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Samenvatting 

De voorraad natuurlijke grondstoffen van onze planeet geraakt stilaan uitgeput. In de zoektocht 

naar alternatieven biedt het concept 'recyclage' een uitkomst. Ook in de constructiesector, die 

van nature niet milieuvriendelijk is, kan het concept 'recyclage' toegepast worden. Momenteel is 

dit veelal in laagwaardige toepassingen. Er zijn enkele onderzoeken naar hoogwaardige 

toepassingen lopende, één daarvan is het Volledig Recycleerbaar Beton. De mogelijkheid om, na 

het slopen, het beton onmiddellijk als grondstof in de cementproductie te kunnen gebruiken, 

volgens het wieg-tot-wieg principe, past perfect in het recyclagebeleid: er wordt minder afval 

geproduceerd en er zijn minder natuurlijke grondstoffen nodig. Een ander voordeel van CRC is de 

daling van de CO2-uitstoot. 
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In dit werk is onderzocht of de maalfijnheid van het grondstoffenmengsel invloed heeft op de 

kwaliteit van het cement geregenereerd uit CRC. Hierbij wordt het economische aspect niet 

vergeten, namelijk dat langer vermalen energie, tijd en geld kost. 

In eerste instantie werden 2 materialen (CRC7 en CRC8) gedurende 4, 6 en 8 minuten vermalen in 

een balmolen. De maalfijnheid werd bepaald door te zeven, met de methode van Blaine en met 

behulp van een laserdiffractor. Het zeven bleek een zeer bewerkelijke methode. Hoewel tussen 

de methoden onderling geen kwantitatieve vergelijking mogelijk is, kan uit een kwalitatieve 

vergelijking toch een conclusie getrokken worden. Zoals verwacht wordt het monster fijner 

naarmate het langer vermalen is. 

De klinkerkwaliteit wordt getest door de mineralogische samenstelling te bepalen met XRD-

analyse, microscopie en met behulp van de formules van Bogue. Er blijkt geen significant verschil 

te zijn in samenstelling bij verschillende maalfijnheden. De monsters zijn representatief voor de 

maalfijnheden die in de praktijk gebruikt worden. Wegens economische redenen is het dus 

voordeliger om zo weinig mogelijk te vermalen, aangezien dit geen invloed heeft op de 

klinkerkwaliteit. 

De hydratatiereactie wordt bestudeerd door de warmteontwikkeling te bepalen met isotherme 

calorimetrie en het theoretisch model van Parrot en Killoh in combinatie met GEMS. Het Volledig 

Recycleerbaar Beton blijkt een eerdere en hogere hydratatiepiek en een hogere totale 

warmteproductie te vertonen dan het referentiecement. Tevens blijkt een hogere maalfijnheid 

van het grondstoffenmengsel te leiden tot een hogere warmteproductie. Aangezien een hogere 

warmteproductie leidt tot een lagere eindsterkte is het aangewezen gebruik te maken van het 

meest grove grondstoffenmengsel, in dit geval de monsters die gedurende 4 minuten vermalen 

zijn. Ten tweede wordt op verschillende tijdstippen tijdens de hydratatiereactie de samenstelling 

van het monster bepaald met behulp van XRD, TGA en het model in GEMS. De maalfijnheid van 

het grondstoffenmengsel blijkt weinig tot geen invloed te hebben op het verloop van de 

hydratatiereactie. 

 

Trefwoorden: Volledig Recycleerbaar Beton, maalfijnheid, geregenereerde klinker, geregenereerd 

cement 
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The influence of the fineness of the raw meal on the quality of the 

cement regenerated from Completely Recyclable Concrete 

Shana Van Haute 
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Abstract: This paper describes the results of a research 

regarding the fineness of the raw meal and its effect on the quality 

of the cement regenerated from Completely Recyclable Concrete. 

The raw meal was milled to different finenesses and then used to 

create regenerated clinker. The fineness of the raw meal was 

tested by sieving, by using the Blaine method and by a 

laserdiffractor. The quality of the clinker was tested by assessing 

the composition of the clinker by using the Bogue formulas, doing 

XRD measurements and microscopy. The hydration of the cement 

was investigated by using isothermal calorimetry, XRD and TGA. 

The hydration reactions were also analyzed using the model of 

Parrot and Killoh and modelling in GEMS.  

Keywords: completely recyclable concrete, fineness, regenerated 

clinker, regenerated cement 

I. INTRODUCTION 

The natural resources of our planet are depleting. In search 

for solutions the concept of 'recycling' has shown its potential. 

The construction of buildings is not an environmental friendly 

activity, Flanders produces 6 to 8 million tons of building and 

demolition waste annually [1]. Recycling has already found its 

way in this sector, but only in low-grade applications. The 

concept of Completely Recyclable Concrete (CRC) gives a 

high-grade application for the re-use of concrete rubble. CRC 

is designed using the cradle-to-cradle principle of McDonough 

and Braungart [2]. After the lifetime of a construction, the 

concrete rubble can be used directly as raw meal in the cement 

production, closing the cycle. 

The next step in the development of CRC is the 

determination of the optimal fineness of the raw meal.  

II. CONCRETE MIXTURES 

Since the project concerning CRC has started a few years 

ago, there have been several mixtures. The most recent ones 

are CRC7 and CRC8. These have been used in all the 

following tests. CRC7 is a traditional concrete made with CEM 

I 52,5 N, while CRC8 is a self-compacting concrete made with 

CEM III/A 42,5 N LA. Their composition is given in Table I. 
 

Table I: Recycled concrete mixtures [kg/m³ concrete] 

 
CRC 7 CRC 8 

Limestonesand 0/4 756 831 

Copperslag 0/4 44 32 

Limestone slag 2/6 438 355 

Limestoneslag 6/20 526 403 

Limestonefiller 53 177 

CEM I 52,5 N 300 0 

CEM III/A 42,5 N LA 0 325 

Fly ash 100 85 

Water 153 154 

III. TEST RESULTS 

A. Fineness of the raw meal 

Both CRC's are ground in a planetary ball mill, during 4, 6 

and 8 minutes, creating 6 raw meal samples. 

The fineness of the raw meal has been tested by three 

methods: sieving, the Blaine method and laserdiffraction (LD). 

The fineness is quantified by two values: the R90, i.e. the 

fraction of the particles bigger than the mesh size of the sieve, 

in this case 90 μm and the Specific Surface Area (SSA) 

determined by a permeability meter with the method of Blaine. 

These results are compared to the values found with a 

laserdiffractor. There are two different methods used in the 

experiments with the laserdiffractor: the first one is the 

standard method for Ordinary Portland cement (LD1), the 

second method has been developed for CRC7, based on the 

fitting (LD2). 

As found in literature, the results of the different methods are 

not suitable to be compared quantitatively [3], however, a 

qualitative comparison is possible. 

The results of the fineness determination are given in Table 

II. This analysis shows that the longer the concrete is ground, 

the finer the raw meal, as is expected. 
 
 

Table II: Fineness of the samples 

  R90 [%] SSA [m²/kg] 

 method Sieving LD1 LD2 Blaine LD1 LD2 

CRC7/4min 24,12 23,35 24,62 494 551 357 

CRC7/6min 16,51 16,34 16,58 610 688 450 

CRC7/8min 11,48 11,38 17,56 682 800 526 

CRC8/4min 19,11 21,67 23,53 499 569 359 

CRC8/6min 14,91 13,68 17,31 651 705 439 

CRC8/8min 11,49 12,86 17,47 706 791 506 
 

B. Quality of the clinker 

The quality of the clinker can be assessed by determining the 

composition of the clinker for all samples and comparing them. 

There are three possible ways to determine the composition: 

the XRD analysis and microscopy are more precise methods 

than the Bogue formulas. These formulas are very sensitive to 

errors in the chemical composition.  

Both XRD (Figure I) and microscopy (Figure II) show no 

significant difference in the composition of the clinker for 

different fineness of the raw meal. It can be concluded that the 

fineness of the raw meal had little to no effect on the quality of 

the clinker. 
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Figure I: Clinker composition XRD [wt%] 

 
Figure II: Clinker composition microscopy [wt%] 

 

A comparison between the different methods can be made 

(Table III). Since the fineness of the raw meal has little 

influence on the composition of the clinker the samples that 

were ground during 4 minutes are used. 
 

Table III: Clinker composition CRC7 & CRC8 [wt%] 

  CRC7 CRC8 

method Bogue XRD Micr. Bogue XRD Micr. 

Alite 57,38 68,99 70,21 67,92 73,33 75,81 

Belite 18,94 18,85 14,71 8,98 14,16 7,00 

Aluminate 7,14 1,23 2,77 8,65 2,88 3,97 

Ferrite 10,04 10,93 12,32 7,61 9,63 13,22 
 

The different methods give the best correlation for alite. The 

smaller fractions will be more influenced by errors that are 

inherent to the methods. The Bogue formulas are known to 

overestimate the content of alite and underestimate the content 

of belite [4]. 

Since the fineness of the raw meal has little to no effect on 

the composition of the clinker, and milling takes time, energy 

and money, it is best to mill the raw meal for as short a time as 

possible. The samples that are investigated are representative 

for the industrial finenesses, so the sample that is ground for 4 

minutes will be analyzed further. 

C. Hydration of cement 

The hydration reactions of the regenerated cement are studied 

by analyzing the hydration heat and the mineralogical 

composition during hydration. The hydration heat is quantified 

with isothermal calorimetry and modeled using the hydration 

model of Parrot and Killoh [5] combined with GEMS [6].  

It is seen in Figure III that CRC shows a higher and earlier 

hydration peak than the reference cement and a larger overall 

heat development. The higher the fineness of the raw meal, the 

more heat is produced by the hydration reaction. This is due to 

the difference in mineralogical composition. Since the 

development of heat has a negative effect on the final strength 

of the concrete due to the effect of the temperature on the 

microstructure, the choice for the coarser raw meal is justified. 

 
Figure III: Hydration heat isothermal calorimetry 

 

By stopping the hydration at certain points in time with the 

Solvent Exchange method and determining the composition 

with XRD (Figure IV) the dissolution of the clinker minerals 

alite, belite, aluminate and ferrite and the formation of the 

crystalline hydration products (ettringite and portlandite) could 

be quantified. The 'other' fraction consists of the poor or non-

crystalline hydration products such as the CSH gel and AFm 

phases. The CRC cements show similar behaviour during the 

hydration as OPC. 

 
Figure IV: Composition at hydration CRC7 -XRD [wt%] 

 

The theoretical model in GEMS shows little to no influence 

of the fineness of the raw meal on the formation of the 

hydration products. The CRC cements produce more CSH gel 

and porlandite compared with CEM I 52.5 N, the formation of 

monosulfate from ettringite is slower and not all ettringite 

reacts. 

IV. CONCLUSION 

This research shows that the fineness of the raw meal has 

little to no effect on the quality of the cement. Considering the 

economic aspect and the effect on the final strength the use of a 

coarse raw meal is recommended. 

REFERENCES 
[1] Ovam, Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw, 

sectoraal uitvoeringsplan, 2007, 149 p. 
[2] McDonough, W. and M. Braungart, Cradle to cradle. Remaking the way we 

make things, North Point Press, 2002, 193 p. 

[3] Blott, S.J. and K. Pye, Particle size distribution analysis of sand-sized 
particles by laser diffraction: an experimental investigation of instrument 

sensitivity and the effects of particle shape, Sedimentology, 53, 2006, p. 671-

685 
[4] Taylor, H.F.W., Cement Chemistry, Thomas Telford, London, 1997, 

second edition 

[5] Parrot, L.J. and D.C. Killoh, Prediction of Cement Hydration, 1984 
[6] Kulik, D., GEMS-PSI 2.0, PSI, Editor, Switzerland, 2002 



vi 

Inhoudsopgave 
 

VOORWOORD I 

OVERZICHT III 

EXTENDED ABSTRACT V 

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN IX 

Hoofdstuk 1 Algemene Inleiding 1 

1.1. Probleemstelling 1 

1.2. Doelstelling 5 

Hoofdstuk 2 Volledig Recycleerbaar Beton 7 

2.1. Portlandcement 7 

2.1.1. Chemische en mineralogische samenstelling 7 

2.1.2. Kort overzicht van het productieproces 10 

2.1.3. Evaluatie van de grondstoffensamenstelling 12 

2.1.3.1. Formules van Bogue 12 

2.1.3.2. Samenstellingsparameters 12 

2.2. Geregenereerd cement 14 

2.2.1. Chemische en mineralogische samenstelling 14 

2.2.2. Productieproces in het laboratorium 14 

Hoofdstuk 3 Maalfijnheid 16 

3.1. Maalfijnheid in de klinkerproductie 16 

3.2. Maalfijnheid van het cement 18 

3.2.1. Effect maalfijnheid 18 

3.2.2. Praktische waarden voor de maalfijnheid 21 

Hoofdstuk 4 Materialen en Methoden 23 

4.1. Basismaterialen: CRC7 - CRC8 23 

4.2. Maalfijnheid betonpuin 24 

4.2.1. Vermalen beton 24 

4.2.2. Bepalen maalfijnheid 24 



vii 

4.2.2.1. Zeven 25 

4.2.2.2. Permeabiliteitsmeter: methode van Blaine 26 

4.2.2.3. Laserdiffractie 29 

4.3. Branden klinker 31 

4.3.1. Pellets 31 

4.3.2. Branden 31 

4.4. Klinkerkwaliteit bepalen 33 

4.4.1. X-stralen diffractie (XRD) 33 

4.4.1.1. Voorbereiding staal 34 

4.4.1.2. ZnO 35 

4.4.1.3. SAM 35 

4.4.1.4. KOSH 35 

4.4.1.5. Verwerking resultaten 36 

4.4.2. Microscopie 37 

4.4.2.1. Impregneren staal 37 

4.4.2.2. Polijsten 37 

4.4.2.3. Etsen met nital 38 

4.4.2.4. Verwerking resultaten 40 

4.5. Hydratatie cement 42 

4.5.1. Productie cement en cementpasta 42 

4.5.2. Isotherme calorimetrie 42 

4.5.3. Experimentele studie van de hydratatie van cement 44 

4.5.3.1. Hydratatiestop 44 

4.5.3.2. X-stralendiffractie 44 

4.5.3.3. Thermogravimetrische analyse 45 

4.5.4. Modellering van de hydratatie van cement 46 

Hoofdstuk 5 Resultaten en Discussie 50 

5.1. Maalfijnheid 50 

5.1.1. Zeven 50 

5.1.2. Methode van Blaine 51 

5.1.3. Laserdiffractie 52 

5.1.4. Vergelijking 55 

5.1.4.1. Laserdiffractie - Zeven 55 

5.1.4.2. Laserdiffractie - Blaine 57 

5.1.4.3. Conclusie maalfijnheid 58 

5.2. Klinkerkwaliteit 59 

5.2.1. Formules van Bogue 59 



viii 

5.2.2. XRD 60 

5.2.3. Microscopie 62 

5.2.4. Vergelijking Bogue- XRD - microscopie 67 

5.2.5. Conclusie klinkersamenstelling 70 

5.3. Hydratatie cement 71 

5.3.1. Hydratatiewarmte 71 

5.3.1.1. Isotherme calorimetrie 71 

5.3.1.2. GEMS 74 

5.3.1.3. Vergelijking isotherme calorimetrie - GEMS 75 

5.3.2. Hydratatieproducten 79 

5.3.2.1. XRD 79 

5.3.2.2. TGA 83 

5.3.2.3. GEMS 84 

5.3.2.4. Vergelijking GEMS - XRD - TGA 87 

5.3.3. Conclusie Hydratatie 92 

Hoofdstuk 6 Conclusie 93 

6.1. Algemene besluiten 93 

6.2. Voorstellen voor verder onderzoek 95 

6.2.1. Maalfijnheid grondstoffenmengsel 95 

6.2.2. Maalfijnheid cement 95 

LIJST VAN FIGUREN 96 

LIJST VAN TABELLEN 100 

BIBLIOGRAFIE 101 

 

