocht wat de invloed is van de temperatuur 

op de hydratatie van c 3A + c 3s, zowel in aanwezigheid als in af

wezigheid van gips. Het onderzoek is verricht zowel in pasta's 

als in suspensies (wat dit laatste. betreft alleen bij 25°C) .Pas

taproeven hebben het voordeel ten opzichte van suspensieproeven 

dat de resultaten een betere aansluiting geven bij de omstandig

heden in de praktijk~ omgekeerd zijn bij suspensieproeven chemi

sche analyses mogelijk. Als belangrijkste methode van onderzoek 

bij pastaproeven werd isotherme calorimetrie (5) toegepast. Deze 

methode heeft reeds eerder goede resultaten opgeleverd bij de 

studie van langdurige chemische omzettingen zoals de hydrata

tie van cement (8,8). Men kan hierrnee tijdens de hydratatie 

van cement of cementkomponenten . verschillende stadia in de 
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vorm van warmtepieken onderscheiden; voor een interpretatie 

van deze warmtepieken is men aangewezen op aanvullende tech

nieken zoals rontgenanalyse, infrarood absorptieanalyse of 

differentH\le thermische analyse (DTA) waarmee de in de diver

se stadia telkens aanwezige hydratatieprodukten kunnen worden 

gedetermineerd. Deze determinering is vrij gemakkelijk zolang 

het kristallijne stoffen betreft; het aantonen van amorfe pro

dukten temidden van een grote hoeveelheid kristallijn mate

riaal levert moeilijkheden op. De reakties, onderzocht met be

hulp van de isotherme calorimeter geven een aantal warmtepie

ken te zien. In navolging van de door de Jong toegepaste aan

duiding van de warmtepieken met romeinse cijfers I t/m III is 

in dit proefschrift de volgende notatie aangehouden: 

de Jong(2) In dit proefschrift Piek heeft betrekking op de 

hydratatie van 

I 

II 

III 

I 

II 

III 

IV 

v 

c 3A 

c 3s 
c 3A, omzetting van c 4AH 13 en 

c 2AH
8 

in c 3AH
6

• 

c 3A (in aanwezigheid van gips): 

omzetting van ettringiet 

in Ms. 

omzetting van een sulfaat

rijke vaste oplossing(V.OJ 

in een sulfaatarme v.o. 

Bij pastaproeven hebben wij voor de meeste onderzochte sy

stemen een mengsel van 4 gram van (c 3A + c 3s) , een hoeveel

heid water van 4 ml en varierende hoeveelheden gips (of half-

hydraat) gekozen. Romeinse fers leggen de c 3s;c 3A-gewichts-

verhouding vast, b.v. I: c 3s;c 3A-gewichtsverhouding 1/1, II: 

c 3s;c3A-gewichtsverhouding 3/5 etc. Een letter (a t/m o) legt 

de hoeveelheid gips (of halfhydraat) vast. Reaktie Ib is een 

verkorte schrijfwijze voor de reaktie van systeem Ib met de 

samenstelling 2,00 g c 3A + 2,00 g c 3s + 0,02 g caso 4 ·2H 20 + 

4,00 ml H2o. 
De genoemde aanduidingen (met romeinse cijfers, resp. let

ters) gelden ook voor suspensieproeven. 

In commercieel portland cement zijn c 3A en C weliswaar 

in een andere verhouding aanwezig dan de in dit onderzoek on-

12 



~~ 

V! 

derzochte systemen;bij de hydratatie van portland cement zijn 

echter een aantal warmtepieken gevonden die op basis van een 

eenvoudige theorie niet verklaard kunnen worden. Een funda

mentelere aanpak, inhoudende onderzoek van pasta's ook met af

wijkende c3S/C3A-gewichtsverhoudingen, is dus voor een valle

dig begrip noodzakelijk. 

Uit een herhaling van calorimeterproeven bij 25°C uitge

voerd met lange tussenpozen (2 jaar) blijkt dat veroudering 

van de gebruikte preparaten c 3A en c 3s gedurende het onder

zoek onder invloed van sporen co2 en vocht uit de omgeving 

geen rol van betekenis speelt (fig. 1.1). 
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HOOFDSTUK 2. 

2.1 INLEIDING 

Reakties in het systeem c 3A + c 3s + H20 zijn reeds eer

der uitvoerig onderzocht (1-7). De voornaamste hvdratatiepro

dukten die we op grond van die resultaten in dit systeem kun

nen verwachten zijn: de C-S-H gelen I en II, CH, c 3AH 6 waar

bij mogelijk Si02 in het rooster is ingebouwd (e) (hydrogra

naatvorming), c 2AH8 , c 2ASH8 (8) (gehleniethydraat), c 4AH 13 en 

de calciumaluminaatcarbonaathydraten, die vaste oplossingen 

vormen met c 4AH 13 . Hierbij kunnen we onderscheiden: monocar

bonaat, semicarbonaat en kwartcarbonaat (deze laatste is al

leen aangetoond door Dosch e.a. (9)). Ook zijn vaste oplos

singen waargenomen met een varierend co 2-gehalte (9,10). Bij 

identificatie van de hydraten met behulp van rontgenanalyse 

veroorzaken de calciumaluminaathydraten komplicaties. De d

waarde van 7,9 ~ in het rontgendiffraktiepatroon wordt door 

een aantal onderzoekers toegeschreven aan c 4AH 13 (8,9). Vel

gens Dosch e.a. behoprt de d-waarde van 8,2 ~ aan zowel 

c 4AH 13 als kwartcarbonaat, en de d-waarde van 7,9 ~ aan 

c 4AH 12 , terwijl Seligmann en Greening de reflektie overeenko

mende met een d-waarde van 8,2 ~ toeschrijven aan semicarbo

naat. De waargenomen verschillen in de resultaten kunnen mo

gelijk het gevolg zijn van een geringe oppervlakte-carbonatie 

van het monster in de rontgendiffraktometer. De reflektie met' 

een d-waarde van 7,6 ~is afkomstig van monocarbonaat. Een 

V.O. met een samenstelling_ varierend van semicarbonaat -mono

carbonaat (volgens Roberts (10)) bezit d-waarden in het tra

jekt 8,2- 7,6 ~-De carbonaatarme V.O. die Dosch e.a. hebben 

aangetoond omvattende zowel kwart- als semicarbonaat heeft 

een· konstante d-waarde (van 8,2 ~). Verscheidene onderzoekers 

hebben aangetoond dat bij de hydratatie van c 3s in aanwezig

heidvanc3A,substitutie van SiO~--ionen door Al 2o 3 kan plaats 

vinden (11-14). 

In het hier beschreven onderzoek werden de bovengenoemde 

metingen in het systeem c 3A + c 3s + H20 uitgebreid met experi

menten bij andere temperaturen (hoofdstuk 2.4); bovendien is 

een vergelijking met de eerder verkregen resultaten (1) onder 
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dezelfde omstandigheden van belang, daar ook preparaten met 

een ander specifiek oppervlak gebruikt werden. 

2,2 PASTAPROEVEN BIJ 25°C 

2.2.1 EXPERIMENTELE RESULTATEN 

De reakties zijn, hetzij anders vermeld, onderzocht met 

c 3s preparaat ~ en C3A preparaat e• De metingen zijn verricht 

aan pasta's met de volgende samenstelling: 4,00 g (C 3A + c 3s)+ 

4,00 ml H2o. In de grafieken is de warmteontwikkelingssnelheid 
-4 -1 

in 10 cal.sec per gram (C3A + c3s) als funktie van de tijd 

(in uren) uitgezet. De resultaten van de metingen met bovenge

noemde preparaten, uitgevoerd in de isotherme calorimeter,zijn 

weergegeven in figuur 2.1. 
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Uit de resultaten van de rontgenanalyse (tabel 2.1) na een 

hydratatieduur van 30 uur bij reaktie Ia blijkt dat de piek 

die na ± 18 uur zijn maximum vertoont, overwegend bepaald wordt 

door de hydratatiereaktie van het c3s (piek II); dit volgt uit 

de aanwezigheid van sterke reflekties van CH in het rontgen

diagram na 30 uur (zie voor een nadere argumentatie de disser

tatie van de Jong (1) en hoofdstuk 3.2.5.4.2 van dit proef

schrift). Evenzo volgt uit de resultaten van de rontgenanalyses 

na een hydratatieduur van resp.. 30-en 200 uur dat de piek met 

een maximum na ± 100 uur in verband staat met de omzetting van 

de hexagonale hydraten (c 4AH 13 en c 2AH 8 in c3AH 6) en dus de zo

genaamde tweede c3A piek (III) is. 

Tabel 2. I Resultaten van de rontgenanalyses voor de reakties 

van pasta's: 4,00 g (c 3A+C 3 S) + 4,00 ml H2o 

Tijdsduur c 3A c 3 s C4AHI3 c3AH 6 CH 

I a 30 uur s z mz zz ms 

200 uur zz zz m zs 

III a uur m-ms z s zz 

30 uur m z s z 

Va uur s vz s zz 

30 uur s zz s z 

Zie voor de samenstelling van de systemen Ia, Ilia en Va, 

fig. 2.1. 

zz = zeer zwak; vz = vrij zwak; z = zwak; mz = matig zwak; 

m matig; ms = matig sterk; s sterk; zs = zeer sterk 

Deze aanduidingen zijn gebruikt in alle tabellen van de resul

taten van rontgenanalyses. 
--------------~------------------------------------------------------~ 

Reaktie IIIa wordt gekenmerkt door het optreden van twee 

warmtepieken; volgens de rontgenanalyses moet de eerste daar

van worden toegeschreven aan de samenvallende eerste en tweede 

c 3A pleken (dit blijkt uit de afwezigheid van de hexaqonale hy-
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draten c2AH 8 en c4AH13 en de aanwezigheid van c3AH 6 , na 1 uur 

hydratatie), terwijl de"schouder"op de dalende tak van deze 

twee samenvallende c3A pieken verband houdt met een maximum in 

de hydratatiesnelheid van het • Reakties IVa en Va vertonen 

een soortgelijk verloop als reaktie IIIa zodat aangenomen mag 

worden dat ook in deze gevallen de twee c3A pieken samenvallen 

direkt na het begin van de hydratatie, met piek II als"schou

der"op de dalende tak. Bij reaktie Va is de warmteontwikkeling 

van de eerste piek (die dus de twee samenvallende pieken I en 

III omvat) voor het optreden van piek II, vergeleken bij de 

reakties IIIa en IVa, tot een lagere waarde gedaald, zodat 

piek II bij reaktie Va relatief duidelijker naar voren treed~ 

immers de warmteontwikkeling tijdens het maximum van piek II 

is geringer naarmate de pasta minder c3s bevat, in overeen

stemming met de gegeven interpretatie. 

2.2.2 INVLOED VAN HET SPECIFIEK OPPERVLAK VAN DE GEBRUIKTE 

PREPARATEN 

Ter vergelijking werden enkele proeven uitgevoerd met 

andere preparaten C3A en , namelijk c3A £ en g. Het 

specifiek oppervlak van deze preparaten is kleiner dan dat van 

de preparaten C3A e en c3s e en wijkt niet veel af van dat van 

de door de Jong (1) gebruikte preparaten. Het reaktieverloop 

vertoont dan ook veel overeenkomst met dat van de reakties met 

dezelfde c3s;c3A-gewichtsverhouding beschreven in de disserta

tie van de Jong (1); piek III en piek II verschijnen in de

zelfde volgorde terwijl de tijdstippen waarop deze pieken ver

schijnen niet noemenswaardig verschillen. Ten opzichte van de 

metingen verricht met de preparaten c3A ~ en e treedt met 

name piek III bij de met de preparaten c3A £ en c3s £ onder

zochte reakties later op. 

2.2.5 DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

In overeenstemming met de resultaten van de Jong werd 

ook nu gekonstateerd dat de c3s hydratatie sterk vertraagdwordt 

wanneer piek III na piek II· verschijnt zoals het geval is 

bij reaktie Ia ~de waargenomen vertraging van de C3S 

18 



piek is iets geringer dan de Jong heeft gevonden, hetgeen toe

geschreven kan worden aan het verschil in specifiek oppervlak 

vergeleken met de door hem gebruikte preparaten c 3A en c 3s.De 

vertragende werking van c 3A op de c 3s hydratatie kan volgens 

de Jong op twee manieren worden verklaard: 

a) alurniniurnionen worden ingebouwd in de calciurnsilikaathydra

ten1 deze worden veronders·teld stabieler te zijn ten op

zichte van rekristallisatie dan de alurniniumvrije C-S-H ge

len in overeensternrning met de resultaten van Kalousek (11) 

en Copeland, Bodor, Chang en tv'eise ( 14). 

2+ -
b) de Ca - en OH -ionen in de waterfase, afkomstig van de c 3A 

hydratatie vertragen de overgang F.H. ("First Hydrate") -

S.H. ("Second Hydrate"). 

Mechanisme (a) wordt door de Jong waarschijnlijker geacht 

dan mechanisme (b) . De sterk vertragende werking op de C hy

dratatie vindt hij echter alleen in aanwezigheid van kleine 

hoeveelheden c 3A; grote hoeveelheden c 3A veroorzaken een ge

ringere vertraging. ·De overgang tussen deze laatste twee ligt 

in het onderzoek van de Jong bij een c 3s;c3A-gewichtsverhou

ding 3/5. De verklaring die voor dit verschil in gedrag is ge

geven luidt,dat in aanwezigheid van een grote hoeveelheid c 3A 

precipitatie van c 3AH 6 in een vroeg stadium plaats vindt,zodat 

de alurninaationenconcentratie dan verlaagd wordt tot een waar

de,weergegeven door de c3AH6-verzadigingslijn in het Ca0-Al 2o3 
H20 fasendiagram van Jones en Roberts (fig.3.28, blz.ll~. In 

dit geval wordt slechts een geringe hoeveelheid Al 3+-ionen in

gebouwd in de calciumsilikaathydraten met als gevolg dat de 

c 3s hydratatie niet noemenswaardig vertraagd wordt. In aanwe

zigheid van kleine hoeveelheden c 3A daarentegen wordt de pre

cipitatie van c 3AH6 onderdrukt doordat het hydraterende c 3s 
alurninaationen uit de waterfase verwijdert; c 3AH 6-kiemen ont

staan dan na zeer lange tijd. De alurninaationenconcentratie in 

de waterfase blijft hoger, dan het geval zou zijn wanneer er 

wel kristallisatie van c 3AH 6 zou optreden, overeenkomend met 

een waarde weergegeven door de c 4AH19-metastabiele verzadi

gingslijn in het genoemde fasendiagram; nu worden er meer Al~+ 
ionen ingebouwd in de calciurnsilikaathydraten met als gevolg 

dat de c3s hydratatie aanzienlijk vertraagd wordt. 
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De invloed van c3s op de c3A hydratatie wordt dus veronder

steld het gevolg te zijn van twee tegengestelde effekten, na

melijk: 

1) een versnelling van de vorrning van c3AH6-kiemen (en daar

door van de c 3A hydratatie) : 

a) door silikaationen ingebouwd in de c 3AH6-kiemen (1) 

b) omdat het als precipitatie oppervlak kan dienen voor 

amorf AH 3 waardoor de c3A hydratatie kan plaats vinden. 

2) een vertraging van de vorming van c3AH6-kiemen (en daardoor 

van de c3A hydratatie) door een verlaging van de alurninaat

ionenconcentratie in de waterfase; deze ionen worden inge

bouwd in de calciumsilikaathydraten. 

In aanwezigheid van een kleine hoeveelheid c3s overheerst 

bet eerste effekt; wanneer grotere hoeveelheden c 3s aanwezig 

zijn is het tweede effekt belangrijker. De overgang ligt, ze

als reeds vermeld, bij een c3s;c3A-gewichtsverhouding 3/5. De 

waargenomen vertraging van piek III bij reaktie Ia 

ten opzichte van reakties IIIa, IVa en Va kan met behulp van 

het bovenstaande worden verklaard doordat de vorming van c 3AH6 
door grote hoeveelheden c3s wordt belernrnerd: hierdoor blijft 

de alurninaationenconcentratie. laag terwijl tegelijkertijd de 

calciurnionenconcentratie hoog blijft. De vorrning van een over

verzadigde CH-oplossing onder de heersende experimentele om

standigheden is een bekend verschijnsel (8). De reaktie c 4AH 13 
c 3AH 6 + CH + 6H wordt belernmerd door een grote CH-overver

zadiging, in overeenstemming met literatuurgegevens (15-1?). 

Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat in aanwezigheid van 

veel c3s het watertransport in de pasta naar het c3A oppervlak 

bemoeilijkt wordt doordat er per volume-eenheid (water + cal

ciurnsilikaathydraten) meer vaste stof is (aie ook hoofdstuk 3, 

syatemen I). Het feit dat .piek II· bij reakties IIIa en Va 

eerder verschijnt dan bij reaktie Ia is in overeenstemming met 

de resultaten van de Jong (1) blz. 98. beide eerstgenoem

de reakties valt piek III voor piek II in tegenstelling 

tot reaktie Ia. Evenals in het onderzoek van de Jong ligt de 

overgang waarbij 

bij systemen met 

1/3. Bij reaktie 

oiek III na of v66r piek II verschijnt, 

een c3s;c3A-gewichtsverhouding tussen 1/1 en 

IIIa treedt piek II. echter eerder op dan 

bij reaktie Va. Een verschil van onze resultaten met die van 

de Jong ligt daarin dat piek III in aanwezigheid van geringe 
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hoeveelheden c3s bij dit onderzoek zo snel na het begin van 

de hydratatie optreedt dat er geen scheiding meer te zien is 

tussen de pieken I en III, terwijl piek II in dit onderzoek 

duidelijker naar voren komt. Dit verschil in hydratatiegedrag 

ten opzichte van dezelfde reakties onderzocht door de Jong kan 

men toeschrijven aan een grotere reaktiesnelheid van het c3A 

tengevolge van het grotere specifiek oppervlak van de in ons 

onderzoek gebruikte preparaten c3A e en c3s e• Met name de re

kristallisatie van de hexagonale calciumaluminaathydraten tot 

c3AH 6 zal tengevolge van een groot specifiek oppervlak van het 

c3A zeer snel verlopen (een grote aluminaationenconcentratie 

in het beginstadium in de waterfase bevordert de kiemvorming 

van c3AH6 (1) blz. 78. De c3s hydratatie daarentegen zou wel 

eens wat minder goed op gang kunnen komen (inbouw van alumi

naationen in de beginperiode in de calciumsilikaathydraten 

vertraagt hun latere omzetting). Inderdaad ziet men juist bij 

reaktie Va, waar dit tengevolge van de geringe hoeveelheid c3s 
die aanwezig is, in sterke mate verwacht wordt, piek II 

wat later verschijnen (al is dit door de optredende "overlap" 

van de pieken I en III en piek II bij reakties IIIa en IVa niet 

duidelijk te konstateren) • 

De resultaten van de proeven uitgevoerd met de grovere pre

paraten c 3A ~ en c 3s ~' waarvan het specifiek oppervlak vrij

wel gelijk is aan dat van de door de Jong gebruikte preparaten 

vertonen veel overeenkomst met de resultaten van de metingen 

beschreven door de Jong ( 1) en vormen in fei te een bevesti

ging ervan. Ook de door de Jong gekonstateerde scheiding van 

de twee c3A pieken I en III werd bij deze experimenten aange

troffen. 

2.3 SUSPENSIEPROEVEN BIJ 25°C 

2.3.1 EXPERIMENTELE RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Ter bevestiging van de in het voorafgaande hoofdstuk ge

geven interpreta~ie zijn in enkele gevallen metingen verricht 

aan suspensies waarbij de hydratatie via het elektrisch gelei

dingsvermogen gevolgd werd. Bij deze proeven is de hoeveelheid 

c3A per volume-eenheid suspensie konstant gehouden, alleen de 
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hoeveelheid c3s werd gevarieerd. Dit onderzoek is uitgevoerd 

met de vrij grove preparaten c 3s £ en c3A £. De metingen zijn 

verricht aan suspensies met de samenstelling 0,36 g c 3A + x g 

c3s + 60 ml H2o en weergegeven in fig. 2.2. Deze samenstelling 

is gekozen om een vergelijking mogelijk te maken met de resul

taten van de experirnenten waarbij gips aanwezigwas en van 

laatstgenoemde met die van het onderzoek van Stein (18). 
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Fig. 2.2 Het elektrisch geleidingsvermogen als funktie van de 

tijd in suspensies: 0,56 g c3A + x g + 60 ml H20. 

VIIIa x = 0,00 

XIIIa ; x = 0,18 

XVa ; X = 0,56 

Vergelijken we het verloop van het elektrisch geleidings

vermogen van reakties VIIIa (x = 0,00), XIIIa (x = 0,18) en 

XVa (x = 0,36) met dat van reakties met dezelfde samenstelling 

onderzocht door de Jong (1), blz. 70, 102, dan komen deze in 

grote trekken overeen. In de experimenten van de Jong behoudt 

echter het specifieke geleidingsvermogen na het bereiken van 

een maximum (vergelijkbaar met piek p bij onze metingen) enige 

22 



tijd een konstante waarde; dit werd toegeschreven aan het be

reiken van het snijpunt van de metastabiele oplosbaarheidscur

ven van c 2AH8 en c 4AH19 in het fasendiagrarn van Jones en 

Roberts (19) (bZz.112~ Het horizontale verloop van het gelei

dingsverrnogen bij reaktie VIIIa na een hydratatieduur langer 

dan ongeveer 10 uur kan vermoedelijk daaraan worden toege

schreven dat het in oplossing gaan van c 3A en de precipitatie 

van c 4AH13 resp. c 3AH6 elkaar in evenwicht houden. Bij reaktie 

XIIIa is het maximum van piek p kleiner dan bij de metingen 

van de Jong. De bovengenoemde afwijkingen ten opzichte van de 

resultaten van de Jong kunnen worden verklaard door de grotere 

water;c3A-verhouding die gebruikt is vergeleken met die in het 

onderzoek van de Jong (0,36 g c 3A in plaats van 0,60 g c 3A in 

60 ml H2o). Tengevolge daarvan is de aanvoer van ca2+- en alu

minaationen per volurne-eenheid van de waterfase geringer, ter

wijl de afvoer in mindere mate beinvloed wordt, zodat de maxi

maal bereikte concentraties kleiner zijn. 

2.4 PASTAPROEVEN BIJ VAN 25°C AFWIJKENDE TEMPERATUREN 

2.4.1 INLEIDING 

De invloed van de temperatuur op de gezamenlijke hydra

tatie van c 3A en c 3s in zuiver water is nog weinig onderzocht. 

Daarentegen zijn wel de hydratatiereakties van de afzonderlij

ke komponenten c 3A en c 3s bij verschillende ternperaturen on

derzocht, evenals de hydratatie van "cement". In het algemeen 

wordt met stijgende temperatuur een duidelijke versnelling van 

de c 3A hydratatie waargenomen met name van de omzetting van de 

hexagonale hydraten in c 3AH 6 (20-22}. Mori en Minegishi 

(21) konstateerden dat de hydratatie van c 3A onrniddellijk na 

het begin, bij 40°C veel sneller verliep dan bij 20°C (direkt 

na toevoeging van water was reeds c 3AH 6 aantoonbaar) • In over

eensternming met de resultaten van Tanaka e.a. (23) werd na 1 

uur echter een sterke afnarne van de hydratatiesnelheid waarge

nomen. Volgens Feldman en Ramachandran (22) en Young (20) die. 
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de c3A hydratatie onderzochten bij temperaturen varierend van 

2°C tot 80°C kan dit verschijnsel daaraan worden toegeschreven 

dat bij temperaturen hoven S0°C c 3AH 6 gevormd wordt via een 

direkt mechanisme (d.w.z. zonder dat eerst de hexagonale hydra

ten gevormd worden). Het c 3AH 6 groeit epitaktisch op de c 3A 

korrels, waardoor deze'volledig afgeschermd worden. De aanwe

zigheid van een geringe hoeveelheid van de hexagonale hydraten 

kan het bewijs leveren voor een zeer snelle omzetting van deze 

hydraten in c 3AH 6 ; het blijft niettemin mogelijk dat c 3AH 6 vel

gens beide mechanismen ontstaat. Bij 12°c en 23°C is door 

Feldman en Ramachandran gekonstateerd dat na bepaalde hydrata

tietijden zowel de hoeveelheid c 3AH 6 als de hoeveelheden van 

de hexagonale hydraten toenarnen. 

over de invloed van de temperatuur op de hydratatie van c 3s 

lopen de meningen nogal uiteen. Volgens Knoblauch en Schwiete 

(24) is de temperatuurcoefficient van de hydratatiesnelheid 

van c 3s positief, maar van Bernst (25) geeft een negatieve waar

de. Kantro, Brunauer en Weise (26) vonden bij een vergelijking 

van de c 3s hydratatie bij s0 c, 2S°C en S0°C dat de reaktie in 

het beginstadium alleen bij S°C duidelijk langzarner verliep 

dan bij 2S°C en S0°C; de hydratatiesnelheid zou bij 2S°C onge

veer even groot zijn als bij S0°C. Een temperatuurafhankelijk

heid van de reaktie na een hydratatietijd langer dan een dag 

was in dit temperatuurtrajekt afwezig. Kondo en Daimon (27) 

konstateerden eveneens een versnelling van de hydratatie 

met stijgende temperatuur. Copeland, Kantro en Weise (28) be

paalden voor de c 3s hydratatie in een vroeg stadium een active-
-1 ringsenergie van 9,3 kcal Mol ; Taplin (29) vond een waarde 

-1 van ongeveer 10 kcal Mol maar Knoblauch en Ziegler (30) be-

paalden een waarde van de aktiveringsenergie van 2,1 kcal Mol-1 . 

2.4.2 EXPERIMENTELE RESULTATEN 

Deze experimenten zijn uitgevoerd met c 3s preparaat ~ 

en c 3A preparaat ~· De metingen zijn verricht aan pasta's met 

de sarnenstelling 4,00 g (C 3A + c 3s) + 4,00 ml H2o. De resulta

ten van de metingen zijn weergegeven in de figuren 2.3, 2.4 en 

2.S. Deze figuren geven de invloed van de temperatuur te zien 

op het hydratatiegedrag van reakties van systemen met dezelfde 

sarnenstelling. 
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Fig. 2.3 De invloed van de tempe~atuur op de warmteontwikke

lingssnelheid van de reaktie van pasta 

Ia: 2~00 g C3A + 2~00 g c3s + 4~00 ml H20 

Reaktie Ia geeft bij 35°C evenals bij 25°C drie pieken te 

zien, waarvan de tweede als"schouder"op de eerste. Op grond van 

de resultaten van de overeenkomende reaktie bij 25°C kunnen we 

de eerste twee pieken toekennen aan de c3A hydratatie en wel 

resp. piek I en piek III: de derde piek heeft betrekking op de 

c3s hydratatie en verschijnt vrijwel na dezelfde hydratatie

tijd als bij 25°C. Een belangrijk verschil met de reaktie bij 

25°c is dat piek III voor piek II valt. De rekristal-

lisatie van de hexagonale calciumaluminaathydraten tot c3AH6 
wordt blijkbaar sterk versneld door een temperatuurstijging van 

10°C (in overeenstemming met literatuurgegevens (20-22)). In 

tegenstelling tot de resultaten van de Jong bij 25°c ver

schijnt piek II pas na 18 A 20 uur ondanks het feit 

dat piek III voor piek II valt: in het onderzoek van de 

Jong verscheen in zo'n geval piek II na dezelfde tijd als 

in afwezigheid van c3A (d.w.z. in ons geval na ± 10 uur). Bij 

50°C vallen de twee pieken I en III samen direkt na het begin 

van de hydratatie, terwijl piek II reeds na ± 21/2' uur ver

schijnt. Deze toekenning van de ·warmtepieken is gebaseerd op 
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resultaten van rontgenanalyses van gipshoudende preparaten (Ic 

t/m In, •tabe llen J. 21 en J. 2 2 ) • Ten opz ichte van de overeen

komende reakties bij 25°c en 35°C is de c 3s hydratatie nu aan

zienlijk versneld. Bij reaktie IIIa vallen de twee c 3A pieken 

50 100 150 

Fig. 2.4 De invloed van de temperatuur op de warmteontwikke

lingssnelheid van de reaktie van pasta 

IIIa: J,OO g c3A + 1,00 g c3 s + 4,00 ml H20 

samen onmiddellijk na het begin van de hydratatie zowel bij 

I5°C, 25°C als bij 35°c en 50°C. Bij 25°c blijkt dit recht

streeks zowel uit de resultaten van de Jong als uit de resul

taten van de in dit onderzoek beschreven experimenten; bij an

dere temperaturen wordt dit uit de gelijkenis in dit opzicht 

van de hydratatiecurven gekonkludeerd. Opvallend is echter dat 

de 1piek II bij I5°C eerder verschijnt dan bij 25°C maar onge

veer na dezelfde hydratatietijd als bij 35°C en 50°C (zie fig. 

2.6). Bij reaktie Va verschuift piek II met stijgende tern-

peratuur naar kortere hydratatietijden terwijl de pieken I en 

III weer samenvallen bij de genoemde temperaturen. 
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Fig. 2.5 De invloed van de temperatuur op de warmteontwikke

lingssnelheid van de reaktie van pasta 

Va: 3,50 g c3A + 0,50 g c3s + 4,00 ml H2o 

2.4.3 DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

Reaktie Ia onderzocht bij 35°C geeft de tweede c3A piek 

te zien als"schouder"op de eerste, met het maximum na ± l uur. 

Hoewel piek III voor • piek II verschijnt in tegenstelling 

tot de resultaten bij , treedt piek II evenals bij 25°C 

op na ongeveer 18 uur. Oat de hydratatie hiervoor verant

woordelijk is en niet (alleen) de temperatuurstijging, hoewel 

de laatste zowel de c3A hydratatie {in sterkere mate) als de 

c 3s hydratatie (in mindere mate) versnelt, blijkt uit een ver

gelijking met het reaktieverloop van reakties IIIa en Va. Bij 

een eerste beschouwing zou men een versnelling van de c3s hy

dratatie bij 35°C verwachten, zowel op grond van het tijdstip 
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waarop piek III verschijnt als op basis van de hogere tempera

tuur. Het feit dat dit niet gevonden wordt, kan als volgt wor

den verklaard. Ten gevolge van de temperatuurstijging reageert 

het c 3A tijdens reaktie Ia bij 35°c zoveel sneller dan bij 

25°C dat in het beginstadium van de reaktie meer ca2+- OH-

en aluminaationen in oplossing worden gebracht dan door c 3AH6 
vorming tijdens piek III kunnen worden weggenomen. De c 3s hy

dratatie wordt dan bijgevolg nog in sterke mate vertraagd. Bij 

50°C vindt de vorming van c 3AH6 echter vrijwel onroiddellijk na 

het begin van de reaktie plaats zodat dan onvoldoende van de 

genoerode ionen in de waterfase aanwezig zijn oro de c 3s hydra

tatie belangrijk te kunnen vertragen; bovendien heeft de tero

peratuurstijging alleen,ook een versnellende invloed op de c 3s 
hydratatie. Ten opzichte van het verloop van de warroteontwik

kelingssnelheid bij de reakties Ia en Va als funktie van de 

temperatuur valt op dat piek II in reaktie IIIa zowel bij 

15°C, 35°c als 50°C na ongeveer dezelfde tijd verschijnt (zie 

figuu~ 2.6), echter eerder dan bij 25°C; bij 50°C treedt deze 

5 

%~----~,~0------~2~0------~3~0-------,~0----~~5~0 

l(°Cl-

Fig. 2.6 Het tijdstip waarop piek II verschijnt als funktie 

van de temperatuur voor de reaktie van pasta's: 

4,00 g (C 3A + C3S) + 4,00 ml H2o. 

I a 2,00 g c3A; 2,00 g c3s 
III a 3,00 g c3A; 1,00 g c3s 

------ Va 3,50 g c3A; 0,50 g c3s 
Voor reaktie IIIa1is dit tijdstip bi.i 25°C niet 
nauwkeurig te bepaZ.en 
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piek evenwel later op dan in reaktie Ia bij dezelfde tempera

tuur, Dit hydratatiegedrag kunnen we daaraan toeschrijven dat 

bij een c3s;c 3A-gewichtsverhouding 1/3 van de pasta de versnel

lende invloed op de c3s hydratatie van een temperatuurstijging 

van 15°C tot 50°C (behalve bij 25°C) opweegt tegen de grotere 

hoeveelheid c3A die bij hogere temperatuur in het beginstadium 

meer Ca2+-, OH-- en aluminaationen in oplossing brengt,ondanks 

het feit dat we kunnen verwachten dat de geringere hoeveelheid 

c3s vergeleken met systemen I de c 3AH 6 vorming bevordert. Dit 

is in overeenstemming met het reaktieverloop van systemen met 

een nog kleinere c3s;c3A-gewichtsverhouding 1/7 waarbij de 

vertraging van de c3s hydratatie, behalve bij 50°C minstens 

evengroot is als die bij reaktie IIIa. Bij reaktie Va neemt de 

vertraging van de c3s hydratatie echter af met stijgende tem

peratuur. Blijkbaar gaat met stijgende temperatuur de invloed 

van een geringere hoeveelheid c3s die de vorming van c3AH 6 be

vordert een grotere rol speleo. 
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HOOFDSTUK 3 

3. 1 INLEIDING 

De invloed van gips (eventueel in aanwezigheid van CH) op 

de hydratatie van c 3A alleen is door vele onderzoekers uitvoe

rig onderzocht (1-11,14,15,83). Jones (18} en D'Ans en Eick 

(13) hebben de stabiliteitsgebieden en de aard van de verschil

lende hydraten in het systeem Ca0-Al 2o 3-caso4-H20 bestudeerd. 

Schwiete, Ludwig en Jager (14) onderzochten reakties in het 

systeem c 3A + caso4 + Ca(OH) 2 +H2o. In aanwezigheid van gips 

kunnen we tijdens de hydratatie van c 3A behalve de in hoofd

stuk 2 genoemde hydraten ook aantreffen: 

(a) ettringiet, c 3A·Caso4 ·30-32 H2o, genoemd naar het mineraal 

van dezelfde samenstelling en ontdekt door Lehmann in 1874 

(18) 

(b) monosulfaat (Ms), c 3A·caso
4

·12H2o. Deze stof kunnen we ont

staan denken uit c 3A·Ca(OH) 2 ·12H20(C 4AH 13 ) door hierin 20H-
2-te vervangen door so4 • 

(c) een vaste oplossing (V.O.) tussen c 4AH 13 en Ms. Hiervan is 

melding gemaakt door een groot aantal onderzoekers (17-19, 

21,23). Kalousek (17) heeft de vorming van zulk een V.O. 

het eerste aangetoond (in 1941) en volgens D'Ans en Eick 

(13} is de reeks mengkristallen van het type c 3A·x Ca(OH) 2 • 

(1-x)caso4 ·12H 20 compleet (d.w.z. x varieert van 0-1). 

Schwiete, Ludwig en Jager (14) namen, evenals Seligmann en 

Greening (18) en Dosch e.a. (19) een onderbreking in de reeks 

v.o. waar aan het sulfaatarme einde. Een vaste oplossing tussen 

ettringiet en Ms is niet aangetoond, en gezien het verschil in 

kristalstruktuur ook niet waarschijnlijk. Seligmann en Greening 

(18) en Roberts (80) hebben gewezen op de mogelijke vorming van 

quinaire vaste oplossingen onder invloed van co2 die worden ge

kenmerkt door mengkristallen van het type c 3A·x Ca(OH) 2·y Caco3 · 

(1-x-y) caso4 ·aq. Deze veroorzaken volgens Seligmann en Gree

ning bij rontgendiffraktie scherpe pieken of brede banden met 

pieken in het gebied varierend van d 7,6 g tot d 9,6 g_ 
Volgens Manabe e.a. (22) hebben de calciumaluminaatcarbonaat-
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hydraten een grotere oplosbaarheid dan de calciumaluminaatsul

faathydraten aangezien ettringiet gevorrnd werd wanneer mono

carbonaat en semicarbonaat in kontakt werden gebracht met sul

faatoplossingen. Seligmann en Greening (10) hebben eveneens de 

vorrning van ettringiet aangetoond bij inwerking van co2 op een 

oplossing van Ms (hierbij werd tevens semicarbonaat gevormd) • 

Dit verklaart volgens hen het voorkomen van ettringiet in vol

ledig gehydrateerde pasta's. 

Er bestaan vele theorieen met betrekking tot de rernrning van 

de c 3A hydratatie in aanwezigheid van gips, waargenomen direkt 

na het begin van de reaktie (24,26-28). De meeste onderzoekers 

schrijven deze rernrning toe aan de vorming van ettringiet (1-3, 

14,18,24,25,29,30). Echter volgens Feldman en Ramachandran (7) 

wordt de c 3A hydratatie belernrnerd doordat het c 3A oppervlak 

sulfaationen adsorbeert. 

De omzetting van ettringiet in Ms vindt plaats zodra de 

sulfaationenconcentratie in de oplossing onvoldoende is voor 

de vorming van ettringiet (1,14,30). Voordat de piek ver

schijnt die met deze omzetting gepaard gaat (in dit proef

schrift aangeduid als piek IV) is reeds Ms elektronenrnicrosco

pisch aantoonbaar (7,14). Met rontgendiffraktie is echter 

voornamelijk ettringiet aantoonbaar voor piek IV (1,15,18,30). 

Volgens Tenoutasse e.a. (15) is de tijdsduur waarna piek IV 

optreedt evenredig met het kwadraat van de toegevoegde hoeveel

heid gips. In aansluiting op de omzetting van ettringiet in 

monosulfaat kan de V.O. tussen Ms en c 4AH 13 gevorrnd worden.In

dien nog voldoende c 3A over is wordt dan nag c 4AH 13 en eventu

eel c 3AH 6 gevormd (23). Young (6) heeft c 4AH13 aangetoond 

voordat ettringiet geheel was omgezet. 

Reakties in het systeem c 3A + c 3s + caso4 '2H2o +H2o zijn 

tot nu toe slechts weinig onderzocht. In principe beschouwt 

men vaak bij dergelijke reakties de c 3s hydratatie onafhanke

lijk van de hydratatie van c 3A + caso4 ·2H 2o. Een wisselwerking 

tussen de en c 3A reakties is duidelijk aangetoond ((31) 

en hoofdetuk 2)en met de resultaten van dit onderzoek dient 

men bij de interpretatie van onze gegevens rekening te houden. 

Daarnaast is er echter ook nog de mogelijkheid van beinvloe

ding van de c 3s hydratatie door caso4 • In dit onderzoek werd 

slechts weinig aandacht besteed aan de invloed van gips op de 

hydratatie van alleen. Deze is reeds vaak onderwerp van 
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studie geweest, zij het dan in de meeste gevallen met behulp 

van methoden die pas na een dag resultaten opleveren. De mees

te onderzoekers kwamen tot de konklusie dat een dergelijke 

invloed hetzij afwezig of tenminste zeer gering is. 

Volledigheidshalve werden echter ook enkele experimenten 

met pasta's c 3s + caso4 '2H20 +H 2o uitgevoerd. De invloed 

van gips op de c 3s hydratatie (onderzocht met c 3s preparaat 

~) is weergegeven in fig. 3.1. Uit deze figuur blijkt dat 

gips een vertragende invloed heeft op de c 3s hydratatie. De 

waargenomen vertraging is echter inderdaad niet groat en in 

aanwezigheid van 1 a 5% gips onafhankelijk van de hoeveel

heid. De vertraging wordt (evenals na toevoegen van CaO of 

CH, de Jong (31), bZz. 29 e.v. toegeschreven aan een grotere 

oververzadiging van de oplossing ten opzichte van CH in aan

wezigheid van gips, waardoor de omzetting F.H.--- S.H. ver

traagd wordt. 

tijdCurenl-

Fig. 3.1 De invZoed van caso 4 ·2H2o op de hydratatie van c 3s 

in pasta's 

2,00 g c3s + 2,00 mZ H2o 
2,00 g c3s + 0,02 g CaS0 4 •2H 20 + 2,00 mZ H20 

2,00 g c3s + 0,10 g CaS0 4 '2H 2o + 2,00 mZ H20 

Kawada en Nemoto (32) vonden via proeven uitgevoerd in 

een isotherme calorimeter dat de c 3s hydratatie versneld 

werd door toevoeging van gips evenals door toevoegen van CaO, 

hetgeen wordt toegeschreven aan het sneller bereiken van de 

oververzadiging van de vloeistoffase ten opzichte van CH in 

aanwezigheid van gips. Copeland en Kantro (33) konstateerden 
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uit warmteontwikkelingsgegevens, evenals Raccanelli (34) uit 

DTA gegevens, een versnellende werking van gips op de hydra

tatie van aliet (C35 waarin magnesium is ingebouwd op de 

plaats van calcium) • Deze laatste vindt dat de versnelling 

onafhankelijk is van de sulfaatconcentratie. 

Kurczyk en 5chwiete (35) konkluderen op basis van bepalingen 

van vrij CH dat toevoegen van gips tot 4 gewichtsprocent geen 

effekt heeft op de c35 hydratatie. Celani , Collepardi en Rio 

(36) vonden dat gips de c35 hydratatie ve:r:snelt, echter alleen 

gedurende de eerste dag (eveneens aan de hand van bepalingen 

van vrij CH). Kantro, Weise en Copeland (37) onderzochten de 

hydratatie van een gewone portland cement klinker in aanwezig

heid van verschillende hoeveelheden gips en namen waar dat bij 

bepaalde concentraties een maximum hydratatiesnelheid van aliet 

in cement optreedt; deze optimale waarden blijken af te nemen 

met de hydratatietijd. Het versnellende effekt van gips is 

klein, en in aanwezigheid van grotere hoeveelheden (>3%) treedt 

zelfs een sterke vertraging op. Zij vonden verder dat zelfs in 

aanwezigheid van zeer geringe hoeveelheden gips (0,7% 503 ) een 

duidelijke versnelling optrad van de c35 hydratatie. Over het 

gehele onderzochte trajekt (0,7 - 3,0% als 503 ) viel een gerin

ge variatie in versnellend effekt te bespeuren en was er 
slechts een vage aanwijzing voor een optimum waarde. 