 

 

  



ix 

Afkortingen en symbolen 

η Viscositeit van lucht Pa∙sec 

θ Hoek van de invallende/gereflecteerde X-straal ° 

λ Golflengte van de X-straal nm 

ρ Densiteit g/cm² 

ρa Volumemassa van het vast materiaal g/ml 

ρv Volumemassa van de vloeistof (isopropanol) g/ml 

   

A Aluminiumoxide (Al2O3) - 

AM Alumina Modulus - 

C Vrije kalk (CaO) - 

C1 Gehalte intacte klinkermineralen voor hydratatie m% 

C3A Aluminaat (3CaO.Al2O3) - 

C4AF Ferriet (4CaO.Al2O3Fe2O3) - 

C2S Beliet (2CaO.SiO2) - 

C3S Aliet (3CaO.SiO2) - 

CH Portlandiet (Ca(OH2)) - 

CRC Volledig Recycleerbaar Beton (Completely Recycable Concrete) - 

CSH Calcium Silicaat Hydraat (1.7CaO.SiO2.4H2O of 1,4CaO.SiO2.1,7H2O) - 

d Afstand tussen kristalvlakken nm 

Dt Hydratatiegraad - 

e Porositeit - 

F Ijzeroxide (Fe2O3) - 

H Warmteproductie kJ 

HM Hydraulische Modulus (Hydraulic Modulus) - 



x 

K Apparaatconstante methode van Blaine - 

LSF Kalkverzadigingsfactor (Lime Saturation Factor) - 

M Magnesiumoxide (MgO) - 

m Massa g 

Ma Massa van het vast materiaal g 

Mpm Massa van de picnometer g 

Mtot Totale massa g 

O1 Gehalte amorfe klinkermineralen voor hydratatie m% 

O2 Gehalte 'overige' fractie na hydratatie m% 

O2C Gehalte kristallijne klinkermineralen na hydratatie m% 

O2h Gehalte amorfe hydratatieproducten m% 

OPC Traditioneel Portlandcement (Ordinary Portland Cement) - 

R Hydratatiesnelheid 1/dag 

R90 Fractie >90μm % 

RH Relatieve vochtigheidsgraad (Relative Humidity) % 

S Siliciumdioxide (SiO2) - 

SAM Salicylzuur-methanol oplossing (Salicylic acid methanol solution) - 

SE Solvent Exchange methode - 

SM Silica Modulus - 

SSA Speciefieke Oppervlakte (Specific Surface Area) m²/kg 

t Tijd sec 

TGA Thermogravimetrische analyse (thermogravimetric analysis) - 

V Volume van het bed cm³ 

Va Volume van het vast materiaal ml 

W/C Water/cement-factor - 

XRD X-stralendiffractie (X-ray diffraction) - 
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Hoofdstuk 1  

Algemene Inleiding 

1.1. Probleemstelling 

De voorraad natuurlijke grondstoffen van onze planeet is niet oneindig. De NGO Global Footprint 

Network berekent elk jaar de 'Earth overshoot day': de dag waarop ons grondstofgebruik de 

jaarlijkse capaciteit van de Aarde overschrijdt (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2012). In 2011 was 

dit op 27 september, in 2012 al op 22 augustus. Wereldwijd wordt jaarlijks 156 % van de totale 

biocapaciteit verbruikt en dit verbruik groeit nog steeds (zie Figuur 1.1, Figuur 1.2 en Figuur 1.3). 

 

Figuur 1.1: Ecologische voetafdruk wereld (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2012) 

 

Figuur 1.2: Grondstofverbruik per land en wereldwijd (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2012) 
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Figuur 1.3: Evolutie Earth Overshoot Day (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2012) 

Earth Overshoot Day valt elk jaar een paar dagen vroeger, voornamelijk wegens de huidige 

consumptie- en demografische ontwikkelingen. Uiteraard zijn in sommige jaren uitzonderingen 

mogelijk door verschillen in oogstopbrengsten, CO2-uitstoot,… Ook worden elk jaar de methodes 

om gegevens te verzamelen en analyseren nauwkeuriger. 

Om deze groei te stoppen en in het ideale geval het verbruik te verminderen tot onder de 

maximale capaciteit kan het concept 'recyclage' een uitkomst bieden. Volgens het Van Dale 

woordenboek is recyclage 'het opnieuw gebruiken van afvalstoffen'. Dit hergebruiken kan op 

verschillende manieren gebeuren, al dan niet in andere, nieuwe toepassingen. Dit heeft een 

dubbele positieve invloed: de hoeveelheid ongebruikt afval daalt en de hoeveelheid natuurlijke 

grondstoffen nodig voor het productieproces daalt. 

Ook in de constructiesector, die van nature niet echt milieuvriendelijk is, wordt het concept 

'recyclage' zoveel mogelijk toegepast. In Vlaanderen wordt jaarlijks 6 tot 8 miljoen ton bouw- en 

sloopafval geproduceerd (OVAM, 2007). Minstens 90% hiervan zijn steenachtige materialen en 

90% daarvan wordt hergebruikt in laagwaardige toepassingen, bv. in de fundering van wegen 

(OVAM, 2010). Met laagwaardige toepassingen wordt bedoeld dat de kwaliteit of de functie van 

het materiaal lager is dan in de originele constructie.  

Een verschuiving van focus in verband met de recyclage van beton is dus aangewezen, namelijk 

naar de hoogwaardige toepassingen. Dit wil zeggen dat van een vrijgekomen materiaal producten 

of grondstoffen geproduceerd worden, die minstens een gelijkwaardige kwaliteit hebben als het 

originele. 

Het gebruik van het sloopafval als granulaten in beton, de zogenaamde puingranulaten, is een 

mogelijkheid. Door de verhoogde waterabsorptie wordt echter de verwerkbaarheid van het beton 

aangetast en de uiteindelijke druksterkte verlaagd (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 2008). 
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Daarom is het maximale percentage puingranulaat onderzocht waarvoor het beton niet al te 

nadelig beïnvloed wordt. Dit blijkt slechts 20% van de totale hoeveelheid granulaten te zijn 

(BONTE and VAN LAETHEM, 2007). Ook zijn er strenge eisen om bij het gebruik van 

puingranulaten een BENOR-keurmerk te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat er een wantrouwen 

heerst tegen het gebruik van puingranulaten in beton en dat dit dus weinig toegepast wordt (DE 

SCHEPPER and DE BELIE, 2010). 

Bij het zoeken naar (andere) hoogwaardige toepassingen ontstond het idee om een Volledig 

Recycleerbaar Beton (Completely Recyclable Concrete: CRC) te ontwerpen, volgens het cradle-to-

cradle principe van McDonough en Braungart (MCDONOUGH and BRAUNGART, 2002). De filosofie 

achter dit wieg-tot-wieg principe is dat alle gebruikte materialen na hun levensduur in het ene 

product kunnen ingezet worden in een ander product. Het verschil met het conventionele 

recyclageconcept is dat er geen kwaliteitsverlies is en dat er geen restproducten zijn die alsnog 

gestort moeten worden. Ook in de constructiesector kan dit concept toegepast worden. Het 

beton wordt vanaf de eerste fase zodanig ontworpen dat het puin als grondstof in de 

cementproductie kan gebruikt worden, zodat de materiaalkringloop gesloten is. Dit is grafisch 

weergegeven in Figuur 1.4.  

 

Figuur 1.4: De levenscyclus van Volledig Recycleerbaar Beton (DE SCHEPPER, 2010) 

Naast het feit dat er gestreefd wordt naar minder afval en minder grondstofverbruik, is er nog een 

derde aspect dat meespeelt in milieuvriendelijker leven. Dit is de productie van koolstofdioxide 

(CO2). In het Klimaatprotocol, meer bepaald het Verdrag van Kyoto (1997) werd als doel 

vooropgesteld dat de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) in de periode 2008-2012 met 

gemiddeld 5,2% verminderd moet zijn ten opzichte van het niveau in 1990 (UNITED NATIONS, 

1997). Voor België betekende dit een vermindering van 7,5%. Na afloop van deze periode kan 

geconcludeerd worden dat inderdaad voldaan is aan het Kyoto-protocol. Dit wil echter niet 
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zeggen dat er een globale milieuverbetering is t.o.v. 1997. Ten eerste zijn er een aantal landen die 

geen CO2-quota kregen aangezien ze toen ontwikkelingslanden waren. China heeft zijn CO2-

productie sinds 1990 verviervoudigd. Ook zijn bepaalde landen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika 

veel meer gaan uitstoten. Het probleem heeft zich dus vooral verplaatst. Ten tweede is de 

uitstootdaling in bepaalde industrielanden eerder te danken aan de economische crisis dan aan 

maatregelen met betrekking tot het beperken van energieverbruik of het creëren van duurzame 

energie (WETENSCHAP24, 2013). 

Uiteraard heeft de bouwsector ook een aandeel in deze problematiek. Wereldwijd produceert de 

cementindustrie meer dan 8% van de totale CO2-productie door menselijke activiteiten. Door 

minder cement te gebruiken worden minder natuurlijke grondstoffen verbruikt en daalt de CO2-

uitstoot door cementproductie. Alternatieve binders, zoals bv. vliegas, zijn dus zeker het 

overwegen waard (DE SCHEPPER et. al., 2012). 

Ook hier is Volledig Recycleerbaar Beton een goed alternatief: uit de levenscyclusanalyse blijkt dat 

de uitstoot van CO2 en in het algemeen de milieu-impact veel lager is dan bij standaardbeton (DE 

SCHEPPER et. al., 2011). Dit is vooral te wijten aan het feit dat in de productie een deel van het 

cement vervangen wordt door vliegas en in het algemeen het lagere verbruik van grondstoffen en 

de verminderde productie van afval. 

 

Figuur 1.5: CO2- emissie [kg/m³ beton] voor een levensduur van 100 jaar 
VRB I = Volledig Recycleerbaar Beton met CEM I 

VRB III = Volledig Recycleerbaar Beton met CEM III 
TB = Traditioneel beton 

* = met geregenereerde klinker (t.o.v. traditionele) 
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1.2. Doelstelling 

In voorgaande jaren zijn reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd in verband met Volledig 

Recycleerbaar Beton. 

De Schepper bekeek als eerste de mogelijkheden van CRC met als opzet de milieu-impact te 

verlagen (DE SCHEPPER, 2009). De chemische samenstelling van de afzonderlijke bestanddelen 

bleek zeer belangrijk om een goed product te verkrijgen. Uit de levenscyclusanalyse werd 

geconcludeerd dat het inderdaad mogelijk is om een CRC met een gunstige impact op het milieu 

te produceren.  

De kwaliteit van het CRC werd onderzocht door Windels, De Maersschalk en Verlé. Zij 

onderzochten onder andere de sterkte en duurzaamheid van enkele samenstellingen, met name 

de weerstand tegen vorst- en dooizouten, tegen indringing van chloriden, de gevoeligheid voor 

carbonatatie, de slijtvastheid, open porositeit en oppervlaktetreksterkte (WINDELS, 2010). Deze 

resultaten en de levenscyclusanalyse waren zeer bevredigend voor het CRC. Bindingsvertragers 

om de verwerkbaarheid van een mortelmengsel te vergroten bleken niet bruikbaar voor CRC (DE 

MAERSSCHALCK, 2011). Tevens werd geanalyseerd hoe de binding tussen portlandcement en 

calciumaluminaatcement vertraagd kan worden, en hoe de warmte- en sterkteontwikkeling ervan 

verliep. Een bindingsvertrager bestaande uit zowel kalk, gips en superplastificieerder bleek de 

beste resultaten te geven (DE MAERSSCHALCK, 2011). Dit is echter nog niet optimaal en kan zeker 

nog verder onderzoek gebruiken. Het gebruik van koperslak als puzzolaan materiaal en als 

granulaat in CRC werd onderzocht door Verlé. De puzzolane eigenschappen blijken niet tot uiting 

te komen. Indien koperslak gebruikt wordt als granulaat leidde dit wel tot zeer goede resultaten 

(VERLÉ, 2011). 