Bij aanwezigheid van aluminaten heeft men echter geen dui

delijk beeld meer van de invloed van gips op de hydratatie van 

c 35 alleen. Celani, Maggi en Rio (38) kwamen aan de hand van 

bepalingen van het vrije CH gehalte tot de konklusie dat ge

ringe hoeveelheden c3A een versnellend effekt hadden op de 

hydratatie van c 35 in portland cement gedurende de eerste da

gen (in tegenstelling tot de resultaten van een onderzoek in 

het systeem c 3A + c 35 +H 2o (31)). Zij menen dat gips voor

namelijk invloed heeft op de c35- en c
2

5 hydratatie en niet 

zozeer op de c3A hydratatie, terwijl het reaktiemechanisme van 

deze laatste niet essentieel gewijzigd wordt. Het door hen be-

paalde "vrije CH" kan echter ook afkomstig n van de gevorm-

de calciumaluminaathydraten. Een aantal onderzoekers (35,36, 

39,40) hebben aangetoond dat tijdens de c35 hydratatie in aan

wezigheid van gips, enig sulfaat in het C-5-H rooster wordt 

ingebouwd. Kalousek en Kopanda (41) hebben in pasta's van zui

vere cementmineralen in de verhouding waarin deze in cement 
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2-voorkomen gekonstateerd (met behulp van DTA) dat zowel 504 -

ionen als Al 3+-ionen in het C-S-H rooster worden opgenomen.De 

opgenomen hoeveelheid sulfaat neemt toe met de hoeveelheid 

gesubstitueerd Al 2o3 ; de mechanische sterkte van de pasta 

neemt daarbij af. In soortgelijke pasta's waarbij gips aanwe

zig was, werd (eveneens met DTA) een afname waargenomen van 

zowel de hoeveelheid c 4AH13 als de hoeveelheid c3AH 6 (nadat 

c3A volledig gehydrateerd was) . Dit werd toegeschreven aan 

een reaktie waarbij c 4AH13 en c 3AH 6 met C-5-H reageren onder 

vorming van een Al 2o3-gesubstitueerd C-5-H gel. Ettringiet

vorming werd waargenomen wanneer een Al 2o3-gesubstitueerd 

C-5-H gel in kontakt kwam met een sulfaatoplossing (39,41). 

Seligmann en Greening (18) namen een absorptie waar van over

maat c 3A (dan de voor de reaktie ettringiet-- Ms benodigde 

hoeveelheid) door het C-5-H gel in plaats van de vorming van 

een V.O. Wanneer c 3s gehydrateerd werd in aanwezigheid van 

~40 gewichtsprocent Ms konden zij de vorming van ettringiet 

aantonen (10). 

In principe kan de door ons waargenomen vertraging van de 

c 3s hydratatie verklaard worden door aan te nemen dat door 

de inbouw van sulfaationen de calciumsilikaathvdraten sta

bieler worden ten opzichte van rekristallisatie (evenals door 

substitutie van Al 3+-ionen). In de experimenten met c 3A-hou

dende pasta's is het c3A gehalte van de pasta's echter zo 

groat dat we veronderstellen dat in het begin van de reaktie 

alle sulfaationen verbruikt worden door de c 3A hydratatie. Er 

worden in dit proefschrift enkele experimenten vermeld die tot 

de konklusie leiden dat op de duur sulfaationen ook in de cal

ciumsilikaathydraten ingebouwd worden. Zo zijn er bij enkele 

pastaproeven uiteindelijk geen hexagonale calciumaluminaathy

draten meer aantoonbaar via rontgenanalyse terwijl tach sul

faationen aanwezig zijn. In elk geval kan niet met zekerheid 

worden gezegd of niet reeds in het begin wat sulfaat in de 

calciumsilikaathydraten ingebouwd wordt. Bij de discussie van 

de c3A-houdende pasta's is dit effekt verder buiten beschou

wing gelaten. 
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J.2 PASTAPROEVEN BIJ 25°C 

J,2,1 EXPERIMENTELE RESULTATEN 

De reakties zijn, tenzij anders vermeld, onderzocht met 

c3s preparaat e en c3A preparaat e• De metingen zijn verricht 

aan pasta's met de samenstelling 4,00 g (C 3A + c3s) + z g 

Caso 4 ·2H 20 + 4,00 ml H~O. In de grafieken is de warmteontwik

kelingssnelheid in 10- cal.sec-1 per gram (C 3A + c3s) als 

funktie van de tijd in uren uitgezet. 

Fig. J.2 
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SYSTEMEN I (2,00 g CJA + 2,00 g 

H
2
o). 

Het reaktieverloop in aanwezigheid van weinig gips (0,02 g) 

wordt gekenmerkt door het optreden van drie warmtepieken,waar

van de eerste direkt na het begin van de hydratatie verschijnt 

(zie fig.J.2). De tweede piek heeft een maximum na ± 18 uur, 

de derde na ~ 192 uur. Deze laatste piek bezit bovendien een 

schouder, die na ongeveer 115 uur begint. Uit de resultaten 

van de rontgenanalyses (taoe~ 3.1) kan het volgende worden af

geleid: 

1) tijdens de eerste piek wordt reeds a1le in het begin even

tueel gevormde ettringiet omgezet in monosulfaat (Ms) zodat 

piek I en piek IV hier samenvloeien (zie voor een verkla

ring van de voor de pieken gebruikte symbolen I t/m v, blz. 
12 ). 

2) het verloop van de reaktie na een hydratatieduur langer dan 

115 uur houdt voornamelijk verband met een afname van de 

hoeveelheden c4AH13 , vaste oplossing van c 4AH13 met mono

sulfaat (aangeduid met V.O.) en Ms (gezamenlijk afgekort 

door c 4AH13 e.d.) terwijl de hoeveelheden c3AH 6 en calcium

hydroxide (CH) toenemen. 

3) de tweede warmtepiek heeft betrekking op de c 3s hydratatie 

(piek II) hetgeen we kunnen konkluderen uit de sterk toege

nomen intensiteit van de CH-reflekties in het rontgendia~ 

gram na 95 uur ten opzichte van die na 1 uur hydratatie.Ook 

bij een grater gipsgehalte van de pasta vallen piek I en 

piek IV samen1 alleen bij reaktie Il verschijnt de tweede 

c 3A piek na 3 uur. Piek II verschuift met toenemende 

hoeveelheden gips niet en vertoont zijn maximum na !18 uur. 

De omzetting van c 4AH13 e.d. vindt bij hoge gipsgehalten 

pas plaats na een hydratatieduur langer dan 200 uur (zie de 

resultaten van de rontgenanalyse die betrekking heeft op 

reaktie Ic na 200 uur). 
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Tabe1 3. I Resu1taten van de rontgenana1yses voor systemen I 

(2,00 g c3A + 2,00 g c3s + z g CaS0 4 •2H 20 + 4,00m1 

H20). 

Tijdsduur c3A c 3s Ms v.o. C4AHI3 C3AH 6 CH 

b(z=0,02) uur s mz zz zz zz vz zz 

95 uur m vz zz vz z-mz z ms 

1 37 uur z zz zz vz mz z ms 

260 uur zz zz zz zz zz mz s 

305 uur zz zz mz s 

c(z=0,04) 95 uur m-ms zz zz vz mz-m z ms 

200 uur z zz m-ms z ms 

288 uur zz mz ms-s 

305 uur zz mz ms s 

SYSTEMEN II (2,50 g c3A + 1,50 g c3s + z g CaS0
4

•2H
2

0 + 4,00mZ 

H20). 

Zie fig.3.3 • In de hydratatiecurve zijn in de 1atere sta

-dia van de reakties duidelijker pieken te onderscheiden dan 

bij systemen I. De interpretatie van de warmteontwikkelings

sne1heid bij deze systemen wordt niet gesteund door rontgenop

namen gemaakt in reaktiestadia van deze systemen zelf; deze 

zal echter moeten kunnen aansluiten bij de interpretatie gege

ven voor systemen I en III. Op basis hiervan komen we tot de 

volgende konklusies: 

1) bij reakties IIe en IIh vallen piek I en piek IV samen, di

rekt na het begin van de reaktie , 

2) piek II verschijnt na 18 a 20 uur, 

3) het verloop van de warmteontwikkelingssnelheid bij reaktie 

IIe na een hydratatieduur langer dan + 180 uur en bij reak

tie IIh na een hydratatieduur langer dan + 200 uur staat 

voornamelijk in verband met een omzetting van c 4AH 13 e.d. 

waarbij de hoeveelheden c3AH6 en CH toenemen. 
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tljd(uren)-

Fig. 5.5 De warmteontwikkeZingssneZheid ala funktie van de 

tijd voor syatemen II (2,50 g c5A + 1,50 g c5s + 

z g Caso 4 ·2H 20 + 4,00 ml H20J: 

II~: z = 0,06; IIh: z = 0,10. 

SYSTEMEN III (5,00 g C5A + 1,00 g c 5s + z g CaS0 4 '2H 20 + 

4,00 mZ H20J. 

De hydratatiecurven van de onderzochte reakties van syste

men III zijn afgebeeld in .figuren 3.4 en 3.5. Reakties IIIb 

t/m IIIf geven een sterk op elkaar gelijkend verloop te zien 

van de warmteontwikkelingssnelheid, met dit verschil dat bij 

reakties IIId t/m IIIf bovendien na 4 a 6 uur een piek (V) op

treedt die volgens de resultaten van de rontgenanalvses (tabeZ 

3.2) in stadia voor en na deze piek, uitgevoerd bij reaktie 

III£, voornamelijk op een sterke toenarne van de hoeveelheid 

c4AH13 resp. v.o. wijst. Bij alle reakties IIIb t/m IIIf hou

den de waargenomen verschijnselen na een hydratatieduur langer 

dan ± 100 uur verband met het verdwijnen van c 4AH13 e.d. waar

bij de hoeveelheden c 3AH 6 en CH toenernen, en een aktivering 

van de c3A hydratatie. Dit volgt uit de resultaten van de ront

genanalyses in een aantal stadia van reakties waarbij meer 

gips aanwezig is (IIIh etc., tabeZZen 3.2 en 3.3). Aan de hand 

van deze rontgenanalyses kunnen we verder konkluderen dat bij 
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reakties IIIb t/m IIIi piek I en piek IV samenvallen direkt na 

het begin van de reaktie; pas nog hogere gipsgehalten 

vindt er blijkbaar voldoende afscherming van het c 3A plaats,zo

dat piek IV niet eerder verschijnt dan nadat alle sulfaat ver-

ma 

me 

me 

mt 

200 250 
tijd ( uren)----

Fig. 3.4 De warmteontwikkeZingaaneZheid aZs funktie van de 

tijd voor systemen III (3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 

z g Caso4 ·2H20 + 4,00 mZ H20): 

40 

IIIa: z= 0,00; IIIb: z = 0,02; IIIc: z = 0;04; 

IIId: z= 0,05; IIIe: z = 0,06; z = 0,08. 



bruikt is (tabetten $.2 en o.o), in overeenstemming met litera

tuurgegevens (1~14~15~18~30). Piek II verschijnt bij alle 

reakties IIIb t/m IIIn na 15-20 uur. Opvallend is dat bij re-

akties III ,b en IIIl de warmteontwikkelingssnelheid een ne-

t1jd Curenl __.....,. 

Fig. J.5 De warmteontwikkeZingssneZheid aZs funktie van de 

tijd v~ar systemen III (J~OO g C0A + 1.00 g c3s + 

z g caso4 ·2H2o + 4~00 mZ H20J: 

IIIh 

IIIm 

z 0~10; IIIi b: z = 0,12; IIIZ: z = 0,16; a, 
z = 0,24; IIIn: z = O,J6. 
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gatieve waarde bereikt m,a.w. er treedt een endotherm warmte

effekt op. Ook andere hydratatiecurven wekken door hun vorm de 

indruk dat er een endotherm effekt is, gesuperponeerd op een 

ondergrond van exotherme reakties, ook al wordt de totale warm

teontwikkeling niet negatief (bijv, reaktie IIIh). Deze endo

therme effekten kunnen niet het gevolg zijn van verdamping van 

water door eventuele onvolledige afsluiting van de calorimeter

bakjes. Immers, het is zeer onwaarschijnlijk dat zich een der

gelijke storing steeds in hetzelfde reaktiestadium zou voordoen 

terwijl op den duur alle hydratatiereakties op een warmteont

wikkelingssnelheid nul eindigen. Reaktie IIIi geeft niet altijd 

hetzelfde verloop te zien. Bij herhaling van de proef bleek 

soms het reaktieverloop meer te lijken op dat van reaktie IIIh 
en een andere keer op dat van reaktie IIIl (het eerste geval 

wordt aangeduid als reaktie , het tweede als reaktie 

IIIib) • Het onderscheid in reaktieverloop tussen reaktie IIIh 

en komt tot uiting in de volgende verschillen: 

1) reaktie IIIia vertoont een piek na ± 50 uur die bij reaktie 

IIIh ontbreekt, 
\ \ 

2) de piek voor het endotherme effekt bezit bij eerstgenoemde 

reaktie een"schouder"die bij reaktie IIIh veel minder uit

gesproken is. 

De reaktieprodukten aan het einde van de proef zijn in bei

de gevallen gelijk binnen de nauwkeurigheid van de rontgenana

lytische gegevens (tabel 3.2). Reaktie IIIib wordt gekenmerkt 

door een grillig verloop. Hier zijn behalve de samenvallende 

pieken I en IV en piek II nog pieken te onderscheiden met ma

xima na resp. 42 uur, 83 uur, 140-147 uur en 188 uur. Aan de 

hand van de rontgenopnamen kunnen we het volgende konkluderen: 

c3AH6 is in ieder geval al na 1 uur aanwezig, Ms is behalve in 

de beginfase vrijwel niet aantoonbaar; de vorming van c4AH 13 
resp. v.o. gaat door tot het stadium waar het endotherme ef

fekt gaat optreden; de c3A- en c3s-reflekties zijn tot dit 

stadium gedurende de reaktie geleidelijk in intensiteit afge

nomen. Reakties IIIl, IIIm en IIIn geven een soortgelijk ver

loop te zien van de warmteontwikkelingssnelheid als reaktie 

IIIib' met dit verschil dat bij eerstgenoemde reakties de c3A 

pieken (I en IV) niet meer samenvallen; piek IV verschijnt bij 

deze reakties na resp. 11/4 uur, 2 uur en 4 uur. Het endo

therme effekt treedt ook later op naarmate meer gips aanwezig 
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Tabel 3.2 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen III 

(3,00 g c3A + 1,00 g c3s + z g Caso
4

·2H 20 + 4,00 ml 

H 20) 

Tijdsduur c3 A c3 s Ms v. 0. C4AH13 c3AH 6 CH 

b(z=0,02) 336 uur s mz 

c(z=0,04) 305 uur s ms 

d(z=0,05) 264 uur s ms 

e(z=0,06) 6 uur s z zz zz ms mz-m vz 

310 uur s ms 

f(z=0,08) 2 I I 2 uur ms-s z zz vz-z mz mz zz 

6 uur m z zz s mz vz 

264 uur zz s ms 

305 uur s ms-s 

h(z"'O,IO) l 0 min zs z zz z z z 

uur zs z zz z mz mz zz 
6 uur zs z zz zz ms mz vz 

24 uur m-ms vz vz m-ms mz-m z-mz 

72 uur m zz zz vz m-ms mz z 

95 uur m zz zz vz m-ms mz mz 

I 20 uur m zz zz vz ms mz-m mz 

150 uur z zz vz-z ms s 

336 uur ms s 

:i(za0,12) I 0 min zs z zz vz zz 

uur zs z zz z z zz zz 

6 uur zs z z z z z vz 

24 uur ms z vz z mz z mz 

66 uur m zz vz z s vz z 

95 uur mz zz vz s z mz 

120 uur z zz vz s mz m 

137 uur z zz vz s m m 

336 uur s s 
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is, terwijl bovendien de warmteontwikkelingssnelheid geen nega

tieve waarde meer bereikt bij reakties IIIm en IIIn. De volgen

de gegevens werden verkregen omtrent de hoeveelheden van de 

reaktieprodukten aanwezig in verschillende stadia: 

1} alle reakties IIIh t/m IIIn neemt de hoeveelheid c3AH 6 
af tussen 24- en ongeveer 70 uur na het begin van de hydra

tatie (gebaseerd op kwantitatieve rontgenanalyses,tabel 3.4~ 

2} de hoeveelheid c 4AH 13 neemt volgens kwalitatieve rontgena

nalyse duidelijk toe tussen genoemde stadia, 

3) de hoeveelheid CH blijft volgens kwantitatieve rontgenana

lyses ongeveer gelijk (tabel 3.4), 

4} de chemische bepaling van vrij CH volgens de "time variat

ion method" (T.V.M.} geeft daarentegen een toename van de 

hoeveelheid CH te zien (fig. 3.e). Uit literatuurgegevens 

(42) en de resultaten weergegeven in fig. 3.6 blijkt ech

ter dat vooral c4AH 13 storend werkt bij deze bepaling. Dit 

komt in het bijzonder tot uiting in het verloop van de cur

ven van het vrije CH als funktie van de hydratatietijd in 

deze figuur bij genoemde reakties tot 24 uur na het begin 

van de hydratatie. 

Tijdens de reakties IIIn en IIIm, waarbij vrij veel gips 

aanwezig is, wordt in het beginstadiurn van de reaktie zeer 

weinig c4AH13 gevormd, terwijl de hoeveelheden CH aantoonbaar 

in het rontgendiagram onderling weinig verschillen. Er ont

staat hier meer Ms en/of sulfaatrijke V.O. In overeensternrning 

met gegevens uit de literatuur (42) en rontgenanalyses (tabel 

3.3) kunnen we aannemen dat laatstgenoemde stoffen niet of 

nauwelijks worden aangetast door de extraktie bij die bepaling 

in tegenstelling tot vrij c4AH 13 . Ook c3AH6 wordt volgens li

teratuurgegevens niet aangetast. Inderdaad komen bij reaktie 

IIIn de variaties in de hoeveelheid CH weergegeven door kwan

titatieve rontgenanalyses en die bepaald volgens de "T.V.M." 

bet best overeen (in overeensternrning met een geringe variatie 

van de hoeveelheid vrij c4AH13 tussen de stadia tot 66 uur hy

dratatietijd) • 

Een bevredigende interpretatie van de hydratatiecurven op 

basis van de resultaten van de rontgenanalyses blijkt niet 

eenvoudig te zijn. Bij een eerste beschouwing ft bijvoor-
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Tabel 3. 3 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen III (3,00 g c3A + I , 00 g c3 s + 

z g Caso
4

•2H 2o + 4,00 ml H20) 

Tijdsduur c3A c3s Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 CH Gips Ettr. 

l(z=O,I6) 40 min zs z zz zz vz zz 

uur zs z zz vz vz zz 

6 uur zs z vz z mz zz 

24 uur· ms vz z z z vz z-mz 

72 uur ms zz z· z-mz m vz z 

120 uur m-ms zz z z-mz s mz mz 

137 uur z zz zz z s mz mz 

264 uur zz ms s 

m(z=0,24) 40 min zz z zz zz zz vz zz 

2 1 /2 uur zz z z vz vz zz zz 

6 uur zz ·Z z-mz vz vz vz vz 

24 uur ms vz mz z vz-z z mz 

66 uur ms zz mz mz mz mz zz z 

I 20 uur mz zz mz z ms mz mz 

264 uur zz vz zz vz ms s 

336 uur vz zz zz s s 

n(z=0,36) uur zs z zz zz zz mz zz 

6 uur zs z mz z vz z 

24 uur ms vz ms z vz vz z-mz 

66 uur ms zz ms z-mz z zz z-mz 

120 uur mz zz ms z m z-mz z-mz 

.j>. 336 uur - m-ms vz zz ms ms 
()1 



beeld onduidelijk waarom de reaktie die bij piek V op gang 

komt, plotseling afgeremd wordt en pas uren later weer opleeft; 

immers in beide gevallen hebben we te maken met een reaktie, 

waarbij c4AH13 en/of V.O. ontstaat uit c 3A met CH. Om eventu

eel aanwezige rontgenanalytisch niet aantoonbare (amorfe) 

stoffen te kunnen opsporen en een bevestiging te krijgen van 

de resultaten van de rontgenanalyses zijn bij genoemde reak

ties in een aantal stadia DTA- en IR-opnamen gemaakt (fig. 

Z.? t/m J.9J. Een aantal onderzoekers heeft met behulp van 

Tabel 3.4 Resultaten van de kwantitatieve rontgenanalyses 

voor systemen III (3,00 g c 3A + 1 '00 g c 3 s + z g 

Caso 4 •2H 20 + 4,00 ml H20) 

Tijdsduur I I 
2ASH 8 

1cH/IC ASH c 3 AH 6 2 8 

h(z=O,IO) 24 uur I , 7 1, I 

72 uur 1 '2 I , 2 

i(z=O,l2) 24 uur I , 0 I ,0 

66 uur 0,3 0,8 

l(z=0,16) 24 uur 0,6 0,8 

72 uur 0,3 0,8 

m(z=0,24) 24 uur 0,6 I, I 

66 uur 0,3 0,8 

n(z=0,36) 24 uur 0,3 0,8 

66 uur 0,2 0,9 

Toelichting: I /I = verhouding van de piekoppervlak-
c3AH6 c 2AsH8 

ken in het rontgendiagram. 
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DTA, c3A hydratatieprodukten in pasta's of suspensies zowel 

in aanwezigheid als in afwezigheid van gips onderzocht, o.a. 

Feldman, Ramachandran en Sereda (43), Kalousek (4), Segalova 

e.a. (5,23), Budnikov (48), Brutskus e.a. (8), Young (6), 

Majumdar en Roy (44) en Jones ( 12 J • Hun resul ta ten lopen 

oo~i--~~--~--~--~~--~--~~ 
20 40 60 80 100 120 

tijd (urenl-

Fig. 3.6 De reakties van pasta's: 3,00 g c 3~ + 1,00 g c3s + 

z g CaS0 4 ·2H 20 + 4,00 ml H20 

A. De chemische bepaling van vrij CH volgena de 

extractiemethode ("time variation method") 

B. Het gloeiverlies in frakties als funktie van de 

hydratatietijd 

z 0. 10 

z = 0,12 

- - - z 0,16 

------ z 0,24 

z = 0. 3 6 
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sterk uiteen wat betreft de temperatuur van de dehydratatie

reakties. Verder vinden verscheidene onderzoekers, o.a. Feld

man en Ramachandran, dat verschuivingen optreden van de piek 

temperatuur van dezelfde stoffen tijdens het DTA onderzoek in 

verschillende reaktiestadia. De trajekten waarbinnen de ver

schuivingen optreden tijdens het onderzoek van laatstgenoem

den, komen globaal overeen met de bij dit onderzoek verkregen 

resultaten. 

Uit een DTA onderzoek van Feldman, Ramachandran en Sereda 

(45) resp. Carlson en Berman (46) blijken de calciumaluminaat

carbonaathydraten de voornaarnste pieken te geven in het gebied 

waar ook c 4AH 13 zijn grootste warmteeffekt veroorzaakt. Bij 

het hier verrichte onderzoek is het evenmin mogelijk gebleken 

vrij c 4AH 13 en de calciumaluminaatcarbonaathydraten met DTA te 

onderscheiden. Bij herhaling van DTA opnamen van hetzelfde 

monster bleek in ons geval de piektemperatuur 10 a 30°C te 

kunnen verschuiven. Omdat wegens bovengenoemde redenen een 

vergelijking met gegevens van andere onderzoekers wat DTA be

treft moeilijk is, is de toekenning van de pieken aan de ver

schillende voorkomende stoffen zoveel mogelijk gebaseerd op 

DTA gegevens van zelf gesynthetiseerde zuivere stoffen !fig. 

A.l,bLz.169\. Afwijkingen als gevolg van verschillen in mon

stergrootte of kristalafmetingen blijven echter mogelijk. 

De voornaamste pieken van de zuivere produkten liggen als 

volgt: 

a) c 4AH 13 al dan niet verontreinigd met wat co 2 geeft bij DTA 

een aantal endotherrne effekten, resp. bij ca. 50°C, 150°C, 

230°C, 270°C, 380°C en 470°C. 

b) c 3AH 6 (bereid in een autoclaaf) geeft een piek bij ±300°C 

en een gering effekt bij 470 a 480°C. 

c) Ms met zeer weinig ettringiet veroorzaakt een aantal effek

ten waarvan de voornaamste bij ±60°C, 105°C en 160°C gevon

den worden. 

d) amorf Al(OH) 3 , afgekort AH 3 geeft een zeer zwak effekt te 

zien bij ± 120°c. Arnorf C-A-(S)-H, verrneld in de disserta

tie van de Jong wordt gekenmerkt door een in het algemeen 

duidelijke piek bij 250°C (31) 

e) ettringiet vertoont twee pieken waarvan de grootste bij 105°C 

f) caso 4 ·2H 2o vertoont eveneens twee endotherrne effekten,waar

van de grootste piek bi j ± 12 0°C. 
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reaktie m i 
1 

200 

200 

reaktu~ ill l 

reaktle m n 

200 

l(°C)-----

400 

Fig. 3.7 D.T.A. resuZtaten voor systemen III (3,00 g c3A + 

1,00 g c3s + z g_ CaS0 4 ·2H 20 + 4,00 mZ H20) 

IIIh: z = 0,10; IIIi: z = 0,12; IIIZ: z = 0,16; 

IIIn: z = 0,36. 

Bekijken we nu de DTA opnamen van de hydratatieprodukten 

van reaktie IIIm !fig. 3.8) dan is in het stadium na ongeveer 

40 minuten nog caso4 ·2H 20 aantoonbaar (volgens een piek bij 

120°C), terwijl ook reeds Ms aanwezig is volgens het effekt 

bij 160°C. c 4AH 13 al dan niet als V.O. met sulfaat en/of car

bonaat geeft een piek bij 60 a 80°C en 140 a 150°C in de la

tere stadia. De aanwezigheid van c 3AH 6 wordt gekenmerkt door 
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een piek bij 270 a 300°C en (soms) een"schouder"op de piek 

afkomstig van vrij CH bij 460 a 470°C. Deze gegevens ver

schaffen geen andere inlichtingen dan de rontgenanalyses; met 

name zijn bij geen enkele van de met DTA onderzochte reakties 

amorf AH 3 of C-A-(S)-H aantoonbaar. Evenmin bleken amorfe 

stoffen duidelijk met behulp van IR-analyse aangetoond te 

kunnen worden. In eenvoudiger systemen konden Kolbasov e.a. 

(47) dit wel; zij interpreteerden IR pieken bij o.a.3610 cm~ 1 

3520 cm-1 , 3457 cm-1 en 3370 cm-1 in het systeem c3A + H20 

als een bewijs voor het bestaan van amorf AH 3 • Bij de door 

ons onderzochte systemen bleek deze methode echter gestoord 

te worden. 

rea.ktie m m 

Fig. 3.8 D.T.A. resuZtaten voor de reaktie van pasta: 

50 

3,00 g c 3A + 1,00 g c 3s + 0,24 g Caso 4 ·2n2o + 4,00 mZ 

H20 (IIIm). 



De resultaten van de IR-analyses in verschillende stadia 

van de onderzochte reakties zijn weergegeven in fig. 3.9.Vol

gens gegevens ~it de li teratuur kunnen aan de in ons systeem 

aangetroffen stoffen de volgende pieken worden toegekend: 

-1 -1 -1 
a) c 4AH13 bij 3620 em , 3480 em en 3370 em (49,50) 

b) c
3

AH
6 

geeft pieken bij 3436 cm-1 en 3600 cm-1 met een 

schouder bij 3500 cm-1 (44,51) 

c) van CH kan men pieken verwachten bij 3640 - 3650 cm-
1 

en 
-1 -1 -1 

425 em met sporen co2 bij 1470 em , 1410 em en 

1430 cm-1 (55) 

d) Ms geeft o.a. pieken bij 3640 crn-1 , 3590 cm-1 en 1105 cm-1 

( 4 2) 

e) de calciumaluminaatcarbonaathydraten, zoals bijvoorbeeld 

c 3A·caco3 ·11H2o geven pieken te zien o.a. bij 3490 cm-1 , 

3635 cm-1, 3570 cm-1 en 3310 cm-1 (50 ) 

f) amorf C-A-(S)-H ver.meld in de dissertatie van de Jong (31) 
-1 

veroorzaakt een piek bij 3470 em·, terwijl 
-1 g) amorf AH 3 als grootste piek bij frekwenties >2000 em , een 

piek vertoont bij 3500 cm-1 

Uit het bovenstaande blijkt dat alle voorkomende kristallijne

en genoemde amorfe ~toffen de voornaamste pieken vertonen bij 

slechts weinig van elkaar afwijkende frekwenties. Bovendien 

zorgen vaste oplossingen van c 4AH 13 met co2 en/of sulfaat nog 

voor extra komplikaties; zo veroorzaakt een v.o. van c 4AH 13 
met co2 een sterke piekverbreding in de richting van lagere 

frekwenties. 

We kunnen konkluderen dat de DTA opnamen niet meer gegevens 

verschaffen dan de rontgenanalyses (alleen een bevestiging van 

die resultaten). Zij leveren geen ondubbelzinnig bewijs dat a

morfe stoffen optreden; amorf AH 3 bijvoorbeeld veroorzaakt 

slechts een zeer gering effekt en dit valt dan nog samen met 

effekten van andere (kristallijne) stoffen. Bij het door de 

Jong aangetoonde amorfe produkt, C-A-(S)-H is dit niet het ge

val. Ook de IR opnamen leveren geen nieuwe gegevens. Alle met 

behulp van·rontgenanalyse en DTA gekarakteriseerde stoffen 

veroorzaken onderling nauwelijks te onderscheiden pieken in de 

buurt van 3600 cm-1 ; dan lijkt een poging om een amorfe stof 

aan te tonen naast een groot aantal kristallijne stoffen, die 

bij nagenoeg dezelfde IR frekwenties absorptiemaxima hebben, 

onbegonnen werk. 

51 



Fig. 3.9 IR-opnamen voor systemen III (3,00 g c3A + 1,00 g c3s 

+ z g CaS0 4 ·2H20 + 4,00 mZ H20) 

IIIb: z = 0,02; IIIh: z = 0,10; IIIl: z = 0,16; 

IIIm: z = 0,24; IIIn: z = 0,36. 

SYSTEMEN IV (3,25 g c3A + 0,75 g c3s + z g CaS0 4 "2H 20 + 4,00mZ 

H 20J. 

De onderzochte reakties van systernen IV zijn afgebeeld in 

fig. 3.10. Opvallend is het verschil in het verloop van de hy

dratatiecurven van reaktie IVf en van reaktie IVj. Het verloop, 

van de warrnteontwikkelingssnelheid van reaktie 'rvj vertoont 
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veel overeenkomst met dat van reaktie IIIia. De hydratatiecur

ve van reaktie IVf gelijkt sterk op die van de reaktie van een 

mengsel met samenstelling IVj, echter waarbij 5 ml inplaats 

van 4 ml water is toegevoegd (zie fig.3.20, ho<9.fdetuk 3.2.5.4.1) 

Aan de hand van de resultaten van de rontgenanalyses 

in stadia van zowel reakties IVf en IVj Ctabe t 3. 5) , als de 

reaktie met laatstgenoemde samenstelling, waarbij 5 ml water 

is toegevoegd (tabet 3.9) kunnen we het volgende konkluderen: 

a) bij beide reakties IVf en IVj vallen de pieken I en IV sa

men direkt na het begin van de hydratatie, 

b) piek v, die bij systemen III na 4 a 6 uur optreedt, ver

schijnt tijdens reaktie IVf na 19 uur en bij reaktie IVj 

daarentegen al na ±9 1;2 uur, 

c) de piek met een maximum na ± 30 uur bij reaktie IVf moet 

worden toegeschreven aan de c 3A hydratatie, 

lrjd(uren)~ 

Fig. 3.10 De wa~mteontwikkelingsenelheid ate funktie van de 

tijd voor eystemen IV (3,25 g c3A + 0,75 g c
3
s + 

z g CaS0 4 •2H20 + 4,00 mt H20) 

IVa: z = 0, 00; IVf: z 0,08; IVj: z = 0,13. 
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d) piek II I is bij reaktie IVf niet afzonderlijk te onder-

scheiden: deze piek "verdwijnt" in de warmteeffekten van de 

c 3A hydratatie, 

e) c 4AH 13 resp. V.O., aanvankelijk in grote hoeveelheden aan

wezig,worden tijdens reaktie IVf voor een groot deel omge

zet: in een later stadium van de reaktie neemt de hoeveel

heid c 4AH 13 en eventueel V.O. echter weer toe. Bij reaktie 

IVj is ook na het optreden van het endotherme effekt nog 

c 4AH 13 en/of v.o. aantoonbaar. 

Tabel 3.5 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen IV 

(3,25 g c3A + 0,75 g c3 s + z g caso 4 ·2H 2o + 4,00ml 

H20) 

I "'·0,08) 

Tijdsduur c3A c3 s Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 CH 

I 6 1/2 uur m vz zz vz s ms zz 

42 uur mz zz zz vz mz s m 

70 uur z zz zz zz z s m 

120 uur zz zz z-mz s m 

j(z=O,I3) 408 uur vz zs zs 

SYSTEMEN V (3,50 g C3A + 0,50 g c3s + z g CaS0 4 •2H 20 + 4,00 ml 

H20). 

Gegevens omtrent de warmteontwikkelingssnelheid als funktie 

van de tijd van reakties Vb en Vc vertonen onderling een grote 

gelijkenis (fig. 3.11). Er zijn drie pieken te onderscheiden. 

Aan de hand van de resultaten van de rontgenanalyses ltabel 
3.6) kunnen we konkluderen dat de eerste piek bestaat uit de 

samenvallende pieken I en IV (evenals in aanwezigheid van gro

tere hoeveelheden gips, behalve bij reaktie Vl), terwijl de 

tweede piek die na :t 16 uur verschijnt, piek II is . De der

de piek staat weer in verband met het verdwijnen van c 4AH 13 
e.d. waarbij de hoeveelheden c 3AH 6 en CH toenemen. Bij reaktie 

Vb is na ongeveer 33.6 uur nog c3A aantoonbaar in het rontgen

diagram, evenals bij reaktie Vc na 260 uur. De reakties Ve, Vg 

en Vi geven daarentegen een geheel ander verloop te zien van 

de hydratatiecurve dan de bovengenoemde reakties. Er zijn 
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Tabe1 3.6 Resu1taten van de rontgenana1yses voor systemen v 
(3,50 g c3A + 0,50 g c3s + z g CaS0 4 '2H 20 + 4,00 

H20) 

Tijdsduur c3A c3s Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 CH 

b(z~0,02) 336 uur z-mz s mz 

c(z=0,04) I uur s vz zz zz zz s zz 

95 uur s zz zz vz vz ms z 

120 uur s zz zz zz ms z 

260 uur z zz zz zs m 

e(z=0,06) 120 uur vz mz s zz 

336 uur zz zz mz zs zz 

g(z~0,09) 30 uur m zz m ms 

42 uur mz zz vz ms s 

I 3 7 uur zz zz zz zz ms s zz 

i(z=O,I2) 7l uur z zz zz vz ms s zz 

120 uur zz zz zz vz ms s zz 

200 uur zz zz zz ms-s s-zs zz 

288 uur zz zs s-zs zz 

1(z=O,I6) 260 uur z zz zz vz s ms zz 

slechts twee pieken te onderscheiden: de eerste onmiddellijk 

na het begin van de hydratatie en de tweede na resp. ± 40-, 

m1 

± 55-, en 155 uur. Volgens rontgenanalyses (tabel J.6) moet de 

tweede piek worden toegeschreven aan de c3A hydratatie. Na 

resp. 120-, 137- en 200 uur is bij deze reakties geen of zeer 

weinig c 3A aantoonbaar in het rontgendiagram, dit in tegen

stelling tot de reakties waarbij minder gips aanwezig is.Blijk

baar treedt hier een ander reaktiemechanisme op (zie discussie 

van de meetresultaten blz.71'e.v.). De hydratatiecurven van 

reakties Vk en Vl vertonen onderling veel overeenkomst maar 

wijken weer sterk af van die van de bovenstaande reakties. Na 

288 uur bij reaktie Vi en na 260 uur bij reaktie Vl is er nog 

C3A aantoonbaar in het rontgendiagram (tabel J.6). Piek II is 

bij reakties Ve t/m Vl niet aantoonbaar. Dit kunnen we toe

schrijven aan de grotere warmteontwikkeling in dit stadium 

veroorzaakt door de c3A hydratatie. 
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Fig. 3.11 De warmteontwikkelingeenelheid ale funktie van de 

voor eyetemen V (3,50 g c 3A + 0,50 g + z g 

CaS0 4 •2H20 + 4,00 ml H20) 

Va: z = 0' 00; Vb: z = 0' 02; Vc: z = 0, 04; 

Ve: z = 0, 06; Vg: z = 0, 0 9'; Vi: z = 0,12; 

Vk: z = 0, 14; Vl: z 0,16. 
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3.2.2 DE INVLOED VAN HET SPECIFIEK OPPERVLAK VAN HET c3A- EN 

c3s PREPARAAT OP DE HYDRATATIE 

Reakties in systemen I, III en V zijn in aanwezigheid 

van gips oak onderzocht met de preparaten c 3A Q en c 3s Q (ge

karakteriseerd door een kleiner specifiek oppervlak). Het spe

cifiek oppervlak van de gebruikte preparaten blijkt voor het 

Tabel 3.7 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen I, 

(2,00 g c3A + 2,00 g c 3s + z g Caso 4 •2H 20 + 4,00 ml 

H20), systemen III (~,00 g c3A + I ,00 g c 3 s + z g 

caso 4 ·2H 2o + 4,00 ml H 20) en systemen V (3,50 g c3A 

+ 0,50 g c3s + z g Caso 4 ·2a 2o + 4,00 ml H20); proe

ven uitgevoerd met de preparaten c3A h en c3s Q• 

Systemen I 

b(z=0,02) 

c(z=0,04) 

Systemen III 

c(z=0,04) 

f(z=0,08) 

Systemen V 

c(z=0,04) 

lf(,•0,08) 
l(z=O,I6) 

576 uur 

576 uur 

uur 

uu.r 

66 uur 

166 uur 

168 uur 

288 uur 

uur 

uur 

mz z-mz zz 

m z-mz vz-z z 

ms z vz vz-z 

ms z z vz-z 

ms zz zz vz 

mz zz zz zz 

zs z zz zz 

zs z m m 

66 uur ms-s zz zz z 

I 16 uur 

168 uur 

288 uur 

288 uur 

288 uur 

ms 

mz 

zz 

vz 

zz zz-vz vz 

zz vz 

vz 

zz vz-z 

z 

zz mz zs 

z z zs 

vz-z 

vz-z z vz 

ms zz ms 

m ms s 

vz s zs 

vz zs zs 

zz 

mz vz vz 

mz-m zz m 

zs mz ms-s 

z m-ms s 

m zs vz 

zs ms-s vz 

zs m-ms 
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hydratatiegedrag van groot belang te zijn (fig. 3.12). Reak

ties Ib, Ic, If onderscheiden zich van de overeenkomende proe

ven met de preparaten c 3s s en c3A ~ doordat zij binnen de 

tijdsduur van het experiment (476 uur) geen duidelijke piek of 

pieken te zien geven die in verband staan met een omzetting van 

c4AH 13 of V.O. waarbij de hoeveelheden c 3AH6 en CH toenemen.Uit 

de resultaten van de rontgenanalyses in een aantal stadia (ta

beZ 3.7) kunnen we echter konkluderen dat zowel bij reaktie 
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IIIc als reaktie IIIf wel twee pieken voorkomen die kunnen 

worden toegeschreven aan een omzetting van c 4AH 13 resp. V.O., 

gepaard gaande met een opleving van de c3A hydratatie,terwijl 

de hoeveelheden c3AH6 en CH toenemen. Waaraan de warmteeffekten 

bij reakties Vc t/m Vl na een hydratatieduur langer dan 7 a 10 

uur moeten worden toegeschreven is niet duidelijk; misschien 

z n ze te vergelijken met de extra pieken (behalve de pieken 

I, II en IV) die optreden bij reakties IIIc en IIIf. Gezien de 

grootte van deze warrnteeffekten is het onwaarschijnlijk dat ze 

toebehoren aan de c 3s hydratat.ie (vergelijk de grootte van 

piek II bij systemen I en III} • 

3.2.3 DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

De meest opvallende bijzonderheid van de hydratatie

curven is het endotherrne warmteeffekt. Dit wordt bij 25°C 

slechts duidelijk waargenomen bij systemen met een c 3s;c 3A-ge

wichtsverhouding gelegen tussen bepaalde grenzen, in aanwezig

heid van bepaalde hoeveelheden gips en bij gebruik van een c 3A 

resp. c 3s preparaat v~n een zekere fijnheid (preparaten .Dit 

endotherrne effekt wordt toegeschreven aan de reaktie c4AH13 
e.d.--- c 3AH 6 + CH + H + sulfaat. Overzichtelijkheidshalve 

zijn de argumenten hiervoor vermeld in een apart hoofdstuk 

(ho~fdstuk 3.2.4}. De warrnteontwikkelingssnelheid vertoont in 

een aantal van de onderzochte systemen een opvallend ingewik

keld verloop. Het merkwaardige hierbij is met name, dat het 

verloop van de warrnteontwikkelingssnelheid een veel grotere 

afhankelijkheid vertoont van de c3s;c3A-gewichtsverhouding dan 

men op basis van de rontgenanalytische gegevens omtrent de hy

dratatieprodukten zou verwachten: er ontstaan bij systemen I 

dezelfde reaktieprodukten als bij systemen III, en ook de 

volgorde van hun ontstaan is gelijk (al is de hoeveelheid CH 

die in systemen I gevormd wordt, uiteraard veel groter).Niet

temin is het verloop van de warmteontwikkelingssnelheid als 

funktie van de tijd in systemen III veel ingewikkelder dan in 

systemen I. Het verschil in hydratatiegedrag tussen deze sy

stemen blijkt bij analyse te herleiden te zijn tot de warrnte

pieken die verband houden met de reakties van c 3A waarbij 
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c4AH13 en V.O. ontstaan. Zowel in systemen I als in systemen 

III vindt de vorming van c4AH13 resp. V.O. plaats gedurende 

een vrij lange periode: bij reaktie Ib bijvoorbeeld wijzen 

rontgenanalytische gegevens erop dat deze reaktie na 1 uur al 

optreedt, en zij gaat door tot een hydratatietijd langer dan 

95 uur. Iets dergelijks treffen we oak aan bij reakties IIIh 

en IIIi: maar de hydratatiecurve is in laatstgenoemde reakties 

veel sterker geprofileerd. Een aanknopingspunt voor de verkla

ring van dit verschil biedt piek V. Deze wordt duidelijk waar

genomen in reakties IIId, IIIe, IIIf, IIIh en IIIia en blijkt 

gepaard te gaan met het sulfaatarmer worden van de bestaande 

V.O.: het veranderende rontgenpatroon tijdens deze piek is ge

schetst in fig. 3.13. Als deze reaktie optreedt neemt de warm

teontwikkelingssnelheid even toe. Dit wijst op een opleving 

van de c3A hydratatie, daar de reaktieprodukten slechts in zo 

geringe mate van karakter veranderen tijdens deze piek dat het 

hoogst onwaarschijnlijk is dat de omzetting van een reaktie

produkt in een ander, met een duidelijk exotherm warmteeffekt 

10 11 

dif1r:acHehod; 
0

f21U_..,. 