De klinkerproductie werd onderzocht door Vernimmen. Zij controleerde de kwaliteit van de 

klinker en het cement gegenereerd uit CRC. Zowel onaangetaste als aangetaste proefstukken 

werden gerecycleerd, waarbij geen grote problemen gevonden werden in beide gevallen 

(VERNIMMEN, 2010). 

De volgende stap in dit onderzoek is het bepalen van de optimale maalfijnheid van het 

grondstoffenmengsel en het cement. In voorliggend werk worden deze fijnheden bepaald door 

middel van zeven en met behulp van een Blaine permeabiliteitsmeter en laserdiffractor. In 

tweede instantie wordt het effect van deze maalfijnheid op de kwaliteit van de uiteindelijke 

klinker onderzocht met X-stralendiffractie (XRD) en microscopie. Het effect op de reactiviteit van 

het cement wordt bepaald met isotherme calorimetrie, TGA en XRD.  
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In de eerstvolgende twee hoofdstukken wordt een literatuurstudie uitgevoerd. In eerste instantie 

worden de eigenschappen van traditioneel cement en beton besproken, aangezien het cement 

gegenereerd uit Volledig Recycleerbaar Beton enkel bruikbaar is als het vergelijkbare kenmerken 

heeft. Daarenboven wordt bestudeerd wat de invloed is van de maalfijnheid in de 

klinkerproductie en het effect van de maalfijnheid van cement op de eigenschappen van 

traditioneel beton. 

In Hoofdstuk 4 wordt besproken welke materialen en methoden gebruikt worden. De 

samenstelling van de basismaterialen, CRC7 en CRC8 wordt toegelicht. Tevens wordt het bepalen 

van de maalfijnheid van het beton d.m.v. zeven, de methode van Blaine en laserdiffractie 

verduidelijkt. Na het branden van de klinker kan de klinkerkwaliteit bepaald worden, X-

stralendiffractie (XRD) en microscopie worden hiertoe volledig uitgelegd. Het hydratatieproces 

van cement wordt bestudeerd met behulp van hydratatiestops. Door middel van XRD en TGA kan 

de samenstelling op verschillende tijdstippen in het hydratatieproces onderzocht worden. De 

hydratatiewarmte wordt met behulp van isotherme calorimetrie geregistreerd. Met behulp van 

het programma GEMS kunnen de experimentele waarden vergeleken worden met een model 

voor de hydratatie van Portlandcement. 

In Hoofdstuk 5 worden alle resultaten weergegeven en worden deze besproken. De resultaten 

van het zeven, de methode van Blaine en laserdiffractie worden onderling vergeleken om een 

discussie over de maalfijnheid mogelijk te maken. De klinkerkwaliteit wordt geëvalueerd met 

behulp van de resultaten van XRD en microscopische analyse. De hydratatie van het 

geregenereerd cement wordt bestudeerd op basis van de hydratatiewarmte en de gevormde 

hydratatieproducten. De ontwikkelde hydratatiewarmte wordt gekwantificeerd met isotherme 

calorimetrie en het theoretisch model van Parrot en Killoh in GEMS. De hydratatieproducten 

worden onderzocht door op bepaalde tijdstippen tijdens de hydratatie het proces te stoppen met 

behulp van de Solvent Exchange methode en de samenstelling te onderzoeken met TGA en XRD. 

Tevens wordt met de modellering in GEMS een vergelijking gemaakt met de experimentele 

resultaten. 
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Hoofdstuk 2  

Volledig Recycleerbaar Beton 

Volledig Recycleerbaar Beton wordt gebruikt als grondstof in de cementproductie. Het betonpuin 

wordt verhit tot 1450 °C teneinde klinker te bekomen. Door deze klinker fijn te malen met een 

bindingsvertrager wordt het uiteindelijke cement bekomen. De kwaliteit hiervan is sterk 

afhankelijk van de chemische samenstelling, die de samenstelling van een Ordinary Portland 

Cement (OPC) zo dicht mogelijk moet naderen. Deze samenstelling en het productieproces wordt 

kort besproken in het eerste deel van dit hoofdstuk. In het tweede deel wordt nagegaan wat dit 

betekent voor het cement geregenereerd uit CRC. 

2.1. Portlandcement 

2.1.1.  Chemische en mineralogische samenstelling 

Een traditioneel portlandcement bestaat voor meer dan 95% uit Portlandklinker. Dit is een 

hydraulisch materiaal, waarvan de mineralogische samenstelling gegeven is in Tabel 2.1. Deze 

samenstelling wordt verkregen door het branden van een nauwkeurig omschreven mengsel van 

grondstoffen, zoals gegeven in Tabel 2.2. 
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Tabel 2.1: Overzicht en richtwaarden van de klinkermineralen in Portlandklinker 
(GHEYSENS et. al., 2006), (TAYLOR, 1997), (STEPHAN and WISTUBA, 2006), (KAKALI et. al., 2003) 

 
 

Volledige 
formule 

Cement 
Chemische 

notatie 

Gewichts- 
verhouding 

[%] 
Taylor a Stephan 

et al. a 
Belgische beton 

Groepering a Kakali b 

Hoofd- 
componenten 

Aliet (Tricalciumsilicaat) 3CaO.SiO2 C3S 40 - 75 50-70 52-85 40-75 71,1 

Beliet (Dicalciumsilicaat) 2CaO.SiO2 C2S 10 - 35 15-30 0-27 10-35 7,7 

Secundaire 
componenten 

Aluminaat (Tricalciumaluminaat) 3CaO.Al2O3 C3A 0 - 15 5-10 7-16 7-16 6,9 

Ferriet 
(tetracacliumaluminoferriet) 

4CaO.Al2O3Fe2O3 C4AF 1 - 20 5-15 4-18 4-18 11,6 

Niet gebonden 
Componenten 

Magnesiumoxide MgO M <5 
a
 streefwaarden; 

Vrije kalk CaO C <3 
b
 waarden van gerealiseerde samenstellingen 
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Tabel 2.2: Samenstelling grondstoffenmengsel voor Portlandklinker (GHEYSENS et. al., 2006) 

 
Volledige 
formule 

Verkorte 
formule 

Gewichts-
verhouding 

Kalk CaO C 62 - 68 

Siliciumdioxide SiO2 S 19 - 25 

Aluminiumoxide Al2O3 A 2 - 9 

Ijzeroxide Fe2O3 F 1 - 5 

Magnesiumoxide MgO M 0 - 2 

Alkalioxiden K2O+Na2O K+N 0,5 - 1,5 

 

De hoofdcomponenten uit Tabel 2.1 hebben een grote invloed op de sterkte. Deze worden 

hieronder kort besproken, voor meer uitgebreide info over de klinkermineralen wordt verwezen 

naar (TAYLOR, 1997) en (HEWLETT, 1998). 

Aliet (3CaO.SiO2) is de belangrijkste hydraulische component in Portlandklinker. Aangezien het 

relatief snel reageert met water is aliet verantwoordelijk voor de beginsterkte van het beton. 

Zoals in Tabel 2.1 te zien is, is het gehalte aan beliet (2CaO.SiO2) in Portlandklinker veel lager. 

Beliet reageert trager met water en heeft bijna geen invloed op de beginsterkte. Slechts na een 

jaar is de bijdrage van beliet tot de sterkte gelijkaardig aan deze van aliet. Beliet heeft als 

belangrijkste voordeel ten opzicht van aliet de verminderde CO2-uitstoot bij de productie. Ook de 

lagere hydratatiewarmte en verbeterde duurzaamheid bij een Portlandcement met meer dan 50% 

beliet zijn belangrijke baten. Er is echter ook een keerzijde aan het gebruik van beliet 

Portlandcement, namelijk het moeilijkere fijnmalen en de trage hydratatie.  

Aluminaat (3CaO.Al2O3) draagt slechts in geringe mate bij tot de sterkte en beïnvloed vooral het 

opstijven en binden van de cementpasta. Het is echter niet erg gewenst aangezien het de 

hydratatiewarmte verhoogt en bij sulfaataantasting kan de vorming van ettringiet schade 

veroorzaken (TAERWE and DE SCHUTTER, 2006). 

Ferriet (4CaO.Al2O3Fe2O3) draagt nauwelijks bij tot de binding en de sterkte.  

Er dient evenwel een voldoende gehalte Al2O3 en Fe2O3 in de grondstoffen aanwezig te zijn, 

aangezien op die wijze de calciumsilicaten gevormd kunnen worden bij een aanzienlijk lagere 

temperatuur (TAERWE and DE SCHUTTER, 2006). De aanwezigheid van aluminaat en ferriet is dus 

zeker van belang. 

De niet gebonden componenten hebben eveneens geen invloed op de sterkte, maar dienen wel 

beperkt te worden wegens gevaar voor expansie. 
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2.1.2.  Kort overzicht van het productieproces 

De productie van Portlandklinker gebeurt hoofdzakelijk op twee manieren: volgens de natte of 

droge weg. De keuze is in eerste instantie afhankelijk van de hardheid en het watergehalte van de 

kalksteen. Voor zachte kalksteen, van nature rijk aan water of gemakkelijk met water te 

vermengen, is productie volgens de natte weg aangewezen. Productie volgens de droge weg 

wordt gebruikt voor harde, waterarme kalksteen. De natte productie vraagt echter meer energie, 

dus er wordt meer en meer gebruik gemaakt van het droge proces. 

De cementproductie bestaat uit drie stappen: de voorbereiding van de grondstoffen, het branden 

en het vermalen. De bespreking van dit productieproces is gebaseerd op (DE SCHEPPER and DE 

BELIE, 2010), (TAERWE and DE SCHUTTER, 2006), (TAYLOR, 1997), (HEWLETT, 1998). De bereiding 

van een goede klinker is een gevoelig proces, de verhouding tussen de verschillende oxiden moet 

zo optimaal mogelijk zijn, opdat alle essentiële klinkerfasen gevormd zouden worden. De 

uitvoering dient dus met de nodige zorg en nauwkeurigheid te gebeuren. 

Na ontginning van de grondstoffen wordt een homogeen mengsel van de 4 samenstellende 

oxiden (C, S, A en F) in de juiste verhoudingen gevormd (zie deel 2.1.3.1 en 2.1.3.2). Afhankelijk 

van het droge of natte proces is dit respectievelijk een fijn poeder of een 'deeg'. In dit deeg zijn de 

zachte grondstoffen in suspensie in een waterige massa. 

Het grondstoffenmengsel wordt verhit tot 1450 °C in de cilindrische draaioven, die een lengte 

heeft van ± 200 m voor de natte methode, respectievelijk ± 80 m voor de droge methode. Bij de 

natte methode wordt het deeg eerst verbrokkeld m.b.v. kettingen. In de bovenste zone van de 

oven (100 - 500 °C) verdampt dan het water van de gesuspendeerde massa, de zogenaamde 

dehydratatie (volledig drogen). De decarbonatatie gebeurt tussen de 800 en 1100 °C: de kalksteen 

wordt ontbonden in kalk en koolzuur. Dit koolzuur verdwijnt met de verbrandingsassen in de 

schoorsteen. In de heetste zone van de oven (1450 °C) wordt de klinker gevormd: het 

siliciumoxide wordt chemisch actief en de klinkermineralen worden gevormd. Deze mineralen 

'sinteren', d.w.z. dat ze gedeeltelijk smelten en aaneen kitten tot ronde, grijze korrels, de 

zogenaamde 'klinker'. De klinker verlaat de oven op een temperatuur van ongeveer 1200 °C. De 

koeling gebeurt meestal met lucht. Ook is het mogelijk dat, bij het afkoelen, de warmte van de 

klinker gebruikt wordt om andere materialen te drogen. 

Het droge procedé verloopt principieel op dezelfde manier. Door het lager energieverbruik wordt 

het steeds meer toegepast. Het grootste verschil met de natte methode zit in het begin van het 

proces. De grondstoffen worden in een kogelmaler tot een fijn poeder gemalen en daardoor 

homogeen vermengd. Na de voorbereiding van de grondstoffen is het proces gelijk voor de natte 
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en droge methode, hoewel de oven korter is, aangezien de dehydratatie en decarbonatatie in een 

externe warmtewisselaar optreedt. Bij de natte methode gebeurt dit in de klinkeroven zelf. 

In de laatste productiestap wordt de gevormde klinker vermengd met bindingsvertragers (bv. 

gips) en vermalen tot de gewenste fijnheid. Eventueel worden nog andere stoffen toegevoegd, 

zoals vliegas, hoogovenslakken,… om een deel van het cement te vervangen. Op deze manier 

worden minder natuurlijke grondstoffen verbruikt en verlaagt de CO2 productie. Een bijkomend 

voordeel is dat deze toevoegingen zorgen voor verbeterde duurzaamheidseigenschappen van het 

beton. 

Het vermalen kan gebeuren met twee installaties, al dan niet samen gebruikt: de kogelmolen en 

de rolpers. Het poeder gaat vervolgens naar de turboseperator zodat de fijne korrels van de grove 

kunnen gescheiden worden. De grove deeltjes worden dan nogmaals vermaald tot de gewenste 

fijnheid bekomen wordt. 

Het volledige procedé is samengevat in Figuur 2.1.  

 

Figuur 2.1: Productieproces van cement (FEBELCEM, 2006) 
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2.1.3. Evaluatie van de grondstoffensamenstelling 

2.1.3.1. Formules van Bogue 

De potentiële klinkersamenstelling kan afgeleid worden uit de componenten van het 

grondstoffenmengsel door middel van de formules van Bogue, waarbij de afkortingen telkens de 

corresponderende massaprocenten voorstellen: 

                                            ( 2.1 ) 

                               ( 2.2 ) 

                             ( 2.3 ) 

                      ( 2.4 ) 

Deze potentiële samenstelling wordt geëvalueerd door ze te vergelijken met de typische 

samenstellingen zoals gevonden in de literatuur, zie Tabel 2.1 (DE SCHEPPER et. al., 2012). 