Fig. 3.13 Het vePanderende P~ntgenpatPoon tijdens de hydrata

tie voor de reakties bij 35°C van pasta's: 
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Ve:3,50 g c3A + 0,50 g c3s + 0,06 g CaS04 '2H 20 + 

4,00 ml H20 (A) 

Vi:3,50 g C3A + 0,50 g 

4,00 ml H20(B} 



gepaard zou kunnen gaan. Blijkbaar wordt de c 3A hydratatie aan 

het einde van piek V weer sterk afgeremd om pas veel later, na 

ongeveer 100 uur, weer te gaan opleven. 

Deze sterke afremming kan slechts met zeer veel moeite ver

klaard worden op basis van de rontgenanalytisch waarneembare 

hydratatieprodukten alleen. Wel zou een ongedwongen verklaring 

als volgt kunnen luiden. Tengevolge van het ontstaan van een 

sulfaatarme v.o. tijdens piek V veranderen de omstandigheden in 

de buurt van het c 3A oppervlak zodanig dat de c 3A hydratatie 

sterk vertraagd wordt. Het plotseling sulfaatarm verder groeien 

van reeds eerder aanwezige sulfaatrijke hydraatkiemen onttrekt 
2+ -zeer veel Ca - en OH -ionen aan de omgeving van het c 3A,immers 

als c 3A in water oplost komen "CaO" en "Al 2o 3 " in een molaire 

verhouding 3/1 in de oplossing, terwijl zij in een molaire ver

houding 4/1 aan de waterige oplossing onttrokken zouden worden 

als volledig sulfaatvrij c 4AH13 zou precipiteren. Het netto-ef

fekt is dat ca2+- en OH--ionen aan de oplossing onttrokken wor

den (als de aluminaationenconcentratie gelijk blijft). Bij het 

precipiteren van Ms zouden weliswaar ook "CaO" en "Al 2o 3 " in 

een molaire verhouding 4/1 aan de oplossing onttrokken worden, 

maar dit proces kan men opvatten in die zin, dat oak Caso4 
naast c 3A in oplossing gaat; anders uitgedruk: doordat nu SO~-
inplaats van OH~ ionen in de hydraten worden ingebouwd ter com

pensatie van de lading van die ca2+-ionen die er in de vaste 

fase boven een molaire Ca0/Al 2o 3-verhouding 3/1 zitten, worden 

geen extra -ionen aan de waterige oplossing onttrokken. Als 

er een vaste oplossing ontstaat met een varierende OH-/SO~-
verhouding zullen er ook varierende hoeveelheden OH--ionen aan 

de oplossing onttrokken worden' dit laatste is precies wat er 

tijdens piek V gebeurt. Hoe kan nu een verlaging van de cal

cium- en hydroxylionenconcentratie aanleiding geven tot een 

vertraging van de c 3A hydratatie? Een voor de hand liggende 

verklaring is: door precipitatie van een stof, die juist bij 

een verlaging van de concentratie van deze ionen neerslaat.De

ze stof dient dan echter rontgen-amorf te.zijn, want in de 

rontgendiagrammen is er geen spoor van te vinden.Amorf Al(OH) 3 
(afgekort AH 3 ) voldoet aan deze eisen. Weliswaar kon deze stof 

niet rechtstreeks aangetoond worden, maar daar het aantonen 

van geringe hoeveelheden van een amorfe stof naast grote hoe

veelheden kristallijne stoffen, die qua IR- en DTA karakteris-
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tiek ·er sterk op gelijken, erg moeilijk is, hoeft dit AH3 
niet uit te sluiten. 

Deze hypothese zal in het vervolg worden aangeduid als "ba

sishypothese". Een karakteristieke eigenschap van dit mecha-

nisme is, dat er een zekere hoeveelheid aanwezig moet zijn 

wil het vertragende mechanisme goed op gang komen. Want het 

berust op het plotseling verder groeien van in overrnaat aanwe

zige kiemen van het type c 4AH13 , eerst ten koste van een sul

faatrijke V.O., later van CH, opgelost in hun direkte omgeving; 

als er een vergelijkbare hoeveelheid c 2AH8 kiemen is, zal een 

reaktie van het c 3A onder gelijktijdige precipitatie van c 2AH
8 

+ c 4AH
13 

niet tot een ca2+- en OH--ionengebrek in de omgeving 

leiden. In overeensternrning met deze interpretatie is aller

eerst het feit dat het ~ijdstip, waarop piek V optreedt, niet 

goed reproduceerbaar is. Want volgens de basishypothese kan het 

tijdstip van het verschijnen van piek V varieren als gevolg van 

een verschil in kiemvorming van een sulfaatarme v.o. ten op

zichte van die van een sulfaatrijke V.O. Het tijdstip, waarop 

de sulfaationenconcentratie zover gedaald is dat een sulfaat

rijke v.o. niet meer kan ontstaan, zal afhankelijk zijn van de 

relatieve hoeveelheden van de twee soorten v.o. die tot dat 

tijdstip naast elkaar gevorrnd zijn, 1 de laatsten op hun 

beurt weer door de moeilijk controleerbare faktor van de kiem

vorrning beinvloed worden. Bovendien hebben beide fasen een va

riabele sarnenstelling; ook hierdoor is er een verschuiving van 

het tijdstip van verschijnen van piek V mogelijk. 

Wij zullen nu de afzonderlijke systemen bespreken om te 

zien of deze hypothese, dat piek V arnorf AH 3 neerslaat 

in overeensternrning is met alle gegevens. Allereerst konstate

ren we, dat piek V bij systemen I niet optreedt. Het ontbreken 

van de dalende tak ervan bij systemen I is in het kader van de 

veronderstelling dat hier amorf AH 3 neerslaat, wel te verkla

ren: tengevolge van de grate hoeveelheid c 3s in het mengsel 

komen er ook veel ca2+- en OH--ionen vrij, zodat precipitatie 

van arnorf AH 3 tegengewerkt wordt. Doch ook de stijgende tak 

van piek V ontbreekt bij systemen I; in aanwezigheid van veel 

ca 2+- en OH--ionen komt dus het mechanisme niet op gang waar

bij c 3A een versnelde reaktie ondergaat op het ogenblik dat de 

sulfaatrijke v.o. overgaat in een sulfaatarme V.O. Verrnoede

lijk wordt in deze systemen reeds in vroege reaktiestadia veel 
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sulfaatarme V.O. gevormd, zodat de hydraatlaag op het ogenblik 

dat de sulfaationen opraken reeds overwegend uit een sulfaat

arme v.o. bestaat (zie ook systemen waar extra CH toegevoegd 

is, h~ofdetuk ~.2.5.2'). Aldus is het ontbreken van piek V bij 

systemen I te verklaren. Wel wordt de c3A hydratatie door de 

aanwezigheid van gips sterk vertraagd; dit -onder cementche -

mici reeds lang bekende verschijnsel- wordt door de rontgen

analyses neg eens bevestigd. Een sterk vertragende hydraatlaag 

op het c3A eist de aanwezigheid van sulfaationen. 

Een opvallend verschijnsel is verder, dat de warmteeffekten 

in de latere reaktiestadia (die op grond van de resultaten van 

de rontgenanalyses in verband gebracht worden met de hvdrata

tie van c3A) bij systemen I veel meer uitgesmeerd zijn dan bij 

systemen met minder c3s. Dit kan aan twee effekten worden toe

geschreven, die vermoedelijk beide werkzaam zijn: enerzijds 

er bij een hoger c 3s gehalte van het svsteem in de latere 

reaktiestadia meer calciumsilikaathydraten aanwezig per volume 

eenheid van de oorspronkelijke waterfase, hetgeen het water

transport naar het c3A zal belemmeren en de reakties van het 

c3A tengevolge van lokaal watergebrek zal uitsmeren; bovendien 
wordt met name de met het endotherme warmteeffekt gepaard gaan

de reaktie c4AH 13 e·.d .- c3AH 6 + CH + H + sulfaat in aanwe

zigheid van een zekere mate van CH-oververzadiging vertraagd 

en kan dan zelfs in omgekeerde richting verlopen (de resulta

ten van de kwantitatieve rontgenanalyses bij reakties IIIh t/m 

II In, tabeZ ~. 4) ; ook in pasta's c3AH
6 

+ CaO + H
2
o wordt 

c4AH13 gevormd; zie ook (52.53). 

Bij systemen III is een zeer geringe hoeveelheid gips nood

zakelijk en voldoende om het mechanisme op gang te brengen dat 

aan de c3A hydratatie een sterk vetraagd karakter geeft (fig. 

3.4). Er ontstaan voornamelijk c4AH
13 

en c3AH 6 en slechts wei

nig Ms of v.o. De aldus gevormde laag zou dicht genoeg moeten 

zijn om de warmteontwikkelingssnelheid sterk te verkleinen.De 

vertraging van de c3A hydratatie is geed in overeenstemming 

met de basishypothese. Men zou verwachten dat eerst ettringiet 

gevormd wordt; maar daarvan is in de hydratatiecurve niets te 

zien. Misschien schermt de ettringietlaag bij zo geringe gips

gehalten niet voldoende af. In elk geval worden bij de eerste 

63 



rontgenanalyses (na 10 minuten, tabellen 3.2 en 3.3) al re

flekties van ettringiet en Ms gevonden. In een iets later sta

dium is dan c 4AH13 of een V.O. met een gering sulfaatgehalte 

aantoonbaar; hierbij precipiteert vermoedelijk amorf AH3 • Een 

bijzonder sterke vertraging treedt pas op nadat piek V (na 4 

a 6 uur) is verschenen. Piek V is in aanwezigheid van zeer ge

ringe hoeveelheden gips (0,02 a 0,04 g) niet als zodanig te 

herkennen. Toch treedt ook bij deze reakties (IIIb en IIIc)een 

vertraging van de c 3A hydratatie op, vergelijkbaar met die bij 

hogere gipsgehalten. Dit kan in het kader van onze basisveron

derstelling in de volgende zin worden geinterpreteerd: wanneer 

het c 3A begint te reageren in een milieu, waarin weinig so~
ionen, en veel ca2+- en OH--ionen (afkomstig van de beginnende 

c 3s hydratatie) aanwezig zijn, dan wordt reeds vanaf het begin 

sulfaatarme V.O. gevormd. Maar ook in deze gevallen ontstaat 

er door groei van kiemen van deze samenstelling in de buurt 
2+ -van het c

3
A oppervlak een Ca - en OH -ionentekort, hetgeen 

dan weer tot precipitatie van amorf AH3 aanleiding geeft. Piek 

V die in aanwezigheid van 0,10-0,16 g gips na 4 a 6 uur ver

schijnt, verdwijnt geleidelijk, naarmate meer gips aanwezig is. 

Gezien de vertraging die ook bij hoge gipsgehalten nog steeds 

optreedt voordat de c 3A hydratatie een opleving ondergaat,ver

wachten we dat ook nu amorf AH3 ontstaat. Deze vertraging 

neemt echter af naarmate de pasta meer gips bevat, hetgeen 

blijkt uit het verloop van de hydratatiecurven. Dit verschijn

sel duidt op een verrninderde precipitatie van AH 3 in deze rich

ting, De afwezigheid van een merkbare piek V bij hoge gipsge-

halten wordt toegeschreven aan het feit dat piek IV later 

verschijnt en de vorming van Ms en v.o. voortduurt tot het mo

ment waarop de c 3s hydratatie CH gaat leveren. Precipitatie 

van een amorf AH
3 

wordt dan bemoeilijkt; het vindt toch nog in 

enige mate plaats, echter niet zo plotseling. Piek II is in die 

gevallen waar een duidelijke piek V wordt aangetroffen, minder 

uitgesproken dan wanneer piek V afwezig is. Dit is op grond van 

onze basishypothese aldus te verklaren: tijdens piek V wordt 

hetzij c 4AH13 , hetzij een V.O. met een hoger CH- en een gerin

ger sulfaatgehalte gevormd dan de voor piek V aanwezige V.O.; 

hierdoor daalt de calciumionenoververzadigingsconcentratie in 

de waterfase. Als piek V afwezig is blijft deze (oververzadi

gings} concentratie in de oplossing dus groter dan wanneer de-



ze piek aanwezig is, met als gevolg dat piek II duidelijker 

naar voren komt (tengevolge van een intensievere omzetting van 

"S.H." in "T.H. ": de Jong (31), blz. 58). Hoewel de aanwezig

heid van arnorf AH3 verondersteld wordt, kennen we aan de c 3s 

hydratatie bij de onderzochte reakties slechts een piek toe; 

de Jong daarentegen kon verscheidene warrntepieken onderscheiden 

tijdens de hydratatie van zuiver c 3s in aanwezigheid van toege

voegd amorf AH 3 , waarbij een arnorf C-A-(S)-H gel aangetoond 

werd (31), blz •. 58. Het is echter niet zo verwonderlijk dat de-

ze pieken bij de reakties van systemen III achterwege blijven, 

aangezien slechts een lokaal ontstaan van arnorf AH3 veronder

steld wordt (in de nabijheid van het c 3A oppervlak). De toe-

. kenning van maar een piek aan de c3s hydratatie wordt bovendien 

gesteund door de resultaten van pastaproeven waarbij een amorf 

AH 3 is toegevoegd (zie h9~fdstuk 3.2.5.1 ). Wanneer nog grotere 

hoeveelheden gips aanwezig zijn (bijv. 0,24- en 0,36 g) wordt 

gedurende een langere tijd Ms en v.o. met hoog sulfaat gehalte 

gevorrnd waardoor de kans op vorrning van amorf AH 3 door een lo

kaal ca2 +- en OH--ionengebrek veel kleiner wordt; piek V zou 

dan verschijnen op een tijdstip waarop de c 3s hydratatie voor 

een grote oververzadiging van die ionen zorgt. Het stadium waar

bij de uiteindelij~e opleving van de c 3A hydratatie gaat op

treden verschuift met toenemende hoeveelheden gips naar latere 

hydratatietijden. Dit kan worden toegeschreven aan de bescher

mende werking van een laag bestaande uit Ms of sulfaatrijke 

V.O. die gedurende langere tijd gevorrnd wordt. Uit kwantita

tieve rontgenanalyses (tabe~ 3.4) blijkt dat de hoeveelheid 

c 3AH 6 afneemt tussen de stadia resp. direkt na het verschijnen 

van piek II (± 24 uur) en voor de opleving van de c 3A hydrata

tie (ongeveer 70 uur) bij de onderzochte reakties IIIh t/m 

IIIn. Aileen volgens de chemische extractiemethode neemt de 

hoeveelheid CH duidelijk toe; zeals reeds verrneld, is deze me

thode in aanwezigheid van c 4AH13 onbetrouwbaar omdat een groot 

deel van het c 4AH 13 tijdens deze extractie ontleedt, en zo CH 

levert. Bovendien neemt de hoeveelheid c 4AH13 volgens kwalita

tieve rontgenanalyse toe tussen beide stadia (tabel 3.3); an

derzijds blijft volgens kwantitatieve rontgenanalyse de hoe

veelheid kristallljn CH ongeveer gelijk. De hoeveelheid c 3A 

neemt volgens kwalitatieve rontgenanalyse af tussen beide sta

dia (tenrninste bij reakties IIIh en IIIi). Als reaktie tussen 
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de twee stadia wordt nu gedacht aan c 3AH
6 

+ CH + 6H c 4AH13 . 

Verscheidene onderzoekers hebben melding gemaakt van het op

treden van deze reaktie in suspensies wanneer een bepaalde o

ververzadiging van CH aanwezig is, o.a. Roberts (52) en Segalo

va (53). De mogelijkheid zou natuurlijk nog kunnen bestaan dat 

het (in ons geval) een omzetting van c 3AH 6 betreft onder in

vloed van co2 uit de lucht boven de pasta in het calorimeter

bakje. Volgens Seligmann en Greening (10) resp. Roberts (52) 

resulteerde de behandeling van c 3AH 6 suspensies in "moeder

vloeistof" met toenemende hoeveelheden co 2 bij 25°C, blijkens 

rontgenanalyses van natte fasen, in de vorming van achtereen

volgens c 3A•1/2 CaC03 •1/2 Ca(OH) 2 ·12H20, c 3A·CaC03 ·1 

Al(OH) 3 en Caco3 • De in het bakje boven de pasta aanwezige 

hoeveelheid co2 is echter zeer gering (maximaal 0,4 a 0,8 mg; 

er is slechts een geringe ruimte, namelijk 15,7 cm3 ). Boven

dien hebben de resultaten van een proef uitgevoerd in de iso

therme calorimeter, waarbij de pasta's werden "aangemaakt" in 

een glove box onder co2-vrije kondities, aangetoond dat het 

reaktieverloop in dit geval identiek is aan het reaktieverloop 

van pasta's wanneer deze in de lucht werden "aangemaakt".Pasta
proeven uitgevoerd in een glove box in een co2-vrije atmosfeer 

met een c 3AH6 preparaat bereid in een autoclaaf en CaO, bereid 

door stoken van caco3 bij 1050°C en direkt na afkoelen ge

bruikt, geven in rontgenopnamen, gemaakt na een tijdsduur va

rierend van 7-15 dagen, lijnen (zij het zwakke) van c 4AH 13 te 

zien. De reakties die zijn onderzocht betreffen systemen met 

een water/vaste stof-gewichtsverhouding 1/1 en een Ca0/C3AH6-

gewichtsverhouding resp. 1/3, 1/1 en 3/1, d.w.z. ruimschoots 

boven de verzadigingsgrens van cao bij 25°C. Gezien de hydra

tatiecurven is het reaktieverloop echter te ingewikkeld om tot 

het optreden van het endotherme effekt alleen met de reaktie 

c 3AH 6 + CH + 6H- c 4AH 13 beschreven te kunnen worden. Ter ver

klaring van het reaktieverloop bij systemen III, na het ver

schijnen van piek II, komen we aan de hand van de resultaten 

van de rontgenanalyses (tabetten 3.2 en 3.3) tot het volgende 

mechanisme (hierbij is reaktie IIIia als voorbeeld genomen,zie 

fig. 3.14). 

Tussen stadium A en stadium B in fig. 3.14: 

1. C3AH6 + CH + 6H- C4AH13 I terwijl c3s gedurende deze pe

riode CH levert. 
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Tussen stadium B en stadium C: 

~· c 3A + CH + v.o. + H-v.o. 1 + c4AH13 ; v.o.
1 

is een vaste 

oplossing met een hoger CH- en een lager sulfaatgehalte 

dan de bestaande vaste oplossing, v.o. 

Tussen stadium c en stadium G: 

1· c3A + 6H- c3AH6 ; deze reaktie treedt op, zodra reaktie 

~ het voor c 3A gemakkelijk bereikbare CH heeft uitgeput. 

Tussen stadium D en stadium F: 
1 _1. C4AH 13 + Ms + V .0. (C4AH13 e.d.)- C3AH 6 + CH + H + sul-

faat. 

~ f 
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Fig. 3.14 De warmteontwikketingasneZheid ats funktie van de 
tijd vooP de reaktie van pasta: 3,00 g c3A + 1,00 g 

c3s + 0,12 g Caso 4 ·2H20 + 4,00 ml H20 (IIIia). 

De reakties ! en 4 zijn resp. exotherm en endotherm, geba

seerd op gegevens vermeld in hoofdstuk 3.2.4. Evenzo volgt uit 

die gegevens dat de reakties ~ en 1 exotherm zijn, echter 

voor de reaktiewarmten geldt: !~H2 !>1~H3 1; dit laatste blijkt 

ook uit de wet van Hess, toegepast op onderstaande reakties: 

II 

c3A + CH + 12H- C4AH 13 

~ \Iv 
III ~ 

c3AH 6 + CH + 6H 

~HIII moet gelijk z~Jn aan ~HII + ~HIV' echter ~HIV>o, dus 

!~HIIII<I~HIII' Reaktie III komt overeen met reaktie ~·, ter

wijl de reakties II en IV wat betreft de warmteeffekten ver

geleken kunnen worden met resp. reakties ~ en .1· 
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Op basis van het bovenstaande reaktiemechanisme is echter 

nag niet duidelijk waarom de hydratatie van het c 3A, nadat 

deze na piek V sterk vertraagd was, naderhand een sterke op

leving ondergaat. Een verklaring die de sterke vertraging 

toeschrijft aan ca 2+- en OH--ionen in de waterfase voldoet 

niet omdat oak na toevoegen van CH het c 3A eerst een felle 

hydratatie ondergaat (zie fig. 3.16 en 3.17,h&&fdstuk 3.2.5.2) 

evenmin voldoet een verklaring die gebaseerd is op het 

verdwijnen van (eventueel afschermend) c 3AH6 • Weliswaar is in 

bepaalde gevallen bij hoge temperatuur een sterke afscherrnen

de werking van het c 3AH6 op c 3A waargenomen(43,54), doch de 

sterke vertraging van de c 3A hydratatie komt tot stand tij

dens piek V, waarbij geen grate toename in de hoeveelheid 

c 3AH6 , maar wel in de sulfaatarme v.o. werd gekonstateerd. De 

hoeveelheid sulfaatarme v.o. of c 4AH13 neemt echter op zijn 

beurt ook toe, kart voordat de c 3A hydratatie een opleving 

ondergaat. Een ongedwongen verklaring van de hydratatiesnel

heid van het c 3A is wel mogelijk op basis van het ontstaan 

van amorf AH 3 , aan het einde van piek v. Het is namelijk aan

nemelijk dat juist in de bewuste periode waarin de opleving 

van de c 3A hydratatie waargenomen wordt (tussen de stadia B 

en c in fig. 3.14) I CH (dat door het c3s tijdens de hydrata

tie gevorrnd wordt) het afscherrnende AH
3 

aantast, zodat onge

veer tegelijkertijd met de bovengenoemde reaktie ! ook de re

aktie: 2AH 3 + 4CH + 6H---c4AH13 optreedt. We zullen nu na

gaan of het voorgestelde reaktiemechanisme alle waargenomen 

verschijnselen bij de verschillende reakties van systemen III 

kan verklaren. Bij reaktie IIIm is het exotherrne effekt direkt 

na piek II minder sterk dan bij reakties IIIib en IIIl. Dit 

kunnen we toeschrijven aan een geringere hoeveelheid c 3AH
6 

die 

bij eerstgenoemde reaktie in het beginstadiurn aanwezig is; 

c 3AH 6 ontstaat bij hoge gipsgehalten pas op grate schaal ten 

tijde van piek II (zie rontgenanalyses, tabel 3.3). Er zijn 

dan al veel calciumsilikaathydraten die diffusie van CH be

lernrneren met als gevolg dat reaktie ! minder intensief ver

loopt. Bij lage gipsgehalten (0,10 g) is het exotherrne effekt 

vrijwel geheel afwezig. De verklaring hiervoor is dat in die 

gevallen reeds in een vroeg stadium voor piek II en voor piek 

V (veel) c 3AH6 gevorrnd wordt. De reaktie c 3AH
6 

+ CH + 6H---* 

c 4AH 13 valt dan samen met piek II. Het verloop van de hydrata-
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tiecurven bij reakties IIId, IIIe en IIIf wijst op een minder 

hevige endotherme reaktie ten opzichte van de reakties waar

bij meer gips aanwezig is (0,10 - 0,16 g). Ook wanneer nog 

grotere hoeveelheden gips aanwezig zijn is er een zwakker en

dotherm effekt dan bij reakties IIIh t/m IIIl. Dit kunnen we 

als volgt verklaren: wanneer veel gips aanwezig is, treedt 

een zwak endotherm effekt op. Als er een sterk endotherm ef

fekt te zien is, vindt na dit effekt een exotherme reaktie 

plaats. Voor een duidelijk endotherm effekt is het dus nood

zakelijk dat er nog veel c 3A over is, nadat reaktje ~. 

c 3A + CH + v.o.---v.o. 1 + c 4AH13 niet kan optreden {om-

dat CH voor deze reaktie niet meer gemakkelijk bereikbaar is); 

want dan pas worden er volgens reaktie ~ voldoende nieuwe kie

men gevormd om reaktie ~. c 4AH 13 e.d.---.c3AH 6 + CH + H + sul

faat gemakkelijk te laten verlopen. Voor het optreden van een 

sterk endotherm effekt moet daarom aan de volgende voorwaarden 

worden voldaan: 

a) ten tijde van de opleving van de c 3A hydratatie is er nog 

veel c 3A over (hieraan is niet voldaan bij gipsgehalten < 

0,10 g) 1 dit blijkt uit de resultaten van de rontgenanaly

ses (tabeZ 3.2) en uit de afrnetingen van de warrntepiek. De 

laatste is niet exact te meten omdat op de piek die in ver

band staat met de reaktie c 3A + 6H- c 3AH6 , nog twee re

akties gesuperponeerd zijn, namelijk c 3A + CH + V.O. + H 

1 --v.o. + c 4AH 13 en de reaktie c 4AH13 e.d.-c3AH6 + CH + 

H + sulfaat. 

1 b) de reaktie c 3A + CH + v.o. + H ---v.o. + c 4AH13 (~), kort 

na de opleving van de c 3A hydratatie mag niet teveel van het 

aanwezige c 3A wegnemen. Hieraan is niet voldaan bij gipsge

halten hoger dan z 0,16. Dit blijkt uit het verloop van 

de hydratatiecurven en wordt toegeschreven aan de vorming 

van meer Ms in plaats van c 4AH 13 , zodat er meer CH over

blijft. Ms is in sterkere mate resistent ten opzichte van 

een omzetting in c 3AH 6 dan c 4AH 13 (zie rontgenanalyses voor 

reaktie IIIn,t:abel 3. 3 ) 

Uit a) en b) volgt dat slechts in aanwezigheid van niet te 

hoge en niet te lage gipsgehalten, in casu 0,10 - 0,16 g een 

duidelijk endotherm effekt kan optreden. 
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Bij systemen IV blijkt piek V met toenemende hoeveelhe

den gips naar kortere hydratatietijden te verschuiven. We 

schrijven dit verschijnsel echter toe aan de grote spreiding 

van het tijdstip waarop piek V verschijnt. Deze spreiding kan 

in verband worden gebracht met de variabele samenstellingen 

van· de bij het optreden van piek V betrokken vaste oplossingen 

alsook daarrnee, dat kiemvorrning van een nieuwe fase een grote 

rol speelt: een dergelijke grote spreiding is duidelijk waar

genomen bij reakties in pasta's met een varierend c 3s gehalte 

bij een konstante c 3A/gips-verhouding (fig.3.22 en 3.23,F,G en 

Rl (. Bij reaktie IVj wordt een grotere vertraging van de c3A 

hydratatie waargenomen dan bij reaktie IVf. Dit schrijven we 

toe aan het feit dat bij eerstgenoernde reaktie piek v duidelijk 

voor piek II verschijnt, terwijl piek V bij reaktie IVf samen

valt met piek II. In het eerste geval heeft de c 3s hydratatie 

nog niet voldoende ca2+- en OH--ionen kunnen leveren om te 

voorkomen dat tengevolge van de met piek V gepaard gaande re

akties een lokaal gebrek aan deze ionen ontstaat; hierdoor 

slaat arnorf AH 3 neer dat een sterke vertraging van de c 3A hy

dratatie teweegbrengt. Het verdere verloop van de reaktie is 

dan analoog aan dat van (bijvoorbeeld) reaktie IIIia. Bij reak

tie IVf is precipitatie van een amorf AH 3 niet meer te ver-

wachten. Evenrnin kunnen we bij deze reaktie een stadium aan

wijzen tijdens welke de omzetting c3AH 6 + CH + 6H-c4AH 13 
plaats vindt (zoals bij systemen III). De voor deze omzetting 

noodzakelijke oververzadiging ten opzichte van CH wordt tenge

volge van het geringe c 3s gehalte van de pasta, blijkbaar niet 

meer bereikt. Het verloop van de warrnteontwikkelingssnelheid 

reaktie IVf kunnen we op basis van de resultaten van de 

rontgenanalyses voor deze reaktie (tabet 3.5) en die voor de 

reaktie van een mengsel met sarnenstelling IVj waarbij echter 

5 ml water is toegevoegd (tabet 3.9,h~9fdstuk 3.2.5.4.1) als 

volgt interpreteren: bij systemen IV wordt door {de geringe 

hoeveelheid) c3s weinig CH in oplossing gebracht. Reaktie ~ van 

het reaktiemechanisme, c4AH 13 e.d.- c3AH 6 + CH +. H + sulfaat 

wordt in mindere mate belernrnerd vergeleken bij systemen I, II 

en III. Zodra de reaktie ettringiet-Ms + V.O. 

is afgelopen, kan reaktie ~ gaan optreden, mogelijk geinitieerd 

door de vorming van nieuwe c 3AH6 kiernen {wanneer alle sulfaat 

gebonden is). Doordat reaktie ~endotherm is, neemt de totale 
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warmteontwikkelingssnelheid, vlak voordat piek V optreedt, af. 

De beschermende laag van c 4AH13 e.d. (voornamelijk bestaande 

uit Ms + sulfaatrijke V.O.) verdwijnt nu geleidelijk van het 

c 3A oppervlak. Het c 3A reageert tegelijkertijd, in hoofdzaak 

onder vorming van c 4AH 13 of een sulfaatarme V.O. volgens reak

tie ;1, van het reaktiemechanisme: c 3A + CH + v.o. + H-c4AH13 
+ v.o. 1 

(blz. 67). Het endotherme effekt dat door reaktie ! 
wordt veroorzaakt "verdwijnt" in het veel grotere exotherme 

warmteeffekt gepaard gaande met reaktie ;f, hetgeen tot uiting 

komt in piek V. Naarmate meer c 3A en CH omgezet zijn, gaat ook 

(of in sterkere mate) reaktie ~: c 3A + 6H- c3AH 6 optreden~dit 

resulteert in een "schouder" op piek V (na ± 30 uur bij reaktie 

IV£). Tegelijkertijd vindt reaktie 1 plaats. Het exotherme ef

fekt veroorzaakt door reaktie ~ is van dezelfde grootte-orde als 

dat van reaktie £ (dus veel sterker dan dat van reaktie 1). Vol

gens de resultaten van de rontgenanalyses neemt na een hydrata

tieduur langer dan ongeveer 70 uur, de hoeveelheid c 4AH13 of 

sulfaatarme V.O. weer toe, terwijl de hoeveelheden c3AH6 en CH 

konstant blijven. In dat stadium van de reaktie overheerst blijk

baar reaktie f• 
Bij systemen V is zeer weinig gips voldoende om een sterke 

vertraging van de c 3A hydratatie te veroorzaken. In afwezig

heid van gips wordt direkt na het begin van de hydratatie het 

gevormde c 4AH13 bijna geheel omgezet in C3AH 6 (zie rontgenana

lyses,tabel 3.6) of c 3AH6 ontstaat rechtstreeks uit c 3A +H2o 
(de vorming van c3AH6 wordt bevorderd door de aanwezigheid 

van kleine hoeveelheden c 3s, zie haofdstuk 2). In dit geval 

wordt geen amorf AH 3 gevormd omdat bij aangroeien van de c 3AH 6 
kristallen de Ca/Al-verhouding in oplossing gelijk blijft. 

In aanwezigheid van kleine hoeveelheden gips (0,02 - 0,04g) 

wordt de vorming van c 3AH 6 tegengewerkt door de vorming van Ms 

of V.O.; dit blijkt uit suspensieproeven (hoofdstuk J.J). Dan 

kan het proces plaatsvinden dat volgens onze basishypothese 

tot een ondoorlaatbare AH 3-film op het c 3A oppervlak leidt die 

de hydratatie van het c 3A vertraagt. 

In aanwezigheid van 0,06 - 0,12 g gips (fig. J.11) wordt 

meer sulfaathoudende V.O. en minder c 3AH6 gevormd. Het c 3A-op

pervlak wordt minder afgeschermd, hetgeen blijkt uit de grote

re warmteontwikkeling in het begin. Dit schrijven we toe aan 

het feit, dat de vorming van Ms zo lang voortduurt dat de c3s 
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hydratatie inmiddels voldoende CH geleverd heeft om het c4AH13 
resp. v.o. verder te laten groeien. Naarmate de v.o. meer sul

faat bevat wordt daardoor de kans op het ontstaan van amorf 

AH3 tengevolge van een lokaal en OH--ionengebrek kleiner. 

Na zekere tijd (bij reaktie Ve na 40 uur) wordt de bestaande 

sulfaatrijke v.o. omgezet tijdens piek V met als gevolg dat de 

c3A hydratatie versneld wordt (zie rontgenanalyses,tabet 3.6); 

er wordt nu veel c4AH 13 en/of sulfaatarme v.o. gevormd. Vlak 

voordat deze piek verschijnt, vertoont de hydratatiecurve even

als bij reaktie IVf een kortstondige maar duidelijk zichtbare 

afname van de warmteontwikkelingssnelheid (vooral bij reaktie 

Vg). Voor de verklaring hiervan en de interpretatie van het 

verdere verloop van de warmteontwikkelingssnelheid zie discus

sie van systemen IV. Deze interpretatie wordt gesteund door de 

resultaten van de rontgenanalyseinstadiavanreakties Ve en Vg, 

tabel 3.6. In tegenstelling tot reaktie IVf is nu geen piek of 

"schouder" na piek V in de hydratatiecurve aanwezig die voorna

melijk wordt toegeschreven aan het exotherme effekt gepaard 

gaande met reaktie 1: c3A + 6H -c3AH 6 • Dit kunnen we toe 

schrijven aan de aanwezigheid van een geringere hoeveelheid c 3s 
in de pasta ten opzichte van systemen IV, waardoor in het begin-

stadium minder CH ontstaat. Het gevolg hiervan is dat het voor 

reaktie ~ gemakkelijk bruikbare CH sneller verbruikt is zodat 

reaktie 1 nu eerder optreedt. Het exotherme effekt veroorzaakt 

door de laatste reaktie, valt samen met piek V (intensiveert de

ze alleen). 

In aanwezigheid van grotere hoeveelheden gips (>0,12 g) wordt 

het waarop piek V verschijnt (en de daarmee gepaard 

gaande reakties) naar latere hydratatietijden verschoven. Pas

ta's uit systemen V en in mindere mate uit systemen IV vertonen 

in aanwezigheid van hoeveelheden gips >0,04 g, ook na zeer lan

ge hydratatietijden grote hoeveelheden c4AH 13 resp. V.O., naast 

veel c3AH 6 • We schrijven dit daaraan toe dat in pasta's met een 

kleine c3s;c3A-gewichtsverhouding in aanwezigheid van een be

paalde minimum hoeveelheid gips concentratieverschillen gaan op

treden. Immers, het fasendiagram Ca0-Al 2o3-H2o (fig. J.2B.btz. 
112)vertoont geen concentraties waarbij c4AH19 en c 3AH6 ontstaan 

zonder dat er concentratieverschillen optreden. nlijker 

is echter dat er in de pasta gebieden zijn met een geringe over

verzadiging ten opzichte van CH, waar c3AH6 ontstaat, naast ge-
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bieden met een sterkere oververzadiging, waar c 4AH 13 gevormd 

wordt. 

Resumerend kunnen we zeggen dat toenemende hoeveelheden gips 

in pasta's van systemen V eerst voor een sterke vertraging van 

de c 3A hydratatie zorgen (lokale precipitatie van AH 3 ). Deze ver

traging wordt bij grotere hoeveelheden gips (0,06 - 0,09 g, Ms 

of sulfaatrijke V.O.-film inplaats van AH 3-film) minder; maar 

wanneer nog grotere hoeveelheden gips aanwezig zijn (0,12 - 0,16 

g) wordt de vertraging weer sterker (Ms- en sulfaatrijke v.o.
film wordt meer resistent) . Het ingewikkelde verloop van de hv

dratatiecurven kunnen we daarom alleen verklaren door een sterk 

vertragende film in aanwezigheid van weinig gips (0,02 - 0,04 g) 

in de pasta, die in aanwezigheid van grotere hoeveelheden gips 

niet meer ontstaat. 

3.2.4 CORRELATIE VAN HET ENDOTHERME WARMTEEFFEKT MET ANDERE 

GEGEVENS 

Het endotherme effekt zou kunnen worden toegeschreven aan 

de volgende reakties: 

a) kristallisatie van CH; hiervoor blijkt het waargenomen en

dotherme effekt te groot te zijn, zoals een berekening voor 

bijvoorbeeld reaktie IIIia uitwijst. Een schatting van de 

grootte van het endotherme effekt in figuur 3.14 levert een 

gemiddelde waarde op van 32,4 cal. per gram c 3A + c
3

s of 

129,6 cal. voor (de totale hoeveelheid van) 4 g c 3A + c 3s. 
0 2+ -De vormingsenthalpie ~H van de reaktie Caaq + 20Haq~ 

Ca(OH) 2 (vast) bedraagt volgens literatuurgegevens (56)-4 

kcal Mol-1 , d.w.z. -·54 cal .• per gram. Dit betekent dat het 

endotherme effekt dan het gevolg zou zijn van het uitkris

talliseren. van ongeveer 2,4 g CH. Hiervan kan maximaal 0,5 

g geleverd worden door de c 3s hydratatie volgens de reaktie

vergelijking c 3s + H2o-- 1,5 cao·sio2 + l,·s cao·H 2o. De 

resterende 1,9 g CH zou dan afkomstig moeten zijn van mini

maal 2,3 g c 3A, mits dit reageert volgens de reaktieverge

lijking c 3A + H20---3CH + aluminaationen. Nu kan alleen CH 

bijdragen tot het endotherme effekt voor zover het niet 

reeds eerder uitgekristalliseerd is. Dit houdt in dat het 

door c 3s afgesplitste CH in oververzadigde oplossing zou 

moeten blijven tot het optreden van het endotherme effekt; 
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dit is zeer onwaarschijnlijk. Een andere mogelijkheid im

pliceert dat het door de c 3s hydratatie geleverde CH eerst 

met 1,8 g c 3A moet reageren volgens de reaktievergelijking 

c 3A + CH + 12H-- c 4AH 13 om vervolgens ui t te kristalliseren 

tijdens de omzetting c 4AH 13 e.d.--- c 3AH 6 + CH + H + sulfaat. 

Dit zou betekenen dat minstens 4,2 g c 3A nodig is om een en

dotherm effekt van die grootte te veroorzaken. 

b) de reaktie 3CH + 2Al(OH) 3---c3AH6 ; deze blijkt na bereke

ning met behulp van gegevens van de vormingswarrnten (~H0 ) 

van de aan de reaktie 

zijn. Deze gegevens 

~H0 (Al(OH) 3 ) = -3,05 

deelnemende stoffen niet endotherm te 

: ~H0 (CH) = -235,8 kcal Mol-l (56); 
-1 0 kcal Mol (5?); ~H (C3AH6 ) = -1329 

-1 kcal Mol (56), en experimenteel 
-1 bepaald,-1324 kcal Mol 

(58). De reaktiewarmte ~H van de bovenstaande reaktie is 
-lr 

gemiddeld -7,5 kcal Mol , m.a.w. niet positief. 
c) volgens een dergelijke berekening is de. reaktie c 4AH 1 

c 3AH 6 + CH + 6H wel endotherm. Hierbij wordt gebruik ge

maakt van bekende waarden uit de literatuur van zowel vor-

mingswarmten als van oploswarmten. De gegevens betreffende 

de vormingswarmten zijn: ~H0 (C 4AH 13 J = -1987 kcal Mol-l 

(experimenteel bepaald (58)) en ~H0 (H 20) -68,32 kcal 

Mol-l (56). De berekende reaktiewarmte ~H is gemiddeld 
-1 r 

+ 14,8 kcal Mol • Via gegevens van de hydratatieenthal -

pieen (van Cirilli (59)) van de reakties c 3A + 6H2o ----. 
-1 c 3AH

6 
(1): 

c 4AH
13 

(2): 

(3): ~H3 

-58,3 kcal Mol , c 3A + CaO + 13H20----
-1 -92,3 kcal Mol en CaO + - Ca (OH) 2 

-15,60 kcal Mol-1 , vinden we voor de reaktie~ 
-1 warmte AHr ~H 1 + ~H2 + ~H3 ,+ 18,4 kcal Mol • Deze waarde 

ligt dicht de experimenteel bepaalde reaktiewarmte van 

de omzetting c 4AH 13---c3AH 6 + CH + 6H, narnelijk +17,4 kcal 

Mol-1 • De laatstgenoemde reaktieenthalpie is bepaald via 

het meten van de oploswarmte van c 4AH13 resp. c 3AH 6 in 1 N 

HCl. Met behulp van bekende waarden van de vormingswarmten 

uit de literatuur (56,57) van cac1 2 , A1Cl3 , HCl en H2o kun-

nen we ~H0 (C 3AH6 ) en ~H0 (C 4AH13 ) berekenen. 