2.1.3.2. Samenstellingsparameters 

Een andere manier om de chemische samenstelling te beoordelen is door de verhouding van de 

verschillende materialen vast te leggen. Dit gebeurt door middel van verschillende parameters: de 

kalkverzadigingsfactor ('Lime Saturation Factor': LSF), de 'Silica Modulus' (SM), de 'Alumina 

Modulus' (AM) en de hydraudische modulus ('Hydraulic Modulus': HM). Deze worden als volgt 

gedefinieerd: 

     
 

                    
        ( 2.5 ) 

    
 

   
         ( 2.6 ) 

    
 

 
         ( 2.7 ) 

    
 

     
         ( 2.8 ) 

Typische waarden voor deze parameters worden gegeven in Tabel 2.3. 

Tabel 2.3: Richtwaarden samenstellingsparameters LSF, SM, AM, HM 

 
Taylor a 

Galbenis et al. a 

Kakali et al. b Puertas et al. b 

 Algemeen Gewenst 

LSF 0,92-0,98 0,66-1,02 0,92-0,96 0,981 0,98 

SM 2,0-3,0 1,9-3,2 2,3-2,7 2,42 2,30 

AM 1,0-4,0 1,3-2,5 1,3-1,7 1,32 1,50 

HM - 1,7-2,3 ≈2 2,22 - 
a
 streefwaarden; 

b
 waarden van gerealiseerde samenstellingen
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De definitie van de kalkverzadigingsfactor LSF is gebaseerd op theoretische overwegingen 

(TAYLOR, 1997). Deze geeft de verhouding tussen de kalk aanwezig in de grondstoffen en de kalk 

die nodig is om te reageren met het aanwezige SiO2, Al2O3 en Fe2O3. Als de LSF groter is dan 1 zal 

de uiteindelijke klinker een te groot gehalte aan vrije kalk hebben. Dit heeft geen nadelige invloed 

op de uiteindelijke sterkte en duurzaamheid van het beton, maar geeft wel kalkuitbloeiing, wat 

visueel onacceptabel kan zijn. Indien de concentratie vrije kalk te hoog wordt kan dit tevens voor 

scheuren zorgen. 

De andere samenstellingsparameters zijn empirisch gedefinieerd. De SM heeft een grote invloed 

op het branden van de klinker (TAYLOR, 1997). Hoe hoger SM, hoe moeilijker het branden 

verloopt. Dit heeft te maken met het feit dat er minder smelt aanwezig is in de oven bij elke 

temperatuur. De AM heeft ook een effect op de hoeveelheid vloeistof en dus het branden, maar 

enkel bij relatief lage temperaturen. De HM wordt gebruikt om de sterkte ontwikkeling in het 

cement te evalueren, door de hydraulische activiteit hieromtrent te bekijken. 
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2.2. Geregenereerd cement 

2.2.1.  Chemische en mineralogische samenstelling 

Het ontwerp van een Volledig Recycleerbaar Beton is geslaagd als dit beton na zijn levensduur 

integraal als grondstof voor cementproductie kan gebruikt worden. Het CRC dient dus zo 

ontworpen te worden dat het alle oxiden bevat die nodig zijn voor de vorming van klinker, in de 

juiste verhoudingen, zoals besproken in deel 2.1. Voor de theoretische berekening van deze 

samenstelling kunnen opnieuw de samenstellingsparameters (deel 2.1.3.2) of de formules van 

Bogue (deel 2.1.3.1) gebruikt worden. 

Praktisch kan de mineralogische samenstelling getest worden door een meting met X-

stralendiffractie (XRD) en op dit resultaat een Rietveld analyse uit te voeren. Een tweede 

mogelijkheid om de samenstelling te bepalen is point-counting bij microscopisch onderzoek. 

De chemische samenstelling wordt gevonden door een chemische analyse uit te voeren volgens 

NBN EN 196-2 (2005). 

Deze methoden worden uitvoeriger besproken in Hoofdstuk 4. 

2.2.2.  Productieproces in het laboratorium 

In 2004 verscheen een artikel geschreven door de Japanner Tamura waarin de mogelijkheid om 

een Volledig Recycleerbaar Beton te ontwikkelen geopperd werd (TAMURA et. al., 2004). Dit 

artikel was de aanleiding tot het onderzoek naar CRC waar deze masterproef een onderdeel van 

is. 

Het idee om CRC te gebruiken is dus slechts enkele jaren oud, het productieproces wordt daarom 

veelal gesimuleerd in laboratoriumomstandigheden (DE SCHEPPER et. al., 2012). Het proces is 

echter grotendeels gelijkaardig aan de productie van normale Portlandklinker.  

Na het slopen van een constructie opgebouwd uit CRC dient het beton fijngemalen te worden tot 

een Blaine Specifieke oppervlakte (Specific Surface Area SSA) van minimum 450 m²/kg. De 

betekenis van deze SSA wordt in detail besproken in deel 4.2.2.2. Het poeder wordt gemengd met 

water zodat een deeg gevormd wordt, dat in een geperforeerde PVC plaat gebracht wordt. Na 

drogen zijn in deze plaat kleine tabletten gevormd, die gesinterd kunnen worden. Deze stap 

vervangt het voorbereiden van het grondstoffenmengsel voor Portlandklinker zoals besproken in 

2.1.2.  
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De rest van het proces is gelijk voor CRC en traditionele Portlandklinker. Het proces in de 

draaioven wordt gesimuleerd door de pastilles te verhitten met een snelheid van 10°C/min tot 

1450 °C. Deze maximumtemperatuur wordt gedurende 60 min aangehouden. Nadien wordt de 

klinker gekoeld in de lucht. Uiteindelijk wordt de klinker vermalen met calciumsulfaat, om een te 

snelle binding door aluminaat tegen te gaan. 

Dit proces wordt uitvoeriger besproken in Hoofdstuk 4.  
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Hoofdstuk 3  

Maalfijnheid 

Na de algemene bespreking over het Portlandcement en het cement gegenereerd uit CRC, wordt 

in de literatuur de invloed van de maalfijnheid onderzocht. Deze bespreking is tweeledig: in eerste 

instantie wordt de maalfijnheid van het grondstoffenmengsel en het effect ervan op het 

productieproces van klinker geanalyseerd. Vervolgens wordt de maalfijnheid van het cement zelf 

en de invloed van de fijnheid op het hydratatieproces bestudeerd. 

3.1. Maalfijnheid in de klinkerproductie 

De fase die de meeste energie vraagt in de cementproductie is het branden van de klinker. De 

eigenschappen van het grondstoffenmengsel hebben een grote invloed op dit energieverbruik.  

Op vlak van de maalfijnheid kan algemeen gesteld worden dat hoe fijner de grondstoffen 

vermalen zijn, hoe minder energie nodig is om de klinker te branden en hoe lager de 

oventemperatuur kan (CHROMY, 1980), (LUDWIG, 1980), (FUNDAL, 1979), (FRIGIONE, 1983).  

De oventemperatuur is rechtstreeks verbonden met de tijd nodig om de klinker te branden zodat 

er uiteindelijk maximum 2% vrije kalk aanwezig is (LUDWIG, 1980). Praktisch kan een verhoging 

van de temperatuur van 1360 °C naar 1420 °C leiden tot een halvering van de benodigde tijd voor 

het branden. Uit (FUNDAL, 1979) blijkt dat vooral de grove korrels aanleiding geven tot vrije kalk 

in de klinker. Aangezien gebrand wordt tot slechts een bepaald percentage vrije kalk aanwezig is 

kan onmiddellijk de conclusie getrokken worden dat het qua brandtijd voordeliger is om zo weinig 

mogelijk grove korrels in het grondstoffenmengsel te hebben. Vooral de kwartsfijnheid is van 

belang: volgens Fundal en Christensen dienen de kwartsdeeltjes kleiner dan of gelijk te zijn aan 44 

μm om een optimale brandbaarheid te verkrijgen (FUNDAL, 1979), (CHRISTENSEN, 1978). In 

combinatie met de slechte maalbaarheid van kwarts blijkt dit één van de belangrijkste factoren te 

zijn. Fundal en Christensen hebben een formule ontwikkeld om op basis van de maalfijnheden van 

de verschillende fracties het verwachte vrije kalkgehalte te berekenen. Deze formule is 

ontwikkeld voor branden bij 1400 °C gedurende 30 minuten: 

                                           ( 3.1 ) 
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In deze vergelijking is X de gewichtsfractie vrije kalk in de klinker, LSF en SM respectievelijk de 

kalkverzadigingsfactor en silica modulus zoals besproken in deel 2.1.3.2, K de gewichtsfractie van 

de calcietdeeltjes > 125 μm en Q de gewichtsfractie van de kwarts- en kiezeldeeltjes > 44 μm. 

Kakali en Tsivilis onderzochten het effect van het apart of samen vermalen van het 

grondstoffenmengsel op het brandproces. Als de klei en de kalksteen samen vermaald worden 

komt dit uiteraard de homogeniteit ten goede. Als ze echter apart vermaald worden is er een 

grotere mate van controle op de fijnheid van de aparte grondstoffen. 

Uit (KAKALI and TSIVILIS, 1993) blijkt opnieuw dat hoe fijner het grondstoffenmengsel, hoe beter 

de brandbaarheid is. Dit wordt wel genuanceerd door de bevinding dat de fijnheid van de klei 

geen significant effect op het brandproces heeft, maar dat vooral de fijnheid van de kalksteen het 

klinkerproces beïnvloedt. De kalksteen fijner malen dan een SSA van 500 m²/kg heeft echter geen 

effect meer op het brandproces. Dit is dus een onnodig verbruik van energie en tijd en is zeker af 

te raden. 

Deze bevindingen zijn deels tegenstrijdig met de resultaten van Frigione (FRIGIONE, 1983). Hij 

stelt dat bij lagere brandtemperaturen het voordeliger is om de klei en kalksteen wel apart te 

vermalen. Op deze manier kan voor dezelfde hoeveelheid maalenergie de klei fijner gemalen 

worden dan de kalksteen, wat volgens Frigione voordeliger is voor de reacties bij temperaturen 

lager dan 1250 °C. Bij hogere temperaturen speelt de fijnheid van de klei en de kalksteen dezelfde 

rol.  

Met behulp van Differential Scanning Calorimetry (DSC) wordt gevonden dat de fijnheid van het 

grondstoffenmengsel vooral de productie van beliet en smelt bevordert (KAKALI and TSIVILIS, 

1993). Een deel van de mineralen wordt vloeibaar, de zogenaamde smelt, en zorgt dat door 

diffusie de reactie tussen beliet en vrije kalk tot aliet bevorderd wordt. Ook verhoogt de 

reactiviteit van de grondstoffen als ze fijner vermalen zijn.  

Door een XRD-analyse worden de verschillende klinkerproducten geïdentificeerd (KAKALI and 

TSIVILIS, 1993). Op het eerste zicht lijkt geen verschil te zijn in gevormde fasen tussen de 

mengsels grondstoffen die samen en apart vermaald zijn. De fijnheid heeft wel een invloed: hoe 

fijner het grondstoffenmengsel, hoe sneller de vorming van aliet verloopt. Opnieuw heeft de 

fijnheid van de kalksteen een groter effect dan de fijnheid van de klei. De snellere vorming van 

aliet bij grondstoffenmengsels die samen vermalen zijn is volgens Kakali en Tsivilis waarschijnlijk 

te wijten aan de hogere homogeniteit en de verbeterde mechanische activering van het mengsel. 

Als laatste test wordt een microscopie uitgevoerd (KAKALI and TSIVILIS, 1993). Daaruit wordt 

geconcludeerd dat de fijnheid een rechtstreekse invloed heeft op de vorming van de silicaten, 
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met name aliet en beliet. Ook met deze proef wordt bevestigd dat als het mengsel samen 

vermalen wordt, de vorming van aliet en beliet beter verloopt dan bij het apart vermalen. 

Opnieuw zijn de homogeniteit en de verbeterde mechanische activering aan te duiden als 

oorzaak. 

Er kan dus algemeen geconcludeerd worden dat het samen vermalen van de grondstoffen beter is 

op vlak van brandbaarheid, reactiviteit van de grondstoffen gedurende het klinkerproces en de 

vorming van de silicaten. De fijnheid beïnvloed het klinkerproces vooral door de verbeterde 

vorming van beliet en smelt, en algemener de vorming en groei van de silicaatkristallen. 

Aangezien de silicaten de belangrijkste componenten zijn met betrekking tot de 

sterkteontwikkeling is dit zeker van belang. Er dient wel op gelet te worden dat de verbeterde 

vorming van beliet niet zorgt voor een tekort aan aliet, aangezien beliet slechts na 1 jaar de 

sterkte van aliet levert (DE SCHEPPER, 2009). 