Laten we ter berekening van de grootte-orde de waarde + 18 

kcal Mol-l nemen voor de reaktiewarmte ~Hr. Indien het endo

therme effekt van 129,6 cal. veroorzaakt wordt door genoemde 

reaktie (c) dan moet dit effekt het gevolg zijn van de omzet-
129, 6 . ting van IBOQ0.560,5 g c 4AH13 , d.w.z. ongeveer 4 g c 4AH 13 ; d~t 
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is ontstaan uit 1,9 g c 3A. Het is zeer aannemelijk dat een der

gelijke hoeveelheid c 3A tot dat tijdstip is omgezet (resp. 

zo'n hoeveelheid c 4AH 13 in dat reaktiestadiurn aanwezig is). In 

werkelijkheid hebben we echter behalve met een omzetting van 

c 4AH 13 ook te maken met een gelijktijdige omzetting van een 

V.O. en (eventueel) Ms. Orndat het moeilijk is aan te geven wat 

de sarnenstelling van de v.o. is; kunnen we een berekening van 

de reaktiewarmte zoals die voor de omzetting van vrij c 4AH 13 is 

gemaakt, slechts uitvoeren voor Ms met als reaktievergelijking: 

c 3A·CaS04 •12H 2o- c 3AH 6 + CaS04 "2H 20 + 4H20. Met behulp van 

bekende waarden van de vormingsenthalpieen van caso 4 ·2H20,~H
0= 

-1 0 -1 -483,06 kcal Mol (56) en H2o, ~H = -68,32 kcal Mol (56); 
0 -1 0 Ms, ~H = -2100 kcal Mol (60) en c 3AH 6 , ~H = -1324 kcal 

Mol-l (58) resp. -1329 kcal Mol-l (56), vinden we voor ~H een 
r 

gemiddelde waarde van +17,5 kcal Mol-~. Hieruit kunnen we 

konkluderen dat de omzetting van Ms volgens bovenstaande reak

tievergelijking eveneens met een endotherm effekt gepaard gaat. 

Overigens moeten we bedenken dat slechts maximaal 0,2 g c 3A 

(van de oorspronkelijke aanwezige 3 g) kan reageren met 0,12 g 

caso 4 ·2H 20. Het sulfaatgehalte van de V.O. zal daardoor ge

ring zijn zodat de endotherrne reaktie i van het voorgestelde 

reaktiemechanisme goed kan worden benaderd door een omzetting 

van zuiver c 4AH 13 . We moeten echter nog rekening houden met de 

komplikatie dat vrijwel zeker co2 ingebouwd is in het c 4AH 13 
en daarmee een vaste oplossing vormt (bijvoorbeeld c 3A·Caco 3 · 

10-12H20, het zogenaamde monocarbonaat). Berman en Newman (61) 

(C 3A.Caco3 · hebben voor de vormingsenthalpie van monocarbonaat 
. -1 

10,68H20) een waarde gevonden van -1957 kcal Mol en voor 

calciurncarbonaat -288,45 kcal Mol- 1 . Gebruik makende van de 

eerder verrnelde waarden van de vormingsenthalpieen van c 3AH 6 
en van H20 vinden we voor de omzetting c 3A·caco3 ·10,68 H2o--

c3AH6 + caco3 + 4,68 H2o een gemiddelde waarde van de reaktie

warrnte van +22,5 kcal Mol- 1 . Uit deze gegevens blijkt dat de 

omzetting van het carbonaatkomplex met een groter endotherm 

effekt gepaard gaat dan ·dat van zuiver c 4AH 13 • 

We kunnen op grond van het bovenstaande konkluderen dat de 

reakties ! en £van het reaktiemechanisme weergegeven op blz. 

67 exotherrn zijn. Met behulp van gegevens van vormingsenthal

pieen van CH, AH 3 en c 4AH 13 vinden we voor de reaktiewarrnte 

~Hr van de reaktie die gelijktijdig met reaktie ! plaatsvindt 
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(indien hij optreedt), een waarde die varieert tussen -19 kcal 

Mol-l en -25 kcal Mol-l (afhankelijk van de waarde van LH0 

(C 4AH13 )). Dit betekent dat deze reaktie eveneens exotherrn is. 

Het exotherme effekt blijkt bovendien van dezelfde grootte

orde te zijn als dat van reaktie !· Ook de reaktie c3A + CH + 

l2H- c4AH13 (i) is duidelijk exotherm, zoals blijkt uit een 

berekening met behulp van gegevens van de vormingswarmten van 
0 -1 c3A (LH = -861 kcal Mol ) (56) en de hierboven vermelde 

waarden van ~H0 van CH, Hen c4AH 13 . De waarde van LHr is dan 

gemiddeld -73,4 kcal Mol- 1 • Hoewel een dergelijke berekening 

voor reaktie ~: c3A + CH + V.O. + H---v.o. 1 + c 4AH13 niet kan 

worden uitgevoerd, lijkt het gezien het sterk exotherme karak

ter van reaktie (i) zeer waarschijnlijk dat ook deze reaktie 

(~) exotherm is. 
Onze konklusie luidt nu, dat van de overwogen reakties 

slechts de reaktie c4AH13 e.d.--- c3AH 6 + CH + H + sulfaat, in 

staat is het in een aantal gevallen waargenomen endotherme ef

fekt te verklaren. 

3.2.5 BEVESPIGING VAN DE BASISHYPOTHESE 

In hoofdstuk 3.2.3 is ter verklaring van het verloop van 

de warmt·eontwikkelingssnelheid in pasta's van C 3A + C 3s + 

Caso4 ·2H 2o + H20 de veronderstelling geintroduceerd dat in een 

aantal gevallen lokaal (nabij het c3A oppervlak) precipitatie 

van een amorf AH 3 optreedt. Deze hypothese bleek de resultaten 

van de metingen die in dat hoofdstuk beschreven zijn, op onge

dwongen wijze te kunnen verklaren. Om na te gaan of we nog op 

andere manieren een bevestiging kunnen krijgen voor die hypo

these alsook om het voorgestelde mechanisme voor de volgreak-

ties te toetsen, een aantal reakties onderzocht in pasta's 

met afwijkende s~enstelling. 

3. 2, 5,1 DE INVLOED VAN AMORF ALUMINIUMHYDROXIDE OP DE HYDRATAPIE 

De resultaten van pastaproeven waarbij verschillende 

hoeveelheden amorf AH 3 zijn toegevoegd aan een mengsel waarvan 

de samenstelling overeenkomt met die van reaktie IIIh, n 
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weergegeven in fig, 3.15. Dit AH 3 is bereid volgens de methode 

van Wisliscenus (62~63), 

Zoals uit fig. 3.15 blijkt, verschijnt piek V later naarrnate 

meer AH 3 is toegevoegd; echter niet alleen het afrernrnen van 

piek V, maar ook het opgang komen van deze piek wordt door toe

voegen van AH 3 belernrnerd. Dit betekent dat de reaktie, sulfaat

rijke V .0. + c3A + CH + H-- sulfaatarrne V .0. + (eventueel) 

100 150 

xo0,008 

250 
hjd (urenl---

Fig. 3.15 De warmteontwikkeZingssneZheid aZs funktie van de 

tijd voor de reakties van pasta's: 3~00 g C3A + 

1~00 g c3s + 0~10 g CaS04'2H20 +X g AH3 + 4~00 mZ 

H20. 
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, door AH 3 wordt vertraagd. De verklaring hiervoor is dat 

in aanwezigheid van grotere hoeveelheden AH 3 tijdens de begin

stadia van de reaktie, de Ca/Al-verhouding ongunstig beinvloed 

wordt voor het ontstaan en aangroeien van c4AH 13-resp. v.o.
kristallen en precipitatie van een minder oplosbaar AH 3 in de 

omgeving van het c3A; het c3A oppervlak wordt minder afge-

schermd in de beginfase. Verder stijgt door toevoegen van AH 3 
de A1 3+-ionenconcentratie in de waterfase, met als gevolg dat 

de vorming van c 2AH 8 en c3AH 6 bevorderd wordt. Dit alles leidt 

tot een later tijdstip voor de stijgende tak van piek v. Het 

feit dat ook de dalende tak van piek V vertraagd wordt door 

toevoegen van amorf AH 3 zodat piek V dan meer uitgesproken is, 

kan worden toegeschreven aan het in grotere mate ontstaan van 

c 3AH 6 • Omdat de hogere A1 3+-ionenconcentratie in de waterfase 

de c 3AH 6 vorming bevordert kunnen we verwachten dat er, nadat 

de vertraging van c3A hydratatie is opgeheven, minder c 4AH 13 
e.d. omgezet wordt volgens de endotherme reaktie; immers deze 

reaktie heeft al gedurende de stadia voorafgaande aan de ople

ving van de c 3A hydratatie (en wel zeer geleidelijk) plaats

gevonden. Omdat tegelijkertijd hierdoor ook meer c 3A in een 

vroeg stadium wordt omgezet, zwakt het gehele effekt na de 

vertraging, zowel in exotherme- als in endotherme zin, af. On

danks het feit dat piek V met toenemende hoeveelheden (toege

voegd) AH3 naar latere hydratatietijden verschuift en in aan

wezigheid van 0,04 g AH 3 resp. 0,07 AH 3 op of na het tijdstip 

valt, waarop piek II in afwezigheid van toegevoegd AH 3 zijn 

maximum vertoont, vindt de opleving van de c3A hydratatie na 

een minstens evengroot aantal uren plaats. Dit schrijven we 

toe aan een geringere hoeveelheid CH in de pasta, enerzijds 

tengevolge van de vertraging van de c3s hydratatie door het in

bouwen van meer Al3+-ionen in de calciumsilikaathydraten, an

derzijds omdat het vrijkomende CH door AH 3 wordt weggenomen. 

Inderdaad verdwijnt de aan de reaktie c 3A + CH + V.O. + H----
1 . 

V.O. + c 4A:H13 (btz.67) toegeschreven "schouCier" (na :!: 65 uur 

bij reaktie IIIh) reeds door toevoegen van weinig AH 3 • Eevenzo 

is er in aanwezigheid van AH 3 geen duidelijke piek te zien,die 

toegeschreven kan word~n aan de reaktie c 3AH 6 + CH + 6H ____. 

c4AH 13 {die we kunnen verwachten na 40 a 60 uur hydratatie), 

want hiervoor is oververzadiging ten opzichte van CH noodzake

lijk. Het voor de volgreakties voorgestelde mechanisme kan de 
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in deze pasta's waargenomen verschijnselen dus ongedwongen ver

klaren. 

Hoewel de Jong bij pastaproeven waarin de invloed van amorf 

AH 3 op de hydratatie van zuiver werd onderzocht vier warm-

tepieken kon onderscheiden ((31) ,btz. 36) kennen we in de on

derzochte systemen slechts een piek toe aan de c3s hydratatie. 

Er zijn namelijk duidelijke verschillen tussen de situatie bij 

de experimenten van de Jong en die beschreven in dit proef

schrift. In afwezigheid van toegevoegd AH
3 

is een meervoudige 

c3s piek (bij onze experimenten)niette verwachten,omdat alle e

ventueel ontstane AH 3 lokaal, in de direkte omgeving van het 

c 3A oppervlak neerslaat. Maar ook in aanwezigheid van toege

voegd AH 3 worden in dit onderzoek andere verschijnselen waar

genomen dan bij het onderzoek van de Jong; ook nu zijn er geen 

aanwijzingen voor een meervoudig karakter van piek II . ter

wijl deze eveneens ontbreken voor het ontstaan van gehleniet

hydraat (c2ASH8 ) en amorf C-A-(S)-H die de Jong heeft aange

toond((31), hoofdstuk I.2) Natuurlijk kunnen de kleinere pie-

ken, die bij de hydratatie van zuiver c 3s teweegbrengt ge-

makkelijk over het hoofd worden gezien, met name als behalve 

de c3s hydratatie nog reakties van het c3A plaatsvinden. Een 

overeenstemming van de resultaten van metingen aan pasta's van 

c 3s + + H20 uitgevoerd door de Jong en die van de in dit 

onderzoek verrichte experimenten is echter niet eens te ver

wachten: onze pasta's bevatten behalve c3s en AH 3 nog c3A en 

gips die opzich al voor een hoge pH zorgen, waardoor de zeer 

sterke vertraging van de C hydratatie, die de Jong waarnam, 

niet optreedt. c3A alleen heeft immers ook een heel andere in

vloed op de c 3s hydratatie dan AH 3 , en vertraagt weliswaar de 

c 3s hydratatie, doch splitst piek II· niet. 

3.2.5.2 DE INVLOED VAN CALCIUMHYDROXIDE OP DE HYDRATATIE 

De resultaten van de proeven waarbij CH is toege-

voegd aan mengsels waarvan de samenstelling overeenkomt met 

die van reakties IIIf, IIIh en I IIi zijn weergegeven in fig. 

3.16 en 3.17. Toevoegen van CH heeft tot gevolg dat het reak-

tieverloop meer gaat op dat van systemen met dezelfde 

c 3s;c 3A-gewichtsverhouding waarbij echter meer gips aanwezig 
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is. Dit is te verklaren doordat in de v.o.,CH de plaats kan 

innemen van caso4 • Door toevoegen van CH worden sneller ca 2+

en OH--ionen in de oplossing gebracht dan door de hydratatie 

van c 3s. In tegenstelling tot het effekt van additie van AH 3 
wordt nu c 4AH13 of sulfaatarme V.O. continu en reeds vanaf 

bet begin van de reaktie gevormd. Slechts bij een bepaalde 

aanvoersnelheid van ca 2+- en OH--ionen ontstaat de voor piek V 

karakteristieke situatie (groei sulfaatarme v.o. eerst voor

namelijk ten koste van een sulfaatrijke v.o., later voorname

lijk ten koste van CH uit de omgeving). 

illf 

Fig. 3.16 De invZoed van toegevoegd CH op de hydratatie van 

pasta's: 

80 

IIIh: 3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 0,10 g CaS0 4 •2H20 + 

4,00 mZ H20 

A idem + 0,10 g CH 

IIIf: 3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 0,08 g Caso4 ·2n2o + 

4,00 mZ H2o 
B idem + 0,10 g CH 



Echter ook na toevoegen van CH, (waardoor vanaf het begin 

c 4AH 13 of sulfaatarme V.O. ontstaat), moet er lokaal nog AH 3 
ontstaan omdat afscherming van het c 3A oppervlak door c 4AH 13 
of V.O. de waargenomen verschijnselen niet kan verklaren.Want 

als deze stoffen na 4 ~ 6 uur voor een sterke vertraging van 

de c 3A hydratatie zouden zorgen, dan is het onbegrijpelijk dat 

de c 3A hydratatie na ± 70 uur een opleving ondergaat, terwijl 

deze stoffen (C 4AH 13 of V.O.) dan nog gevormd worden. Een mo

gelijkheid zou zijn dat c 4AH 13 of V.O. in een oplossing die 

oververzadigd is ten opzichte van CH het c 3A oppervlak sterker 

afschermt dan in een oplossing die niet oververzadigd is ten 

opzichte van CH; deze oververzadiging kan na 4 a 6 uur sterker 

zijn dan na 70 uur. Het is dan echter niet in te zien waarom 

toevoegen van CH het gevolg heeft dat de opleving van de c 3A 

hydratatie versneld wordt (zie vooral het reaktieverloop van 

het mengsel met 0,08 g caso4 ·2H 2o + 0,10 g CH). 

Bij de reaktie waar het exotherme effekt direkt na piek II 

ook zonder extra CH aanwezig is (reaktie !IIi) , blijkt toevoe

gen van CH aan het reaktiemengsel tot resultaat te hebben dat 

dit warmteeffekt zwakker wordt (het is evenwel mogelijk dat 

tengevolge van een intensievere piek II dit effekt minder op

valt). De reakties IIIf en IIIh, waarbij het exotherme effekt 

ontbreekt, vertonen in aanwezigheid van aan het reaktiemengsel 

toegevoegd CH wel een exotherm effekt direkt na piek II. 

De waargenomen invloed van toegevoegd CH in de hierboven 

beschreven gevallen schrijven we toe aan een geringere c 3AH 6 
vorming in de beginfase in aanwezigheid van extra CH. Dit is 

niet aangetoond, echter niet onwaarschijnlijk. Bij het reak

tiemengsel !IIi + 0,10 g CH heeft dit tot gevolg dat reaktie ! 
c 3AH 6 + CH + 6H-c4AH13 van het op blz. 67 voorgestelde me-

chanisme, gedurende de hydratatie, minder fel verloopt dan bij 

reaktie IIIi; tijdens de andere twee genoemde reakties gaat in 

aanwezigheid van toegevoegd CH reaktie! in hoofdzaak na.piekii 

plaatsvinden (in tegenstelling tot de reakties zonder extra CH 

waar reaktie! reeds v66r of tijdens piek II optreedt,blz.40 ). 

De intensivering van het eerste warmteeffekt nadat de ver

traging van de c 3A hydratatie is opgeheven, wanneer CH is toe

gevoegd ("de schouder") is eveneens te verklaren met behulp 

van het gegeven reaktiemechanisme. Reaktie ~ van het mechanis

me, c 3A + CH + v.o. + H-v.o. 1 + c 4AH 13 verloopt heviger 
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aangezien het c 3A in zijn direkte omgeving veel extra CH aan

treft. 

3.2.5.3 DE INVLOED VAN AMORF SILICA OP DE EYDRATATIE 

In overeenstemming met de resultaten van de Jong ((31) 

b_lz. 29} is gebleken dat amorf silica (Sio2 ·xH2o, aerosil) ,een 

versnellende invloed heeft op de hydratatie van c 3s alleen, 

terwijl piek II' tevens boger wordt (fig. 3.18); dit wordt 

toegeschreven aan een versnelde omzetting van het "First Hy

drate" (F.H.) in het "Second Hydrate" (S.H.) volgens de reak

tievergelijking F.H.---. S.H. + CH tengevolge van het onttrek

ken van ca2+- en OH--ionen door amorf silica. Door de Jong is 

eveneens een versnelling van de c 3A hydratatie in aanwezigheid 

van aerosil gekonstateerd, met name van de omzetting van de 

hexagonale hydraten in c3AH6 ((31), bZz. 86 e.v.). 

Amorf silica is toegevoegd aan mengsels waarvan de samen

stelling overeenkomt met die van reaktie IIIi. De resultaten 

van deze pastaproeven zijn weergegeven in fig. 3.17. 

Het verloop van de warmteontwikkelingssnelheid van reaktie 

IIIi waarbij 0,02 g aerosil is toegevoegd, vertoont nog veel 

overeenkomst met dat van de reaktie zonder aerosil. Piek II 

verschijnt evenals reaktie IIIi na ongeveer 18 uur maar is 

wel meer uitgesproken. Tengevolge van de intensievere hy-

dratatie die voor een snelle aanvoer van CH zorgt, komt de 
kiemvorming van c 3AH 6 , die in feite door aerosil gestimuleerd 

wordt (zie de bovengenoemde resultaten van de Jong), vermoede

lijk niet goed op gang. Bovendien is er in afwezigheid van ae

rosil ook al silicium in oplossing, zodat de geringe hoeveel

heid extra silikaationen nauwelijks meer stimulerend werkt op 

deze kiemvorming. Hierdoor is het exotherme effekt direkt na 

piek II bij reaktie IIIib' dat wordt toegeschreven aan de reak

tie c 3AH 6 + CH + 6H-c4AH13 , nu niet duidelijk zichtbaar;het 

is echter mogelijk dat dit effekt "verdwijnt" in de aflopende 

piek II , omdat het maximum daarvan bij een hogere waarde van 

de warmteontwikkelingssnelheid ligt. De "schouder" in de hydra

tatiecurve na ongeveer 65 uur komt duidelijker naar voren ver

geleken bij reaktie IIIib: reaktie ~ van het mechanisme weer

gegeven op blz. 67 is hiermee in overeenstemming aangezien CH 
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Fig. 3.17 De invloed van toegevoegde stoffen op de hydratatie 

van pasta: 3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 0,12 g 

CaS0 4 "2H 20 + 4,00 ml H20 (IIIi). 

A. IIIi + 0,02 g amorf silica 

B. IIIi + 0,10 g amorf silica 

C. IIIi + 0,10 g CH 

gemakkelijker bereikbaar is (tengevolge van een stimulerende 

invloed van amorf silica op de c3s hydratatie) voor het c3A om 

te reageren volgens de reaktievergelijking c3A + CH + V.O. + H 

---v.o. 1 + c4AH 13 . Het sterke endotherrne effekt is in over

eensternrning met een geringere hoeveelheid c3AH 6 die tot dat 

stadium gevorrnd wordt (zeals eerder gepostuleerd) (blz. 69). 
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Tabel 3.8 Resultaten van de rontgenanalyses voor de reakties 

van pasta's: 

A. x=O,Ol 

x=0,04 

x=0,10 

B. y=0,02 

y=O,JO 

A. 3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 0,10 g Caso 4 ·2H
2

0 + 

x g AH 3 + 4,00 ml H20 

B. 3,00 g c3A + 1,00 g c3 s + 0,12 g Caso 4 '2H 2o + 

y g aerosil + 4,00 ml H20 

336 uur s ms 

336 uur s ms 

267 uur z-mz s mz 

336 uur ms zs 

288 uur zz ms mz-m 

De pasta waaraan 0,10 g aerosil is toegevoegd, is moeilijk 

homogeen te mengen tengevolge van een snelle "opstijving van 

het reaktiemengsel". Opvallende verschillen in de hydratatie

curven van de reaktie in aanwezigheid van 0,10 g aerosil en die 

waarbij deze stof niet is toegevoegd {IIIib) zijn dat in het 

eerste geval de reaktie van het c 3A over zeer lange tijd is 

uitgesmeerd en het endotherme effekt daardoor veel later ver

schijnt {en geringer is) terwijl de warmteontwikkelingssnelheid. 

na piek II veel kleiner is. Piek II verschijnt later en ver

toont een maximale warmteontwikkeling na ongeveer 23 uur. We 

kunnen deze verschillen als volgt verklaren: wanneer 0,10 g ae

rosil is toegevoegd, worden in het beginstadium van de reaktie 

veel ca 2+- en OH--ionen door het aerosil uit de oplossing weg

genomen; terwijl de Al 3+-ionenconcentratie in de waterfase kon

stant blijft. Het gevolg is dat enerzijds de c 3s hydratatie 

sterker vertraagd wordt dan wanneer aerosil afwezig is, aange

zien meer Al 3+-ionen ingebouwd kunnen worden in de calciumsili

kaathydraten; anderzijds wordt de Ca/Al-verhouding ongunstig 

beinvloed voor de kiemvorming van een sulfaatarme v.o. of 

c 4AH 13 , in tegenstelling tot die van c 3AH 6 , welke gestimuleerd 



wordt ((o1), blz. 85 e.v.}. Precipitatie van een amorf AH 3 in 

de nabijheid van het c3A oppervlak wordt in aanwezigheid van 

0,10 g aerosil bemoeilijkt (evenals bij experimenten waarbij 

amorf AH 3 is toegevoegd, ho~fdstuk o.2.S.1). 

tijd (urenl---

Fig. o.18 De invloed van amorf silica op de hydratatie van 

C0S in pasta's: 

2,00 g C0 S + 2,00 ml H2o 
2,00 g C0S + 0,02 g amorf silica + 2,00 ml 

H20 

- - - 2,00 g· c3s + 0,10 g amorf silica + 2,00 mZ 

H20. 

We verwachten dat meer c3A in een vroeg stadium (d.w.z. 

voor piek II) wo£dt omgezet, doordat nu voornamelijk c3AH6 in 

plaats van c 4AH13 ontstaat. Er zal nog wel wat c 4AH13 (moge

lijk gevormd uit c3AH 6 en CH), resp. Ms en v.o. aanwezig zijn, 

echter de opleving van de c3A hydratatie komt na piek II 
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slechts moeizaam op gang. Dit kan nog op verschillende wijzen 

worden geinterpreteerd: 

a) de gevormde calciumsilikaathydraten (uit c 3s en aerosil + 

CH) vertragen het watertransport naar het reagerende c3A, 

b) er blijft na piek II nog aerosil over dat niet gereageerd 

heeft; dit neemt ook na piek II nog CH weg waardoor de c3A 

hydratatie niet goed kan opleven, 

c) in aanwezigheid van aerosil komt er in het beginstadium zo 

snel CH in oplossing (tengevolge van een stimulering van de 

c3s hydratatie) dat c3A voornamelijk door c 4AH 13 resp. sul

faatarme v.o. wordt afgeschermd. Deze laag is stabiel zo

lang de CH oververzadiging gehandhaafd blijft. 

Het is, bij gebrek aan gegevens, moeilijk tussen deze moge

lijkheden te kiezen. Mogelijkheid b) lijkt onwaarschijnlijk 

omdat dan een aerosilrijke pasta dezelfde hydratatiecurve zou 

moeten vertonen als een c3s-arme pasta. Evenwel de aerosilrij

ke pasta vertoont juist veel overeenkomst in hydratatiegedrag 

met een c3s-rijke pasta (zie hoofdstu'k 5, btz.56>· Mogelijkheid 

c) kan worden uitgesloten omdat de c3s hydratatie door veel ae

rosil niet zo sterk geintensiveerd wordt (nauwelijks sterker 

dan door weinig aerosil). Aldus komen we tot een voorkeur voor 

mogelijkheid a). 

5.2.5.4 DE INVLOED VAN ANDERE WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTEL

LING VAN DE PASTA 

3,2.5.4.1 DE INVLOED VAN DE WATER/VASTE STOF-VERHOUDING VAN 

DE PASTA OP DE HYDRATATIE 

Om de invloed van de water/vaste stof-verhouding 

(w/s) op de hydratatie te onderzoeken zijn reakties van syste

men III en IV onderzocht, waarbij inplaats van 4 ml water 

resp. 3- en 5 ml water is toegevoegd (fig. 5.19 en 5.20). Toe

voegen van meer water heeft tot gevolg dat de kans op CH-over

verzadiging in de pasta afneemt. Piek V is nu meer uitgespro

ken en verschuift naar latere hydratatietijden. Dit kan ver

klaard worden doordat een kleinere CH-oververzadiging in de 

waterfase, de kiemvorming in het begin en het aangroeien van 

kristallen van c4AH13 resp. sulfaatarme V.O. ongunstig bein-
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vloedt (evenals in experimenten waarbij amorf AH 3 is toege

voegd) • Het tijdstip waarop piek V verschijnt is variabel om

dat zowel de voor piek V als ook de na piek V gevormde vaste 

oplossing variabel van samenstelling is. Als de na deze piek 

gevormde V.O. uit de waterfase groeit, wordt er slechts ·wei

nig sulfaat ingebouwd. Indien de na piek V gevormde vaste op

lossing (V.0. 1 ) ten koste van de bestaande v.o. groeit wordt 

er relatief veel sulfaat ingebouwd. 

Vergelijken we het verloop van de warmteontwikkelingssnel

heid van reaktie IVj met dat van de reaktie van een mengsel 

met dezelfde samenstelling waarbij echter 5 ml water is toe

gevo~gd, dan valt op dat in aanwezigheid van 5 ml water de 

waargenomen vertraging van de c 3A hydratatie geringer is, ter

wijl piek V later verschijnt: tevens ontbreekt een duidelijk 

endotherm effekt. Dit afwijkende verloop van de warmteontwik-. 

kelingssnelheid kan worden verklaard door het feit dat piek V 

samenvalt met piek II (zoals uit de rontgenanalytisch waarge

nomen afname van de hoeveelheid c 3s tijdens deze piek blijkt, 

tabel 3.9). Daardoor treedt precipitatie van een amorf AH 3 

Tabel 3.9 Resultaten van de rontgenanalyses voor de reakties 

van pasta's: 

A. 3,00 g c3A + I , 00 g c3 s + 0,12 g CaS0 4 '2H 20 + 3,00 ml H20 

B. 3,25 g c3A + 0,75 g c3 s + 0,08 g Caso 4 ·2H 20 + 3,00 ml H2o 

c. 3. 25 g c3A + 0,75 g c 3s + 0,08 g CaS0 4 •2H 20 + 5,00 ml H20 

D. 3,25 g c3A + 0,75 g c3s + 0,13 g CaS0 4 •2HzO + 5,00 ml H20 

Tijdsduur c3A c3s Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 CH 

A. 240 uur zz s zs 

B. 240 uur zz zz zs ms-s 

c. 16 1 /2 uur mz vz z zs ms vz 

D • 16 1/2 uur mz vz z zs IDS zz 

22 uur z-mz vz z zs ms vz 

42 uur vz-z zz vz-z zs ms-s z-IDz 

70 uur vz zz zz z-mz s IDS 

I 20 uur zz-vz zz zz m-ms s IDS 
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niet of slechts in geringe mate op. Naarmate piek V later ver

schijnt zal er in het beginstadium (tot en met piek V) een 

grotere hoeveelheid c 3A omgezet worden, terwijl tevens de om

zetting van c 4AH 13 resp. v.o. geleidelijker plaatsvindt. Dit 

blijkt bijv. al uit de resultaten van de rontgenanalyses: er 

vindt nu tijdens de piek na 50 uur bij de reaktie in aanwezig

heid van 5 ml water geen omzetting plaats volgens de reaktie

vergelijking c 3AH 6 + CH + 6H--c4AH13 : integendeel, de hoe-

veelheid c 3AH 6 neemt deze piek toe terwijl de hoeveel-

heid c 4AH13 afneemt. Wanneer we een grotere hoeveelheid (meer 

dan 4 ml) water aan de pasta toevoegen wordt blijkbaar de voor 

de omzetting c 3AH 6 + CH + 6H~c4AH13 benodigde oververzadi

ging ten opzichte van CH niet meer bereikt. Bovendien zal tij

dens piek V ook al een deel van het bij de hydratatie van c 3s 
vrijkomende CH worden verbruikt. Een gevolg van dit alles is 

dat een endotherm effekt in een later stadium van de reaktie 

achterwege blijft. 

Toevoegen van 5 ml water aan een mengsel met een samenstel

ling gelijk aan die van reaktie !IIi heeft als resultaat dat 

de warrnteeffekten resp. direkt na piek II en de "schouder" 

tussen stadium Ben stadium C in fig. 3.14, blz.67 in de hy

dratatiecurve na de vertraging van de c 3A hydratatie kleiner 

zijn. Dit is in overeensternrning met de hierboven reeds vermoe

de afnarne in oververzadiging ten opzichte van CH: ook nu 

treedt noch de reaktie c 3AH 6 + CH + 6H- c 4AH13 , noch de re

aktie c 3A + CH + v.o. + H~v.o. 1 + c 4AH13 (van het mechanis

me weergegeven op blz. 67) in sterke mate op. Gezien het feit 

dat de opleving van de c 3A hydratatie op nagenoeg hetzelfde 

tijdstip begint, verwachten we dat de hoeveelheid AH 3 die neer

slaat, slechts weinig afwijkt van die reaktie !IIi. Piek V 

wordt eveneens intensiever ten opzichte van deze laatste reak

tie (net als bij systemen IV) , maar de vertraging van deze 

piek is minder uitgesproken. Deze is blijkbaar erg afhankelijk 

van de hoeveelheid c 3s, die in het beginstadium van de reaktie 

ca 2+- en OH--ionen levert. 

Wanneer 3 ml water wordt toegevoegd (inplaats van 4 ml) bij

voorbeeld aan mengsels van samenstelling IIIi, dan blijken er 

ook nu twee mogelijkheden te zijn voor het verloop van de hy

dratatiecurve: in het ene geval is piek V afwezig, in het an

dere geval nog juist zichtbaar. In beide gevallen is de c 3s 
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Fig. 3.19 De invloed van de water/vaste stof-verhouding op 

de hydratatie van pasta: 3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 

0,12 g CaS0 4 ·2H20 + 4,00 ml H20 (IIIi) 

A. 3,00 g C3A + 1,00 g c3s + 0,12 g CaS0 4 •2H20 + 

5,00 ml H20 

B. 3,00 g c3A + 1,00 g c3s +.0,12 g caso4 ·2H 2o + 

3,00 ml H20. 

hydratatie versneld (het maximum van piek II treedt op na ±15 

uur) ten opzichte van de reakties IIIia en IIIib terwijl het 

endotherme effekt later verschijnt ondanks het feit dat de op

leving van de c 3A hydratatie na ongeveer dezelfde begint. 

Dit wordt als volgt verklaard: in aanwezigheid van een geringe

re hoeveelheid water is de kans op oververzadiging van CH gro

ter. Bij een grotere concentratie van ca2+- en OH--ionen in de 

oplossing zal c3A ten van de opleving van de c 3A hydra-

tatie gemakkelijker met CH kunnen reageren volgens de reaktie-
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vergelijking c 3A + CH + V.O. + H-V.0. 1 + c 4AH13 (2). De 

"schouder" in de hydratatiecurve die volgens het reaktiemecha

nisme (blz. 67) het gevolg is van reaktie £, is bij de reaktie 

in aanwezigheid van 3 ml water waarbij piek V optreedt, echter 

minder uitgesproken dan bij reaktie . Deze omzetting is 

daarentegen over een langere tijd uitgesmeerd. Dit schrijven 

we daaraan toe dat in pasta's met een kleinere w/s-verhouding 

het reaktieverloop in die stadia belemmerd kan worden door een 

minder gemakkelijke diffusie van de aanwezige ionen. 

De reaktie c 3A + 6H-C 3AH 6 Q.l komt nu in een later sta

dium en in mindere mate op gang. Het gevolg hiervan is dat het 

endotherme effekt ook later verschijnt en zwakker is (omdat er 

dan onvoldoende nieuwe c 3AH 6 kiemen gevormd worden om reaktie 

1 intensief te laten verlopen) . 

Indien we aan een mengsel met de samenstelling van reaktie 

IVf 3 ml water toevoegen (inplaats van 4 ml) dan komt het af

wijkende verloop van de hydratatie tot uiting in de volgende 

verschillen,(zie fig. 3.20): 

1) piek V verschijnt eerder en valt vermoedelijk geheel of ge

deeltelijk voor piek II, 

2) er treedt een endotherm effekt op, 

3) het exotherme warmteeffekt dat bij reaktie IVf hetzij als 

afzonderlijke piek, of als "schouder" na piek V verschijnt, 

is nu vrijwel afwezig, 

4) uit het verloop van de hydratatiecurve konkluderen we dat 

in aanwezigheid van 3 ml water, in de beginfase van de re

aktie tot ongeveer een hydratatietijd van 50 uur een gerin

gere hoeveelheid c 3A wordt omgezet. 

De verklaring voor de waargenomen verschillen is als volgt: 

bij mengsels met een samenstelling overeenkomende met die van 

reaktie IVf leidt een vermindering van de toegevoegde hoeveel

heid water ertoe, dat tijdens de hydratatie de omzetting 

c 3AH6 + CH + 6H--c 4AH 13 optreedt. De afwezigheid van deze re

aktie wanneer 4 ml water wordt toegevoegd aan het betreffende 

mengsel blijkt uit de resultaten van de rontgenanalyses (tabel 

3.5) 1 de aanwezigheid van deze reaktie wanneer 3 ml water aan 

dat mengsel wordt toegevoegd blijkt uit het aldaar optredende 

endotherme effekt aan het einde van de hydratatiereaktie, het

geen inhoudt dat er nog een vrij grote hoeveelheid c 4AH 13 bij 

het begin van het endotherm effekt aanwezig moet zijn. 
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Fig. 3.20 De invloed va~ de water/vasts stof-verhouding op 

de hydratatie van pasta's: 

IVf: 3,25 g C3A + 0,75 g c 3 s + 0,08 g Caso 4 ·2H
2

0 + 

4,00 ml H20 en 

IVj: 3, 25 g + 0,75 g c 3 s + 0,13 g CaS0
4

'2ll
2

0 + 

4,00 ml H20 

A. 3,25 g C3A + 0,75 g c 3 s + 0,08 g CaS0 4 ·2H 20 + 

3,00 ml H20 

B. 3,25 g C3A + 0,75 g c 3 s + 0,08 g Caso 4 ·2H 20 + 

5, 00 ml H20 

c. 3, 25 g c 3A + o,75 g c 3 s + 0,13 g CaS0 4 '2H 20 + 

5, 00 ml H2o 
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Piek V verschijnt tijdens de hydratatie van het mengsel waar

aan 3 ml water is toegevoegd eerder dan bij reaktie IVf (tenge

volge van een gemakkelijkere kiemvorming van c 4AH 13 resp. sul

faatarme v.o. in het begin); wat betekent dat tot dat stadium 

minder ca2+- en OH--ionen beschikbaar worden gesteld door het 

c 3s, hetgeen tot een sterkere precipitatie van AH 3 na piek V 

leidt, met als gevolg een sterkere vertraging van de c 3A hy

dratatie. Dit is in overeenstemming met het verloop van de hy

dratatiecurven. 

3.2.5.4.2 DE INVLOED OP DE HJDRATATIE VAN EEN VARIEREND c3s 
GEHALTE BIJ EEN KONSTANTE c3A/CaS04'2H 20-

VERl!OUDING VAN DE PASTA 

De onderzochte reakties zijn weergegeven in fig. 

3.21 t/m 3.23. Bij deze reakties is de c 3A/gips-gewichtsver

houding konstant gehouden, resp. ongeveer 25 en 39, evenals de 

som c 3A + c 3s (= 4 g). 

Piek II wordt sterker naarmate de pasta meer c3s bevat. Dit 

is een bevestiging van onze interpretatie dat piek II inder

daad toegeschreven moet worden aan de c3s hydratatie. Naarmate 

de pasta minder c 3s bevat, verschuift piek v, die overigens 

pas in aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid c3A ver

schijnt, naar latere hydratatietijden. De warmteeffekten na de 

waargenomen vertraging van de c3A hydratatie verschuiven daar

entegen naar kortere hydratatietijden en worden minder inten

sief. Dit is als volgt te verklaren: wanneer minder c3s aanwe

zig is, wordt de vorming van c3AH6 (rechtstreeks uit c3A) be

vorderd, zodat er een kleinere kans is op de c 4AH13-kiemen,die 

eerst voornamelijk ten koste van een sulfaatarme v.o., later 

voornamelijk ten koste van CH in hun omgeving kunnen uitgroei

en. Naarmate piek V later verschijnt en geheel of gedeeltelijk 

samenvalt met piek II is de kans op precipitatie van een amorf 

AH 3 tijdens de met piek V gepaard gaande reaktie geringer en 

daardoor ook de vertraging van de c3A hydratatie. Dat de warm

teeffekten na de vertraging van de c 3A hydratatiezwakker wor

den met afnemend c3s gehalte van de pasta kan worden toege

schreven aan zowel een grotere omzetting van c 3A in het begin

stadium (voor en tijdens piek V) als aan een meer geleidelijke 
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Fig. 3.21 
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De invloed op de hydratatie van een varierend c3s 
gehatte bij een nagenoeg konstante C 3A/CaSO 4 · 2H 20-

gewichtsverhouding van de pasta. 

Ic 2,00 g c3A + 2,00 g c3s + o, 042 g CaS0 4 '2H 20 

+ 4,00 mt H2o 
IIe 2,50 g c3A + 1,50 g c3s + 0,067 g CaS0 4 ·2H 20 

+ 4,00 mt H2o 
II If 3,00 g C3 A + 1,00 g c3s + 0,078 g CaS0 4 ·2H 20 

+ 4,00 mt H2o 
IVf 3,25 g c3A + 0,75 g c3s + 0,084 g CaS0 4 '2H 20 

+ 4,00 mt H20 

Vg 3,50 g c3A + 0,50 g c3s + o,oeo g CaS0 4 '2H 20 

+ 4,00 mt H2o. 
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omzetting van c 4AH13 e.d. tengevolge van een geringere over

verzadiging ten opzichte van CH van de waterfase, waardoor de 

reaktie c 3AH
6 

+ CH + 6H---..c4AH13 niet merkbaar optreedt. 

30 

400 20 I , 

ttjd {uren) -·-··-

Fig. 3.22 

De invZoed op de hydratatie ~an een varilrend c 3s gehaZte bij 

een konstante c3A/Caso 4 ·2H20-ge~iahtsverhouding (:::!25) van de pasta. 

A. 2,00 g C3A + 2, 00 g c 3s + 0,080 g Caso 4 ·2H2o + 4,00 mZ H20 

B. 2, 50 g c 3A + 1, 50 g c 3s + 0,100 g Caso
4

·2H 20 +. 4,00 mZ H20 

c. 2, 70 g C3A + 1,30 g c 3s + 0,108 g CaS0 4 ·2H 20 + 4,00 mZ H2o 

D. 3.oo g C3A + 1.oo g c 3s + 0,120 g CaS0
4

·2H 20 + 4,00 mZ H2o 

E. 3.15 g c 3A + 0,85 g c 3s + 0,126 g CaS0
4

•2H 20 + 4,00 mZ H20 

F. 3,25 g C3A + 0,75 g c 3s + 0,130 g CaS0
4

·2H 20 + 4,00 mZ H2o 
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Fig. ·'- 23 

De invloed op de hydratatie van een vari~rend c3s ~ehalte bij 

een konstante c3A/Caso4 ·2H20-gewiahtsverhouding (=25) van de 

pasta. 

G. 3,30 g c3A + 0,70 g c3 s + 0,132 g CaS0 4 '2H 20 + 4,00 ml H20 

H. 3,32 g c3A + 0, 68 g c3s + 0,133 g CaS0 4 •2H 20 + 4,00 ml H2o 

I. 3,35 g c3A + 0,65 g c3 s + 0, 134 g CaS0 4 ·2H 20 + 4,00 ml H2o 

J. 3,40 g c3A + 0,60 g c3 s + o, 136 g CaS0 4 ·2H 20 + 4,00 ml H20" 
K. 3,45 g c3A + 0,55 g c3 s + 0,138 g CaS0 4 •2H 20 + 4, 00 ml H20 

L. 3,50 g c3A + 0,50 g c3s + 0,140 g Caso 4 •2H 20 + 4,00 ml H20 
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Rontgenopnamen gemaakt na beeindiging van de proeven (tabel 

J.10) wijzen op toenernende hoeveelheden c 4AH 13 resp. V.O. 

naast grote hoeveelheden c 3AH6 naarrnate de pasta rninder c
3

s 

bevat. De aanwezigheid van c 4AH 13 (en/of sulfaatarrne V.O.), 

zelfs na het optreden van het endotherme effekt, wijst erop 

dater concentratieverschillen in deze pasta's moeten optre

den. Als de pasta rneer c 3s bevat is er een grotere kans op de 

reaktie c 3AH6 + CH + 6H---c4AH 13 , hetgeen uiteindelijk resul

teert in een sterker endotherm effekt. Dit is waar, zolang de 

c 3s;c 3A-gewichtsverhouding kleiner is dan 1 30 
(= 0,48). Bij 

' een hoger c 3s gehalte van de pasta nernen we een sterk uitge-

srneerde opleving van de c 3A hydratatie waar,die wordt toege

schreven aan een rnoeilijker transport van water, doordat er 

dan per volurne-eenheid (water + calciurnsilikaathydraten) rneer 

vaste stof is {de c 3s;water-verhouding is dan zeer groot) • In-

Tabel 3. 1 0 Resultaten van de rontgenanalyses voor de reakties 

van pasta's: 4,00 g (C 3A + c3 s) + z g Caso 4 ·zH 20 

4,00 ml H20. 

Tijdsduur c3A c3 s Ms v.o. C4AH13 c3AH 6 CH 

D. 336 uur s s 

F. 408 uur vz s-zs zs 

G. 216 uur zz z-mz s zs 

H. 288 uur zz zz zz m s ms 

I • 288 uur zz zz zz z-mz zs ms-s zz 

J. 216 uur zz zz vz-z zs ms-s zz 

L. 288 uur zz zz zz vz-z zs s 

De aanduiding van de reakties met letters komt overeen met 

die, gebruikt in fig. 3. 22 en fig. 3. 23. 
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derdaad vertonen bijvoorbeeld alle onderzochte reakties van 

systemen I, dus ook bij andere c 3A/gips-gewichtsverhoudingen 

een sterk uitgesmeerde opleving van de c3A hydratatie (zie ook 

de proeven' waarbij amorf silica is toegevoegd, hoofdatuk 

3.2.5.3). 

3.3 SUSPENSIEPROEVEN BIJ 25°C 

3.3.1 INLEIDING 

De omstandigheden tijdens de hydratatie van c3A en c3s 
Z1Jn sterk afhankelijk van de water/vaste stof-verhouding (zie 

hoofdstuk 3.2.5.4.1); daarom dient men de inlichtingen die sus

pensieproeven over de hydratatiereakties geven, slechts zeer 

voorzichtig te gebruiken bij de interpretatie van pastaproeven. 

Toch zijn er enkele gevallen, met name die betrekking hebben op 

de eerste reaktiestadia, waarbij suspensieproeven aanvullende 

inlichtingen kunnen verstrekken over processen waar we anders 

bij de interpretatie van de pastaproeven slechts met hypothe

sen zouden kunnen werken. Zo werd bijvoorbeeld bij de pasta

proeven gekonstateerd dat het ontstaan van c3AH6 vertraagd 

wordt tengevolge van het toevoegen van gips; over de redenen 

hiervan kunnen suspensieproeven enige opheldering verschaffen. 

Bij het onderzoek naar de onderlinge beinvloeding van c3A 

en c3s tijdens de hydratatie in aanwezigheid van gips door mid

del van geleidingsvermogen-metingen in suspensies, werd de hoe

veelheid c3A per volume-eenheid suspensie konstant gehouden;de 

hoeveelheden c3s en gips werden gevarieerd. Verschillende van 

deze reakties werden in bepaalde stadia gestopt, waarna de cal

ciumaluminaat- en silikaationenconcentratie van de waterfase 

bepaald werd. De vaste fasen werden door rontgendiffraktieopna

men gekarakteriseerd. 

97 



3.3.2 EXPERIMENTELE RESULTATEN 

3.3.2.1 SUSPENSIEPROEVEN UITGEVOERD MET DE PREPARATEN c3s £ 
EN c3A Q 

De resultaten van de metingen uitgevoerd met de vrij 

grove preparaten zijn weergegeven in fig. 3.24 t/m 3.27. Stein 

heeft suspensiemetingen aan c 3A in aanwezigheid van gips ver

richt (3). In verband hiermee zijn ook door ons hydratatiereak

ties onderzocht waarbij c 3s afwezig is. De metingen zijn ver

richt aan suspensies met de samenstelling 0,36 g c 3A + x g c 3s 

+ y g CaS04 ·2H20 + 60 ml H20. 

3.3.2.1.1. DE REAKTIES WAARBIJ c3s AFWEZIG IS 

SYSTEMEN VIII (0,36 g C3A + y g Caso
4

• + 60 m~ 
H

2
0) 

Het verloop van het elektrisch geleidingsvermogen 

van reaktie VIIIa is reeds in hoofdstuk 2 besproken. Wat be

treft reaktie VIIId kunnen we uit de resultaten van de 

analyses (tabe~ 3.11) en chemische analyses (tabe~ 3.12), uit

gevoerd in diverse reaktiestadia, en vergelijking met het ver

loop van het geleidingsvermogen bij reaktie VIIIh, het volgende 

konkluderen: bij toevoegen van c 3A aan een caso 4-oplossing neemt 

het geleidingsvermogen van de waterfase toe tengevolge van het 

stijgende elektrolytgehalte. Vervolgens wordt het eerste hydraat, 

ettringiet gevormd, met een molaire Ca0/Al 2o
3
-verhouding = 6. 

Dit veroorzaakt een afname van het geleidingsvermogen. Nadat 

de meeste sulfaationen zijn neergeslagen, overweegt de toevoe

ging van calcium- en aluminaationen tengevolge van het oplos

sen van c 3A hoven het onttrekken van deze ionen door precipi

tatie. De concentraties stijgen, evenals het geleidingsvermogen 

en de oplossing wordt verzadigd ten opzichte van Ms, stadium A. 

Zodra deze stof neerslaat blijft het geleidingsvermogen even 

konstant om spoedig weer verder te stijgen tengevolge van ver

dere aantasting van het c 3A. De vorming van Ms duurt voort tot 

(ongeveer) stadium B maar Mslost in het verdere verloop van de 

reaktie gedeeltelijk op, zoals blijkt uit de rontgenanalyti

sche gegevens (tabe~ 3.11). Vermoedelijk stijgt hierbij de 



sulfaationenconcentratie in oplossing. Het geleidingsvermogen 

bereikt uiteindelijk een konstant niveau (wanneer het c3A hele

maal is omgezet). 

ll1U. 

lllUd 

na 22 uur G-

lllllh 

lllii k 

0~-----L -----L-----~------~----~ 

tijd (ureo)__.,.. 

Fig. 3.24 Het eZektrisah geZeidingsvermogen aZs funktie van 

de tijd voor systemen VIII: (0,36 g c3A + y g 

Caso
4

·2n2o + 60 mZ H20) en systemen IX (0,36 g C3A 

+ 0,03 g c 3s + y g Caso4 ·2n2o + 60 mZ H20) 

VIIIa: y 0,00; VIIId: y = 0,03; VIIIh: y = 0,12; 

VIIIk: y 0,36 

IXd: y = 0,03; IXg: y 0. 08. 

Het geleidingsvermogen-verloop van reaktie Vliih kunnen we 

vergelijken met dat beschreven in het onderzoek van Stein {3); 

het vertoont een grate gelijkenis. Er worden dezelfde produk

ten gevormd, zoals blijkt uit de rontgenopnamen {tabeZ 3.11). 

Alleen de resultaten van de chemische analyses van de concen

traties in de waterfase gedurende de reaktie blijken te ver

schillen. Dezelfde reaktiestadia zijn te onderscheiden als bij 
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Tabel 3. I I Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen VIII (0,36 g c3A + y g Caso 4 •2H 20 

+ 60 ml H20), systemen IX (0,36 g c3A + 0,03 g c3s + y g CaS0 4 '2H 20 + 60 ml H20) 

en systemen X (0,36 g c3A + 0,06 g c3 s + y g CaS0 4 •2H 20 + 60 ml H20). 

Stadium c3A c3 s Ettr. Ms v.o. C4AH13 c3AH 6 c 2AH 8 c2AsH 8 

Systemen VIII 

d(y=0,03) A zs z mz-m mz z-mz 

B zs zz ms z-mz z-mz vz 

c zs mz z-mz z-mz vz 

h (y•O, 12) D zs ms-s 

E zs m-ms 

F zz zs s s 

G zs zs s 

Systemen IX 

d(y=0,03) na 25 uur zs z zs zz 

na t6 1/2uur zs s 

Systemen X 

h(y"'0,12) na 19 uur zs z-mz z-mz z-mz zz 

i(y=0,14) na I 7 uur zs mz z zz 

0 
$2 



reaktie VIIId: het geleidingsvermogen daalt tengevolge van de 

vorming van ettringiet. Vlak voor stadium E is een kleine 

"schouder" in de dalende curve te zien, die toegeschreven kan 

worden aan de precipitatie van amorf AH 3 (3). Vervolgens stijgt 

de curve weer, waarbij de piek de plaats aangeeft waar c4AH13 
e.d. begint uit te kristalliseren. De kleine piek op de dalende 

tak die nu volgt, wordt veroorzaakt door de vorming van c 4~Hfjd. 
Hierna stijgt het geleidingsvermogen weer doordat het 

c 3A meer ionen in oplossing brengt dan door de vorming van 

c4AH13 e.d .. worden weggenomen. De precipitatie van de-

ze laatste stoffen gaat door totdat alle c 3A verbruikt is. Het 

geleidingsvermogen heeft dan weer een konstante waarde bereikt. 

Tabel 3.12 Resultaten van de chemische analyses van de cal

cium-, aluminaat- en silikaationenconcentraties 

in de waterfase voor systemen VIII, IX en X. 

Stadium mg Ca0/1 mg Al 20 3 /l mg sio 2/ll 

Systemen VIII 

d(y=0,03) 

h(y=O,J2) 

Systemen IX 

d(y=0,03) 

Systemen X 

h(y=O,I2) 

i(y•0,14) 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

na 25 uur 

na 16·112 uur 

na 19 uur 

na 17 uur 

403 362 

946 355 

549 373 

213 0 

123 6,8 

470 266 

392 413 

0,5 

47,5 117 

53,2 0 I , 2 

57 0 I ,4 

i Zie voor de samenstelling van de systemen VIII, IX en X, tabel 

101 



Bij reaktie VIIIk hebben we aanvankelijk te maken met een o

ververzadigde oplossing van Caso4 waaraan c 3A is toegevoegd. 

Dit heeft tot gevolg dat het geleidingsverrnogen niet direkt 

afneemt tengevolge van de ettringietvorrning, maar enkele uren 

vrijwel konstant blijft, omdat het gips tegelijkertijd de weg

genomen calcium- en sulfaationen in de oplossing aanvult. zo

dra al het gips is opgelost neemt het geleidingsverrnogen af. 

Overigens zijn hier dezelfde reaktiestadia te onderscheiden 

als in bovenstaande gevallen (VIIId en VIIIh). Alleen na het 

begin van de precipitatie van c 4AH13 e.d. 

wijkt het verloop van het geleidingsvermogen hier iets af, in 

die zin dat nu eerst deze precipitatie overheerst hoven de 

snelheid waarrnee c 3A calcium- en alurninaationen in oplossing 

brengt met als gevolg dat het geleidingsverrnogen nu daalt om 

uiteindelijk een konstant niveau te bereiken. 

ConaZusie: tijdens de experimenten in systemen VIII, is geen 

c 3AH6 waargenomen, in tegenstelling tot waarnemingen in caso4-

vrije suspensies (31~64). Mogelijk wordt de kiemvorrning van 

c 3AH6 onderdrukt, doordat sulfaat de aluminaationenconcentra

tie laag doet blijven. 

J.J.2.1.2 DE REAKTIES WAARBIJ C0S AANWEZIG IS 

SYSTEMEN IX (O~J6 g C0A + O,OJ g C0S + y g Caso 4 · 

2H20 + 60 ml H20J 

In aanwezigheid van een geringe hoeveelheid gips 

(reaktie IXd) is in het rontgendiagrarn (tabel J.ll) na onge

veer 25 uur hydratatie nog juist c 3AH6 maar geen c 2AsH8 (gehle

niethydraat ,) aantoonbaar. In aanwezigheid van grotere hoe

veelheden gips (0,08 g en meer) zijn deze stoffen beide afwe

zig. DeJong vond ook c 3AH6 (en sporen c 2AsH8 ), zij het bij 

iets afwijkende hoeveelheden en in afwezigheid van gips (Jl). 

De kiemvorrning van c 3AH6 wordt door sulfaat kennelijk onder

drukt, ondanks de bevordering ervan door silikaationen. De be

vordering van de c 3AH6-vorming door c 3s blijkt daaruit dat in 

aanwezigheid van 0,03 g gips terwijl c 3s afwezig is, geen 

c 3AH6 aantoonbaar is; wanneer ook c3s aanwezig is echter wel. 

Dit is overigens in overeensternrning met waarnemingen van de 

Jong (Jl). Het onderdrukken van de c 3AH6-vorming door sulfaat 
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volgt uit een vergelijking van rontgenanalyses na 25 uur en 

16~ uur van systemen met een verschillend sulfaat- en 7en ge-

c3s gehalte (systemen IX, tabeZ 3.11). De grens waarbij 

nog juist c3AH 6 aantoonbaar is in het rontgendiagram ligt bij 

systemen IX met een c3s;c3A-gewichtsverhouding = 0,08 (onge-

veer) bij ca. 0,03 gips. Als er meer wordt toegevoegd (sy-

stemen X en XI) gaat het verloop van het elektrisch geleidings

vermogen meer en meer het karakter vertonen van de curve waar

genomen voor c 3s in water, waarop dan effekten tengevolge van 

kristallisatie van calciumaluminaathydraten gesuperponeerd 

zijn. De interpretatie van dez.e pieken kan het best worden ge

geven nadat systemen XIII besproken zijn, waar rontgenanaly

ses en chemische analyses in verschillende stadia zijn ver

richt. 

Xid 

Xlf 

12 16 20 
tijd(uren)-

Fig. 3.25 Het eZektrisah geZeidingsvermogen aZs funktie van 

de tijd voor systemen X (0,36 g c3A + 0,06 g c3s + 

y g •2H2o + 60 mZ H20J en systemen XI (0,36 g 

C3A + 0,09 g c3s + y g CaS0 4 '2H 20 + 60 mZ H20) 

Xh: y 0,12; Xi: y = 0,14; XId: y = OJ03; 

XIf: y 0,06; XIh: y = 0,12. 
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Voor systemen X met een c 3S/C3A-gewichtsverhouding Conge

veer) 0,17 ligt de grens waarbij nog juist c
3

AH
6 

aantoon

baar is in het rontgendiagram (tabel 3.11), bij ongeveer 0,14 

g toegevoegd gips. Voor systemen XI met een c 3sjc 3A-gewichts

verhouding 0,25 ligt deze grens tussen 0,10 g- en 0,12 g 

gips. In aanwezigheid van kleinere hoeveelheden gips is be

halve C3AH 6 ook c2ASH8 aantoonbaar in het rontgendiagram (ta

bel 3.13). De resultaten van de chemische analyses voor sy

stemen IX, X en XI zijn vermeld in tabellen 3.12 en 3.14. 

SYSTEMEN XIII (0~36 g C3A + 0,18 g C3S + y g CaS0 4 '2H 20 + 

60 ml H20J 

Het verloop van het geleidingsvermogen van reaktie XIIId 

wijkt duidelijk af van dat van reaktie XIIIh. Bij deze reak

ties zijn in verschillende atadia rontgenopnamen (tabel 3.13) 

gemaakt en chemische analyses (tabel 3.14) verricht. Aan de 

hand van deze gegevens blijkt het verloop van het geleidings

vermogen van reaktie XIIId als volgt te kunnen worden ver

klaard: tot stadium H daling van het geleidingsvermogen kort 

na het begin van de reaktie tengevolge van de vorming van 

ettringiet. Echter spoedig worden door c 3s en c3A meer cal

cium-, hydroxyl- en aluminaationen in oplossing gebracht dan 

door precipitatie worden weggenomen, met als gevolg dat het 

geleidingsvermogen toeneemt. Bij stadium H vindt de vorming 

van c 4AH13 en c 2AHa plaats. 

Stadium H - I: na stadium H vindt eerst een sterke toename 

van het geleidingsvermogen plaats, vlak voor stadium I ver

loopt de curve weer vlakker. Uit de resultaten van rontgena

nalyses volgt tussen de stadia Hen I een snelle.afname van 

de hoeveelheden c3A en c 3s, sneller dan voor stadium H. In 

stadium H is de aluminaationenconcentratie hoog. Vermoedelijk 

is in dit stadium het sulfaat zodanig verbruikt, dat ettrin

giet onstabiel wordt. Er vindt de omzetting plaats tot mono

sulfaat. De concentraties in de oplossing worden nu sterk ge

wijzigd, de aluminaationenconcentratie daalt. Tengevolge hier

van wordt de omzetting zowel van c3A als van c3s versneld. De 

.versnelling van de c3A hydratatie kan op de gebruikelijke wijze 

toegeschreven worden aan het verdwijnen van de ettringietlaag. 
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Tabel 3. 13 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen XI (0,36 g c3A + 0,09 g c3 s + 

y g CaS0 4 '2H 20 + 60 ml H2o) en systemen XIII (0,36 g c3A + 0,18 g c3s + y g 

Caso 4 ·2H 2o + 60 ml Hl20) 

'Stadium c3A c3 s Ettr. Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 c2AH
8 

c2ASH 8 

Systemen XI 

f(y=0,06) na 21 uur zz zs m-ms mz-m s mz-m 

h(y=O,I2) na 23 uur zs m m 

Systemen XIII 

c(y=0,02) na 20 uur zz zz zz zz zz ms z 

d(y=0,03) H zs mz z zz vz 

I zz vz vz zs m mz m vz z 
J zz vz vz zz ms-s vz 

h(y-0,12) K zs mz-m vz 

L zs mz-m vz 

M ms mz m 

N m z mz-m ms z mz 

0 zz z zs mz m 



De versnelling van de c3s hydratatie kan worden toege

schreven aan de verlaging van de aluminaationenconcentratie 

(de Jong (31) en hoofdstuk 2). Het vlakker verloop van de ge

leidingsverrnogen-curve tijdens stadium I staat misschien in 

verband met precipitatie van c3AH6 en C2ASH
8

• 

! 
'"75 
'7E ... 
~0 

·~ 
~ 
0 
E 

~ XIIl c 

g' 
~ 

-il 
"' ~ ., 
~ 
~ 

Xllld 

Xlllh 

Fig. 3.26 Het elektrisah geleidingsvermogen als funktie van 

de tijd voor systemen XIII (0,36 g c3A + 0,18 g c3s 
+ y g Caso 4 ·2H20 + 60 mZ H20J 

XIIIa: y = 0,00; XIIIa: y = 0,02; XIIId: y 

XIIIh: y = 0,12. 

0,03; 

Stadium I - J: na stadium I geeft de geleidingsvermogen

curve een steiler verloop te zien, c4AH13 e.d. en c 2AH 8 gaan 

geleidelijk in oplossing (konklusies uit de resultaten van 

rontgenanalyses, tabeZ 3.13) en brengen zo calcium- en sul

faationen in oplossing. Tevens gaat de vorming van c3AH 6 door, 

dat calcium- en aluminaationen wegneemt met als gevolg dat de 

aluminaationenconcentratie kleiner wordt. Blijkbaar overweegt 

de eerste reaktie. Het laatste deel van de curve tot stadium J 

verloopt minder steil, het geleidingsvermogen streeft uitein

delijk naar een konstante waarde. 
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Uit de resultaten van de rontgenanalyses (tabel 3.13) en de 

chemische analyses (tabel 3.14) van de waterfase kunnen we de 

geleidingsvermogen-curve van reaktie XIIIh als volgt verklaren. 

De daling van het geleidingsvermogen in het begin van de reak

tie is toe te schrijveri aan de vorming van ettringiet. 

Tabel 3. 14 Resultaten van de chemise he analyses van de cal-

cium-, aluminaat- en silikaationenconcentraties· in 

de waterfase voor systemen XI en XIII. 

Stadium mg·Ca0/1 ms Al 2o3 /l mg Si0 2 /l 

Systemen XI 

f(y=0,06) na 21 uur 140 102 0,6 

h ( y"'O, 12) na 23 uur 890 107,5 

Systemen XIII 

c(y=0,02) na 20 uur 1380 0 I ,4 

d(y=0,03) H 426 146 0,3 

I 655 52,8 

J 2600 31 I ,4 

h(y=0,12) K 594 33,2 2,9 

L 582 109,7 0,9 

M 616 64,2 5 

N 683 37,4 0,8 

0 1100 31 0,5 

- betekent: geen analyse uitgevoerd. 

Zie voor de samenstelling van de systemen XI en XIII,tabel 3.13 

Stadium K - L: het c3A reageert slechts in geringe mate,zo

als uit de geringe hoeveelheid ettringiet en de afwezigheid 

van andere calciumaluminaathydraten in stadium L volgt. 

Stadium L - M: de sterkere stijging van het geleidingsver-

mogen kan aan een versnelde reaktie van zowel 

worden toegeschreven. 
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Stadium M - N: de piek in de geleidingsvermogen-curve wordt 

veroorzaakt door de precipitatie van c 4AH 13 e.d. In stadium N 

wordt zowel ettringiet als Ms aangetroffen in het rontgendia

gram. 

SYSTEMEN XIV (0,36 g C3A + 0,27 g c 3s + y g CaS0 4'2H 20 + 60 ml 

H 20J 

Bij reaktie XIVd zijn na een hydratatietijd van 17 1/2 uur 

C3AH 6 en c 2ASH8 aantoonbaar in het rontgendiagram (tabel 3.15) 

Bij reaktie XIVf zijn deze stoffen na een hydratatietijd van 

19 uur afwezig. De overgang ligt dus voor reakties van syste

men met een c 3s;c 3A-gewichtsverhouding = 0,75 tussen 0,03 g en 

0,06 g gips. De resultaten van de chemische analyses zijn ver

meld in tabel 3.16. 

SYSTEMEN XV (0,36 g C3A + 0,36 g c 3s + y g Caso 4 ·2H20 + 60 ml 

H
2

0J 

Wanneer we het verloop van het geleidingsvermogen van reak

tie XVa vergelijken met dat weergegeven door de Jong (31), blz. 

102,V, dan is ook hier de c 3s hydratatie na ongeveer 1 1;2 uur 

duidelijk zichtbaar. De waargenomen verschillen kunnen evenals 

in hoofdstuk 2 bij andere reakties worden toegeschreven aan de 

afwijkende water/C 3A-verhouding. 

De geleidingsvermogen-curve van reaktie XVd is zeer inge

wikkeld (ook de "schouder" tussen stadium P en Q is reprodu

ceerbaar). Rontgenanalytisch (tabel 3.15) is in stadium Q geen 

hydraat, behalve ettringiet duidelijk aantoonbaar. Op grond van 

het verloop van het geleidingsvermogen verwachten we daarom a

morfe produkten. Dit kunnen we als volgt toelichten: zodra et

tringiet gevormd wordt, met een molaire Ca0/Al 2o3-verhouding= 

6, neemt het geleidingsvermogen af, maar stijgt vrij snel weer 

omdat vooral de c 3s hydratatie ca 2+-en OH--ionen !evert (in 

tegenstelling tot reaktie VIIIh,waar c 3s afwezi~ is). Tijdens 

het aangroeien van de ettringietkristallen daalt de ca 2--io

nenconcentratie in de direkte omgeving van het c 3A oppervlak 

zodanig dat we in het gebied van het fasendiagram (Jones en 

Roberts, fig. 3.28, resp. D'Ans en Eiak, fig. 3.29) terecht 
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Tabel 3.15 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen XIV (0,36 g C3A + 0,27 g C3S + 

y g caso 4 ·zH 2o + 60 ml H20) en systemen XV (0,36 g c 3A + 0,36 g c 3s + y g 

CaS0 4 '2H 20 + 60 ml H20). 

Stadium c 3A c 3s Ettr. Ms v.o. C4AHI3 Gips c
3

AH 6 c 2ASHS 
Systemen XIV 

d(y=0,03) na 17 1/2uur zz z mz vz vz ms vz 

f(y=0,06) na 19 uur zz vz zs zz 

Systemen XV 

d(y .. 0,03) p zs mz zz 

Q zs mz vz 

R zs mz z 

h(y=O,I2) s zs mz zz 

T zs mz zz 

u zs mz zz 

v ms z z-mz z-mz z z 

w zz vz zz zs ms m 

k(y=0,36) X zs mz zz zs 
y zs mz zz zs 



Tabel 3.16 Resultaten van de chemische analyses van de cal

cium-, aluminaat- en silikaationenconcentraties in 

de waterfase voor systemen XIV en XV. 

Stadium mg Ca0/1 mg Al 20 3 /l mg Si0 2 /l 

Systemen XIV 

d(y=0,03) na 171/zuur 157 0 0,3 

f(y•0,06) na I 9 uur 61.6 35,4 0,4 

Systemen XV 

d{yc0,03) p 274 0 I 7 

Q 314 24,2 10,3 

R 959 I I 7 , 5 0,5 

h(y=O,I2) s 639 6,8 10,9 

T 7 I 7 20 32,3 

u 761 6,8 14,2 

v 784 I I I 

w I 560 0 0 

k(y=0,36) X I 950 I 5, 5 24 

y 1040 60 2 I , 9 

Zie voor de samenstelling van de systemen XIV en XV,tabel 3.15. 

komen waar precipitatie van amorf AH 3 verwacht kan worden;dit 

veroorzaakt dan de "schouder" in de geleidingsvermogen-curve 

{tussen stadium Pen stadium Q). Aangezien slechts lokale pre

cipitatie van amorf AH 3 optreedt, wordt tevens verklaard wa,r

om de chemische analyses (tabel 3.16) geen aanwijzingen geven 

voor het ontstaan van amorf AH 3 ; deze verstrekken slechts in

lichtingen over de concentraties in de "bulk". Bovendien is 

de invloed van silikaationen op de concentraties waarbij a

morfe stoffen kunnen precipiteren onbekend, Het is bijvoor

beeld denkbaar dat een amorf AH 3 ontstaat dat silikaationen 
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~ 
-----XNd I 

tijd(uren}-

Fig. 3.27 Het etektrisch geteidingsvermogen ats funktie van 

de tijd voor systemen XIV (0,36 g c3A + 0,27 g c3s 
+ y g CaS0 4 ·2H20 + 60 mt H20) en systemen XV (0,36 

g + 0,36 g c3s + y g CaS0 4 "2H20 + 60 mt H20) 

XIVd: y = 0,03; XIVf: y 0,06; XVa: y = 0,00; 

XVd: y = O,OJ; XVh: y 0,12; XVk: y = 0,36. 

bevat: Hedin (65) heeft precipitatie van een alumina-silica

gel aangetoond. Het rontgendiagrarn wijst erop dat de c3A hy

dratatie vertraagd is ten opzichte van de reakties waarbij 

gips afwezig is. In stadium R is narnelijk c 3A zeer duidelijk 

aantoonbaar in het rontgendiagram, in tegenstelling tot het

zelfde stadium bij de overeenkomende reakties onderzocht door 

de Jong (3l),btz. 102, V. 
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Bij de reakties XVh en XVk is nauwelijks vast te stellen of 

de c 3s hydratatie en/of de c 3A hydratatie versneld dan wel 

vertraagd zijn ten opzichte van de reaktie waarbij gips af

wezig is. Reaktie XVh vertoont veel gelijkenis met reaktie 

XIIIh. Bij reaktie XVk zijn zowel in stadium X als stadium Y 

naast c 3A en c 3s, gips en ettringiet in het rontgendiagram 

(tabeZ 3.15) aantoonbaar. 

3.3.2.2 DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

Vergelijken we nu de reakties waarbij weinig gips 

(0,03 g) aanwezig is en de hoeveelheden c 3s verschillend 

zijn, (reakties VIIId·t/m XVd) dan valt op dat geringe hoeveel

heden c 3s het ontstaan van c 3AH 6 en c 2AsH 8 bevorderen, gro-

te hoeveelheden daarentegen niet meer. De bevordering kan 

toegeschreven worden aan versnelde kiemvorming tengevolge van 

inbouw van silikaationen in het c 3AH 6 (vergelijk ook de resul

taten beschreven door de Jong (31)). Opgemerkt dient te wor

den dat c 3AH 6 en c 2AsH8 in caso4-houdende suspensies pas ont

staan als ettringiet niet meer gevormd kan worden (vergelijk 

hiermee de waarnemingen in pastaproeven, reaktie IIIn, bZz.45) 

In aanwezigheid van grote hoeveelheden c 3s ontstaan (blijkens 
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Fig. 3.28 Fasenevenwiahtsdiagram van het systeem Ca0-AZ 2o3 -

H20 bij 25°C (voZgens Jones en Roberts (90)) 
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Fig. 3.29 Fasenevenwiohtsdiagram van het systeem CaO-At 2o 3-

CaS04-H2o bij 20°c. geprojekteerd op het vlak 

Ca0-At 2o 3-H 20 (volgens D'Ans en Eiok (13)). De 

kleinere figuur geeft een sohematisoh beeld van 

het driedimensionale diagram in reohthoekige oo6r

dinaten. 

de curve van het geleidingsvermogen} een aantal hydratatie

produkten waarvan alleen ettringiet rontgenanalytisch aantoon

baar is. Mede op basis van een beschouwing van de fasendia

grammen van Jones en Roberts (fig. 3.28) en van D'Ans en Eick 

(fig. 3.29) konkluderen we dat in suspensies waarin grote hoe-

veelheden c3s en tegelijkertijd geringe hoeveelheden gips aan

wezig zijn, amorfe produkten kunnen ontstaan. Uit de resulta

ten van de rontgenanalyses(tabelten.:3.11.3.13 en 3.15)in ver

schillende stadia van de reakties waarbij 0,12 g gips aanwezig 

is en de hoeveelheid c 3s gevarieerd wordt (VIIIh t/m XIh en 

XIIIh t/m XVh) kunnen we konkluderen dat de c3A hydratatie 

langzamer verloopt naarmate meer c3s aanwezig is. 

Beschouwen we de reakties waarbij veel gips (0,36 g) aanwe

zig is (VIIIk, XIIIk en XVk) dan blijkt de c3A hydratatie on

middellijk zeer sterk vertraagd te worden, misschien tenge

volge van een andere vorm of habitus van de ettringietkris

tallen (Richartz (66)). In figuur 3.30 is voor de diverse 

systemen aangegeven wanneer c3AH6 en bij c3s-houdende suspen

sies meestal c 2AsH8 na een hydratatieduur van 20-24 uur afwe

zig,, . dan wel aanwezig zijn, alsmede de overgang tussen bei

de gevallen. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat het ontstaan 

van c 3AH 6 in c 3s-vrije suspensies door gips wordt onderdrukt. 
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Geringe hoeveelheden c 3s kunnen de belemmering van de c 3AH6-

precipitatie opheffen; naarmate meer c 3s aanwezig is, gaat de 

invloed van gips dat de vorming van c 3AH6 onderdruktpverheersen 

met als gevolg dat kiemvorming van c 3AH6 en c 2AsH8 reeds bij 

een lagere gips;c3A-gewichtsverhouding wordt belemmerd. Zeals 

reeds vermeld ontstaan c 3AH6 en c 2ASH8 in caso4-houdende sus

pensies pas als ettringiet niet meer gevormd kan worden. De 

curve van fig. 3.30 die de punten verbindt waarbij in het 

rontgendiagram nog juist c 3AH 6 en (eventueel) c 2ASH8 worden 

aangetroffen, vertoont een maximum bij een c 3s;c 3A-gewichts

verhouding (ongeveer) = 0,17 en een gips;c3A-gewichtsverhou

ding {ongeveer) ; 0,39. De gegevens van deze suspensieproe-

ven steunen de interpretatie van de hydratatiecurven bij pasta

proeven met betrekking tot de volgende punten: 

a) de aanwezigheid van gips onderdrukt de kiemvorming van 

C3AH6' 
b) een amorf produkt ontstaat nadat ettringietvorming heeft 

plaatsgevonden, 

c) er vindt omzetting plaats van c 4AH 13 e.d., waarbij de hoe

veelheid c 3AH 6 toeneemt, 

d) de kiemvorming van c 3AH 6 wordt door grate hoeveelheden c 3s 

onderdrukt. 

0,5 1,0 1,5 2.0 
C3S/C1A gewichtsverhouding-

Fig. 5.30 De curve die de punten verbindt ~aarbij rentgenana

Zytisch nog juist c5AH6 en (eventueeZ) c2ASH8 aan

toonbaar zijn. 
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3,3,2,3 SUSPENSIEPROEVEN UITGEVOERD MET DE PREPARATEN c3s ~ 
EN c3A ~· 

De resultaten van de metingen uitgevoerd met prepa

raten c 3A en c 3s, gekenmerkt door een groter specifiek opper

vlak dan dat van resp. preparaat c 3A 2 en preparaat c 3s Q zijn 

weergegeven in fig. 3,31 en 3.32. De metingen zijn verricht 

aan suspensies met de samenstelling 0,36 g c 3A + x g c 3s + y g 

CaS04 '2H 20 + 60 ml H20 (systemen XII, XIII, XV en XVI) en 

1,80 g c 3A +X g c 3s + y g CaS04 '2H 20 + 60 ml H20 (systemen 

XVII en XVIII) . 

Reakties van systemen XVII en XVIII met een water;c3A-ge

wichtsverhouding die vijf keer zo klein is ten opzichte van 

die bij reakties van eerstgenoemde systemen zijn onderzocht 

om na te gaan of vorming van een verzadigde of oververzadigde 

CH-oplossing in het beginstadium, zoals in pasta's het geval 

is, van belang is voor het verdere verloop van de hydratatie

reakties in suspensies. 

3.3.2.4 DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

De voornaamste verschillen ten opzichte van de reak

ties onderzocht met de vrij grove preparaten c 3A 2 en c 3s g 
zijn: 

a) de veranderingen treden nu veel sneller op door een groter 

specifiek oppervlak van de preparaten, 

b) de geleidingsvermogen-curven zijn minder gedetailleerd, met 

name in die gevallen waarin veel c 3s is toegevoegd. Zo ont

breken er aanwijzingen voor het ontstaan van amorfe produk

ten nadat kristallisatie van ettringiet heeft plaats gevon

den. Indien we de eerder gegeven interpretatie aanhouden 

dat amorf A1:l 3 (eventu~el met ingebouwde ca2+- en silikaat

ionen) het vermoede amorfe produkt is bij suspensieproeven 

uitgevoerd met de grovere preparaten c 3A en c 3s, dan kunnen 

we dit begrijpen doordat nu het c 3s zo·snel ca2+- en OH-

ionen in oplossing brengt, dat amorf AH3 niet kan ontstaan, 

In overeenstemming met de resultaten van de suspensieproe-

ven met de preparaten c3s g en c3A g is bij een bepaalde reak

tie, in dit geval XIIc, waargenomen dat het na enige tijd ge-

115 



tljd(uren)-

Fig. 3.31 Het elektrisah geleidingsvermogen als funktie van 

de tijd voor systemen XII (0,36 g c3A + 0,12 g c3s 
+ y g Caso4•2H20 + 60 ml H20J, systemen XIII (0,36g 

c3A + 0,18 g c3s + y g caso4 ·2H2o + 60 ml H20J en 

systemen XV (0,36 g c3A + 0,36 g c3s + y g CaS0 4 · 

2H 20 + 60 ml H20) 

XII a: y = 0, 02; XIIe: y = 0,04; XIIg: y = o, 08; 

XIIId: y = o, 03 

XV a: y = 0, 00; XVb: y = 0, 01; XVd: y = 0, 03; 

XVf: y = 0, 06. 
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Xll1ll c 

16 
tljd<urenl-

Fig. Z.Z2 Het etektrieeh geteidingsvermogen ate funktie van 

de tijd voo~ systemen XVI (0,36 g c 3A + 0,54 g c 3s 

+ y g Caso 4 ·2H20 + 60 mt H20), systemen XVII (1,80g 

c 3A + 0,60 g C3S + y g CaS0 4 '2H 20 + 60 mt H20J en 

eystemen XVIII (1,80 g C3A + 1,80 g 'C 3S + y g 

caso 4 ·2H2o + 60 mt H20J 

XVId: y = 0,03; XVIIe: y = 0,02; XVIIh: y = 0,12; 

XVIIIc: y 0,02; XVIIIh: y = 0,12, 

vormde c4AH 13 e.d. in een later stadium van de reaktie ver

dwijnt, waarbij de hoeveelheid c3AH6 toeneemt (tabet 3.17).Be

kijken we voor systemen XII en XV met een water/C 3A-gewichts

verhouding = 1662/3 wat de invloed is van toenemende hoeveel

heden c3s op de hydratatie van zowel c3A als c3s in aanwezig

heid van gelijke of nagenoeg gelijke hoeveelheden gips, dan 

zien we dat naarmate meer c3s aanwezig is, de vorming van 

c3AH 6 tegengewerkt wordt (tabet 3.17). Dit is eveneens in o

vereenstemming met de resultaten van de proeven uitgevoerd met 
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Tabel 3. 17 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen XII (0,36 g c3 A + 0,12 g c3s + 

y g CaS0 4 '2H 20 + 60 ml H20); systemen XV (0,36 g c3A + 0,36 g c3s + y g CaS0
4

·2H 20 

+ 60 ml H20), systemen XVII ( 1. 80 g c3A + 0,60 g c3s + y g CaS0 4 '2H 20 + 60 ml H20) 

en systemen XVIII (I, 80 g c3A + I ,80 g c3s + y g CaS0 4 '2H 20 + 60 ml H20), 

Systemen XII Tijdsduur c3A c3 s Ms v.o. C4AHI3 c 3AH 6 c 2ASH 8 CH 

c(y=0,02) 1/2 uur zs mz z z mz 

5 uur vz z ms zs zs 

20 uur zz zz zz vz zs zz 

44 uur zs zz zz 

e(y=0,04) 46 uur mz z vz mz zz 

g(y=0,08) 2 11 /2 uur zz s mz z-mz zz vz 

Systemen XV 

a(y=O,OO) 20 uur zz z vz ms 

b(y=O,OI) 26 uur vz vz z ms ms vz m 

d(y=0,03) 18 uur mz mz vz s zs mz vz 

f(y=0,06) 40 uur z z zz z zs vz mz 

Systemen XVII 

c(y=0,02) 47 uur zz zz vz zs zs 

h(y=O,l2) 1 9 uur m z vz zs zs vz 

j(y=0,24) 40 uur vz - z-mz zs zs z 

Systemen XVIII 

c(y=0,02) 24 uur mz z vz-z m zs 

f(y=0,06) 24 uur m mz vz zs zs 

h(y=O,I2) 20 uur m m z vz zs zs 
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de vrij grove preparaten c3A en c3s. Ook nu is waargenomen dat 

toenemende hoeveelheden gips bij een bepaalde c 3s;c 3A-gewichts

verhouding de vorming van c3AH 6 (maar niet van c2ASH8 ) belem

meren (reakties XIIc, XIIe, XIIg; XVa, XVb, XVd en XVf). Ook 

bij de onderzochte reakties van systemen XVII en XVIII vinden 

we dat in aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid gips, toe

nemende hoeveelheden c3s de c3AH6-vorming verhinderen (tabet 

3.17 , reakties XVIIc en XVIIIc; XVIIh en XVIIIh) ,terwijl ook 

grotere hoeveelheden gips_ de c 3AH6-vorming belemmeren bij de

zelfde c3s;c 3A-gewichtsverhouding (reakties XVIIc, XVIIh en 

XVIIj; XVIIIc, XVIIIf en XVIIIh). 

3.3.3 CONCLUSIES 

Bij geen enkele van de met preparaten c3s e en C3A e 
onderzochte reakties blijkt het verloop van het geleidingsver

mogen alsmede de resultaten van de rontgenanalyses, aanwijzin

gen te geven voor het ontstaan van amorfe produkten zoals het 

geval is bij bepaalde reakties onderzocht met de grovere pre

paraten c3s 2 en c3A 2· Deze zouden misschien in verband kunnen 

worden gebracht met de verschijnselen waargenomen bij pasta-

·proeven, waar verondersteld wordt dat in een aantal gevallen 

lokale precipitatie van amorf AH 3 plaatsvindt. Bij enkele sus

pensieproeven wordt wel tijdens de reaktie een omzettin~ van 

c 4AH 13 e.d. gekonstateerd, waarbij de hoeveelheid c3AH 6 toe

neemt, evenals bij pastaproeven waarbij het endotherme warmte

effekt optreedt. Via het geleidingsvermogen van suspensies,kan 

men alleen inlichtingen krijgen over de concentraties in de 

"bulk". Precipitatie van een amorf AH 3 nabij het c 3A oppervlak 

zou hierop invloed kunnen hebben; immers c 3A gaat in mindere 

mate in oplossing. Bij een snelle reaktie van het c3s evenwel 

kan dit effekt gemakkelijk gemaskeerd worden. Naarmate meer 

gips aanwezig is wordt de vorming van c 3AH 6 belemmerd, terwijl 

geringe hoeveelheden c3s deze belemmeringen kunnen opheffen.Bij 

suspensiemetingen uitgevoerd met de preparaten c 3s 2 en c 3A 2 
komt dit tot uiting in een curve (fig. 3.30) die de punten ver

bindt waarbij in het rontgendiagram nog juist c3AH6 en (even

tueel) c 2ASH 8 aantoonbaar zijn; deze curve vertoont een maximum 

bij een c 3s;c3A-gewichtsverhouding (ongeveer) = 0,17 en een 
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gips/C 3A-gewichtsverhouding (ongeveer) 0,39. Deze resultaten 

van suspensieproeven van systemen met een water/C 3A-gewichts

verhouding 1662/3 blijken tevens te gelden voor systemen met 

een water/C 3A-gewichtsverhouding 331/3 • 

3.4 PASTAPROEVEN BIJ VAN 2E°C AFWIJKENDE TEMPERATUREN 

3.4.1 INLEIDING 

De hydratatie van c3A in aanwezigheid van gips bij ver

schillende temperaturen (5°C - 70°C) is o.a. onderzocht door 

Mori en Minegishi (30). Uit de resultaten van calorimeterproe

ven konstateerden zij dat de extra vertraging van de c3A hy

dratatie, veroorzaakt door grotere hoeveelheden gips,duidelij~ 

ker toeneemt beneden 30°C dan erboven; dit werd toegeschreven 

aan een strukturele verandering van de ettringietlaag. Met 

rontgendiffraktie werd aangetoond dat bij 20°C uit ettringiet 

eerst Ms gevormd wordt en vervolgens v.o. (deze laatste door 

een afname van de intensiteit van de CH reflektie en een ver

breding van de Ms reflektie gekenmerkt door een d-waarde van 

9,02 R, tot 8,04 R.Bij 40°C en 70°C worden dezelfde produkten 

gevormd, alleen is nu meer Ms en weinig v.o. aantoonbaar ter

wijl oak c3AH 6 gevormd wordt. Zij stelden bovendien een ver

snelling vast van de c 3A hydratatie tijdens piek IV. 