3.2. Maalfijnheid van het cement 

3.2.1.  Effect maalfijnheid 

De laatste jaren is de tendens er om steeds sneller te bouwen. Voor beton betekent dit dat er 

geëist wordt om zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke sterkte te ontwikkelen. Fijnere cementen 

hebben een hogere specifieke oppervlakte en zijn dus reactiever op jonge leeftijd, waardoor de 

gewenste hoge sterkte snel ontwikkeld kan worden. In de jaren 50 wezen Brewer en Burrows 

echter op het negatieve effect van de cementfijnheid op de duurzaamheid van het beton 

(BREWER and BURROWS, 1951). Dit wordt verder in dit deel in detail besproken. Bentz, Sant en 

Weiss onderzochten de invloed van de cementfijnheid op verschillende karakteristieken op jonge 

leeftijd (BENTZ et. al., 2008). Zij deden verschillende testen op 2 commercieel te verkrijgen 

cementsoorten met gelijkaardige chemische samenstellingen maar een verschillende 

korrelverdeling. Bentz, Garboczi, Haecker en Jensen deden simulaties met het NIST 

microstructureel model (BENTZ et. al., 1999) 

Zoals verwacht is de druksterkte van het fijnere cement gevoelig hoger, zowel bij testen na 1, 3, 7 

en 28 dagen (Tabel 3.1). Dit is volgens Bentz, Sant en Weiss te wijten aan de verhoogde 

reactiviteit van het fijnere cement en de kleinere afstand tussen de verschillende deeltjes (BENTZ 

et. al., 2008).  
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Tabel 3.1: Druksterkteresultaten voor mortel blokjes met w/c=0,35 (BENTZ et. al., 2008) 

 

De duurzaamheid van beton is uiteraard ook een zeer belangrijk criterium. Vooral scheuren op 

jonge leeftijd zijn zeer nadelig voor de levensduur van het beton. Deze scheuren worden gevormd 

door thermische en autogene spanningen en vervormingen (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 

2008). Naast de mate van warmteoverdracht tussen het beton en de omgeving, is het 

belangrijkste kenmerk van het beton de energie die binnenin het element gegenereerd wordt 

door de exotherme hydratatiereacties. Om dit te onderzoeken werd een calorimetriemeting 

uitgevoerd (Figuur 3.1). Er werd ontdekt dat de piektemperatuur voor het fijner cement hoger 

ligt, wat zorgt voor grotere temperatuursgradiënten in het betonelement, zodat het risico op 

scheuren op jonge leeftijd sterk verhoogd wordt. Er dient eveneens rekening gehouden te worden 

met het feit dat als de temperatuur in het element hoger wordt dan 60°, hydratatieproducten 

zoals (primair) ettringiet onstabiel kan worden. Daardoor zal de latere precipitatie van secundair 

ettringiet, na afkoelen, een negatief effect hebben op de duurzaamheid. Tevens zorgt de hogere 

reactiesnelheid voor een grotere temperatuursstijging, wat de hydratatiereactie nog meer 

versnelt. Ook dit heeft een aandeel in het risico op scheuren op jonge leeftijd (BENTZ et. al., 

2008). Met het NIST model en enkele experimentele studies wordt eveneens gevonden dat het 

fijner cement sneller hydrateert, wat zorgt voor meer thermische spanningen en scheuren op 

jonge leeftijd (BENTZ et. al., 1999). Het is dus niet altijd aangewezen om fijnere cementen boven 

grovere te verkiezen. 

 

Figuur 3.1: Temperatuursverloop voor cementpasta's met w/c=0,35 (BENTZ et. al., 2008) 
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Door testen met geluidsgolven kunnen microscheuren opgespoord worden. Hierbij wordt 

opnieuw bevestigd dat er meer schade aanwezig is als fijner cement gebruikt wordt. 

 

Figuur 3.2: Cumulatieve acoustische energie voor fijn en grof cementmortel met w/c=0,35 (BENTZ et. al., 2008) 

Ook het volume lege poriën wordt bepaald, d.m.v. chemische krimpmetingen. Autogene krimp, of 

interne uitdroging, treedt op als cement tijdens de hydratatie van het jonge beton grote 

waterhoeveelheden opneemt, zodat er met lucht gevulde poriën ontstaan. Dit veroorzaakt 

capillaire druk, wat leidt tot snelle krimp in het beton . De grootte van deze poriën zullen dus 

zeker de autogene spanningen beïnvloeden. Uit deze metingen blijkt dat er inderdaad een grotere 

autogene krimp ontstaat bij beton vervaardigd uit het fijnere cement (BENTZ et. al., 2008). Dit 

wordt bevestigd met het NIST model (BENTZ et. al., 1999). Indien echter voor beide cementen 

gekeken wordt naar gelijke hydratatiegraad, is de chemische krimp gelijk. Het verschil is dus enkel 

te wijten aan de snellere hydratatie op jonge leeftijd bij het fijnere cement. 

 

Figuur 3.3: Autogene vervorming van mortels (w/c=0,35) uitgehard onder verzegelde omstandigheden bij 25 °C 
foutbalken geven één standaarddeviatie weer gebaseerd op twee monsters per mortel 

(BENTZ et. al., 2008) 

Met behulp van een dual ring restrained shrinkage test (ASTM C1518) werden de residuele 

spanningen gemeten. Bij de pasta van het fijnere cement worden scheuren waargenomen, in 

tegenstelling tot de pasta van het grovere cement.  
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Figuur 3.4: Vorming residuele spanningen voor mortels met w/c=0,35, uitgehard onder verzegelde omstandigheden 
bij 25 °C (BENTZ et. al., 2008) 

Hoewel het gebruik van fijner cement dus zorgt voor grotere sterkte op jonge leeftijd, moet 

hierbij toch rekening gehouden worden dat er snel scheuren optreden, wat een negatief effect 

heeft op de duurzaamheid op lange termijn. Men moet zich dus afvragen of het wel aangewezen 

is om fijnere cementsoorten te gebruiken, wanneer eveneens in rekening wordt gebracht dat 

deze een hogere energie vragen voor het maalproces. 

3.2.2.  Praktische waarden voor de maalfijnheid 

In Figuur 3.5 is een overzicht gegeven van de commercieel geproduceerde fijnheden van 

Portlandcement gedurende de laatste 50 jaar. Deze zijn gebaseerd op 3 studies door de Portland 

Cement Association en individuele resultaten van de Cement and Concrete Reference Laboratory 

(BENTZ et. al., 2008).  

 

Figuur 3.5: Evolutie fijnheid cement 1950-2010 (BENTZ et. al., 2008) 

Hoewel Bentz, Sant en Weiss toegeven dat er geen garantie is dat deze testen 100% 

representatief zijn voor de volledige industrie, is er toch een duidelijke trend waarneembaar. Er 

worden steeds fijnere cementen gebruikt. Voor CEM I/II wordt voor 2010 een SSA van 400 m²/kg 

geëxtrapoleerd (BENTZ et. al., 2008).  
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Het bedrijf Holcim is ook in België één van de grootste producenten van cement en granulaten. Zij 

bieden verschillende soorten cement aan, met een SSA voor CEM I tussen 330 en 500 m²/kg, voor 

CEM II tussen 315 en 350 m²/kg en voor CEM III tussen 345 en 510 m²/kg (HOLCIM, 2013). 
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Hoofdstuk 4  

Materialen en Methoden 

4.1. Basismaterialen: CRC7 - CRC8 

Het onderzoek naar Volledig Recycleerbaar Beton is nog lopende. Het doel is om het CRC zodanig 

te ontwerpen dat het rechtstreeks als grondstof voor de productie van cement bruikbaar is. 

Enkele verschillende samenstellingen werden onderzocht, waaruit blijkt dat kleine verschillen in 

de chemische compositie een grote invloed kunnen hebben op de verhouding tussen het 

gevormde aliet en beliet. Op dit moment zijn de meest recente samenstellingen CRC7 en CRC8. 

CRC7 is een traditioneel beton vervaardigd met CEM I 52,5 N. CRC8 is een zelfverdichtend beton 

met CEM III/A 42,5 N LA. De betonsamenstelling en de chemische samenstelling van deze 2 

soorten CRC zijn respectievelijk weergegeven in Tabel 4.1 en Figuur 4.1.  

Tabel 4.1: Betonsamenstelling CRC7 en CRC8 [kg/m³ beton] 

 
CRC7 CRC8 

Kalksteen zand 0/4 755,89 830,60 

Koperslak 0/4 43,84 32,27 

Kalksteenslak 2/6 438,38 354,92 

Kalksteenslak 6/20 526,06 403,32 

Kalksteen filler 52,61 177,46 

CEM I 52,5 N 300,00 0,00 

CEM III/A 42,5 N LA 0,00 325,00 

Vliegas 100,00 85,00 

Water 153,00 153,90 

 

Figuur 4.1: Chemische samenstelling CRC7 en CRC8 [m%] 
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4.2. Maalfijnheid betonpuin 

Na de levensduur van de constructie zal het Volledig Recycleerbaar Beton opnieuw vermalen 

worden en tot klinker verwerkt worden. In dit onderzoek wordt de optimale maalfijnheid van het 

beton bepaald. De gebruikte methodes in het laboratorium worden hieronder uitgelegd. 

4.2.1. Vermalen beton 

De twee gebruikte samenstellingen Volledig Recycleerbaar Beton, CRC7 en CRC8, werden 

vervaardigd en na 7 dagen werd een drukproef uitgevoerd. Het puin van deze proeven werd met 

een kaakbreker gebroken ( < 1 cm). Het gebroken betonpuin wordt dan vermalen gedurende 4, 6 

en 8 minuten. Op deze manier worden 6 verschillende grondstoffenmengsels met een 

verschillende fijnheid bekomen, 3 voor elk type CRC. 

In laboratoriumomstandigheden gebeurt dit vermalen in een balmolen. In beide bekers wordt een 

gelijke hoeveelheid ballen gelegd. Vervolgens wordt een bepaalde hoeveelheid materiaal, in dit 

geval 160 gram, in elke beker toegevoegd. Na het malen aan 300 toeren per minuut wordt het 

grondstoffenmengsel bekomen. 

  

Figuur 4.2: Bekers voor vermalen beton (links) en balmolen (rechts) 

4.2.2. Bepalen maalfijnheid 

De geregistreerde Belgische norm NBN EN 196-6 handelt over het bepalen van de fijnheid van 

cement. De methoden kunnen eveneens toegepast worden om de fijnheid van het vermalen 

beton te bepalen. Deze norm geeft drie verschillende methoden: zeven, air-jet zeven en de Blaine 

methode. De air-jet methode wordt niet uitgevoerd, aangezien deze proefopstelling in het 
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laboratorium Magnel van de Universiteit Gent niet voorhanden is. Aanvullend wordt wel een 

laserdiffractie uitgevoerd, waarmee de gevonden resultaten onderling vergeleken worden. 

4.2.2.1. Zeven 

Door het materiaal te zeven kan de fractie groter dan de maaswijdte van de zeef bepaald worden. 

In dit geval wordt een gestandaardiseerde zeef met maaswijdte 90 μm gebruikt.  

Er wordt telkens 25 ± 0,5 gram vermalen beton afgewogen tot op 0,01 gram. Dit wordt gezeefd 

met heen- en weergaande en draaiende bewegingen, tot er geen materiaal meer door de zeef 

gaat. Het residu wordt gewogen en uitgedrukt in een percentage van de initiële massa.  

Dit proces wordt per monster 2 maal herhaald en onderling vergeleken. Indien de resultaten meer  

dan 1% verschillen wordt de procedure een derde maal herhaald en wordt het gemiddelde van de 

3 waarden weerhouden. 

  

Figuur 4.3: Zeefopstelling (links) en gezeefd monster (rechts) 

Deze procedure is echter zeer bewerkelijk. Veel hangt af van de persoon die de meting uitvoert. In 

het deel resultaten en discussie (5.1.1) wordt hier verder op ingegaan. 

In de literatuur kan informatie gevonden worden over praktische waarden voor de R90. Volgens 

Kakali en Tsivilis (KAKALI and TSIVILIS, 1993) wordt modern cement vermalen tot een R90 van 

ongeveer 17 %. Zij voeren een studie uit voor grondstoffenmengsels met R90-waarden tussen 6 % 

en 27 %. Taylor (TAYLOR, 1997) geeft als praktische waarde een R90 van 15%. De informatie uit de 

literatuur over het effect van de fijnheid van het grondstoffenmengsel op de kwaliteit van de 

klinker werd besproken in deel 3.1. 
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4.2.2.2. Permeabiliteitsmeter: methode van Blaine 

Voor de methode van Blaine dient in eerste instantie de absolute volumemassa van het materiaal 

gekend te zijn. Dit is de verhouding van de massa droge vaste stof tot het volume ervan zonder 

ledige ruimten tussen en in de korrels. Deze wordt bepaald met picnometers, allen met een gelijk 

volume, in dit geval 100 ml. De picnometers worden eerst leeg gewogen, zodat de massa van elke 

picnometer Mpm gekend is. 

Als referentie worden 2 picnometers enkel met de vloeistof, in dit geval isopropanol, gevuld. Per 

materiaal wordt dan in telkens 2 picnometers 10 à 11 gram materiaal ingebracht (Ma). Deze 

worden verder gevuld met isopropanol tot de picnometer tot aan de maatstreep van 100 ml 

gevuld is. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk alle holtes tussen de korrels te vullen met vloeistof 

door regelmatig te schudden, zonder materiaal te verliezen.  

De massadichtheid is in principe onafhankelijk van de maalfijnheid, aangezien het om hetzelfde 

materiaal gaat. Het is echter wel verkiesbaar om een zo fijn mogelijk monster te gebruiken, zodat 

er zo weinig mogelijk poriën in de korrels overblijven. 

Alle picnometers worden nogmaals gewogen, zodat de totale massa Mtot gekend is. 

De volumemassa ρv van de isopropanol kan bepaald worden door: 

        
        

      
     ( 4.1 ) 

Aangezien er 2 referentiepicnometers zijn wordt verder gewerkt met het gemiddelde van beide 

waarden. 

Het volume van het vaste materiaal Va is dan gelijk aan: 

                       ( 4.2) 

Met het volume van de vloeistof Vv: 

        
           

  
    ( 4.3 ) 

Aangezien ook telkens de massa van het vaste materiaal gekend is kan de volumemassa ρa 

rechtstreeks bepaald worden uit: 

        
  

  
      ( 4.4 ) 

De volumemassa's uit Tabel 4.2 worden gebruikt in de methode van Blaine. 
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Tabel 4.2: Absolute volumemassa ρ [g/ml] 

 
ρgem ρstdev 

CRC7 2,5152 0,0418 

CRC8 2,5480 0,0113 
 

CRC8 heeft een iets hogere absolute volumemassa dan CRC7. 

Met de methode van Blaine wordt de fijnheid van cement gekwantificeerd als een specifieke 

oppervlakte (SSA) door de tijd te meten die een bepaalde hoeveelheid lucht nodig heeft om door 

een gecompacteerd cementbed te dringen. Het gebruikte toestel van Blaine is te zien in Figuur 

4.5. Deze proef kan ook toegepast worden op het vermalen beton.  

In een holle metalen cilinder wordt een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid gemalen beton 

aangebracht, zodat na aanstampen de volumefractie holten 50 % bedraagt. De benodigde massa 

wordt bepaald door: 

                    ( 4.5 )  

Met ρ de volumemassa van het beton, zoals bepaald met de picnometers en V het volume van het 

bed, voor dit specifieke toestel gelijk aan 1,89 cm³. 