Feldman en Ramachandran(?) onderzochten de hydratatie van 

c3A-gips mengsels bij temperaturen varierend van 20°C tot 70°C. 

Zij kwamen met behulp van DTA tot de konklusie dat naarmate de 

temperatuur hoger is, grotere hoeveelheden gips vereist zijn 

zowel om de vorming van hexagonale hydraten te vertragen als 

ook de omzetting van deze laatste hydraten in c3AH 6 te voor

komen. Bij hogere temperaturen (hoven 50°C) kan gips optreden 

als versneller van de c 3A hydratatie doordat deze dan vorming 

van een ondoorlaatbare laag c3AH 6 (rechtstreeks gevormd uit 

c3A) op het c3A oppervlak tegengaat. Tenoutasse (15) vond voor 

de aktiveringsenergie van de hydratatiereaktie van c3A in aan

wezigheid van gips een waarde van 12 kcal Mol- 1 ; Lawrence (29) 



daarentegen 9,0 kcal Mol-1 • Volgens Kuhl (6?)is ettringietvor

ming hoven 40°C niet mogelijk terwijl Lieber (68) ettringiet 

verkreeg uit waterige oplossingen tot 90°C. Butt, Maier en 

Varshal (69 J konden e_ttringiet aantonen in een temperatuurtra

jekt van 125°C-175°C. Oit een onderzoek van Seligmann en Gree

ning (10) naar de stabiliteit van monosulfaat en vaste oplos

singen tussen c 4AH 13 en Ms bij 4,5°C, 23°C en 38°C bleek de 

V.O. met een molaire so3/Al 2o 3-verhouding varierend van 0,7-

1,0 niet stabiel te zijn bij 4,5°C (ontleding in Ms en c 4AH 13 ) 

maar wel bij 23°C en 38°C._In deze proeven werd c 3A resp.c3AH
6 

met CH en sulfaatoplossingen (suspensies) gehydrateerd. Bij 

38°C werd behalve V.O. ook c 3AH 6 aangetoond, Een groot aantal 

onderzoekers heeft de invloed van de temperatuur varierend van 

-2°C - +100°C op de hydratatie van portland cement (onder iso

therme condities) onderzocht (?0-?8). Uit deze studies blijkt 

dat een stijgende temperatuur een toename van de warmteontwik

kelingssnelheid en een kortere induktieperiode na piek I ver

oorzaakt. Kalousek (40) onderzocht met behulp van DTA de hy

dratatie van cementpasta's bij verschillende temperaturen.Hij 

ontdekte dat behalve bij 24°C ook bij hogere temperaturen 

(S4°C en 82°C) in het gehydrateerde cement niet alle so3 als 

ettringiet of monosulfaat aantoonbaar was en veronderstelde 

dat SO~--ionen waren ingebouwd in het tobermoriet gel. De tem

peratuurstijging versnelt daarbij de omzettingen: ettringiet

Ms -v.o.-sulfaathoudend tobermoriet gel 

c 3AH 6 wordt algemeen beschouwd als een-stabiele fase in het 

systeem Ca0-Al 2o 3-H2o bij kamertemperatuur. Echter bij tempe

raturen even hoven het vriespunt van water in aanwezigheid van 

overmaat CH bleek het metastabiel (40,52,53,?9-81) en werd een 

omzetting in c 4AH 13 waargenomen. Kelly (82) daarentegen toonde 

aan d.m.v. proeven met -radioaktiefCa bij 25°C dat c 3AH6 + CH 

niet in c 4AH13 kan.worden omgezet. Ook Feldman en Ramachandran 

(?) en Jones (83) beweerden dat c 3AH6 de enige stabiele fase 

is in het systeem Ca0-Al2o3-H20(volgens de laatstgenoemde ook 

bij 1°C - S°C), De stabiliteit van c 3AH6 bij kamertemperatuur 

in aanwezigheid van zowel sulfaat als overmaat aluminaat is 

duidelijk vastgesteld. Echter in aanwezigheid van zowel sul

faat als overmaat CHis dit nog niet geheel zeker (84). 

In oververzadigde CH-oplossingen werd in dit onderzoek een 

omzetting van c 3AH 6 gevonden. 
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3.4.2 EXPERIMENTELE RESULTATEN EN DISCUSSIE 

De reakties zijn onderzocht met c 3s preparaat ~ en c 3A 

preparaat e• De metingen zijn verricht aan pasta's met de sa

menstelling 4,00 g (C 3A + c 3s) + z g caso 4 ·2n2o + 4,00 ml H2o. 

3.4.2.1 REAKTIES IN HETSYSTEEM C3A + c3s + CaS0 4 '2H 20 + H20 

BIJ 15°C 

De hydratatiecurven van de onderzochte reakties zijn 

weergegeven in de figuren 3.33 en 3.34. Zowel bij systemen I 

met een c 3s;c 3A-gewichtsverhouding 1/1 bij 25°C als bij syste

men III met een c 3s;c3A-gewichtsverhouding 1/3 bij 15°C is een 

zeer sterke vertraging van de c 3A hydratatie waargenomen,het

geen tot uiting komt in het vloeiende verloop van de hydrata

tiecurven gedurende zeer lange tijd. In verband hiermee ver

wachten we van een onderzoek van systemen I bij 15°C geen 

nieuwe informatie omtrent het reaktiemechanisme; deze syste

men zijn bij 15°C dan ook niet verder onderzocht. 

SYSTEMEN III (3,00 g C3A + 1,00 g c3s + z g CaS0 4 "2H 20 + 

4,00 m~ H20) 

De reakties in aanwezigheid van gips van deze systemen on

derscheiden zich van de overeenkomende reakties van dezelfde 

systemen bij 25°C, door de volgende verschillen: 

a) piek IV verschijnt later (behalve bij reaktie IIIe); dit 

is gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomende reak- · 

ties bij 25°C en op de grootte van de pieken, rekening hou

dende met gegevens uit de literatuur (70-78) dat bij een 

lagere temperatuur een geringere warmteontwikkelingssnel

heid (in het beginstadium) verwacht kan worden, 

b) de c 3s hydratatie wordt veel minder sterk vertraagd dan de 

c 3A hydratatie (na piek IV) en vertoont een maximum in aan

wezigheid van 0,10 g gips of meer, na 25 a 30 uur (konklu

sie op basis van een vergelijking met dezelfde reakties bij 

25°C en de vorm van deze pieken) , 
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c) bij de onderzochte reakties is geen endotherm effekt waar-

genomen, 

d) alleen bij reaktie IIIe wordt in de hydratatiecurve na ±30 

uur een "schouder" waargenomen,die vergelijkbaar is met 

piek V in reakties van systemen III bij 25°C (maar hier valt 

deze zeer waarschijnlijk samen met piek II) 1 dit konkluderen 

we uit de geringe warmteontwikkelingssnelheid gedurende de 

reaktie na deze "schouder" en een vergelijking van de resul

taten van de rontgenanalyse.s met die bij reaktie IIIh (tabe"l 

3.18). Hoewel het verloop van de hydratatiecurve van reaktie 

IIIe tot het stadium waar de "schouder" optreedt, op een fel

lere reaktie van het c 3A gedurende deze periode wijst dan bij 

reaktie IIIh geven rontgenanalyses ongeveer gelijke hoeveelhe

den c 3A te zien na 18 dagen: dit duidt erop dat tijdens de 

"schouder" bij reaktie IIIe de c 3A hydratatie sterk vertraagd 

wordt en dat er dus toch nog AH 3 gevormd wordt, terwijl er 

geen aanwijzingen zijn dat dit in aanwezigheid van 0,10 g gips 

(en meer) het geval is. Dit laatste kan evenals bij systemen V 

bij 25°C worden toegeschreven aan een langer voortdurende re

aktie ettringiet~Ms en wel tot het stadium waarbij de c 3s 
hydratatie voldoende ca2+- en OH--ionen in oplossing haeft ge

bracht om c 4AH 13 resp. V.O. verder te laten groeien. We zouden 

echter verwachten dat bij 15°C de kans op vorming van een 

amorf AH 3 kleiner is dan bij 25°C, aangezien een verzadigde 

CH-oplossing bij 15°C geconcentreerder is dan bij 25°C; dit is 

in overeenstemming met het fasendiagram Ca0-Al 2o
3

-H 2o bij resp. 

25°C (90), blz.114 5°C (83,86) en 1°C (83,84). Het is echter 

niet ondenkbaar dat onder deze omstandigheden tijdens de met 
2+ -piek V overeenkomende "schouder", Ca -en OH -ionen niet snel 

genoeg uit de omgeving naar het c 3A oppervlak kunnen worden 

aangevoerd (bijvoorbeeld door diffusie) om te voorkomen dat 

ter plaatse van het c 3A oppervlak een lokaal gebrek aan deze 

ionen ontstaat met als gevolg precipitatie van een amorf AH 3 . 

Bovendien valt deze "schouder" samen met piek II (en niet erna) 

zodat de c 3s hydratatie in dat stadium nog onvoldoende calcium

en hydroxylionen heeft geleverd om een dreigend tekort aan de

ze ionen tijdig aan te vullen. 

Bij reakties IIIh t/m IIIm wordt verondersteld dat de c 3A 

hydratatie na het verschijnen van piek II, voornamelijk ver

traagd wordt door een belemmering van de reaktie c 4AH 13 e.d. 
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tijd ( urenl __,.. 

Fig. 3,33 De warmteontwikketingssnetheid ats funktie van de 

tijd voor systemen III (3,00 g c3A + 1,00 g c3s + 

z g CaS0 4 •2H20 + 4,00 mt H20) bij 15°C 

IIIa: z = 0,00; IIIe: z = 0,06; IIIh: z 

IIIi: z = 0,12; IIIl: z = 0,16; IIIm: z 

= 0,10; 

0. 24. 

---c3AH6 + CH + H + sulfaat. Deze vertraging is groter dan bij 

25°C, hetgeen wordt toegeschreven aan de grotere CH-verzadi

gingsconcentratie,maar bij reaktie II!h geringer dan bij reak

tie I!Ie. 

124 



In aanwezigheid van hoeveelheden gips varierend van 0,10 -

0,24 g vertoont de hydratatiecurve na • .piek III . een groten

deels vloeiend verloop en is binnen een hydratatieduur van 

450 uur geen endotherm effekt aantoonbaar. 

Tabel 3.18 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen 

III (3,00 g c3A + I ,00 g c3 s + z g CaS0 4 '2H 20 + 

4,00 ml H20) en systemen V (3,50 g c3A + 0,50 g 
0 c3s + z g Caso 4 •2H 2o + 4,00 ml H20); T = 15 C. 

Tijdsduur c3A c3s Ms v.o. C4AH13 c3AH 6 

Systemen III 

e(z=0,06) 432 uur mz zz z zs vz 

CH 

zz 

h(z=O,IO) 432 uur mz zz z zs z mz-m 

i(z=O,J2) 456 uur m zz vz z zs 

l(z=O,I6) 456 uur m zz z mz s 

m(z=0,24) 456 uur m zz vz z s 

Systemen v 

b(z=0,02) 456 uur zz vz s 

c(z=0,04) 432 uur z zs 

e(z=0,06) 456 uur zz vz zs 

SYSTEMEN V (3,50 g c
3

A + 0,50 g c3s + z g CaS0 4 '2H 20 + 

4, 00 m'l H 2oJ 

z mz 

z mz 

z m 

zs mz-m 

zs z 

zs mz 

In tegenstelling tot de·resultaten bij 25°C vertonen alle 

onderzochte reakties van deze systemen bij 15°C een verloop 

van de warmteontwikkelingssnelheid (fig. 3.34) dat overeen

komt met dat van de reakties van dezelfde systemen in aanwe

zigheid van 0,06 g - 0,09 g gips bij 25°C. Bij deze laatste 

reakties wordt verondersteld dat er geen AH 3-vorming van be

tekenis plaatsvindt, maar dat de vertragende laag overwegend 

bestaat uit sulfdatrijke- en sulfaatarme v.o. In aanwezigheid 

van hoeveelheden gips varierend van 0,02 - 0,04 g is bij 25°C 

een sterk afwijkend reaktieverloop gekonstateerd (mede aan de 

hand van de resultaten van de rontgenanalyses} van dat waar-
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bij grotere hoeveelhed~n gips aanwezig zijn; de c3A hydratatie 

blijkt in aanwezigheid van 0,02 - 0,04 gips sterker vertraagd 

te zijn dan die waargenomen wanneer 0,06 - 0,09 g gips aanwe

zig is. De sterk uitgesproken vertraging in het eerstgenoemde 

geval wordt toegeschreven aan het ontstaan van AH 3 ; deze ver

klaring wordt gesteund doordat deze sterke vertraging bij 15°C 

niet optreedt; de kiemvorming en groei van een sulfaatarme 

v.o. vindt bij 15°c minder gemakkelijk plaats dan bij 25°c. 

Dit houdt in dat bij 15°c meer c 3s nodig is dan bij 25°c om 

het vertragende mechanisme op gang te brengen. Inderdaad wordt 

bij systemen III (reaktie IIIe) bij 15°C wel een sterke ver

traging van de c 3A hydratatie waargenomen (die grater is dan 

in aanwezigheid van meer gips). 

Fig. 3.34 De ~armteont~ikkelingssnelheid als funktie van de 

tijd voor systemen V (3,50 g c3A + 0,50 g c3s + z g 

Caso 4 ·2H20 + 4,00 ml H20) bij 15°C. 

Va: z 0, 0 0; Vb : z = 0, 0 2; V a : z = 0 , 0 4; V e : z= 0, 0 6 
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3.4.2.2 REAKTIES IN BET SYSTEEM C3A + C3S + CaS0
4

•2H20 + H20 

BIJ 35°C. 

SYSTEMENI(2,00 g C3A + 2,00 g C3S + z g CaS0 4•2H20 + 

4,00 ml H20J 

De reakties van deze systemen vertonen in aanwezigheid van 

gips een endotherm effekt dat minder uitgesproken is naarmate 

meer gips aanwezig is en naar iets latere hydratatietijden 

verschuift (fig. 3.35). Het endotherme effekt treedt op nadat 

piek II is verschenen; uit de resultaten van de rontgenanaly

ses (tabel 3.19) kunnen we konkluderen dat de piek met een 

maximum na ± 18 uur, evenals in afwezigheid van gips, piek II 

is. Dat de c 3s hydratatie tijdens deze systemen niet versneld 

wordt door een temperatuurstijging van 10°c, schrijven we toe 

aan een snellere reaktie van het c3A in de beginfase dan bij 

25°C, waardoor meer calcium-, hydroxyl- en aluminaationen in 

oplossing worden gebracht dan door vorming van c 3AH 6 kunnen 

worden weggenomen. De c 3s hydratatie wordt daardoor nog sterk 

vertraagd (tengevolge van inbouw van aluminaationen in de cal

ciumsilikaathydraten ) • Rontgenanalytisch is evenals bij 25°c 

tijdens de endotherme reakties een omzetting van c 4AH13 e.d. 

en c 3A gekonstateerd waarbij de hoeveelheden c3AH6 enLCH toe

nemen. De vorming van een vertragend AH3 zal bij 35°C gemakke

lijker plaatsvinden dan bij 25°C doordat de verzadigingscon

centratie van CH bij 35°c kleiner is dan bij 25°C; het ont

staan van een lokaal ca 2+- en OH--ionengebrek treedt nu tij

dens de vorming van c 4AH13 e.d. gemakkelijker op. Toch is de 

waargenomen vertraging niet erg sterk (zie fig. 3.35). Dit 

kunnen we als volgt interpreteren: de reaktie c 4AH 1 
+ CH + 6H vindt bij hogere temperatuur sneller plaats; boven

dien verschuift, omdat de reaktie endotherm is, de evenwichts

ligging van deze reaktie bij temperatuurverhoging naar rechts. 

Het resultaat is dat er minder kans is op het ontstaan van 

c 4AH 13-kiemen en bijgevolg ook van AH 3 . In tegenstelling hier·,. 

mee zijn de waarnemingen bij systemen III. 

SYSTEMEN III (3,00 g c3A + 1,00 g c3s + z g CaS0 4 '2H 20 + 

4,00 ml H20J 
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Fig. 3,35 De warmteontwikkelingssnelheid aZs funktie van de 

tijd voor eyetemen I (2,00 g c3A + 2,00 g c3s + 

z g CaS0 4 •2H 20 + 4,00 ml H20) bij 35°C 

Ia: z = o.oo; Ib: z = 0,02; Ia: z = 0,04; 

If: z = 0,08; Il:. z = 0,16. 

De reakties van systernen III vertonen bij 35°C geen endo

therm effekt. In aanwezigheid van vrij geringe hoeveelheden gips 

(0,06 - 0,10 g) zijn er drie pieken te zien, waarvan de twee

de als "schouder" op de eerste piek (fig. 3.36). Aan de hand 
van de resultaten van de rontgenanalyses (tabel 3.19) kunnen 

we konkluderen dat de eerste piek, direkt na het begin van de 

reaktie bestaat uit de twee sarnenvallende pieken I en IV. Bij 
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Tabel 3. I 9 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen I 

(2,00 g c3A + 2,00 g c3s + z g CaS0 4 '2H 20 + 4,00ml 

H20) en systemen III (3,00 g c3A + I • 00 g c3s + 

z g Caso 4 •2H 2o + 4,00 ml H20) ; T = 35°C. 

Tijdsduur c3A c3 s Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 CH 

Systemen I 

b(z=0,02) 5 uur ms-s z z z-mz - vz-z 

291/2uur mz-m vz z z-mz vz zs 

42 uur mz zz zz zz z-mz zs 

144 uur z-mz zz z-mz zs 

208 uur zz z-mz zs 

c(z=0,04) 5 uur ms-s z zz z z z 

29 1/2uur m-ms vz z z zz zs 

42 uur mz-m zz vz z z zs 

144 uur z-mz zz z-mz zs 

f(z=O,OB) 144 uur z-mz mz zs 

Systemen III 

e(z=0,06) 23 min zs z zz vz mz mz 

I I /4 uur s z vz mz m z 

6 uur zz zz s mz 

h(z=O,IO) 20 min zs z z z z 

I 1/4 uur ms-s z vz mz-m mz zz 

6 uur mz zz zz ms m 

3 I 2 uur zz ms-s s 

n(z=0,36) 5 uur s z m z zz vz z 

144 uur z vz z ms-s s 

bogere sulfaatgebalten (0,24 - 0,36 g) zijn de pieken I en IV 

gescbeiden te zien. De "scbouder" staat volgens rontgenanaly

ses in verband met de vorming van een vaste oplossing met een 

boger CH gehalte en een lager sulfaatgebalte dan de bestaande 

V.O. (bet veranderende rontgenpatroon is voor bet analoge ge

val van de reakties Ve en Vi gescbetst in fig. 3.13. bZz.60). 
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Deze "schouder" is in feite te vergelijken met piek V die o.a. 

optreedt in een aantal reakties van systemen III bij 25°C en 

evenals daar schrijven we ook nu de vertraging van de hydra-

tijd turerd-

Fig. 3.36 De waPmteontwikkelingssnelheid als funktie van de 

tijd VOoP systemen III (3,00 g C3A + 1,00 g C3S + 

z g CaS0 4"2H20 + 4,00 ml H20) bij 35°C 
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IIIa: z 0,00; IIIe: z = 0,06; IIIh: z = 0,10; 

IIIi: z = 0,12; IIIl: z = 0,16; IIIm: z = 0,24; 

IIIn: z = 0,36. 
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tatiereakties die op deze piek volgt daaraan toe dat het ont

staan van de sulfaatarme V.O. ten koste gaat van ca 2+- en OH-

ionen in de direkte omgeving van het c 3A, waardoor aldaar a

morf AH 3 neerslaat. Dit verklaart ook waarom deze schouder 

niet meer wordt waargenomen als er zoveel sulfaat wordt toege

voegd dat de desbetreffende reaktie pas optreedt als de c 3s 
hydratatie op gang gekomen is~ ook zou de "schouder" wel eens 

kunnen "verdrinken" in de over het algemeen grotere warmteont

wikkeling in de pasta's op dit tijdstip. Alle onderzochte re

akties van deze systemen vertonen verder nog een piek die val

gens rontgenanalyses in verband staat met de omzetting van c 3A 

en c 4AH 13 e.d. terwijl de hoeveelheden c 3AH 6 en CH toenemen. 

Tegelijkertijd vindt ook een aanzienlijke hydratatie van c 3s 
plaats. Evenals bij 25°C verloopt de hydratatie van c 3A in 

twee stappen. Dit pleit voor het ontstaan van amorf AH3 (zie 

de argumenten hiervoor in hoofdstuk 3.2.3). De vertraging van 

de omzetting van c 3A door het toevoegen van gips wijst erop 

dat vorming van een v.o. de reaktie c 4AH 13----c3AH 6 + CH + 6H 

belemmert. Deze laatste reaktie geschiedt des te langzamer en 

treedt ook later op naarmate meer gips aanwezig is. reak-

tie IIIn waren na een hydratatieduur van 6 dagen nog zowel 

c 4AH 13 als V.O. en Ms aantoonbaar in het rontgendiagram (tabeZ 

3.19}. Piek II "verdrinkt" in de warmteeffekten van de c 3A hy

dratatie. Het feit dat de omzetting van c 4AH 13 e.d. nu geen 

endotherm effekt te zien geeft kan verklaard worden door de 

veel grotere hoeveelheid c 3A die nog over is ten opzichte van 

die in de overeenkomende stadia bij reakties van systemen I 

op het moment dat deze reaktie gaat optreden; het gevolg bier

van is dat er meer warmte vrijkomt tijdens de reaktie van het 

resterende c 3A dan de hoeveelheid warmte die wordt opgenomen 

bij de eerstgenoemde reaktie. Naarmate het sulfaatgehalte van 

de pasta groter is wordt de kans op vorming van AH 3 kleiner.De 

op de c 3A hydratatie betrekking hebbende reakties vertonen ook 

in aanwezigheid van veel gips twee afzonderlijke pieken (of 

een piek met"schouder")die resp. kunnen worden toegeschreven 

aan piek IV en de omzetting van c 4AH13 e.d. Deze twee pieken 

treden steeds later op naarmate meer gips aanwezig is. Dit kan 

daaraan worden toegeschreven dat er dan minder c 3AH 6-kiemen 

ontstaan (zie discussie systemen III, bij 25°C, hoofdstuk 

3.2.3). 
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SYSTEMEN V (3~50 g c3A + 0,50 g c3s + z g CaS0
4

'2H 20 + 

4~ 00 mZ H2o) 

Tijdens de reakties waarbij gips aanwezig is, is piek II 

niet te onderscheiden; deze verdwijnt weer in de warmteeffek

.ten van de c3A hydratatie net als bij systemen III. In afwezig

heid van gips verschijnt piek II na ±51/2 uur. Deze piek lijkt 

groot, gezien het geringe c3s gehalte (vergelijk de overeen

komende reaktie bij 25°C, fig. 3.11); er is echter een belang

rijk verschil in de grootte-orde van de tijdschaal (zie fig. 

3.37). De reakties waarbij hoeveelheden gips zijn toegevoegd 

varierend van 0,02 - 0,16 g vertonen op de piek onmiddellijk 

na het begin van de hydratatie (die bestaat uit de samenval

lende pieken I en IV) een "schouder", die volgens r6ntgenana

lyses evenals bij systemen III betrekking heeft op een reaktie 

van V.O. + Ms met c3A + CH (tabeZ 3.20). In aanwezigheid van 

hoeveelheden gips groter dan 0,16 g ontbreekt deze"schouder~ 

hetgeen kan worden toegeschreven aan een !anger voortdurende 

reaktie ettringiet- Ms; de schouder val t nu zo laat dat de 

Tabe1 3.20 Resu1taten van de rontgenana1yses voor systemen V 

(3,50 g c3A + 0,50 g c3 s + z g Caso 4 ·2H 20 + 4,00 m1 

H20); T = 35°C. 

Tijdsduur c3A c3 s Ms v.o. C4AH13 c3AH 6 CH 

e(z=0,06) 11/4 uur ms zz zz vz z s 

6 uur mz-m zz vz mz s z 

120 uur zz s m-ms 

g(z=0,09) 144 uur zz vz ms m-ms 

ji<z=0,12) 11/4 uur zs vz vz z z m 

6 uur mz-m zz zz z mz ms-s 

144 uur zz zz z s s zz 

1(z=0,16) so min s-zs vz z vz vz mz 

s3/4 uur Iilz-m zz z vz z m 

m(z=0,24) 44 min s-zs vz z-mz vz zz vz 

s 3 /4 uur mz zz mz-m z z m 
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c3s hydratatie inmiddels op gang gekomen is. 

Bij systemen V wordt bij 35°C evenmin als bij 25°C een endo-

therm effekt waargenomen. Inderdaad is tijdens reakties 

volgens rontgenanalyses gekonstateerd dat zowel de hoeveelheid 

c 4AH13 e.d. als de hoeveelheid c3AH6 geleidelijk toenemen m.a.w. 

r 400 
.. Vi 
u 200 
+ 

<{ 

11:1 

llm 

tijd <ureni~ 

Fig. 3.37 De warmteontwikkeLingasneLheid aLs funktie van de 

tijd voor systemen V (3,50 g c3A + 0,50 g c3s + 

2 g CaS04 '2H 20 + 4,00 mL H20) bij 35°C 

Va: z = 0,00; Vb: 2 0,02; Ve: 2 = 0, 06; 

Vg: 2 = 0, 09; Vi: z = 0 ,12; VZ: z 0,16; 

Vm: z = 0. 24. 
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er vindt geen plotselinge omzetting van c4AH 13 e.d. in c3AH
6 

+ 

CH + H + sulfaat plaats. Het gelijktijdig toenemen van zowel 

c4AH 13 + V.O. als c 3AH 6 wijst opnieuw op het bestaan van con

centratieverschillen in de pasta's. c 4AH13 e.d. gaat bij 35°C 

eerder geleidelijk over in c 3AH6 omdat zoals wordt veronder

steld, de CH concentratie lager is dan bij 25°C; dit verklaart 

het ontbreken van het endotherme effekt dat optreedt als de CH 

concentratie in de waterfase eerst hoog is (zodat c 4AH 13 e.d. 

niet gemakkelijk in c 3AH 6 overgaat, maar eerder c 4AH 13 uit 

c 3AH 6 gevormd wordt) en naderhand daalt zoals het geval is bij 

systemen I. 

SYSTEMEN VI (1~50 g C3A + 2,50 g c3s + z g CaS0 4 '2H 20 + 

4,00 mZ H20) 

Aangezien het endotherme effekt bij stijging van de tempe

ratuur van 25°c naar 35°C "verschuift" naar systemen met een 

grotere c 3s;c3A-gewichtsverhouding (1/3 naar 1/1) is ook een 

reaktie onderzocht van systemen met een c3s;c3A-gewichtsver

houding 5/3 om na te gaan of ook dan een endotherm effekt op

treedt. 

Het verloop van reaktie VId (fig. 3.38) vertoont zeer veel 

gelijkenis met dat van reaktie Ik zodat we kunnen konkluderen 

dat bij deze systemen inderdaad een endotherm effekt optreedt, 

dat blijkbaar is uitgesmeerd, maar nog wel herkenbaar. 

50 100 

Jlld 
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Fig. 3.38 De warmteontwikkeZingseneZheid aZs funktie van de 

tijd voor de reaktie van pasta: 1~50 g c3A + 2~50 g 

c3s + 0,05 g CaS0 4 ·2H20 + 4~00 mZ (VId) bij 

J5°C 
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3.4.2.3 REAKTIES IN HET SYSTEEM C3A + c3s + Caso 4 ·2H 20 + H20 

BIJ 50°C 

SYSTEMEN I (2,00 g c 3A + 2,00 g c3s + z g CaS0
4

·2H
2

0 

+ 4,00 ml H20) 

Aan de hand van de resultaten van de rontgenanalyses 

bij reakties Ic t/rn In (tabel 3.21) kunnen we vaststellen dat 

in aanwezigheid van kleine hoeveelheden gips (0,04 - 0,12 g) 

de c3A hydratatie voor een groot deel plaatsvindt voordat piek 

II is verschenen (fig. 3.39). De rontgenanalyses wijzen verder 
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Fig. 3.39 De hlarmteonthlikkelingssnelheid als funktie van de 

tijd voor systemen I (2,00 g c 3A + 2,00 g c 3s + 

z g CaS0
4

'2H 20 + 4,00 ml H20) bij 50°C 

Ia: z = 0,00; Ie: z = 0,04; If: z = 0,08; 

Ii: z = 0,12; Il: z = 0,16; In: z = 0,36. 
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op een vrijwel gelijktijdige omzetting van c 4AH 13 e.d. onder 

vorming van c3AH 6 tijdens de samenvallende pieken I en IV. Het 

endotherme effekt van die reaktie verdwijnt echter in de exo

therme effekten van de overige reakties. Opvallend is het ge

drag van piek II. Deze verschijnt later naarmate meer gips aan

wezig is (vooral het verschil in tijdstippen waarop deze piek 

verschijnt bij reakties Ii en Il is erg groat). Dit wordt toe

geschreven aan een hogere Al 3+-ionenconcentratie in de oplos

sing tengevolge van een geringere c 3AH 6 precipitatie in aanwe

zigheid van grotere hoeveelheden gips. De aluminaationen kun

nen worden ingebouwd in de calciumsilikaathydraten, die daar

door bestendiger zijn ten opzichte van rekristallisatie dan de 

aluminaationen-vrije hydraten net,als in gipsvrije pasta's 

(hoofdstuk 2.1.3). Wanneer hoeveelheden gips aanwezig zijn va

rierend van 0,16 - 0,36 g vallen de pieken I en IV niet meer 

samen, terwijl bovendien piek IV een "schouder" heeft die bij 

reaktie In kleiner is (en verder uitgesmeerd) dan bij reaktie 

Il. Tijdens deze schouder vindt volgens rontgenanalyses de om

zetting plaats van c 4AH13 e.d. in c3AH 6 + CH + H + sulfaat,ech

ter bij reaktie In veel langzamer dan tijdens reaktie Il. Bij 

reaktie Il is na 72 uur ettringiet aantoonbaar in het rontgen

diagram (tabet 3.21). Vermoedelijk is dit niet opnieuw gevormd 

uit Ms, hetgeen onder deze omstandigheden onwaarschijnlijk is, 

(in verband met de in dat stadium van de reaktie heersende con

centraties in de waterfase), maar nog niet omgezet ettringiet 

dat door c3s-hydratatieprodukten omsloten was; dit is eveneens 

het geval bij reaktie In. 

SYSTEMEN III (3,00 g C3A + 1,00 g c3s + z g CaS0 4 ·2H
2

0 + 

4,00 mt H
2
0) 

Behalve bij reaktie IIIm vertonen de hydratatiecurven van 

de reakties waarbij gips aanwezig is een "schouder" op piek IV 

die bij de reakties IIIe t/m IIIl samenvalt met piek I direkt 

na het begin van de hydratatie (fig. 3.40) .De "schouder" staat 

blijkens rontgenanalyses (tabet 3.21) weer in verband met de 

omzetting van c 4AH 13 e.d., evenals bij systemen I bij 50°C.Het 

verloop van de hydratatiecurve van reaktie IIIo lijkt veel op 

dat van reaktie In. Piek II is bij reakties IIIl t/m IIIo 
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Tabel 3. 2 1 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen I ( 2 '00 g c 3A + 2,00 g c 3 s + z g 

caso
4

·2H
2

o + 4,00 ml H20) en systemen III ( 3 '00 g c 3A + 1 ,00 g c 3 s + z g caso 4 ·2H 2o 

+ 4,00 ml H20); T = 50°C. 

Systemen I Tijdsduur c 3A c 3 s Ms v. 0. C4AH13 c 3 AH 6 CH Ettr. Gips 

c(z=0,04) 46 min mz z-mz zz m vz 

f(z=0,08) 168 uur z zz zz m zs 

l(z=0,16) 10 min zs z-mz zz z 

46 min ms z-mz z vz zz z z-mz 

2 3 /4 uur mz-m z-mz zz zz mz z-mz 

72 uur z zz zz vz zz mz zs zz 

n(z=0,36) 1 1 I 4 uur zs z-mz zz vz mz 

2 uur zs z-mz vz vz z vz 

s 1/4 uur m z-mz zz z z-mz vz mz 

72 uur mz zz zz mz-m vz zs zz 

Systemen III 

e(z=0,06) 2 3 /4 uur s-zs z zz m-ms z 

72 uur zs m-ms ms-s 

h(z=0,10) 10 min s z zz zz zz m-ms vz 

23/4 uur ms z zz zz zz m-ms z-mz 

168 uar mz-m zz ms ms 

i(z=0,12) 10 min ms z z vz zz m vz 

2 uur m z zz zz ms mz 

m(z=0,24) 2 uur mz vz zz zz vz m-ms mz-m 

23/4 uur mz vz zz zz m-ms m-ms 

72 uur zz z ms zs 
w 

o(z=0,48) .... 72 uur z vz zz z ms zs 



niet meer te onderscheiden, terwijl deze bij reakties IIIe t/m 

IIIi na ongeveer 5 uur verschijnt. Er is nu geen vertraging van 

de c 3s hydratatie te konstateren met toenemende hoeveelheden 

gips, tenminste tot 0,12 g, in tegenstelling tot de resultaten 

bij systemen I. De verklaring hiervoor is, dat bij reakties 
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u 
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70 90 
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Fig. 3.40 De warmteontwikkelingssnelheid als funktie van de 

tijd voor systemen III (3,00 g c3A + 1,00 g c 3s + 

z g CaS0 4 '2H 20 + 4,00 ml H20) bij 50°C 
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IIIa: z 0,00; IIIe: z = 0,06; IIIh: z = 0,10; 

IIIi: z = 0,12; IIIl: z = 0,16; IIIm: z 

IIIo: z = 0,48. 

0, 24; 



IIIe t/m IIIi de pieken I en IV samenvallen, terwijl de grotere 

vertraging van c3s hydratatie pas blijkt te gaan optreden wan

neer piek IV later verschijnt1 in die gevallen verdwijnt piek 

II echter in de warmteeffekten van de c 3A hydratatie. Uit de 

resultaten van de rontgenanalyses (tabeZ 3.21) kunnen we kon

kluderen dat bij systemen III kleine hoeveelheden gips een gro

tere vertraging van de c3A hydratatie veroorzaken dan grotere 

hoeveelheden. Dit zou misschien verklaard kunnen worden door de 

aanname dat er weinig c4AH13 nodig is voor de vorming van een 

AH 3-filml vergelijkbaar hiermee is de verklaring die gegeven is 

voor de waargenomen vertraging in reakties van systemen V bij 

25°C in aanwezigheid van kleine hoeveelheden gips (hoofdetuk 

3.;2. 3). Een andere uitleg is dat bij 50°C tijdens reakties van 
' systemen III in aanwezigheid van kleine hoeveelheden gips naast 

Ms, c 4AH 13 en V.O. in het beginstadium c 3AH6 gevormd wordt uit 

c 3A volgens een direkt mechanisme. De aldus gevormde c 3AH 6-laag 

belemmert de verdere c3A hydratatie veel sterker dan het c3AH 6 
dat via c4AH 13 e.d. ontstaat; dit wordt mogelijk veroorzaakt 

doordat in het eerste geval de c3AH
6
-kristallen kleinere afme

tingen hebben en daardoor een hechtere laag vormen. Deze ver

klaring is in overeenstemming met de resultaten van Young (54) 

omtrent de c 3A hydratatie bij temperaturen van 2°C tot 75°C; 

ook Feldman en Ramachandran (7), Bobrov en Shlepenkov (89) en 

Murakami, Tanaka en Nakura (87) namen een versnelling van de 

c 3A hydratatie waar met toenemende hoeveelheden gips bij hoge

re temperaturen. Een definitieve keus tussen deze alternatie

ven kan nog niet worden gemaakt. 

SYSTEMEN V (3,50 g c3A + 0,50 g 

4,00 mZ H20) 

De reakties Vb en Ve (fig. 3.41) vertonen op de piek direkt 

na het begin van de hydratatie een "schouder" die vermoedelijk 

in verband staat met een omzetting van zowel c 4AH
13 

als Ms en 

V.O. (conclusie aan de hand van een vergelijking met systemen 

III) . Het verloop van reaktie Vb wordt bovendien nog geken

merkt door een piek met een maximum na 4l /2 ~ 5 uur, zeer 

waarschijnlijk piek II (vergelijk de maximale warmteontwikke

lingssnelheid van deze piek) . Zowel in afwezigheid van gips 

als in aanwezigheid van grotere hoeveelheden gips dan (in ie

der geval) 0,02 g verdwijnt piek II in de warmteeffekten van 

139 



de c3A hydratatie. Behalve bij reaktie Vn vallen de pieken I 

en IV bij systernen V sarnen. Volgens de rontgenanalyses (tabeZ 

3.22) wordt tijdens reaktie Vn, Ms geleidelijk orngezet in 

c4AH 13 (via een V.O.) en uiteindelijk in c3AH6 en CH. 

SYSTEMEN VI (1,50 g C3A + 2,50 g 

4,00 mZ H2o) 

De reakties van deze systernen waarbij gips is toegevoegd ge-

'le 

:in 

tljd {urE'ol-....--

Fig. 3.41 De waPmteontwikkelingssnelheid als funktie van de 

tijd VOOP systemen V (3,50 g C3A + 0,50 g C3S + 
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z g CaS0 4 '2H20 + 4,00 ml H20) bij 50°C 

Va: z 

Vi: z 

0,00; Vb: z = 0,02; Ve: z 

0,12; Vn: z = 0,36. 

0, 06; 
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ven een verloop te zien dat veel gelijkenis vertoont met dat 

van de reakties van systemen I, met dit verschil dat de "schou

der" op piek IV bij systemen VI meer uitgesproken is (fig.J.42) 

De rontgenanalyses (tabeZ 3.22) wijzen weer op een geleidelijke 

omzetting van zowel c4AH13 als v.o. en Ms tijdens deze "schou

der" waarbij de hoeveelheden c3AH6 en CH toenemen en de hoe

veelheid c 3A duidelijk afneemt. Piek IV met "schouder" en piek 

II verschuiven met toenemende ·hoeveelheden gips naar latere hy-

dratatietijden ( evenals .bij systemen I) . Tijdens reaktie 

VIn blijft (naar we aannemen onomgezet) ettringiet aantoonbaar 

in het rontgendiagram. 
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Tabel 3.22 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen v (3,50.g c 3 A + 0,50 g c
3

s + z g 

caso
4

·2H2o + 4,00 ml H20) en systemen VI (I ,50 g c 3A + 2,50 g c 3 s + z g caso 4 ·zH 2o 
+ 4,00 ml H20); T = 50°C. 

---~-------~~~---""--~-~-- --

Systemen v Tijdsduur c 3 A s Ms v.o. C4AHI3 c3AH 6 CH Ettr .• Gips 

b(z=0,02) 50 uur zs ms m-ms 

e(z=0,06) 50 uur zs m-ms z-mz 

n( z=O, 36) 2 uur ms-s ms ms vz zz m vz 

5 1 I 4 uur m s s vz vz ms mz 

96 uur z z m-ms s mz 

Systemen VI 

c(z=0,04) 72 uur zz vz mz zs 

f(z=O,OB) 74 uur z vz mz zs 

l(z=O,l6) 46 min s mz zz zz zz zz zz z 

I 1 I 4 uur s mz z vz zz zz 

z314 uur m mz vz vz z mz 

5 1 14 uur w-mz mz vz zz z mz 

72 uur z vz zz zz vz z zs 

n(z=0,36) 2 uur s mz zz zz zz mz-m 

5 1 14 uur mz-m mz z z z mz zz 

72 uur mz vz z m vz zs zz 

C\j 

:;:: 



SYSTEMEN VII (1,00 g 

De hydratatiecurve van reaktie VIIc (fig. 3.42) vertoont 

veel gelijkenis met die van de overeenkomende reaktie VIc. Ge

zien deze gelijkenis zijn andere reakties van deze systemen 

niet onderzocht. 

3.4.3 VERGELIJKING VAN DE PASTAPROEVEN BIJ 15°C, 2 C, 35°C 

EN 50°C 

De invloed van de temperatuur op het hydratatiegedrag 

van reakties van systemen met gelijke samenstelling komt het 

best tot uiting aan de hand van fig. 3.45 t/m J.49, waarin een 

aantal van deze reakties onder elkaar zijn weergegeven. 

Vergelijken we in de eerste plaats reaktie Ic bij 25°C met 

de overeenkomende reakties bij resp. 35°C en 50°C (fig. J.4J). 

Bij 2 is geen ~ndotherm effekt te zien. De omzetting van 

c4AH 13 e.d. in c3AH6 + CH + H + sulfaat treedt echter wel op 

maar in een zo laat stadium van de reaktie en zo geleidelijk 

dat geen duidelijk endotherm warmteeffekt aantoonbaar is. Bij 

35°C daarentegen zijn de pieken naar kortere hydratatietijden 

verschoven en tevens hoger en smaller geworden waardoor het 

endotherme effekt nu wel duidelijk zichtbaar is. Oat deze om

zetting toch nog vertraagd wordt tot na piek II maakt het aan

nemelijk dat ook bij 35°C nog wat amorf AH 3 gevormd wordt. Oat 

de vertraging geringer is ten opzichte van die bij 25°C kan 

daaraan worden toegeschreven dat enerzijds de reaktie c4AH 13 
---c3AH 6 + CH + 6H hogere temperatuur sneller piaatsvindt 

en de omgekeerde reaktie minder gemakkelijk indien dat het ge

volg is van een evenwichtsverschuiving naar rechts, terwijl de 

verzadigingsconcentratie van CH bij 35°C kleiner is dan die bij 

2 , hetgeen eveneens een nadelige invloed heeft op de reak

tie waarbij c4AH13 gevormd wordt uit c3AH 6 . Bij 50°C verlopen 

de reakties zoveel sneller dat het endotherme effekt niet meer 

aantoonbaar is, hetzij omdat c3A direkt c 3AH 6 levert of omdat 

de reaktie c4AH13 e.d,___.C3AH6 + CH + H + sulfaat plaatsvindt 

op een moment dat de exotherme reaktie van het c3A dit effekt 

overheerst. De vorming van AH 3 blijft nu achterwege. 
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100 150 200 

r, 35 •c 

250 
tijd (urrn)--

Fig. 3.43 De invloed van de temperatuur op de warmteontwikke

Zingesnelheid van de reaktie van pasta Ia: 

2.oo g c3A + 2.oo g c3s + o.o4 g caso4·2n2o + 

4, 00 mZ H 20. 

Het ontstaan van c3AH 6 kan dus belemmerd worden: 

a) door verlaging van de temperatuur, 

b) door toevoegen van gips (vergelijk fig. 3.35. reakties Ia 

en Ib). Meer gips betekent minder c 3AH6 in het beginstadium. 

De omzetting van Ms en sulfaatrijke V.O. vindt moeilijker 

plaats dan die van vrij c 4AH 13 . 

c) door toevoegen van veel c3s. Vergelijk de resultaten van de 

rontgenanalyses voor reakties Ic·, (fig. 3. 35), IIIe (fig. 

3.36) en de reaktie van een mengsel met een samenstelling 

gelegen tussen die van Ve en Vg (fig. 3.37) bij 35°C, waar

bij de c3A/gips-gewichtsverhouding steeds dezelfde is (50) 

en alleen de hoeveelheid c3s varieert (tabellen 3. 19 en 3. 2C). 

De c3s hydratatie wordt bij systemen met een c3stc3A-ge

wichtsverhouding 1/1 door een temperatuurstijging duidelijk 

minder versneld dan de c3A hydratatie. Enerzijds is volgens 

Kantro, Brunauer en Weise (88) de hydratatie van zuiver c3s al 
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weinig ternperatuurafhankelijk 1 bovendien veroorzaakt een snel

lere c3A hydratatie bij 35°C vergeleken bij 25°C (die.in het 

beginstadium blijkbaar nog voldoende aluminaationen in oplos

sing brengt) nog een sterke vertraging van de c3s hydratatie .. 

Wanneer we het verloop van de reakties IIIe 1 IIIh en IIIi be

schouwen bij resp. 15°C 1 25°C 1 35°C en 50°C (fig. 3. 44 t/m 

3.46) 1 dan kunnen we het volgende konstateren; zowel bij 15°C 

als bij 35°C vertoont de hydratatiecurve van reaktie IIIe een 
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T ,1s'c 

L25°C 

T ,Js'c 

T, so•c 

250 
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Fig. 3.44 De invZoed van de temperatuur op de warmteontwikke

ZingssneZheid van de reaktie van pasta IIIe: 3,00 g 

c 3A + 1,00 g c 3s + 0,06 g CaS0 4 "2H 20 + 4,00 mZ H20. 

"schouder" of piek na het optreden van piek IV die vergelijk

baar is met piek V die bij 25°C na 4 a 6 uur verschijnt (tabeZ

Zen 3.18 en 3.19). Ret verloop van de warrnteontwikkelingssnel

heid na deze piek dat (evenals bij 25°C) vooral bij 15°C op een 

sterke vertraging van de c3A hydratatie wijst (en dat beves

tigd wordt door de resultaten van de rontgenanalysesl tabeZ 

3.18) 1 kunnen we eveneens alleen verklaren door aan te nernen 

dat in deze gevallen een rontgenanalytisch niet aantoonbare 
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Fig. 3.45 De invloed van de temperatuur op de warmteontwikke

lingssnelheid van de reaktie van pasta IIIh: 3,00 g 

C3A + 1,00 g C3 S + 0,10 g CaS0 4 "2H 20 + 4,00 ml H
2
o. 

stof, amorf AH 3 neerslaat. Bij 15°C is piek V bij reakties IIIh 

en IIIi niet aanwezig; we veronderstellen dat dan de vorming 

van AH 3 achterwege blijft, omdat piek V dan zo laat zou vallen 

dat de c 3s hydratatie inmiddels een grote hoeveelheid ca 2+-

en OH--ionen geleverd heeft. 

Ook bij 50°C wordt een "schouder" waargenomen op piek IV. 

Uit een vergelijking van een soortgelijk verloop van de warm

teontwikkelingssnelheid bij reakties IIIh en IIIi en de daar

bij behorende rontgenopnamen (tabel 3.21) blijkt deze "schou

der" toegeschreven te moeten worden aan een omzetting van 

c 4AH13 e.d. waarbij de hoeveelheden c 3AH 6 en CH toenemen. Hoe

we! het verloop van de hydratatiecurven geen aanleiding geeft 

te veronderstellen dat er een amorf AH 3 gevormd wordt, blijkt 

desondanks de c 3A hydratatie in aanwezigheid van geringe hoe

veelheden gips sterker vertraagd te zijn dan in aanwezigheid 

van grotere hoeveelheden gips. Bovendien is de vertraging (in 

ieder geval) tot een hydratatietijd van 72 uur groter dan bij 
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3.46 De invZoed van de temperatuur op de warmteontwikke

ZingssneZheid van de reaktie van pasta IIIi: 3,00 g 

c3A + 1,00 g c3s + 0,12 g CaSD 4 '2H 2D + 4,00 mZ H2o 

25°c en 35°c (vergelijk de resultaten van de rontgenanalyses, 

tabeZ 3.2, bZz. 43, tabeZ 3.19 en tabeZ 3.21). Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat bij 50°C in aanwezigheid van weinig 

gips (tot i 0,12 g) en weinig in het beginstadiurn van de 

reaktie c 3AH 6 gevormd wordt uit c3A volgens een direkt mecha

nisme~ dit is in overeensternrning met gegevens uit de litera

tuur (7,54,87). Dit c 3AH 6 zou dan een hechtere laag om het 

vorrnen dan c 3AH6 , ontstaan uit c 4AH1 3 e.d. (bijvoorbeeld tenge

volge van geringere afmetingen van de kristallieten). Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat bij 50°C nog precipitatie van amorf AH3 
plaatsvindt , omdat c 4AH 13 bij die ternperatuur zeer onstabiel 

is en ook rontgenanalytisch slechts geringe hoeveelheden aan

toonbaar zijn. 
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Reaktie IIIm (fig. 3.47) vertoont alleen bij 25°C een endo

therm effekt. Bij 35°c wordt behalve piek I en piek IV nog een 

piek waargenomen die in verband staat met de omzetting van c 3A+ 

c 4AH 13 e.d. Het feit dat c 4AH13 e.d. zich niet direkt omzetten 

in c 3AH6 + CH (maar tijdens een afzonderlijke piek) is aanlei

ding te veronderstellen dat in deze pasta's concentratiever

schillen optreden: vorming van een amorf AH 3 lijkt onwaarschijn

lijk in verband met de grate hoeveelheid gips •welke aanwezig 

is,die piek V (of het effekt dat daarmee overeenkomt) naar een 

later stadium zou verschuiven. 
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Fig. 3.47 De invloed van de temperatuur op de ~armteont~ikke

lingaanelheid van de reaktie van pasta IIIm: 3,00g 

c3A + 1,00 g c3s + 0,24 g Caso 4 ·2n2o + 4,00 ml H20 

De reakties Vb en Ve geven bij 15°C een geringere vertra

ging van de c 3A hydratatie te zien dan bij 25°C (zoals mede 

aan de hand van de resultaten van de rontgenanalyses,tabel 3.1~ 

gekonkludeerd kan worden. Het verloop van de hydratatiecurve 

van reaktie Ve bij 15°C vertoont een grote gelijkenis met dat 

van de overeenkomende reaktie bij 25°C: alleen treedt de ople-

148 



ving van de· c 3A hydratatie bij 15°C later op. We veronderstel

len dat bij 15°C de kiemvorming en groei van een sulfaatarme 

V.O. minder gemakkelijk piaatsvindt dan bij 25°C.IBij 35°C ver

toont reaktie Vb evenals reaktie Ve (zie fig. 3,48 en 3.49) 

een "schouder" op piek IV die volgens rontgenanalyses bij 

tijd ( uren)---

Pig. 3.48 De invloed van de tempe~atuu~ op de wa~mteontwikke

lingssnelheid van de ~eaktie van pasta Vb: 3,50 g 

C3A + 0,50 g c3s + 0,02 g CaS0 4 '2H 20 + 4,00 ml H20 

laatstgenoemde reaktie,in verband staat met een soortgelijke 

omzetting als piek V (zoals reeds eerder beschreven). Tij-

dens de reakties van systemen V wordt zowel bij 25°C als bij 

35°C rontgenanalytisch een toename van de hoeveelheden c 4AH 13+ 

V.O. en c 3AH 6 gekonstateerd (tabel 3.6, blz.55 en tabel 3.20), 

terwijl dit bij 50°c moge1ijk ook het geval is (tabel 3.22).We 

schrijven dit daaraan toe dat in pasta's met een kleine c 3s;c 3A 
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gewichtsverhouding concentratieverschillen gaan optreden (zie 

discussie systemen IV en V bij 25°C, hoofdstuk $.2.3). Bij 50°C 

wordt tijdens reakties van systemen V (evenals bij systemen III) 

met toenemende hoeveelheden gips een geringere vertraging van 

de c 3A hydratatie waargenomen. De verklaring hiervoor is de

zelfde als die gegeven bij systemen III. 

tijd (urenl---

Fig. 3.49 De invloed van de temperatuur op de warmteontwikke

lingssnelheid van de reaktie van pasta Ve: 3,50 g 

c3A + 0,50 g c3s + 0,06 g CaS0 4 '2H20 + 4,00 ml 
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HOOFDSTUK 4 

REAXTIES IN HET SYSTEEM C3A + c 3s + Caso
4
·1/2 H20 + H20 BIJ 

25°0 

4.1 INLEIDING 

Bij dehydratatie van Caso
4

·2H2o (calciumsulfaatdihydraat 

of gips) met stijgende temperatuur, kunnen achtereenvolgens de 

volgende calciumsulfaatpro4ukten gevormd worden: caso4 •1/2 H2o 

calciumsulfaathalfhydraat(afgekort haJfhvdraat{calciumsulfaat

anhydriet III, afgekort anhydriet III (zogenaamd oplosbaar 

anhydrie~: anhydriet II {onoplosbaar anhydriet); anhydriet I 

(hoge temperatuuranhydriet) . Hierbij zijn afhankelijk van de 

dehydratatie-omstandigheden verschillende vormen van de Caso
4

-

fasen te onderscheiden: a- en B-halfhydraat, a- en B-anhydriet 

II; a-halfhydraat ontstaat in aanwezigheid van water of water

damp, B-halfhydraat bij lage waterdampdrukken. De anhydriet

modifikaties I en II bevatten geen kristalwater meer. In het 

systeem caso4-H2o zijn alleen gips, anhydriet II en anhydriet 

I stabiele fasen. Anhydriet III is in aanwezigheid van water 

niet stabiel en gaat dan direkt over in halfhydraat. Halfhy

draat bezit een veel grotere oplossnelheid dan dihydraat. Wan

neer gips wordt toegevoegd aan zuiver water, lost het op tot 

de verzadigingsconcentratie van Caso4 •2H 2o. Halfhydraat vormt 

aanvankelijk echter een oververzadigde oplossing (ten opzichte 

van caso4 ·2H 20) met een caso 4-concentratie die ongeveer 4x zo 

groot is als de verzadigingsconcentratie. Als funktie van de 

tijd neemt de oververzadiging geleidelijk af en wordt uitein

delijk de verzadigingsconcentratie van dihydraat bereikt. De 

oplosbaarheid van zowel dihydraat als halfhydraat wordt door 

de aanwezigheid van CH in oplossing slechts in geringe mate 

beinvloed en omgekeerd, tenzij grotere hoeveelheden van een 

van deze twee stoffen aanwezig zijn (1). het toevoegen van 

gips aan de klinker kan tijdens het malen (mengen) de tempera

tuur zo hoog oplopen {boven 100°C) dat een gedeeltelijke omzet

ting van gips plaatsvindt in halfhydraat of anhydriet III.An

dere faktoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn o.a.t op

warmsnelheid, partiele waterdampdruk, deeltjesgrootte van het 
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gips en verblijftijd bij hoge temperatuur (2,3). Wanneer half

hydraat boven een zeker minimum percentage (volgens Niel (3) 

2,7%) aanwezig is in portland cement veroorzaakt het de zoge

naamde "valse binding" ("false set"); dit uit zich in een zeer 

snelle opstijving van de cementpasta en resulteert in een af

name van de sterkte. Vele onderzoekers hebben het probleem van 

de valse binding van cement onderzocht (3,4-9). Daarbij is ge

bleken dat indien er veel halfhydraat aanwezig is (en weinig 

gips) het overgebleven gips als kiemvormer fungeert voor gips

kristallen in halfhydraat; deze gipskristallen vorrnen een net

werk dat de binding teweegbrengt (6). Ook andere deeltjes,zo

als cementkorrels (e) of calciumaluminaatsulfaatkristalliPten 

(10} kunnen als kiemvormers optreden. Indien het gipsgehalte 

veel grater is dan de hoeveelheid halfhydraat wordt bij preci

pitatie van gips uit halfhydraat geen netwerk gevormd, mogelijk 

omdat dan een grate oververzadiging van de oplossing ten op

zichte van Caso4 niet kan worden bereikt (6,7). Dyczek (11) 

schrijft de nadelige invloed van de valse binding (o.a. afname 

van de sterkte) toe aan textuurveranderingen van de hydratatie

produkten van cement, met name van het toberrnorietgel· • Om de 

valse binding te verhinderen wordt vaak anhydriet II ten koste 

van gips toegevoegd; dit heeft geen geringere sterkte tot ge

volg (3,12). Takemoto e.a. (13) onderzochten veranderingen van 

cement wanneer deze bij hoge temperaturen werd opgeslagen. Val

gens hen kan de dehydratatie van het gips bij 55°C-85°C plaats

vinden en hydrateren de cementcomponenten door water aan het 

gips te onttrekken. 

4.2 PASTAPROEVEN BIJ 25°C 

4,2.1 EXPERIMENTELE RESULTATEN EN DISCUSSIE 

De reakties zijn onderzocht met de preparaten c3A s en 

c3s s· De metingen ZlJn verricht aan pasta's met de samenstel

ling 4,00 g (C3A + c3s) + z g Caso 4 .lf2 H20 + 4,00 ml H20. De 

resultaten van de experimenten, uitgevoerd in de isotherme ca

lorimeter zijn weergegeven in fig. 4.1 en 4.2. Van systemen I, 
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III, IV en V ZlJn reakties onderzocht met dezelfde c 3A/Caso4-

gewichtsverhouding als die waarbij caso4 ·2H 2o is toegevoegd 

(hoofdstuk 3). De qua samenstelling overeenkomende reakties 

n aangeduid met dezelfde letters b, e,etc. 

7J 130 
-t 400 20 
u 

40llr 
! 

llle 

JJ! 

lllh 

lllm 

l b 

tijd (urenl-

Fig. 4.1 De wa~mteontwikkeLingssneLheid aLs funktie van de 

tijd voo~ systemen I: (2,00 g c3A + 2,00 g c3s + 

z g Caso 4 •1/2 H20 + 4,00 mL H20) en systemen III 

(3,00? c 3A + 1,00 g c3s + z g CaS0 4 '1/2 H20 + 

4,00 mL H20) 

Ib: z 0~017; IIIe: z = 0,051; IIIf: z = 0,071; 

IIIh: z = 0,084; IIIm: z = 0,202. 
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Van Systemen I is alleen reaktie Ib onderzocht. Het verloop 

van de warmteontwikkelingssnelheid van deze reaktie is vrijwel 

gelijk aan dat van de overeenkomende reaktie waarbij gips aan

wezig is inplaats van halfhydraat. 

1lf 

li'i 

J 
I 

!llf 

50 
tJjd (uren}-

Fig. 4.2 De warmteontwikketingssnetheid ate funktie van de 

tijd voor syatemen IV: (3.25 g c 3A + o.?5 g c 3s +z g 

caso 4 ·112 H2o+ 4.oo mt H20) en systemen V (3.50 g 

c 3A + 0.50 g + z g CaS0 4'1/2 H20 + 4.00 mt H20) 

IVf: z = o.O?l; IVj: z = 0.110; Vb: z = o.Ol?; 

Vf: z = 0,071; Vi: z = 0~101~ 
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Bij systemen III en V zijn de voornaamste verschillen in de 

hydratatiecurven ten opzichte van de reakties, waarbij niet 

halfhydraat maar gips is toegevoegd (fig. 3.4, 3.5 en 3. 1.1, 

hoofdstuk 3): 

a) bij reaktie IIIe is piek V minder uitgesproken, 

b) de hydratatiecurve van reaktie IIIh vertoont veel gelijke

nis met die van reaktie IIIib waarbij gips is toegevoegd,en 

meer caso4 aanwezig is, 

c) bij reaktie IIIi is het exotherme effekt na piek II{dat bij 

reaktie IIIh na 42 uur optreedt) afwezig. 

Bij systemen IV kan slechts worden opgemerkt dat piek V bij 

reaktie IVj minder uitgesproken is {en iets eerder verschijnt) 

dan in aanwezigheid van gips. 

Van systemen V wijkt alleen de hydratatiecurve van reaktie 

Vb af van die waarbij gips aanwezig is. Uit het verloop van de 

hydratatiecurve van deze reaktie konkluderen we dat de vertra

ging van de c 3A hydratatie veel geringer is dan in aanwezigheid 

van gips. 

De waargenomen verschillen in de hydratatiecurven bij syste

men I, III, IV en V ten opzichte van de reakties waarbij gips 

aanwezig is,kunnen worden verklaard doordat halfhydraat direkt 

na het begin van de hydratatie een oververzadigde Caso4-oplos

sing vormt. Tengevolge van de hoge caso 4-concentratie in het 

beginstadium zal met name kiemvorming van een sulfaatarme V.O. 

en c 3AH 6 sterk worden tegengegaan. Het exotherme effekt direkt 

na piek II bij reaktie IIIi ontbreekt nu omdat c 3AH 6 pas in 

sterkere mate gevormd wordt in een stadium waarbij reeds een 

grote hoeveelheid calciumsilikaathydraten gevormd is, waardoor 

diffusie van CH belemmerd wordt. De reaktie c 3AH 6 + CH + 6H--

c4AH13 treedt nu minder op de voorgrond. Het verschijnsel dat 

piek V (bij reakties IIIe en IVj) minder uitgesproken is kan 

worden toegeschreven aan een verminderde oplosbaarheid van CH 

tengevolge van de grote oververzadiging van de oplossing ten 

opzichte van Caso4 (1); een geringere CH-concentratie in de 

waterfase heeft tot gevolg dat kiemvorming en het aangroeien 

van kristallen van een sulfaatarme V.O. bemoeilijkt wordt.Het 

verloop van de warmteontwikkelingssnelheid van reaktie Vb {en 

met name de geringere vertraging van de c 3A hydratatie dan in 

aanwezigheid van gips) kunnen we verklaren doordat de hoge 

Caso4-concentratie in het beginstadium de precipitatie van een 



amorf AH 3 tegengaat. Uit het verloop van de hydratatiecurven 

moet men konkluderen dat de c 3s hydratatie in aanwezigheid van 

c 3A door halfhydraat (evenals door gips) niet noemenswaardig 

wordt beinvloed. 

Tabel 4.1 Resultaten van de rontgenanalyses voor systemen I 

(2,00 g c3A + 2,00 g S + z g Caso 4 •1/2 H20 + 

Systemen I 

b(z=O,OI7) 

Systemen IV 

j(z•O,IIO) 

Systemen V 

b(z=O,OI7) 

f(z•0,071) 

i(z=O,IOI) 

160 

4,00 ml H20), systemen III (3,00 g C3A + I ,00 g c3s 

+ z g Caso 4 • 
112 H2o+ 4,00 ml H20), systemen IV 

( 3 , 2 5 g C 3 A + 0 , 7 5 g C 3 S + z g CaS 0 41 12 H 
2
o• + 4 , 0 0 m 1 

H20) en systemen V (3,50 g c3A + 0,50 g c3s + z g 

Caso 4 ·1/2 H20 + 4,00 ml H20). 

Tijdsduur c3A c3s Ms v.o. C4AHI3 C3AH 6 CH 

336 uur mz-m zs 

504 uur z ms-s s 

264 uur zz zs ms 

264 uur vz s zs vz 

504 uur vz 5 s vz 
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HOOFDSTUK 5 

ALGEMENE CONCLUSIES 

Zowel de waargenomen sterke vertraging van de c 3A hydrata

tie bij een aantal reakties in het systeem c 3A+c 3s+caso
4

·2H
2

o 

+ H2o bij 25°C als het hydratatiegedrag van dergelijke meng

sels bij 15°C, 35°C en 50°C kunnen we goed verklaren op grond 

van onze basishypothese die inhoudt,dat tijdens deze reakties 

amorf AH3 ontstaat. Deze stof precipiteert in hoofdzaak op het 

tijdstip dat gemarkeerd wordt door piek V (bij van 25°C afwij

kende temperaturen zichtbaar als "schouder" in de hydratatie

curve). De basishypothese wordt gesteund door de volgende 

waarnemingen. 

A. PASTAPROEVEN BIJ 15°C 

Bij reakties van systemen III in aanwezigheid van weinig 

gips is piek V aanwezig en wordt een sterkere vertraging van 

de c 3A hydratatie gekonstateerd dan bij hogere gipsgehalten,in 

overeenstemming met het reaktieverloop bij systemen III en V 

bij 25°C (zie verklaring onder B.l). Bovendien wijzen de hy

dratatiecurven bij systemen V in aanwezigheid van weinig gips 

(0,02-0,04 g) op een geringere vertraging van de c 3A hydrata

tie dan bij 25°c. Dit kunnen we verklaren doordat de kiemvor

ming en groei van een sulfaatarme v.o. bij 15°C minder gemak

kelijk plaatsvindt dan bij 25°C waardoor precipitatie van 

amorf AH 3 niet optreedt. 

B.l PASTAPROEVEN BIJ 25°C 

a) De waargenomen sterke vertraging van de c 3A hydratatie bij 

systemen III treedt op nadat piek V is verschenen. 

b) Bij systemen V is de vertraging van de c 3A hydratatie in 

aanwezigheid van geringe hoeveelheden gips (0,02-0,04 g) 

groter dan bij iets hogere gipsgehalten (0,06-0,09 g). In 

aanwezigheid van weinig gips treedt bij deze systemen 

blijkbaar een ander reaktiemechanisme op dan wanneer veel 

gips is toegevoegd. Dit is een steun voor de basishypothe-
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se omdat zowel extra gips als grotere hoeveelheden c
3
s 

volgens deze hypothese tot gevolg hebben dat kiemvorming 

en groei van een sulfaatarme V.O. dan pas plaatsvindt in 

een stadium van de reaktie waarbij voldoende CH in de wa

terfase aanwezig is (afkomstig van de c 3s hydratatie) om 

te voorkomen dat precipitatie van amorf AH
3 

optreedt ten-
2+ -gevolge van een lokaal Ca - en OH -ionengebrek. 

c) Bij systemen III is met het verdwijnen van piek v met toe

nemende hoeveelheden gips eveneens een verandering van bet 

reaktiemechanisme waar te nemen (zie verklaring onder b)). 

d) Wanneer CH aan de pasta wordt toegevoegd verschuift het 

tijdstip waarop de opleving van de c3A hydratatie begint, 

naar kortere hydratatietijden; dit is niet te verklaren op 

basis van een afscherming van c3A door c 4AH13 of V.O.,maar 

wel op grond van een afscherming door amorf AH3 . 

e) Bij een konstante c3A/gips-verhouding en varierend c3s ge

halte van de pasta, wordt, zolang piek V aanwezig is en 

voor piek II verschijnt, een sterke vertraging van de c3A 

hydratatie waargenomen. Zowel bij een afnemend c3s gehalte 

als bij toevoegen van meer water aan de pasta verschuift 

piek V naar latere hydratatietijden en bet komplex van pie

ken na de vertraging van de c3A hydratatie (tot max. 90 a 
100 uur) naar kortere hydratatietijden. Dit is een bevesti

ging van de basishypothese omdat, indien piek V later ver

schijnt en geheel of gedeeltelijk samenvalt met piek II,de 

kans op het ontstaan van amorf AH3 afneemt. De c3s hydra

tatie heeft dan namelijk voldoende CH kunnen leveren om een 
2+ - . lokaal Ca - en OH -ionengebrek te voorkomen. Het hydrata-

tiegedrag van zowel pastais waarbij respektievelijk amorf 

AH3 en aerosil is toegevoegd als dat van pasta's waarbij de 

water/vaste stof-verhouding is gevarieerd, zijn eveneens in 

overeenstemming met de basishypothese. 

B.2 SUSPENSIEPROEVEN BIJ 25°C 

Bij metingen uitgevoerd met de vrij grove preparaten c3A g 
en c3s £ geeft het elektrisch geleidingsvermogen bij systemen 

met een c3s;c3A-gewichtsverhouding 1/1 een ingewikkelder ver

loop te zien dan op basis van de resultaten van de rontgenana

lyses kan worden verklaard. Dit schrijven we ook toe aan lo-
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kale precipitatie van een amorf produkt, en wel AH
3 

(mogelijk 

met ingebouwde ca 2+- en silikaationen) nadat ettringietvorming 

heeft plaatsgevonden. 

C. PASTAPROEVEN BIJ J5°C 

Het feit dat de omzetting c 4AH 13 e.d. + c 3AH 6 + CH + H + 
sulfaat bij systemen III in twee stappen verloopt,wijst op een 

vertragingsmechanisn•e via een rontgenanalytisch niet aantoon

bare stof, en daarmee op amorf • Dit kunnen we niet verkla

ren op grond van bijvoorbeeld een grote oververzadiging van de 

waterfase ten opzichte van CH, aangezien enerzijds de verzadi

gingsconcentratie van CH bij 35°C kleiner is dan bij 25°C; an

derzijds treedt dit effekt ook op bij reaktie IIIe,waar de ge

noemde omzetting voor piek II plaatsvindt. 

Van de in de literatuur voorgestelde andere verklaringen 

voor de vertraging van de c 3A hydratatie onder invloed van 

gips verdient met name de veronderstelling van Feldman en 

Ramachandran (1) onze aandacht. Volgens deze onderzoekers zijn 

niet hydraten, doch vanuit de omringende oplossing geadsorbeer

de sulfaationen verantwoordelijk voor deze vertraging.Op grond 

van deze veronderstelling zouden we de waargenomen verschijn

selen tijdens piek V als volgt moeten interpreteren: in de 

, voorafgaande aan piek V worden voornamelijk Ms en een 

v.o. gevormd. Als de sulfaationen verbruikt zijn 

reageert het c 3A sneller (stijgende tak van piek V); onder in

vloed van de hierbij vrijkomende ca2+- en aluminaationen gaat 

een deel van het Ms of de sulfaatrijke V.O. in oplossing, zo

dat het sulfaatgehalte in de waterfase weer stijgt; dit gaat 

gepaard met enerzijds precipitatie van een sulfaatarme v.o., 
anderzijds met een hernieuwde adsorptie van sulfaationen op 

het c 3A oppervlak waarbij volgens Feldman en Ramachandran 

juist deze laatste verantwoordelijk zou zijn voor de dalende 

tak van piek v. Deze verklaring is echter niet steekhoudend, 

omdat dan de vertraging van de c 3A hydratatie na piek V hoog

stens even Sterk zou kunnen zijn als voor piek V: immers,de 

sulfaationenconcentratie in een oplossing waaruit een sulfaat-

arme V.O. is lagerdan die in een oplossing waarin 

een sulfaatrijke V.O. kan ontstaan. Na piek V wordt echter 

een veel sterkere vertraging van de c 3A hydratatie waargeno-



men dan voor deze piek. Een tweede punt waarin de hypothese 

van Feldman en Ramachandran bij het verklaren van onze expe

rimentele resultaten tekort schiet, is het feit dat in sommi

ge gevallen weinig gips een grotere vertraging van de c 3A hy

dratatie veroorzaakt dan grotere hoeveelheden gips (zie de 

resultaten bij 25°C van systemen III en V en bij 15°C van sy

stemen III) • In deze gevallen geeft zowel een hoger c 3s ge

halte als ook een hoger gipsgehalte aanleiding tot een minder 

sterke vertraging van de c3A hydratatie; dit kan op ongedwon

gen wijze verklaard worden doo·r onze basishypothese,maar is 

niet te begrijpen indien men vasthoudt aan het idee van gead

sorbeerde sulfaationen als vertragend middel. 

Samenvattend kan gezegd worden dat onze basishypothese in 

staat is de waargenomen verschijnselen bij reakties in het 

systeem c3A + c 3s + caso4 ·2H2o +H2o te verklaren. 

LITERATUUR 

1. R.F. Feldman, V.S.'Ramachandran, Mag. Concrete Res. 18,' 185 

(1966). 

165 



APPENDIX A 

UITGANGSSTOFFEN 

A.l METRODEN TER KARAXTERISERING VAN DE UITGANGSSTOFFEN 

A.l.l MICROSCOPISCR ONDERZOEX 

De c3s- en c2s fasen kunnen onder de microscoop onder

scheiden worden door gebruik te maken van hun verschil in bre

kingsindex (1). Het is op die manier ook mogelijk de hoeveel

heden van deze stoffen te bepalen. 

A.1.2 CREMISCRE BEPALING VAN RET VRIJE CALCIUMOXIDE GERALTE 

Het percentage vrij CaO in de uitgangsstoffen werd be

paald volgens de gewijzigde methode van Franke, beschreven door 

Pressler e.a. (2). Een oplosmiddel bestaande uit acetylazijn

ester en isobutylalcohol, wordt bij het kookpunt met het mon

ster verhit met gebruik van een terugvloeikoeler. Het CaO gaat, 

vermoedelijk als een calciumkomplex met de ester,in oplossing. 

Vervolgens wordt een titratie uitgevoerd met een standaard 0,2n 

perchloorzuuroplossing en thymolblauw als indicator. 

A.l.3 BEPALING VAN DE DEELTJESGROOTTE VOLGENS DE LUCRTPERMEA

BILITEITSMETRODE {3) 

Het cement of de cementkomponent wordt samengedrukt tot 

een bekend volume en porositeit in een cylindrisch vat en een 

stroom droge lucht wordt erdoor geleid. De weerstand die de 

luchtstroom van het cementbed ondervindt is afhankelijk van het 

specifiek oppervlak van de poeder. Het specifiek oppervlak 

wordt bepaald via het drukverval over het bed bij een bepaalde 

snelheid van de luchtstroom, gemeten met behulp van een manome

ter. 
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A.2 BEREIDING VAN DE UITGANGSSTOFFEN 

A.2.1 TRICALCIUMSILIKAAT 

c 3s werd bereid volgens de methode toegepast door de 

Jong (4). Rontgendiffraktieopnamen van de bereide c 3s prepara

ten ~ en ~ werden vergeleken met de gegevens vermeld door 

Taylor (5). Het gehalte aan CaO, bepaald volgens de me-

thode van Pressler e.a. (2J,bedroeg voor c3s preparaat ~ 0,9 

gewichtsprocent en voor c 3s preparaat ~ minder dan 0,1 ge

wichtsprocent. 

Het specifiek oppervlak, bepaald met behulp van de lucht

permeabiliteitsmethode (3}, was voor c 3s preparaat ~ 2600 cm2/ 

g en voor c 3s preparaat e 1960 cm2/g. 

A.2.2 TRICALCIUMALUMINAAT 

C 3A werd eveneens bereid volgens de methode toegepas·t 

door de Jong (4). Rontgendiffraktieopnamen van de bereide pre

paraten kwamen overeen met gegevens vermeld door Taylor (5). 

Het gehalte aan CaO, bepaald volgens de methode van 

Pressler e.a. (2), bedroeg voor c 3A preparaat ~ 1,5 gewichts

procent en voor c3A preparaat ~ minder dan 0,8 gewichtsprocent. 

Het specifieke oppervlak,bepaald met behulp van de luchtper

meabiliteitsmethode (3), was voor c3A preparaat ~ 2850 cm2/g 

en voor c3A preparaat g 1000 cm2;g. Aan de juistheid van de 

waarde van het vrije CaO gehalte van c 3A preparaat ~ (1,5 gew. 

%) wordt getwijfeld, aangezien in de rontgenopname geen vrij 

CaO aantoonbaar was, terwijl dit in de rontgenopname van c 3A 

preparaat g wel het geval was. Vermoedelijk wordt tengevolge 

van het grote specifieke oppervlak van c3A preparaat 2,met de 

methode van Pressler e.a.,behalve het vrije cao ook enig CaO 

afkomstig van c3A zelf medebepaald. 

A.2.3 CALCIUMSULFAATDIHYDRAAT 

Caso 4 ·2H 2o (gips) p.a. van het fabrikaat Merck werd ge

bruikt. Een DTA opname is afgebeeld in fig. A.l. Deze vertoont 

slechts €€n warmtepiek (inplaats van twee). Dit wordt door 
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Lehmann e.a. (6) en Kuntze (?) daaraan toegeschreven dat gips 

bij een snelle afvoer van de ontstane waterdamp bij DTA niet 

eerst Caso 4 •1/2 H2o vormt, maar direkt een produkt met een zeer 

gering kristal.watergehalte;(anhydriet III). Deze direkteomzetting 

van dihydraat in anhydriet III wordt bovendien bevorderd door 

een grote opwarmsnelheid en een grote fijnheid van het dihy

draat. 

A.2.4 CALCIUMSULFAATHALFHYDRAAT 

caso4 •1/2 H2o (halfhydraat) werd bereid in een auto-

claaf volgens de methode van Combe en Smith (8). werd 

uitgegaan van een fraktie kleiner dan 63~ van caso4 • p.a. 

van het fabrikaat Merck. Het kristalwatergehalte, bepaald door 

verhitting tot konstant gewicht bij l000°C,bedroeg 5,9% (theo

retische waarde 6,2%). Een rontgendiffraktieopname van dit 

preparaat kwam overeen met de gegevens uit de literatuur (5,9). 

A.2.5 AMORF ALUMINIUMHYDROXIDE 

Amorf Al(OH) 3 werd bereid volgens de methode van Wislis

cenus (10,11). Een rontgendiffraktieopname toonde aan dat het 

bereide produkt amorf was. Een DTA opname is afgebeeld in fig. 

A.l. 

A. 2. 6 AMORF SILICA 

Amorf silica, Sio2 ·xH2o (aerosil, Degussa) werd gebruikt 

met een gloeiverlies van 3,5% (4). 

A.2.? TRICALCIUMALUMINAATHEXAHYDRAAT 

Tricalciumaluminaathexahydraat (C 3AH6 ) werd bereid uit 

c 3A volgens de methode van Kuzel (12). 
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TfoC)---

A.2.8 CALCIUMOXIDE 

Fig. A.l D.T.A. resuZtaten van de 

bereide produkten: 

A. ettringiet 

8. monosulfaat + zeer weinig 

ettringiet 

c. C4AH13 

D. C3AH6 
E. Caso 4 ·2n2o ("Marak") 

F. C 2ASH B 

G. amorf AH3 

CaO werd bereid door calciumcarbonaat p.a. van het fa

brikaat Merck ongeveer twee uren te verhitten bij 1000 a l050°C. 

Uit een bepaling van het gloeiverlies bleek het caco3 volledig 

ontleed te zijn in co 2 en CaO. 

A.2.9 CALCIUMHYDROXIDE 

Calciumhydroxide van het fabrikaat Merck werd gebruikt. 
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A.2.10 GEHLENIETHYDRAAT 

c2ASH8 (gehleniethydraat) werd bereid volgens de metho

de van Dorr (13). Een rontgendiffraktieopname van het produkt 

kwam overeen met de gegevens van Taylor (5). 

A.2.11 WATER 

Alleen tweemaal gedestilleerd water werd gebruikt. Dit 

water werd bovendien uitgekookt en afgekoeld kort voor het ge

bruik om verontreiniging van de pasta's of suspensies door co2 
zoveel mogelijk te beperken. 

A.2.12 STIKSTOF 

De in de suspensieproeven gebruikte stikstof werd ge

zuiverd door het achtereenvolgens door een wasfles gevuld met 

carbosorb (13-20 mesh), een wasfles gevuld met een NaOH oolos

sing en een wasfles gevuld met water te leiden. 

LITERATUUR 

1. F.M. Lea, C.H. Desch, "The Chemistry of Cement and Con

crete", herziene druk 90 (1956) (Edward Arnold Ltd. London) 

2. E.E.Pressler, s. Brunauer, D.L. Kantro, Analyt. Chern. 28 

896 (1956). 

3. F.M. Lea, C.H. Desch, ref. 1, p. 327. 

4. J.G.M. de Jong, dissertatie, T.H. Eindhoven (1968). 

5. H.F.W. Taylor, "The Chemistry of Cements", vol. 2 (1964) 

{London en New York: Academic Press). 

6. R.A. Kuntze, Nature 193, 772 (1962). 

7. H. Lehmann, H. Mathiak, P. Kurpiers, Tonind. Ztg. no. 9, 

93 (1969). 

8. E.C. Combe, D.C. Smith, J. Appl. Chern. ~, 307 (1968). 

9. R.J. Morris Jr., U.S. Gypsum Co, Desplaines, Illinois, 

ASTM kaart 14-453. 

10. B.C. Lippens, dissertatie, T.H. Delft (1961). 

11. H. Wisliscenus, Kolloid. z. ~~ 11 (1908). 

12. H. Kuzel, N.Jb. fur Mineralogie l• 193 (1965). 

13. F.H. Dorr, dissertatie, Universiteit Mainz {1956). 

170 



APPENDIX B 

EXPERIMENTELE PROCEDURES EN ANALYSE METHODEN 

B.1 PASTAPROEVEN 

B.1.1 BEREIDING VAN DE PASTA'S 

De water/(C 3A + c 3s)-gewichtsverhouding in de pasta's 

was, tenzij anders vermeld 1/1 (4,00 g (C 3A + c 3s) in 4,00 ml 

water). De bereidingswijze van de pasta's voor de proeven bij 

25°C was dezelfde als die toegepast door de Jong (1). Bij de 

bereiding van de pasta's voor de experimenten bij van 25°c af

wijkende temperaturen werden de droge mengsels overgebracht in 

de isotherme calorimeter en het geheel in een thermostaatbad 

ondergedompeld dat op de juiste temperatuur was afgesteld. Ook 

het toe te voegen water werd tevoren op de gewenste tempera

tuur gebracht. Wanneer de calorimeter met toebehoren de inge

stelde temperatuur van het thermostaatbad had aangenomen werd 

deze in een juk geplaatst zodanig dat alleen de bodem van de 

calorimeter zich in het water bevond. Nadat de deksel van de 

calorimeter verwijderd was werd het water toegevoegd en werden 

de pasta's in de' calorimeterbakjes (terwijl deze zich in de 

calorimeter bevonden) gemengd met behulp van een porceleinen 

spate! en stamper. 

B.1.2 BEREIDING VAN DE MONSTERS VOOR DE RONTGENANALYSE, DTA, 

IE-ANALYSE EN CHEMISCHE BEPALING VAN HET VRIJE CH GE

HALTE 

De methode die is aangewend voor de bereiding van de 

monsters voor de verschillende soorten analyses, is vrijwel de

zelfde als die toegepast door de Joog (1). De vaste fasen wer

den eveneens met absolute ethanol behandeld (zowel om de hydra

tatie te stoppen als ter bescherming tegen co2 (2)) maar nu 

gedroogd onder vacuum in een vacuumexsiccator hoven KOH/.3ilica

gel. 
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B.1.3 DE ISOTHERME CALORIMETER 

Voor de beschrijving van de isotherme calorimeter 

wordt verwezen naar de Jong (1). De methode bestaat daaruit, 

dat gemeten wordt hoeveel warmte per seconde aan de hydrate

rende pasta moet worden onttrokken om de temperatuur van de 

pasta konstant te houden (3,4). 

B.2 SUSPENSIEPROEVEN 

B.2.1 BEREIDING VAN DE SUSPENSIES 

De bereiding van de suspensies geschiedde volgens de 

methode toegepast door de Jong (1). In de experimenten waar

bij gips aanwezig was, werd eerst de hoeveelheid afgewogen 

gips aan het water (60 ml) toegevoegd. Wanneer het gips vol

ledig was opgelost werd het (C 3A + c 3s)-mengsel door een 

kleine opening in de stop die het bekerglas (waarin de meting 

plaatsvond ) afsloot, toegevoegd. Deze opening werd onmiddel

lijk hierna weer afgesloten. 