Vervolgens wordt de cilinder luchtdicht op het conische glazen aansluitstuk geplaatst. De vloeistof 

in de U-vormige buis wordt met behulp van een pompje boven de merkstreep m1 gebracht (zie 

Figuur 4.4). De kraan wordt gesloten en de lucht kan enkel door het vermalen beton in de buis 

dringen en de meniscus doen dalen. De tijd t die de vloeistof nodig heeft om van m2 naar m3 te 

dalen wordt gemeten (zie Figuur 4.4). 

Met de gemeten tijd t wordt de specifieke oppervlakte SSA berekend: 

         
 

 
 
   

   
 

  

     
     ( 4.6 ) 

In deze formule is K een constante afhankelijk van het apparaat, in dit geval gelijk aan 2,698, is e 

de porositeit van het cementbed, gelijk aan 0,5 en η de viscositeit van de lucht, afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur. 

De gevonden specifieke oppervlakte geeft een indicatie van de fijnheid van het vermalen beton. 

Hoe fijner het beton, hoe meer weerstand de luchtstroom zal ondervinden en hoe langer de 

doorstroomtijd zal worden. Hoe fijner het beton is, hoe hoger de SSA dus zal zijn. 
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Figuur 4.4: Schematische voorstelling toestel van Blaine (TAERWE and DE SCHUTTER, 2006) 

 

Figuur 4.5: Toestel van Blaine 

In de literatuur waarin de praktische waarden voor de R90 gevonden werden zijn ook praktische 

waarden voor de SSA gevonden. Volgens Kakali en Tsivilis (KAKALI and TSIVILIS, 1993) wordt in de 

industrie gebruik gemaakt van cement met een SSA gelijk aan 418 m²/kg. De studie die zij 

uitvoeren beslaat grondstoffenmengsels met een SSA tussen 357 m²/kg en 568 m²/kg.  
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4.2.2.3. Laserdiffractie 

Bijkomend aan de voorgaande methodes wordt ook een laserdiffractie uitgevoerd (SYSMEX), 

(ARVANITI, 2013). Deze geeft als resultaat onder andere het korrelverdelingsdiagram en de SSA, 

zodat een vergelijking kan gemaakt worden met de reeds gevonden waarden. Er wordt gebruik 

gemaakt van een toestel van Malvern Instruments, namelijk de Scirocco 2000M voor de metingen 

en van het computerprogramma Mastersizer 2000M voor de verwerking van de resultaten. 

 

Figuur 4.6: Scirocco 2000M voor laserdiffractie 

In het apparaat wordt een kleine hoeveelheid materiaal door de gefocuste straal van een laser 

geblazen. Het licht wordt verstrooid onder een hoek die afhankelijk is van de grootte van de 

deeltjes. Het programma Mastersizer 2000M verwerkt het gevonden verstrooiingspatroon tot 

onder andere een korrelverdelingsdiagram en de specifieke oppervlakte SSA. 

Er worden 2 droge metingen uitgevoerd en onderling vergeleken. De karakteristieken van de 

eerste meting zijn gebaseerd op de methode voor cement. De tweede methode werd specifiek 

ontwikkeld voor Volledig Recycleerbaar Beton. 

Tabel 4.3: Karakteristieken Laserdiffractie - Droge methode 

 Meting 1 Meting 2 

Toevoersnelheid [-] 21 21 

Obscuratie [%] 0,5-4 0,5-4 

Luchtdruk [bar] 1,2 0,8 

Brekingsindex [-] 1,68 1,64 

Absorptie index [-] 0,1 0,001 

 
De toevoersnelheid ('feed rate') wordt zodanig gekozen dat er een gelijkmatige stroom van het 

monster in het systeem komt en er een optimale concentratie door de meetcel geblazen wordt. 
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Indien deze toevoersnelheid te hoog is kunnen eventuele agglomeraten niet voldoende verspreid 

worden. Indien deze te laag is zal de doorstroming niet constant zijn. 

Er wordt een grens voor de obscuratie ('obscuration') ingesteld, zodat de software Mastersizer 

2000 enkel de resultaten waarvoor de obscuratie binnen deze grenzen ligt in rekening brengt. Op 

deze manier wordt gecontroleerd of steeds voldoende materiaal door de laser gaat. 

Het toestel maakt gebruik van perslucht om de materiaaldeeltjes te transporteren en te 

verspreiden. De luchtdruk moet voldoende hoog zijn zodat eventuele agglomeraten verbroken 

worden, maar niet zo hoog dat de eigenlijke deeltjes gebroken worden. 

De optische parameters zijn afhankelijk van het materiaal. De brekings- ('refractive') en absorptie  

('absorption') index kunnen voor cement gevonden worden in de literatuur. Voor CRC7 en CRC8 

worden deze parameters geschat door ze bij het ontwikkelen van de methode aan te passen en te 

kijken wanneer de methode de beste resultaten geeft, met name wanneer het verschil tussen het 

model en de meting ('residual') lager dan 1% is. 
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4.3. Branden klinker 

Volledig Recycleerbaar Beton kan, na het eerste gebruik, opnieuw als grondstof gebruikt worden 

in de cementproductie. Van het reeds vermalen beton worden pellets gemaakt, die nadien 

gebrand worden en zo opnieuw klinker vormen. Indien deze klinker vermalen wordt met enkele 

percenten CaSO4 is het opnieuw een gebruiksklaar cement. 

4.3.1. Pellets 

Het vermalen beton wordt vermengd met water tot een goed hanteerbare pasta bekomen wordt. 

Deze pasta wordt uitgesmeerd over een geperforeerde PVC-plaat. Na minimum 24 uur drogen 

aan 70° worden kleine pellets bekomen met diameter en hoogte gelijk aan 5 mm.  

 

Figuur 4.7: Uitsmeren pasta 

 

Figuur 4.8: Gedroogde pellets 

4.3.2. Branden 

De bekomen pellets worden verhit in een elektrische hoge temperatuurs-oven van het type 

Carbolite BLF 1800, teneinde klinker te bekomen. De grondstoffen worden verhit tot 1450 °C, 

startend vanaf kamertemperatuur en met een constante stijging van 10 °C/min. De 

maximumtemperatuur wordt vervolgens gedurende 60 minuten aangehouden. Na het sinteren 

wordt de klinker onmiddellijk gekoeld aan lucht bij kamertemperatuur. 
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Figuur 4.9: hoge temperatuurs-oven 

 

Figuur 4.10: Gebrande klinker 
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4.4. Klinkerkwaliteit bepalen 

Na het branden kan de samenstelling van de klinker op 2 manieren bepaald worden, nl. met XRD 

en microscopie. De resultaten kunnen dan onderling vergeleken worden. 

4.4.1.  X-stralen diffractie (XRD) 

X-stralen diffractie (JEWETT and SERWAY, 2008) is een techniek om de samenstelling van vaste 

stoffen te bepalen. Vooral bij kristallijne materialen kan, door de regelmatige schikking van de 

atomen, een zeer nauwkeurige meting uitgevoerd worden.  

Tijdens de meting worden X-stralen onder een bepaalde hoek θ naar het monster gestuurd. Door 

de elektronen rond de atomen worden deze stralen verstrooid. Aan de andere zijde van het 

monster staat een ontvanger opgesteld onder dezelfde hoek θ met het monster, die de 

gereflecteerde stralen opmeet. 

 

Figuur 4.11: 2D voorstelling van de reflectie van een X-straal door 2 parallelle kristalvlakken  
(JEWETT and SERWAY, 2008) 

Zoals te zien in Figuur 4.11 zal de straal die op het onderste vlak gereflecteerd wordt een afstand 

2dsinθ meer afleggen dan de straal die op het bovenste vlak reflecteert, met d de afstand tussen 

de twee vlakken. In de meeste richtingen ontstaat destructieve interferentie, de stralen zijn in 

tegenfase en verzwakken elkaar. Indien deze afstand echter gelijk is aan een veelvoud van de 

golflengte λ van de X-straal ontstaat constructieve interferentie, d.w.z. dat de twee stralen elkaar 

zullen versterken. Dit wordt de wet van Bragg genoemd: 

                                   ( 4.7 ) 

De ontvanger zal dus een patroon van pieken opmeten. Aangezien θ en λ gekend zijn kan de 

afstand d berekend worden. Deze afstand is kenmerkend voor specifieke kristalstructuren, 

waardoor identificatie van de kristalstructuren mogelijk is. 
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Figuur 4.12: Meettoestel XRD-analyse 

Zoals besproken in deel 2.1.1 bestaat klinker uit verschillende kristallijne stoffen. Het is dus niet 

verwonderlijk dat er een bepaalde overlap van pieken in het patroon kan ontstaan. Om toch de 

juiste samenstelling te verkrijgen worden per monster 3 metingen gedaan. SAM en KOSH 

extracties (GUTTERIDGE, 1978) geven een oplossing voor de identificatie bij overlappende pieken. 

Als interne standaard wordt tevens een meting met ZnO uitgevoerd. Deze wordt in een Rietveld 

analyse gebruikt om de schaalfactoren te kalibreren zodat het model en de experimentele data 

overeenkomen (CONNOLLY, 2012). 

Voor de meting zelf worden de instellingen gebruikt zoals vermeld in Tabel 4.4 

Tabel 4.4: Instellingen XRD 

2θ bereik [°] 5-70 

Stapgrootte [°] 0,02 

Stapsnelheid [sec/stap] 1 

Slits  1,30/2,12//0,90/0,30 

Voltage [kV] 40 

Stroom [mA] 30 

 

4.4.1.1. Voorbereiding staal 

De gebrande klinker wordt handmatig vermalen tot er geen deeltjes groter dan 500 μm meer 

aanwezig zijn. Vervolgens wordt 20 gram vermalen klinker samen met 30 ml ethanol gedurende 

10 minuten aan 300 rpm vermalen in de balmolen. Het mengsel wordt hierna gedroogd in een 

evaporator, zoals afgebeeld in Figuur 4.13. Hierin wordt een onderdruk van 250 mbar gecreëerd, 

waarna de fles ronddraait aan 200 rpm in een waterbad van 70 °C tot alle ethanol verdampt is. 
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Figuur 4.13: Evaporator 

Met het bekomen poeder worden drie verschillende XRD-metingen gedaan. 

4.4.1.2. ZnO 

Als interne standaard wordt een mengsel met 10% zinkoxide (ZnO) gemaakt. Dit maakt 

kwantificering van de verschillende fasen mogelijk. Er kan ook een schatting gemaakt worden van 

de hoeveelheid amorf materiaal in het monster. 

4.4.1.3. SAM 

Een mengsel van 7,5 g klinker, 37,5 g salicylzuur en 450 ml methanol wordt gedurende 30 min 

geroerd. Vervolgens wordt het mengsel gefilterd. Het residu op het filterpapier wordt dan verder 

gedroogd in een oven van 60°. 

Door het salicylzuur zal geen aliet en beliet meer aanwezig in het poeder en zal er dus enkel C3A, 

C4AF en sulfaten overblijven. 

4.4.1.4. KOSH 

Een mengsel van 15 g suiker, 15 g kaliumhydroxide en 150 ml H2O wordt opgewarmd tot 95 °C. 

Tijdens het opwarmen wordt continu geroerd. Vervolgens wordt 4,5 g cement toegevoegd en nog 

1 min verder geroerd. Nadien wordt opnieuw gefilterd en het bekomen residu gedroogd. 

Door deze extractie blijven enkel de silicaten achter. 
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4.4.1.5. Verwerking resultaten 

De 3 hierboven vernoemde XRD-metingen geven voor elk monster dus 3 patronen van pieken. 

Deze worden verwerkt m.b.v. het computerprogramma TOPAS Academic, volgens de Rietveld 

methode (LE SAOUT et. al., 2011). TOPAS vergelijkt de opgemeten pieken met gekende patronen 

van kristalstructuren uit een database. 

In eerste instantie worden de SAM en KOSH file verwerkt. Door de extractie zijn enkel bepaalde 

fasen aanwezig met beperkt overlappende pieken, die met TOPAS duidelijker geïdentificeerd 

kunnen worden.  

Uit de KOSH-analyse kunnen de kristalgrootte en de celparameters van beliet gevonden worden. 

De SAM-analyse geeft deze parameters voor ferriet en aluminaat. 

Deze parameters worden ingegeven in de analyse van de meting met ZnO. Door het programma 

verschillende verfijningen te laten maken wordt getracht een zo goed mogelijke fit te verkrijgen 

tussen het gemeten patroon en het patroon dat opgesteld wordt door het programma, m.a.w. het 

gemodelleerde patroon. 

 

Figuur 4.14: Voorbeeld verwerking XRD met Topas 

Vervolgens wordt de gevonden samenstelling gecorrigeerd naar de werkelijke toegevoegde 

hoeveelheid ZnO. Op deze manier wordt de mineralogische samenstelling van de klinker 

gevonden. 
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4.4.2.  Microscopie 

In tegenstelling tot XRD is microscopie een visuele techniek. Er worden microscoopbeelden 

gemaakt van de klinker die met behulp van beeldverwerking (point-couting) geanalyseerd kunnen 

worden. 

Om deze beelden te kunnen maken dienen proefstukken gemaakt te worden waarin de klinker 

optimaal in beeld gebracht kan worden. 

4.4.2.1. Impregneren staal 

De gebrande pellets worden in vormpjes gegoten en in een vacuümstolp geplaatst. Nadat een 

volledig vacuüm bekomen is, wordt een epoxy in deze vormpjes gebracht. Deze epoxy is een 

mengsel van 20 g Struers Epofix Resin en 3 g Struers Epofix Hardener. Na uitharden worden ronde 

proefstukken bekomen, die gepolijst kunnen worden. 

 

Figuur 4.15: Impregneren 

4.4.2.2. Polijsten 

Het proefstuk dient vervolgens gepolijst te worden zodat een vlak oppervlak zonder krassen 

bekomen wordt en duidelijke beelden kunnen gemaakt worden met de microscoop. Hiertoe 

dienen enkele stappen doorlopen te worden (zie Tabel 4.5). 

Het is belangrijk om tijdens het polijsten het proefstuk regelmatig over 90° te draaien, 

bijvoorbeeld elke minuut. Op deze manier wordt een zo gelijkmatig mogelijk oppervlak bekomen 

Tussen de stappen onderling wordt het proefstuk goed gespoeld met methanol, afgewreven met 

zacht papier en gedroogd met perslucht. 



38 

Tabel 4.5: Procedure polijsten 

Stap Schuuroppervlak Smeermiddel 
Toerental 

[t/min] 
Diamantpasta 

[μm] 
Tijd [min] 

1 320 grit SiC papier water 300 - 
Tot gewenste 
klinkersectie 

2 2400 grit SiC papier 
Struers Brown 

Lubricant 
150 - 4 

3 MDDac Methanol 150 3 4 

4 MDDac Methanol 150 1 4 

5 MDDac Methanol 150 1/4 4 

6 MDNap - 50 - 2 

 

 

Figuur 4.16: Polijsten met MDDac 

Na dit proces dient een vlak oppervlak, praktisch zonder krassen, bekomen te zijn. 

4.4.2.3. Etsen met nital 

Het oppervlak kan nu bekeken worden onder een microscoop, maar het is nog steeds moeilijk om 

de verschillende fasen te detecteren (zie Figuur 4.17). Om silicaten te detecteren wordt meestal 

geëtst met nital (CAMPBELL, 1999), waarvan het resultaat te zien is in Figuur 4.18. Dit gebeurt 

door het oppervlak eerst 10 seconden in water aan 40 °C en vervolgens 10 seconden in nital 

onder te dompelen. Nital is een mengsel van 99 ml isopropanol en 1 ml salpeterzuur (65%).  
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Figuur 4.17: Voor etsen 

 

Figuur 4.18: Na etsen met nital 

De verschillende fasen, zoals ze besproken zijn in deel 2.1.1, kunnen op de microscoopbeelden 

herkend worden aan de hieronder vermelde kenmerken. In Figuur 4.19 zijn de fasen benoemd op 

een microscoopbeeld van CRC7/8min. 

 

Figuur 4.19: Detectering fasen in microscoopbeelden geëtst met nital 
Af = aliet gefuseerd, Anf = aliet niet gefuseerd, 

Ai= aliet met insluitingen, Azi = aliet zonder insluitingen, 
Bc = beliet als cluster, Bi = beliet als insluiting in aliet, 

S = smelt, 
GP = gesloten porie, OP = open porie 
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Alliet kristallen vertonen meestal een blauw of bruine kleur en hebben een hoekige vorm. Ze 

kunnen eveneens een rode, groene of gele kleur hebben na etsen met nital (CAMPBELL, 1999). 

Eventueel kunnen insluitingen van beliet of smelt in het aliet voorkomen. Er wordt eveneens een 

onderscheid gemaakt tussen gefuseerd en niet-gefuseerd aliet, zoals afgebeeld in Figuur 4.19. 

Beliet kristallen zijn rond van vorm en vertonen meestal een bruine kleur na etsen met nital. De 

meest voorkomende verschijningsvorm van beliet is in een cluster. Beliet kan ook verspreid of als 

inclusie in aliet optreden. 

De witte matrix waarin de aliet en beliet kristallen zich bevinden is de smelt. De felwitte delen zijn 

ferriet, de donkerdere delen zijn aluminaat. 

Tevens worden de poriën, al dan niet gevuld, aangeduid. Er wordt een distinctie gemaakt tussen 

open porositeiten, die gevuld zijn met de epoxy en gesloten poriën. 

4.4.2.4. Verwerking resultaten 

Met een microscoop worden enkele foto's per proefstuk genomen. In dit geval wordt gewerkt 

met een vergroting 20 x en wordt om de 5 mm een foto genomen. Dit resulteert in 9 tot 16 foto's 

per proefstuk. Dit verschil is te wijten aan het feit dat in sommige proefstukken minder klinker 

aan de oppervlakte ligt. 

Met behulp van het programma JMicroVision v1.27 kan de samenstelling bepaald worden met de 

methode van het point-counten. Deze methode bestaat erin dat het programma, volgens een 

recursief grid, telkens een punt aanduidt en dat de gebruiker de fase benoemt. Door voor elk 

proefstuk minstens 2500 punten te benoemen, verdeeld over de verschillende foto's, wordt de 

samenstelling van de klinker gevonden. 

 

Figuur 4.20: Na point-counten 
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Door de gevonden resultaten om te rekenen naar absolute aliet-, beliet-, aluminaat- en 

ferrietgehaltes kan een vergelijking met de XRD-resultaten gemaakt worden. Om deze berekening 

uit te voeren dienen de massadichtheden van de verschillende fasen gekend te zijn, deze worden 

gegeven in (CAMPBELL, 1999), en zijn weergegeven in Tabel 4.6. 

Tabel 4.6: Massadichtheden verschillende fasen (CAMPBELL, 1999) 

 
dichtheid [g/cm³] 

Aliet 3,175 

Beliet 3,07 

Smelt als inclusie in aliet 3,72 

Smelt aluminaat 3,04 

Smelt ferriet 3,77 
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4.5. Hydratatie cement 

Het hydratatieproces van cement geregenereerd uit Volledig Recycleerbaar Beton wordt 

bestudeerd door de hydratatie van een cementpasta op verschillende tijdstippen te stoppen. De 

verkregen monsters worden dan alle bestudeerd met X-stralendiffractie (XRD) en 

thermogravimetrische analyse (TGA). Met behulp van isotherme calorimetrie wordt de 

hydratatiewarmte geregistreerd. Een simulatie van het proces in het computerprogramma GEMS 

maakt een vergelijking met de experimentele resultaten mogelijk. 

4.5.1.  Productie cement en cementpasta 

Voor de start van de proeven dient van de gebrande klinker nog cement gemaakt te worden. De 

klinker wordt gedurende 4 min vermalen aan 300 toeren/min. Aan de vermalen klinker wordt dan 

een bepaald hoeveelheid SO3 toegevoegd, en dit mengsel wordt nogmaals 6 min vermalen aan 

300 toeren/min. Het gips wordt toegevoegd om de zeer snelle en exotherme reactie van 

aluminaat te controleren. 

Hewlett (HEWLETT, 1998) vermeldt onderstaande formule ter berekening van het optimale SO3 

gehalte:  

                                      ( 4.8 ) 

De afkortingen in deze formule stellen de respectievelijke massaprocenten voor, zoals gevonden 

met de chemische analyse. Een volledige bespreking van de invloed van het SO3-gehalte is terug 

te vinden in (VERNIMMEN, 2010). Taylor geeft een minimumgehalte SO3 op van 2% om de zetting 

te controleren. Eveneens dient dit gehalte kleiner te zijn dan 5-6% teneinde ongewenste expansie 

te voorkomen. 

Met behulp van vergelijking (4.8) wordt gevonden dat bij CRC7 2,17% SO3 dient toegevoegd te 

worden, bij CRC8 bedraagt het optimale SO3-gehalte 2,24%. Als SO3-bron wordt platrex gebruikt, 

een commercieel gips. Platrex bestaat voor ongeveer 2/3 uit bassaniet (CaSO4.1/2H2O) en 1/3 uit 

anhydriet (CaSO4), het bevat dus 52 % SO3. 

Voor de eigenlijke hydratatiestudie wordt een cementpasta vervaardigd met W/C = 0,4. 

4.5.2.  Isotherme calorimetrie 

In de gebruikte calorimeter van het type TAM Air, zoals afgebeeld in Figuur 4.21, wordt bij een 

constante temperatuur van 20 °C de hydratatiewarmte gedurende de eerste 7 dagen van de 

hydratatiereactie opgemeten. Aangezien het mengen van het cement met het water buiten het 
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toestel gebeurt wordt de eerste hydratatiepiek niet volledig geregistreerd. Deze piek bedraagt 

echter slechts enkele procenten van de totale warmte die vrijkomt (DE SCHUTTER, 1999), (DE 

SCHEPPER et. al., 2012) en wordt dus niet beschouwd in de verdere analyse. 

Wanneer warmte geproduceerd wordt in een monster meet de TAM Air (TA INSTRUMENTS - TAM 

AIR, 2013) deze op door de temperatuursgradiënt te meten in een sensor die in contact staat met 

het monster in de ampoule en een koellichaam. Dit genereert een voltage dat kan opgemeten 

worden. Dit voltage is proportioneel met de temperatuursgradiënt en dus met de geproduceerde 

hydratatiewarmte in het monster. Doordat er voor elk monster een referentiemateriaal aanwezig 

is op een parallelle sensor kunnen warmteverstoringen genegeerd worden die niet door het 

monster zelf gegenereerd worden. Het signaal wordt continu opgemeten, het toestel geeft dus als 

output een voltage op bepaalde tijdstippen.  

Dit verloop van voltages kan omgerekend worden naar een verloop van geproduceerde warmte. 

Hiertoe dient eerst een kalibratie van het toestel uitgevoerd te worden, zodat het voltage dat 

door elke cel loopt gekend is. Daarenboven wordt nagekeken hoeveel elke cel van de 0-waarde 

afwijkt, d.w.z. hoeveel voltage de sensor opmeet als er geen spanning in de cel aanwezig is. Het 

opgemeten voltage wordt omgerekend naar de warmteproductie, in J/gh. Tevens kan de 

cumulatieve warmteproductie bepaald worden. 

 

Figuur 4.21: TAM Air-toestel voor isotherme calorimetrie 

In elke ampoule wordt ongeveer 10 g pasta gedaan, door eerst het cement in de ampoule te 

brengen en dan water toe te voegen zodat een W/C = 0,4 bekomen wordt. Vervolgens worden 

deze ampoules in de isotherme calorimeter geplaatst. 
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4.5.3.  Experimentele studie van de hydratatie van cement 

De studie van de samenstelling van het cement tijdens het hydratatieproces gebeurt door op 

bepaalde tijdstippen de hydratatie te stoppen door het monster te drogen met behulp van 

Solvent Exchange. De bekomen poeders worden vervolgens geanalyseerd met een XRD- en TGA 

meting om de samenstelling op de verschillende leeftijden te kwantificeren. 

4.5.3.1. Hydratatiestop 

Kleine hoeveelheden van de cementpasta worden in ronde PP-containers gebracht, zodat 

uiteindelijk schijfjes ontstaan met een diameter van ongeveer 45 mm en een hoogte van 

ongeveer 5 mm. De containers worden gesloten en in een klimaatkamer geplaatst, bij een 

temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheidsgraad (RH) van meer dan 95%. 

Op verschillende leeftijden wordt de hydratatie stopgezet met de SE-methode (Solvent Exchange), 

meer bepaald op 1h, 3h, 6h, 9h, 1d, 2d, 3d, 7d en 28d. Met behulp van een mortier wordt het 

staal verpulverd. Daarna wordt het gedurende 15 min in 200 ml isopropanol geplaatst, waarna 

het gefilterd wordt en vervolgens eerst met isopropanol en daarna met diethylether gespoeld 

wordt. Tot slot wordt het poeder gedurende 8 min gedroogd in een oven van 40 °C.  

4.5.3.2. X-stralendiffractie 

Voor de analyse van de poeders wordt het staal eerst vermalen met een mortier tot een 

maximum korrelgrootte van 74 μm bekomen wordt.  

Voor de XRD-meting wordt het staal opnieuw voorbereid door 2,7 g van het vermalen poeder te 

mengen met 0,3 g ZnO, zoals besproken in deel 4.4.1. De meting zelf gebeurt met dezelfde 

parameters als besproken in deel 4.4.1. Opnieuw is het de bedoeling om met een Rietveld-analyse 

de volledige mineralogische samenstelling van het monster te identificeren. 

Met een XRD-analyse kunnen enkel de kristallijne materialen gekwantificeerd worden. Alle 

amorfe hydratatieproducten, o.a. CSH, worden door de Rietveld-analyse in een 'overige' fractie 

geplaatst. Er wordt echter al tussen de 10 en 20 % amorfe fasen teruggevonden in de 

ongehydrateerde klinker. Dit is te wijten aan de voorbereiding van het cement in de balmolen, 

waarbij een groot deel van de klinkermineralen beschadigd worden door de agressieve 

behandeling. De opgemeten 'overige' fractie bestaat dus niet alleen uit niet-kristallijne 

hydratatieproducten, maar ook uit ongehydrateerde amorfe klinkermineralen. Om de 

hoeveelheid amorfe hydratatieproducten O2h te berekenen wordt gebruik gemaakt van de 

methode ontwikkeld door De Schepper et al. (DE SCHEPPER et. al., 2012). 
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Het gehalte ongehydrateerde amorfe klinkermineralen na hydratatie O2C is gelijk aan: 

             
  

  
     ( 4.9 ) 

Met C2C de hoeveelheid kristallijne klinkermineralen na hydratatie en O1 en C1 respectievelijk het 

gehalte amorfe en intacte klinkermineralen voor de hydratatie. De hoeveelheid amorfe 

hydratatieproducten O2h is dan gelijk aan: 

                   ( 4.10 ) 

Met O2 de 'overige' fractie na hydratatie.  

Tevens kan met XRD en Rietveldanalyse de hoeveelheid CSH bepaald worden gebruik makend van 

massabalans berekeningen (mass balance calculations), met behulp van de daling in het aliet- en 

beliet-gehalte en de volgende hydratatiereacties (SCRIVENER et. al., 2004): 

                                ( 4.11 ) 

                                ( 4.12 ) 

In GEMS wordt de CSH-fase gemodelleerd volgens het solid solution model ontwikkeld door Kulik 

en Kersten (KULIK and KERSTEN, 2001). Voor het geregenereerde cement zal volgens De Schepper 

et al. de compositie van de CSH-gel zoals het gemodelleerd is in GEMS dichter naderen tot 

C1.4SH1.7 i.p.v. C1.7SH4 (DE SCHEPPER et. al., 2012). 