B. 2. 2 BEPALDlG VAl'l HET ELEKTRISCII GELEIDINGSVERMOGEN 

Het specifiek geleidingsvermogen van de suspensie 

wordt gegeven door: 
1 -1 -1 specifiek geleidingsvermogen c.R ohm em, waarbij: 

~ = gemeten waarde van de weersta~d van de suspensie, 

C ijkkonstante van de geleidbaarheidscel. De ijkkonstante 

werd bepaald en rege1matig gekontroleerd in een 0,02 n oplos

sing van KCl, waarvan de specifieke weerstand nauwkeurig be

kend is. 

Evenals in de experimenten van de Jong (1) werd ook nu het 

elektrisch geleidingsvermogen in de suspensies tijdens de hy

dratatie gevolgd met een zelfregistrerende conductometer 

(Philips PR 9501) in combinatie met een (dompel) geleidbaar

heidscel (Philips PR 9510) en een recorder (Philips PR 4069 

M/00). 
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B.2.3 CHEMISCHE ANALYSE VAN DE WATERFASE 

B.2.3.1 BEREIDING VAN DE VLOEIBARE- EN VASTE FASEN 

De suspensie werd door afzuigen via een hevel door 

een Schott 1 G4 of 1 D4 gesinterde glasfilter rechtstre~ks uit 

het meetvat gefiltreerd. Ook tijdens de filtratie werd gezui

verde stikstof over de suspensie geleid, waarbij de suspensie 

tegen kontakt met lucht was beschermd door een met carbosorb 

gevulde afvoerbuis. De filtertijd varieerde van 1 minuut tot 

ongeveer 1112 uur (wanneer veel hexagonale hydraten aanwezig 

waren). Van het filtraat werden monsters gepipetteerd voor 

chemische analyses, die zo snel mogelijk hierna werden uitge

voerd; de vaste fasen werden met absolute ethanol gewassen en 

hetzij bij een temperatuur van maximaal 40°C gedroogd onder 

vacuum in een vacuumdroogstoof (gemiddeld 1/2 - 1 uur) of bij 

kamertemperatuur onder vacuum in een vacuumexsiccator hoven 

KOH/silicagel. 

8.2.3.2 BEPALING VAN DE CALCIUM-, ALUMINAAT- EN SILIKAATIONEN

CONCENTRATLE 

De calciumionenconcentratie werd bepaald door titra

tie met EDTA volgens de methode beschreven d~or de Jong (1). 

Aluminiumionen werden eveneens gravimetrisch bepaald met 8-hy

droxychinoline (D). De silikaationenconcentratie werd eveneens 

spectrofotometrisch bepaald volgens de methode van Mullin en 

Riley (6), zeals die gewijzigd is door van Lier (?), 

B.3 RONTGENANALYSES 

B.3.1 KWALITATIEVE RONTGENANALYSE 

Kwalitatieve rontgenanalyse werd uitgevoerd met een 

Philips diffraktometer (PW 1009) waarbij Cu Ka straling werd 

gebruikt met een Ni filter. Als detector werd een Geiger-Muller 

teller toegepast. De rontgenopnamen werden gemaakt van monsters 

van de vaste fasen die behandeld zijn zeals vermeld onder 

B. 1. 2 en door de Jong (1) • 
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c 4AH 13 wordt gekenmerkt door een reflektie met een d-waar

de van 7,9 R. Naast c 4AH13 kunnen ook carbonaathydraten op

treden die reflekties vertonen overeenkomende met d-waarden in 

het trajekt 7,6- 8,2 R. In dit proefschrift worden deze al

len samengevat onder de naam c 4AH 13 . Ms wordt gekenmerkt door 

een duidelijke piek in het trajekt d = 8,66- 8,93 R. 
Een vaste oplossing van c 4AH 13 met Ms geeft een rontgenpa

troon tussen de pieken van Ms en c 4AH13 • In fig. 3.13, bZz.60 

is een dergelijk rontgenpatroon geschetst. 

B. 3. 2 KWANTITATIEVE RONTGENANALYSE 

Kwantitatieve rontgenanalyse werd uitgevoerd met een 

Philips diffraktometer (PW 1010} met proportionele teller;ook 

bij deze rontgenanalyse werd cu Ka straling gebruikt met een 

Ni filter. De kwantitatieve rontgenanalyse werd toegepast val

gens de interne standaardmethode (8,9) om het verloop van de 

hoeveelheden c 3AH 6 en CH te volgen tussen twee stadia bij re

akties van systemen met een c 3s;c3A-gewichtsverhouding 1/3 

(systemen III} en hoeveelheden gips varierend van 0,10 - 0,36g 

(bij 25°C). Als interne standaard werd gehleniethydraat,c2AsH 8 
gebruikt. Reflekties overeenkomende met d-waarden van 5,13 R 
van c 3AH 6 , 4,90 R van CH, en 6,28 R van c 2AsH

8 
werden gebruikt 

voor de kwantitatieve analyse van c 3AH 6 en CH. De verhouding 

van de piekoppervlakken van c 3AH6 en c 2AsH8 begrepen tussen 

resp. 16,75 - 17,62°(28} en 13,50 - 14,50°(28) werd daartoe 

bepaald met behulp van een planimeter1 evenzo werd de verhou

ding van de piekoppervlakken van CH en c 2AsH8 bepaald tussen 

17,625- 18,50°(28} voor CH, en 13,50- 14,50°(28) voor c 2AsH8 . 

Aan de (gedroogde} rontgenmonsters werd exakt 20,00% c 2ASH8 
toegevoegd met betrekking tot het gedroogde gewicht, in over

eenstemming met de procedure beschreven door de Jong (1). De 

menging vond plaats in een mortier en door schudden in een 

weegflesje. Elk experiment werd in duplo uitgevoerd. 

B.4 KWALITATIEVE INFRAROODANALYSE 

Voor het meten van absorptiespectra werd de KBr tech

niek toegepast zoals beschreven in (1). 

174 



B.5 DIFFERENTIELE THERMISCHE ANALYSE (DTA) 

De DTA opnamen werden gemaakt met hetzelfde apparaat en 

onder dezelfde experimentele omstandigheden als die beschre

ven door de Jong (1) (o.a. opwarmsnelheid ± 10°C/min). De re

sultaten van verschillende onderzoekers zijn moeilijk onder

ling te vergelijken. De temperaturen waarbij de pieken ver

schijnen en de vorm van de pieken zijn sterk afhankelijk van 

faktoren als opwarmsnelheid, hoeveelheid en deeltjesgrootte 

van het monster, en het apparaat. 

B.6 CHEMISCHE BEPALING VAN HET VRIJE CALCIUMHYDROXIDE GEHALTE 

Deze bepaling,volgens de gewijzigde methode van Franke, 

beschreven door Pressler e.a. (10) en ook vermeld door de Jong 

( 1 J, de zogenaamde "time variation method", is toegepast op ge

hydrateerde pasta's van systemen met een c3s;c3A-gewichtsver

houding 1/3 en hoeveelheden gips varierend van 0,10 - 0,36 g. 

Er blijken echter in aanwezigheid van calciumaluminaathvdraten 

komplikaties op te treden. Op basis van de verkregen resulta

ten, gegevens uit de literatuur (11) en resultaten van de 

rontgenanalyses verwachten we dat c 4AH 13 (in tegenstelling tot 

c 3AH 6 en monosulfaat) tijdens de extraktie volgens bovenstaan

de methode ontleedt, waarbij CH vrijkomt. 
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APPENDIX C 

NOMENCLATUUR IN DE CEMENTCHEMIE 

De in dit proefschrift vermelde verbindingen zijn afgekort 

met behulp van de volgende in de cementchemie gebruikelijke 

symbolen: 

c = cao; A 

C3A 

c3s 
s-c2s 

C4AH19 
c4AH13 
c 4AF 

* 

C2AHS 

c 3A•3Caso4 ·30-32 H2o 

c 3A' 1/2Caco3 • 1/2Ca(OH) 2 · 

12H20 

c 3A· 1/4Caco3 • 3/4Ca(OH) 2 • 

11-12H2o 

c 3AH 6 
C2AsH8 
AH3 

CH 

C-A-(S)-H 

C-S-H (I) 

3Ca0'Al2o 3 
3CaO'Si02 
S-2CaO'Si02 
4CaO'Al2o 3 ·19H 2o 

4CaO'Al 2o 3 ·13H20 

4CaO·Al 2o 3 ·Fe2o 3 
2CaO•Al 2o 3 ·8H 20 

3CaO'Al 2o 3 ·3caso4 ·30-32 H2o, 

ettringiet, in tabellen afgekort 

Ettr. 

3CaO'Al2o 3 ·caso4 ·12H2o, monosul

faat, afgekort Ms 

3CaO'Al2o 3 ·caco3 ·10-12H20, mono

carbonaat 

3Cao.Al 2o 3 • 1/2Caco3 •1;2Ca(OH) 2 · 

12H2o, semicarbonaat 

3CaO'Al 2o 3 • 1 t4CaCo3 •
3

/4Ca(OH) 2 
ll-12H20, kwartcarbonaat 

3CaO'Al2o 3 ·GH2o 

2CaO'Al 2o 3 ·Si02 ·BH 20 

Al (OH) 3 
Ca(OH) 2 
calciumaluminaathydraat,dat ver

moedelijk silikaationen bevat(l) 

calciumsilikaathydraat met een 

molaire Ca0/Sio2-verhouding tus

sen 0,8 en 1,5 (2) 
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C-S-H (II) 

v.o. 

calciumsilikaathydraat met een 

molaire CaO/Si0 2-verhouding gro

ter dan 1,5 (2) 

vaste oplossing tussen c 4AH 13 en 

Ms 

C 4AH13 + Ms + V.O. 

In de tabellen Z1Jn de intensiteiten van de rontgenreflekties 

in het rontgendiagrarn als volgt weergegeven: 

zz = zeer zwak; vz = vrij zwak; z = zwak; mz = matig zwak; 

m = matig; ms = matig sterk; s = sterk; zs = zeer sterk,etc . 

• Onder de naarn c 4AH13 wordt in dit proefschrift ook verstaan 

eventueel voorkomende calciumalurninaatcarbonaathydraten,bijv. 

c3A·CaC03 ·10-12 H20. 
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SAMENVATTING 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek van de geza

menlijke hydratatie van tricalciumaluminaat (C3A) en trical

ciumsilikaat (c3s) in aanwezigheid van gips (caso4 ·2H20) is 

voornamelijk op twee manieren verricht: 

(a) in pasta's via de warmteontwikkelingssnelheid als funktie 

van de tijd; deze proeven zijn uitgevoerd in de isotherme 

calorimeter, 

(b) in suspensies via het elektrisch geleidingsvermogen als 

funktie van de tijd. 

Om aanvullende informatie te verkrijgen van de resultaten uit 

(a) en (b) zijn verschillende analysemethoden gebruikt, zoals 

chemische analyse (in suspensies), rontgendiffraktie (zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve), IR-analyse en differentiele 

thermische analyse (DTA). 

De resultaten van een onderzoek van reakties in het systeem 

c 3A + c 3s + H20 zijn beschreven in hoofdstuk 2. Bij 25°C zijn 

deze reakties onderzocht zowel door pastaproeven als door sus

pensieproeven. Bij van 25°C afwijkende temperaturen zijn al

leen pastaproeven uitgevoerd. De resultaten van de experimen

ten uitgevoerd bij 25°C zijn globaal in overeenstemming met 

die van de Jong en vormen in feite een bevestiging ervan. De 

geringe afwijkingen t.o.v. de resultaten van de Jong kunnen 

worden verklaard door het grotere specifieke oppervlak van de 

gebruikte preparaten c 3A en C S (bij pastaproeven) en door de 
3 . 

grotere water/C3A-verhouding (in suspensies) dan die gebruikt 

door de Jong. Uit de pastaproeven bij van 25~afwijkende tem

peraturen (15°C, 35°C en S0°C) blijkt dat de c 3A hydratatie 

duidelijk versneld wordt met stijgende temperatuur; dit is 

eveneens het geval voor de c 3s hydratatie wanneer veel c 3A aan

wezig is (c3s;c3A-gewichtsverhouding 1/7). Wanneer de pasta 

minder c 3A bevat wordt een geringere versnelling (of zelfs een 

vertraging) van de c 3s hydratatie waargenomen met stij~ende 

temperatuur. Dit schrijven we daaraan toe dat de versnellende 

inv!oed van een ternperatuurstijging op de c 3s hydratatie gelijk 

(of kleiner) is aan de vertragende invloed van de c 3A hydrata

tie die bij hogere ternperatuur meer ca2+-, OH-- en alurninaat

ionen in oplossing brengt. Wanneer zeer weinig c 3s aanwezig is 

treedt dit verschijnsel niet op omdat de invloed van weinig 
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c 3s, dat de vorming van c 3AH 6 bevordert,met stijgende tempe

ratuur dan een grotere rol gaat spelen. 

In hoofdstuk 3 wordt de invloed van gips nagegaan op de ge-

zamenlijke hydratatie van en c 3s bij verschillende tempe-

raturen. Eerst worden de reakties in het systeem c 3A + c 3s + 

Caso4 •2H2o +H 2o bij 25°C besproken. Hydratatiereakties in 

pasta's geven in een aantal gevallen een endotherm warmte-ef

fekt te zien. Dit endotherme warmte-effekt werd bij 25°C 

slechts duidelijk waargenomen bij systemen met een c 3s;c3A

gewichtsverhouding gelegen tussen bepaalde grenzen, in aanwe

zigheid van bepaalde hoeveelheden gips en bij gebruik van pre

paraten c 3s en c 3A van een zekere fijnheid (preparaten e).Het 

verloop van de hydratatiecurven van de onderzochte reakties 

(waartoe de in een aantal gevallen waargenomen sterkere ver

traging van de c 3A hydratatie en het endotherme effekt beho

ren) kunnen we verklaren met behulp van een basishypothese.De

ze houdt in dat tijdens het optreden van piek v, die inver

band staat met de omzetting van een vaste oplossing (V.O.) met 

een hoog sulfaatgehalte in een v.o. met een geringer sulfaat-

gehalte, tengevolge van het ontstaan van een lokaal en 

OH--ionengebrek, precipitatie van een amorf Al(OH) 3 (AH) 3 
plaatsvindt nabij het c 3A oppervlak dat daarop een vertragen

de film vormt. Noch met DTA noch met IR absorptieanalyse kon 

amorf AH 3 worden aangetoond; dit is echter begrijpelijk aange

zien behalve AH 3 grate hoeveelheden kristallijne hydraten aan

wezig zijn die met beide analysemethoden pieken te zien geven 

waar ook pieken van AH 3 verwacht zouden mogen worden. De basis

hypothese wordt gesteund door de volgende waarnemingen (bij 

25°C): 

(a) de waargenomen sterke vertraging van de c3A hydratatie bij 

systemen met een c 3s;c3A-gewichtsverhouding 1/3 treedt met 

name op nadat piek v is verschenen, 

(b) bij systemen met een c 3s;c3A-gewichtsverhouding 1/7 wordt 

in aanwezigheid van weinig gips een zeer sterke vertraging 

van de c3A hydratatie waargenomen die groter is dan in 

aanwezigheid van meer gips; er treedt dan blijkbaar een 

ander reaktiemechanisme op. De sterke vertraging wordt in 

overeenstemming met de basishypothese tegengegaan door zo-

wel meer als extra gips omdat in beide gevallen het 

aangroeien van een sulfaatarme V.O. pas plaatsvindt wan-
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neer voldoende CH in de waterfase aanwezig is om precipi

tatie van een amorf AH3 te belernrneren. 

(c) bij systemen met een c3sJc3A-gewichtsverhouding 1/3 is met 

het verdwijnen van piek V naarrnate meer gips aanwezig is, 

een verandering van het reaktiemechanisme waar te nemen 

(zie verklaring onder (b)). 

(d) bij een konstante c 3A/gips-gewichtsverhouding en varierend 

c3s gehalte van de pasta treedt, zolang piek V aanwezig is 

en voor de c3s piek valt, een sterke vertraging van de c3A 

hydratatie op. Zowel bij een afnemend c3s gehalte als bij 

toevoegen van meer water aan de pasta, verschuift piek V 

naar latere hydratatietijden en het komplex van pieken na 

de vertraging van de c3A hydratatie (tot maximaal 90 a 100 

uur) naar kortere hydratatietijden. Dit is in overeenstern

ming met de basishypothese omdat, indien piek V later zou 

verschijnen en geheel of gedeeltelijk samenvalt met de c 3s 
piek, de kans op vorrning van amorf AH 3 afneemt; de c3s hy

dratatie heeft dan voldoende CH geleverd om het ontstaan 
2+ -van een lokaal Ca - en OH -ionengebrek te voorkomen. 

(e) toevoeging van CH aan de pasta heeft tot gevolg dat het 

tijdstip van opleving van de c 3A hydratatie vervroegd 

wordt; dit is niet te verklaren op basis van een afscher

rning van c3A door c4AH13 of v.o., wel op grond van een af

scherrning door arnorf AH 3 • 

Bovendien is het hydratatiegedrag van pasta's waarbij resp. 

arnorf AH 3 en aerosil is toegevoegd in overeensternrning met de 

basishypothese. De invloed op de hydratatie 'van de water/vaste 

stof-verhouding van de pasta kunnen we eveneens verklaren met 

de basishypothese. Aan de hand van de resultaten van de ront

genanalyses (zowel kwalitatieve als kwantitatieve) kunnen we 

een reaktiemechanisrne opstellen voor de hydratatie van pasta's 

met een c3sJc 3A-gewichtsverhouding 1/3. De opleving van de c3A 

hydratatie, (die na piek V zo sterk vertraagd was), in een la

ter stadium van de reaktie, kunnen we verklaren op grond van 

het ontstaan van amorf AH3 tijdens het optreden van piek V.Het 

afscherrnende AH 3 wordt in het stadium voorafgaande aan de ople

ving van de c3A hydratatie aangetast door CH, afkomstig van de 

c3s hydratatie (dan vindt narnelijk de reaktie 2AH3 + 4CH + 6H 

~ c 4AH13 plaats) • Uit een schatting van de grootte-orde van 
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zowel de waargenomen endotherme effekten als het warmte-effekt 

gepaard gaande met de omzetting c 4AH13 e.d. ~ c 3AH6 + CH + H + 

sulfaat (die volgens de resultaten van de rontgenanalyses 

plaatsvindt tijdens het endotherme effekt) blijkt dat van de 

in aanmerking komende reakties alleen deze reaktie daarvoor 

verantwoordelijk kan zijn. Voor het optreden van een duidelijk 

endotherm effekt moet aan de voorwaarden worden voldaan dat: 

(a} ten tijde van de opleving van de c 3A hydratatie nog veel 

onomgezet c 3A over is, 

(b) door de reaktie kort na de opleving van de c 3A hydratatie 

niet veel c 3A wordt omgezet. 

De suspensieproeven steunen de interpretatie van de hydra

tatiecurven bij pastaproeven met betrekking tot de volgende 

pun ten: 

(a) de aanwezigheid van gips onderdrukt de kiemvorming van 

C3AH6, 

(b) metingen ~itgevoerd met vrij grove preparaten c 3A en 

c 3s (preparaten £) vertoont het geleidingsvermogen bij sy

stemen met een c 3s;c 3A-gewichtsverhouding 1/1, een inge

wikkelder verloop dan op basis van de rontgenanalytische 

gegevens kan worden verklaard. We verwachten daarorn lokale 

precipitatie van een arnorf produkt, met name AH 3 (eventu

eel met ingebouwde ca2+- en silikaationen),nadat ettrin

gietvorming heeft plaatsgevonden. Deze waarnemingen steu

nen onze basishypothese. Proeven uitgevoerd met de fijnere 

preparaten c 3A en c 3s (preparaten ~) geven geen aanleiding 

te veronderstellen dat een arnorf AH 3 neerslaat; een snel

lere reaktie van het c 3s (tengevolge van een groter speci

fiek oppervlak), waardoor in een vroeg stadium van de re

aktie veel ca2+- en OH--ionen in oplossing kornen, kan 

daarvan de oorzaak zijn. 

(c) rnonosulfaat (Ms) wordt orngezet waarbij de hoeveelheid 

c 3AH 6 toeneernt. 

(d) de kiernvorming van c 3AH 6 wordt door grate hoeveelheden c 3s 

onderdrukt. 

Van de reakties onderzocht bij 1 

alleen reakties van systernen met een c 3s;c 3A-gewichtsverhou

ding 1/1 bij 35°C een duidelijk endotherm effekt. Uit de re-
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sultaten van de rontgenanalyses en het verloop van de warmte

ontwikkelingssnelheid konkluderen we evenals bij 25°C, dat ook 

de bij 15°C en 35°C in een aantal gevallen waargenomen vertra

ging van de c3A hydratatie verklaard kan worden door het ont

staan van amorf AH 3 • Sterke aanwijzingen hiervoor worden voor

al geleverd door de volgende feiten: 

(a) bij reakties van systemen met een c3s;c 3A-gewichtsverhou

ding 1/3 treedt in aanwezigheid van weinig gips (0,06 g) 

bij 15°C een grotere vertraging op van de c3A hydratatie 

dan bij reakties in aanwezigheid van meer gips (0,10 g) 

(konklusie mede gebaseerd op de resultaten van rontgenana

lyses) ;vergelijk hiermee de reakties van systemen met een 

c3s;c 3A-gewichtsverhouding zowel 1/3 als 1/7 bij 25°C. 

(b) reakties van systemen met een c3s;c 3A-gewichtsverhouding 

1/1 resp. 1/3 vertonen bij 35°C een omzetting van c4AH 13 
+ Ms + V.O. in c3AH 6 + CH + H + sulfaat in twee stappen; 

dit wijst op vertragende kondities (via een rontgenanaly

tisch niet aantoonbare stof) en daarmee op arnorf AH 3 .Deze 

aanwijzingen vormen een bevestiging van de basishypothese. 

Bovendien geven de hydratatiecurven van reakties van sy

stemen met een c3s;c3A-gewichtsverhouding 1/7 waarbij weinig 

gips aanwezig is (0,02-0,04 g), bij 15°C een geringere ver

traging van de c3A hydratatie te zien dan bij 25°C. Dit schrij

ven we toe aan een minder gemakkelijke kiemvorming van een 

sulfaatarrne V.O. waardoor precipitatie van arnorf AH 3 achter

wege blijft. 

Reakties van systemen met een c3s;c 3A-gewichtsverhouding 

1/3 resp. 1/7 geven bij 50°C een geringere vertraging van de 

c3A hydratatie te zien met toenemende hoeveelheden gips; bo

vendien is de vertraging in aanwezigheid van weinig gips gro

ter dan bij 35°C. Precipitatie van arnorf AH 3 lijkt in dit ge

val onwaarschijnlijk hetzij omdat de omzetting van c4AH 13 + 

Ms + V.O. in C
3

AH
6 

+ CH + H + sulfaat bij 50°C zeer snel 

plaatsvindt of omdat bij deze temperaturen zeer weinig c4AH 13 
ontstaat; er is narnelijk in een vroeg stadium van deze reak-

ties weinig c4AH13 e.d. aantoonbaar (met behulp van rontgenana

lyse) • Een mogelijke verklaring is dat in aanwezigheid van zo

wel weinig gips als weinig c3s, in het beginstadium van de re

aktie c3AH 6 uit c3A gevormd wordt volgens een direkt mechanis

me, dat een zeer hechte laag op het c3A oppervlak vormt. Tij-
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dens reakties van systemen met een kleine c 3s;c3A-gewichtsver

houding 1/3 wordt in een vergevorderd stadium zowel bij 25°C 

als bij 35°C rontgenanalytisch een toename van de hoeveelheden 

c 4AH13 + V.O. en c 3AH 6 gekonstateerd. Dit wordt toegeschreven 

aan het optreden van concentratieverschillen in pasta's van 

die samenstelling. Uit het hydratatieonderzoek bij verschil

lende temperaturen blijkt dat de vorming van c 3AH 6 belemmerd 

kan worden door: 

(a) verlaging van de temperatuur, 

(b) toevoegen van gips, 

(c) toevoegen van veel c 3s. 

Reakties in het systeem c 3A + c 3s + CaS0 4 .1/2 H20 + H20 

bij worden besproken in hoofdstuk 4. Deze reakties zijn 

alleen onderzocht in pasta's. Alleen bij systemen met een 

c 3s;c3A-gewichtsverhouding 1/7 wordt in aanwezigheid van een 

zeer geringe hoeveelheid Caso4 .1;2 H2o halfhydraat een duide

lijk afwijkend hydratatiegedrag waargenomen (aan de hand van 

de warmteontwikkelingscurve) van dat waarbij gips aanwezig is. 

In tegenstelling tot het reaktieverloop in aanwezigheid van 

gips geeft de hydratatiecurve geen aanleiding om een sterke 

vertraging van de c 3A hydratatie te verwachten; precipitatie 

van amorf AH 3 treedt nu blijkbaar niet op. Dit hydratatiege

drag (dat in overeenstemming is met de basishypothese) schrij

ven we daaraan toe dat de hogere caso 4-concentratie in het 

beginstadium (veroorzaakt door halfhydraat) , de vorming van 

AH 3 tegengaat. Uit het verloop van de hydratatiecurven blijkt 

de invloed van halfhydraat op de c 3s hydratatie in aanwezig

heid van c 3A niet duidelijk af te wijken van die van gips. 
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SUMMARY 

The investigation of reactions of mixtures of tricalcium 

aluminate (C 3A), tricalcium silicate (c 3s), calcium sulphate 

and water, described in this thesis, is carried out mainly in 

two ways: 

(a) in pastes by studying the heat evolution rate versus time; 

these experiments are carried out in the isothermal calori

meter, 

(b) in suspensions by 

versus time. 

the electrical conductivity 

Various methods of analysis are used to obtain supplementary 

information from the results of (a) and (b) , like chemical 

analysis (in suspensions), X-ray diffraction (both qualitative 

and quantitative), infrared absorption analysis and different

ial thermal analysis (DTA) • 

The results of an investigation of reactions in the system 

c 3A + c 3s + H2o are described in chapter 2. At 25°C these 

reactions are examined both by paste experiments and by sus

pension experiments. Only paste experiments have been carried 

out at temperatures different from 25°c. The results of the 

experiments performed at 25°c are roughly in accordance with 

those obtained by de Jong and in fact they form a conf~rmation 

of them. The small differences with respect to the results by 

de Jong can be explained by the larger specific surface of the 

preparations c 3A and c 3s (in paste experiments) and by the 

higher water/C 3A ratio (in suspensions) than those applied by 

de Jong. From the paste experiments at temperatures different 

from 25°C (l5°C, 35°C and 50°C), it appears that the c 3A 

hydration is accelerated with a rise of temperature; this is 

also the case for the c 3s hydration if much C3A is present 

(c 3s;c 3A ratio by weight l/7) • As the paste contains less c 3A, 

a smaller acceleration (or even a retardation) of the c 3s 

hydration is observed with a rise of temperature. We ascribed 

this to the accelerating effect of a rise of temperature on the 

c 3s hydration to be equal to (or smaller than) the retarding 

effect of the c3 A hydration which, at a higher temperature, 

will bring more ca 2+, OH- and aluminate ions into solution. If 

a very small quantity of c 3s is present, this phenomenon does 

not occur any longer, because then the influence of small 
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amounts of c 3s (which promote the formation of c 3AH 6 with a 

rise of temperature) will play a more important role. 

The influence of gypsum on the hydration of mixtures of c 3A 

and c 3s at different temperatures is considered in chapter 3. 

At first the reactions in system c 3A + c 3s + caso 4 ·2H 2o +H2o 
at 25°C are discussed. Hydration reactions in pastes show in 

a number of cases an endothermal heat effect. At 25°c this 

endothermal heat effect was only clearly observed in systems 

with a c 3s;c3A ratio lying between certain limits, in the 

presence of well-defined amounts of gypsum and making use of 

preparations c 3s and c 3A of a certain fineness (preparations 

9l. The course of the hydration curves of the reactions in

vestigated (including the stronger retardation of the hydrat

ion of c 3A in a number of cases and the endothermal effect), 

can be explained with the aid of a basic hypothesis. This 

implies, that during the occurrence of peak V, which is 

connected with the conversion of a solid solution (V.O.) with 

a high sulphate content into a solid solution with a smaller 

sulphate content, as a result of coming into existence of a 

local ca 2+ and OH- ion deficiency, precipitation of an 

amorphous Al(OH) 3 (AH 3 ) takes place near the c 3A surface, 

which forms a retarding film. Neither with DTA nor with IR 

absorption analysis amorphous AH3 could be identified; this, 

however, is understandable since besides AH 3 , large amounts 

of crystalline hydrates are present, which show peaks with the 

methods of analysis mentioned,where peaks of AH 3 also can be 

expected. The basic hypothesis is supported by the following 

observations (at 25°C) : 

(a) the observed strong retardation of the c 3A hydration in 

systems with a c 3s;c 3A ratio by weight l/3 occurs in 

particular after the appearance of peak V, 

(b) for systems with a c 3s;c3A ratio by weight l/7 in the 

presence of small amounts of gypsum, a very strong re

tardation of the c 3A hydration has been found, which is 

larger than in the absence of more gypsum; obviously a 

different reaction mechanism then occurs. The strong re

tardation is, in accordance with the basic hypothesis, 

opposed by both more c 3s and additional gypsum, because 
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in both cases the growth of a solid solution, poor in sul

phate, takes place when sufficient calcium hydroxide (CH) 



is present in the water phase to impede precipitation of 

an amorphous AH 3 ; 

(c) for systems with a c 3s;c3A ratio by weight 1/3, a change 

of the reaction mechanism can be observed with the dis

appearance of peak V as more gypsum is present (see expla

nation under (b)), 

(d) for a constant c 3A/gypsurn ratio by weight and a varying 

c 3s content of the paste, a strong retardation of the c 3A 

hydration occurs, as long as peak V is present and 

appears before the c 3s pe.ak. Both with a decreasing c 3s 

content and with addition of more water to the paste, peak 

V shifts to later hydration times and the complex of peaks 

after the retardation of the c 3A hydration (until maximally 

90 at 100 hours) to shorter hydration times. This is in 

agreement with the basic hypothesis, because the chance of 

formation of AH 3 diminishes, as peak V appears later and 

totally or partly coincides with the C3S peak; then the 

c 3s hydration has delivered sufficient CH to prevent the 

corning into existence of a local ca2+ and OH- ion defi

ciency, 

(e) addition of CH to the paste gives rise to an advancement 

of the moment of revival of the c 3A hydration; this can 

not be explained on account of a screening of c 3A by 

c 4AH 13 or V.O., but on the basis of a screening by amor

phous AH 3 . 

Moreover the hydration behaviour of pastes by which amor

phous AH 3 and amorphous silica (Si02 ·xH20) is added respect

ively, is in accordance with the basic hypothesis. The in

fluence of the water/solid ratio of the paste on the hydration 

can be explained with the aid of the basic hypothesis as well. 

On the basis of the results of the X-ray analyses (both quali

tative and quantitative) a reaction mechanism can be proposed 

for the hydration of pastes with a c 3s;c 3A ratio 1/3. The 

revival of the c 3A hydration in a later stage of the reaction 

(which was so strongly retarded after peak V) , can be explained 

on account of the formation of amorphous AH 3 during the ap

pearance of peak V. In the stage prior to the revival of the 

c 3A hydration, the screening AH 3 is affected by CH, originat

ing from the c 3s hydration (then in fact the reaction 

2AH 3 + 4CH + 6 H- c 4AH 13 takes place). From an estimation 
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of the magnitude of both the observed endothermal effects and 

the heat effect, accompanying the conversion c 4AH 13 e.d.____. 

c3AH 6 + CH + H + sulphate (which according to the results of 

the X-ray analyses takes place during the endothermal effect) 

it appears, that of the reactions considered, only the latter 

reaction can be responsible for it. For the appearance of a 

clear endothermal effect the conditions must be fulfilled that: 

(a) at the time of the revival of the c 3A hydration,much un-

converted c3A is still left, 

(b) not too much c3A is converted by the reaction short after 

the revival of the c 3A hydration. 

The suspension experiments support the interpretation of 

the hydration curves by paste experiments with respect to the 

following items: 

(a) the presence of gypsum suppresses the formation of c3AH 6 
nuclei, 

(b) by measurements carried out with rather coarse preoarations 

c3A and (preparations £), the conductivity for svstems 

with a ratio by weight 1/1 shows a more complicated 

course than on account of the X-ray analytical data can be 

explained. Therefore we expect local precipitation of an 

amorphous product, in particular AH 3 (possible with in-

corporated and silicate ions), after the formation of 

ettringite has taken place. These observations support our 

basic hypothesis. Experiments carried out with the finer 

preparations c3A and c 3s (preparations el do not give rise 

to presume that an amorphous AH 3 precipitates; a faster 

reaction of the (as a result of a larger specific 

surface), by which in an early stage of the reaction manv 

Ca2+ and OH- · · t 1 · b h f 10ns come 1n o so ut1on, may e t e cause o 

it; 

(c) monosulphate (Ms) is converted in addition to which the 

quantity of c3AH6 increases, 

(d) the formation of c3AH 6 nuclei is suppressed by large 

amounts of c3s. 

Of the reactions investigated at 15°C, 35°C and S0°C, only 

reactions of systems with a c3s;c3A ratio by weight 1/1 show 

a distinct endothermal effect at 35°c. From the results of 

the X-ray analysis and the course of the heat evolution rate, 
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we conclude just as like at 2!fc ,that also at 1S0 c and 3S0 c the 

observed retardation of the c 3 A hydration in a number of cases 

can be explained by the formation of amorphous AH 3 • Strong 

indications for this are mainly supplied by the fact that: 

(a) reactions of systems with a c 3s;c 3A ratio by weight 1/3 

show, in the presence of a small quantity of gypsum 

(0.06 g) at 1S0 c a stronger retardation of the c 3A hydrat

ion than reactions in the presence of more gypsum (0.10 g) 

{conclusion also based on-the results of X-ray analysis). 

This is comparable to reactions of systems with a c 3p/C 3A 

ratio by weight both 1/3 and 1/7 at 2S 0 c, 

{b) reactions of systems with a c 3s;c 3A ratio by weight 1/1 
0 respectively 1/3 show at 3S c a conversion of c 4AH13 + 

Ms + v.o. into c 3AH 6 + CH + H + sulphate in two stages; 

this points to retarding conditions {by formation of a 

hydrate non-detectable by X-ray analysis) and therefore to 

amorphous AH3 . Theseindications supplyconfirmation of the 

basic hypothesis. 

Moreover the hydration curves of reactions of systems with 

a c 3s;c3A ratio by weight 1/7 in which small amounts of 

gypsum are present (0.02 - 0.04 g), show at 1S°C a smaller 

retardation of the C~A hydration than at 2S°C. We ascribe 

this to a less easier formation of nuclei of a solid solution 

poor in sulphate,through which precipitation of amorph~us AH 3 
is prevented. Reactions of systems with a c 3s;c 3A ratio by 

weight 1/3 respectively 1/7 show at S0°C a smaller retardation 

of the c 3A hydration with increasing amounts of gypsum;besides 

the retardation in the presence of a small quantity of gypsum 

is stronger than at 3S°C. Precipitation of amorphous AH 3 seems 

to be unlikely in this case either because the conversion of 

c 4AH 13 + Ms + V.O. into c 3AH6 + CH + H + sulphate takes place 

very fast at S0°C, or because at these temperatures a very 

small quantity of c 4AH13 is formed; small amounts of c 4AH 13e.d. 

are detectable in an early stage of these reactions (by means 

of X-ray analysis) . A possible explanation is that in the 

presence of of small amounts of both gypsum and c 3sin the first 

stage of the reaction, c 3AH 6 is formed outof c3A according to 

a direct mechanism, which forms a very firm layer on the c 3A 

surface. During reactions of systems with a c3s;c3A ratio by 

weight 1/3 in a far advanced stage both at 2S°C and at 3S0 c, 
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x-ray analysis show an increase of the amounts of c 4AH 13 + v.o. 

and c 3AH 6 • This is ascribed to the occurrence of concentration 

differences in pastes of that composition. It is evident from 

the study of hydration at different temperatures that formation 

of c 3AH 6 can be impeded by: 

(a} lowering the temperature, 

(b) addition of gypsum, 

(c) addition of much c 3s. 

Reactions in the system c 3A + c 3s + Caso4 • 1/2 H20 +H2o at 

25°C are discussed in chapter 4. These reactions are investig

ated in pastes only. Only for systems with a c 3s;c 3A ratio by 

weight 1/7 in the presence of a very slight quantity of 

Caso4 • 1/2 H2o (hemihydrate) , a distinct deviating hydration 

behaviour is observed (on the basis of the heat evolution 

curve) from that whereby gypsum is present. As opposed to the 

reaction course in the presence of gypsum, the hydration curve 

gives no rise to expect a strong retardation of the c 3A hy

dration: precipitation of amorphous AH 3 apparently does not 

occur now. We ascribe this hydration behaviour (which is in 

accordance with the basic hypothesis) to the higher caso4 con

centration in the first stage (caused by hemihydrate) which 

opposes the formation of AH3 • From the course of the hydration 

curves it appears that the influence of hemihydrate on the c 3s 

hydration in the presence of c 3A does not convincingly differ 

from that of gypsum. 
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STELLINGEN 

1. De door Tenoutasse berekende waarde van de aktiveringsener

gie van de hydratatiereaktie van tricalciumaluminaat in 

aanwezigheid van calciumsulfaatdihydraat, is onjuist. 

N. Tenoutasse, Zement-Kalk-Gips ~. 459 (1967) 

2. De bepaling van het vrije calciumhydroxidegehalte volgens 

de "time variation method", beschreven door Pressler e.a., 

geeft foutieve resultaten wanneer de gehydrateerde pasta's 

calciumaluminaathydraten bevatten. 

E.E. Pressler, S. Brunauer, D.L. Kantro en C.H. Weise, 

Anal. Chem. ~. no. 7, 877 (1961) 

3. De in de literatuur in de engelse taal vaak voorkomende 

naam "carboaluminates", ter aanduiding van calciumalumi

naatcarbonaathydraten,wekt ten onrechte de indruk dat men 

te maken heeft met organische verbindingen. 

4. De door Feldman en Ramachandran gegeven verklaring van de 

remming van de hydratatie van tricalciumaluminaat in aan

wezigheid van calciumsulfaatdihydraat, door adsorptie van 

sulfaationen, fiOrdt niet gesteund door de resultaten van 

het onderzoek beschreven in dit proefschrift voor zover dit 

de latere reaktiestadia betreft. 

R.F. Feldman en V.S. Ramachandran, Mag. Concrete Res. 

~. 185 (1966); dit proefschrift hoofdstuk 5 



5. De hypothese van Bobrov en Shlepenkov dat de door hen waar

genomen toenemende vertraging van de hydratatie van trical

ciumaluminaat met stijgende temperatuur aan een sneller be

reiken van de uiteindelijke calcium- en aluminaationencon

centraties zou moeten worden toegeschreven, is aan beden

kingen onderhevig. 
B.S. Bobrov enA.S. Shlepenkov, Inorgan. Materials§. 
980-982 (1970) 

6. Fawcett stelt voor het "anomale effekt" van kationen op de 

kinetiek van elektrodereakties een model voor, dat geba

seerd is op een theorie van Macdonald. Eerstgenoemde be

weert ten onrechte dat dit model het kationeffekt, waarge

nomen bij de reduktie van het peroxodisulfaatanion kwanti

tatief kan verklaren. 

W.R. Fawcett, J. Electroanal. Chem. ~. 19 (1969) 

J.R. Macdonald, J. Chem. Phys. g, 1857 (1954) 

7. De kritiek van Angell op de afleiding die Emi en Bockris 

op grond van de "gatentheorie" voor gesmolten zouten hebben 

gegeven voor de relatie En = 3,5 RTm (En aktiveringsener

gie voor viskeuze stroming; Tm = smeltpunt) is niet terecht. 

C.A. Angell, Annu. Rev. Phys. Chem. 429 (1971) 

8. Glasfibers met een parabolisch brekingsindexprofiel zoals 

beschreven door Kita e.a., zijn niet geschikt voor optische 

communicatie over lange afstanden. 

H. Kita, J. Kitano, T. Uchida en M. F~rukawa, 

J. Amer. Ceram. Soc.~. 321 (1971). 

9. De snelheid waarmee men minimaal moet afkoelen om een hoe

veelheid vloeistof in de glasachtige toestand over te bren

gen kan berekend worden met behulp van een beschouwing over 



de kristallisatie kinetiek. Indien men hierbij, in tegen

stelling tot Uhlmann, de vorming van ~~n stabiele kiem als 

kriterium voor kristallisatie beschouwt, geeft de resulte

rende kritische afkoelsnelheid goed weer dat in grotere 

monsters de kans op glasvorming kleiner is. 

D.R. Uhlmann, J. Non Cryst •. Solids 

" 
337 (1972) 

10. De nauwkeurigheid van de meetresultaten die Helsen en 

Wijnhoven aangeven in hun onderzoek naar de invloed van 

gammastralen op het gehalte aan aluminium in vier- resp. 

zesomringing in gelen van silica en varierende hoeveelhe

den aluminiumoxide is aan twijfel onderhevig. 

J. Helsen, J. Wijnhoven, Bull. Groupe fran~. Argiles, 

t. XXIV • p. 15-26 (1971) 

11. Kleine zelfstandigen kunnen slechts aanspraak maken op 

kinderbijslag voor het eerste en tweede kind beneden een 

inkomensgren~waarbij zij financieel nauwelijks meer 

zelfstandig te noemen zijn. 

12. Het "vrij" n van de huren heeft ten aanzien van de po-

sitie van de huurder de betekenis van "vogelvrij". 

13. Betrouwbare weersvoorspellingen op lange termijn kunnen 

een nadelige invloed hebben op de vakantiespreiding. 

Eindhoven, 13 oktober 1972 W.A. Corstanje 