4.5.3.3. Thermogravimetrische analyse 

Op elk staal wordt een thermogravimetrische analyse (TGA) uitgevoerd, met een toestel van het 

type Netzsch STA 449F3, zoals afgebeeld in Figuur 4.22. Ongeveer 50 mg van het poeder word 

opgewarmd tot 1050°C, aan een opwarmsnelheid van 10 °C/min. Om carbonatatie door contact 

met de lucht te voorkomen word gewerkt in een inerte stikstofatmosfeer, waarbij de 

toevoersnelheid van het gas 50 ml/min is. Het toestel weegt tijdens dit hele proces het 

massaverlies van het monster.  
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Figuur 4.22: TGA toestel Netzsch STA 449F3 (NETZSCH, 2013) 

Het massaverlies tussen 400 °C en 520 °C wordt toegeschreven aan de dehydroxylatie van 

portlandiet (Ca(OH)2) (LOTENBACH et. al., 2008). Het massaverlies tussen 600 °C en 780 °C wordt 

toegeschreven aan het vrijkomen van koolstofdioxide uit gecarbonatiseerd portlandiet (CaCO3) 

(PANE and HANSEN, 2005). Het portlandietgehalte wordt dan berekend rekening houdend met 

deze twee fenomenen: 

                       
          

      
          

          

      
    ( 4.13 ) 

In deze formule staat WL voor het massaverlies (weight loss) door de decompositie van 

respectievelijk Ca(OH)2 en CaCO3 en staat M voor de molaire massa van Ca(OH)2, H2O en CO2. Het 

gevonden gehalte portlandiet kan dan vergeleken worden met de hoeveelheid portlandiet 

gekwanticifeerd met behulp van XRD-analyse. 

4.5.4.  Modellering van de hydratatie van cement 

Het model opgesteld door Parrot en Killoh beschrijft de dissolutie van de 4 klinkermineralen in de 

tijd (PARROT and KILLOH, 1984). Dit relatief eenvoudig model krijgt als input de water/cement 

verhouding, de relatieve vochtigheidsgraad, de mineralogische samenstelling en maalfijnheid van 

het cement. Het model berekent dan de gehydrateerde fractie van elke component, de totale 

warmte die gegenereerd wordt en het gebonden watergehalte in functie van de leeftijd.  

Het computerprogramma GEMS (Gibbs Energy Minimization) wordt gebruikt om interactieve 

thermodynamische modellering van heterogene, waterige chemische systemen mogelijk te 

maken (KULIK, 2002). Ook de hydratatie van cement kan in dit programma bestudeerd worden. 
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Het model van Parrot en Killoh wordt gebruikt als input in GEMS, waarna het programma de 

precipitatie van de hydratatieproducten simuleert. 

Er wordt verondersteld  dat de volledige hydratatie kan geschat worden door de hydratatiegraad 

van de verschillende componenten te integreren (PARROT and KILLOH, 1984). Voor elke 

component geldt dat: 

                        ( 4.14 ) 

Waarbij Dt de hydratatiegraad van de component is op basis van het verbruik ervan, Δt het 

tijdsinterval en R de hydratatiesnelheid is. 

De hydratatiesnelheid R hangt af van de verschillende processen die zich afspelen tijdens het 

hydrateren. Er worden drie vergelijkingen gebruikt en diegene die de laagste waarde voor R 

genereert, d.w.z. diegene die de snelheid controleert, wordt gebruikt in vergelijking (4.14). De 

eerste vergelijking geeft de nucleatie- en groeisnelheid weer: 

      
  

  
                        ( 4.15 ) 

De tweede vergelijking is een maat voor de driedimensionale diffusie, d.w.z. de transportsnelheid 

in de vloeistof: 

       
       

   

          
      ( 4.16 ) 

Er zijn echter testen die uitwijzen dat de diffusie-vergelijking de latere stadia van de hydratatie 

niet goed weergeeft. Daarom is een derde, empirische vergelijking opgesteld die de zogenaamde 

'shell' in beschouwing neemt, de coating rond de ongehydrateerde cementkorrels die de 

hydratatie vertraagt. 

                    ( 4.17 ) 

De K- en N-constanten uit bovenstaande vergelijkingen werden empirisch bepaald via XRD-

analyses en zijn volgens Parrot en Killoh zoals gegeven in Tabel 4.7. Lotenbach et al. geven 

aangepaste waarden voor K2 en K3 voor beliet (LOTENBACH et. al., 2008). Deze zijn tussen haakjes 

aangeduid in Tabel 4.7. In GEMS wordt gewerkt met de aangepaste waarden volgens Lotenbach. 

Tabel 4.7: K- en N-waarden volgens Parrot en Killoh (PARROT and KILLOH, 1984) 
en Lotenbach et al. (LOTENBACH et. al., 2008) 

 
vergelijking (4.10) vergelijking (4.11) vergelijking (4.12) 

 
K1 N1 K2 K3 N3 

aliet 1,5 0,7 0,05 1,1 3,3 

beliet 0,5 1 0,006 (0,02) 0,2 (0,7) 5 

aluminaat 1 0,85 0,04 1 3,2 

ferriet 0,37 0,7 0,015 0,4 3,7 
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Door telkens de hydratatiegraad van de component (DA, DB, DAl en DF) te vermenigvuldigen met de 

relatieve gewichtsfracties (A, B, Al en F) en deze op te tellen kan de totale hydratatiegraad 

berekend worden: 

                                    ( 4.18 ) 

Een gelijkaardige vergelijking kan opgesteld worden voor de warmteproductie H, waarbij Parrot 

en Killoh waarden uit de literatuur en uit experimentele data gebruikten, deze waarden zijn 

gegeven in Tabel 4.8: 

                                                ( 4.19 ) 

Tabel 4.8: Hydratatiewarmte voor volledig gehydrateerde cementcomponenten 

 
Hydratatiewarmte 

 
[kJ/kg cement] 

aliet 490 

beliet 222 

aluminaat 1355 

ferriet 448 

 
Tevens wordt rekening gehouden met het feit dat, zeker voor cementpasta's met lage W/C-factor, 

de hydratatiegraad sterk vermindert op latere leeftijden. Volgens Parrot en Killoh heeft dit te 

maken met de vermindering aan grote poriën waarin nieuwe hydratatieproducten zich kunnen 

vormen (PARROT and KILLOH, 1984). Om dit te becijferen wordt de hydratatie gereduceerd met 

een factor f(W/C), zoals gegeven in vergelijking (4.20). Indien Dt kleiner is dan de grenswaarde in 

onderstaande formule is f(W/C) gelijk aan de eenheid. 

                               
                      ( 4.20 ) 

Volgens Lotenbach et al. (LOTENBACH et. al., 2008) is dit effect afhankelijk van de 

klinkercomponent. Zij stellen een licht andere formule voor: 

                              
                    ( 4.21 ) 

De kritieke hydratatiegraad H is voor elke component gegeven in Tabel 4.9. 

Tabel 4.9: H-waarden volgens Lotenbach et al (LOTENBACH et. al., 2008) 

 
H 

aliet 1,8 

beliet 1,35 

aluminaat 1,6 

ferriet 1,45 

 

Opnieuw wordt in GEMS met de aangepaste formule van Lotenbach gewerkt. 
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De invloed van de specifieke oppervlakte SSA op de initiële hydratatiegraad, d.w.z. tijdens de 

nucleatie en groei (vergelijking (4.10)), wordt in rekening gebracht door de reductiefactor f(SSA): 

           
   

        
     ( 4.22 ) 

De hydratatiesnelheid van Portlandcement daalt snel bij reducties in relatieve vochtigheid van de 

omgeving. Het effect van de relatieve vochtigheid kan in rekening gebracht worden met de 

reductiefactor f(RH): 

           
       

    
 
 

     ( 4.23 ) 

De stalen worden in afgesloten containers bewaard in de vochtige kamer, zodat de RH gelijk aan 

één wordt gesteld en de reductiefactor eveneens gelijk is aan één. 

Het effect van de temperatuur, volgens Lotenbach et al. (LOTENBACH et. al., 2008) is gelijk aan de 

eenheid aangezien de stalen bewaard worden bij 20 °C. 
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Hoofdstuk 5  

Resultaten en Discussie 

5.1. Maalfijnheid 

5.1.1.  Zeven 

Het zeven gebeurt volgens de methode beschreven in NBN EN 196-6, zie paragraaf 4.2.2.1. Voor 

elk van de 6 monsters wordt de fractie groter dan 90 μm bepaald, de zogenaamde R90. De 

resultaten zijn weergegeven in Figuur 5.1. Tevens zijn de praktische waarden voor de R90 zoals 

gegeven door Kakali en Taylor aangeduid. De R90 gelijk aan 17% is volgens Kakali de praktische 

waarde die nu in de industrie gebruikt wordt. De monsters blijken goed overeen te komen met de 

praktische waarden en kunnen dus als representatief beschouwd worden. 

 

Figuur 5.1: Resultaten zeven [%] 

In eerste instantie kan uit Figuur 5.1 geconcludeerd worden dat hoe langer het CRC vermalen 

werd, hoe lager de R90, dus hoe hoger de maalfijnheid. Dit is naar verwachting. 

Daarenboven kan de opmerking gemaakt worden dat de R90 voor CRC8 vermalen gedurende 4 en 

6 min, iets lager ligt dan de corresponderende waarden voor CRC7. Voor de monsters die 8 

minuten vermalen zijn lijkt de R90 bijna gelijk. Met een independent t-test kan in SPSS nagekeken 

worden of deze resultaten al dan niet significant verschillend zijn, rekening houdend met de 

standaardvariaties. Voor de maaltijden 6 en 8 minuten blijkt geen significant verschil te zijn tussen 
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de resultaten voor CRC7 en CRC8. Voor de monsters die 4 minuten vermalen werden blijken de 

resultaten voor de 2 materialen wel significant te verschillen. 

Deze manuele methode is zeer bewerkelijk. De norm schrijft voor dat dit proces een bekwame en 

ervaren operator vergt. Het is zeer moeilijk om als beginnend uitvoerder correcte resultaten te 

verkrijgen. Indien te weinig geschud wordt met de zeef zal niet al het fijne materiaal door de 

mesh gevallen zijn, indien echter te lang gezeefd wordt bestaat de kans dat de grote korrels 

slijtage vertonen en dat dus opnieuw een vertekend beeld ontstaat. Ook zal elke persoon anders 

schudden, harder of zachter, met meer of minder ronddraaiende bewegingen, zodat hier ook 

verschillen kunnen voorkomen.  

Een mogelijke oplossing hiervoor is het zeven met een triltoren uit te voeren. Op deze manier zal 

steeds op dezelfde wijze geschud worden. Er dient dan enkel nog een vaste duurtijd opgelegd te 

worden, zodat de resultaten onderling kunnen vergeleken worden. Het probleem voor deze 

specifieke test is dat het gaat om een zeef met zeer kleine maaswijdte, zodat er moeilijkheden 

kunnen ontstaan in verband met het doorvallen van het materiaal. Een andere mogelijkheid is om 

de 'air-jet sieving' methode te gebruiken, zoals beschreven in NBN EN 196-6 (2010). Deze 

procedure bestaat erin het monster onder een vacuüm te zeven op een 90 μm zeef, gedurende 

een vaste tijd. Opnieuw wordt het residu gewogen. Deze methode lijkt betrouwbaarder dan het 

handmatig zeven. 

5.1.2. Methode van Blaine 

De specifieke oppervlakte SSA werd bepaald voor elk staal en is weergegeven in Figuur 5.2. Ook 

zijn de praktische waarden volgens Kakali aangeduid. 

 

Figuur 5.2: Resultaten methode van Blaine 
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Opnieuw kan geverifieerd worden dat hoe langer vermalen is, hoe fijner het materiaal is. Een 

tweede conclusie is dat voor CRC8 de specifieke oppervlakte iets hoger ligt dan de 

corresponderende SSA voor CRC7. Voor de maaltijd van 4 minuten is dit verschil niet significant, 

voor 6 en 8 minuten is dit wel significant.  

Tevens blijkt, in tegenstelling tot bij zeven, dat de SSA van de monsters hoger ligt dan de 

praktische waarden zoals gegeven door Kakali. Dit wil zeggen dat de onderzochte monsters fijner 

zijn dan de grondstoffenmengsels die gebruikt worden in de industrie. De monsters die 

gedurende 4 minuten vermalen zijn blijken het dichtst bij de praktische fijnheid aan te leunen. 

De methode van Blaine geeft resultaten die betrouwbaarder zijn dan de resultaten van het zeven. 

Toch zijn er enkele zwakke punten aan deze methode. Een van de moeilijkheden ligt in het 

aandrukken van het cementbed, een andere persoon kan harder of zachter aandrukken. Zelfs als 

alle monsters door dezelfde persoon voorbereid worden is het moeilijk om bij elk monster op 

exact dezelfde manier aan te drukken. Een juiste bepaling van de massadichtheid is eveneens zeer 

belangrijk, aangezien dit een belangrijke invloed heeft op de porositeit van het cementbed. Toch 

is deze bepaling niet zo gemakkelijk, er moet zeker op gelet worden dat er geen luchtinsluitingen 

in het mengsel van isopropanol en poeder aanwezig zijn, aangezien dit de resultaten sterk kan 

beïnvloeden. Hierdoor kunnen kleine afwijkingen bij de bepaling van de SSA ontstaan, maar de 

methode van Blaine is in se een betrouwbare methode als een geoefend persoon de proef 

uitvoert. 

5.1.3. Laserdiffractie 

Zoals beschreven in deel 4.2.2.3 wordt de droge laserdiffractie volgens twee verschillende 

methoden uitgevoerd. De eerste methode is de traditionele methode voor cement, de tweede 

methode is specifiek ontwikkeld voor Volledig Recycleerbaar Beton. De resultaten zijn 

weergegeven in Figuur 5.3 t.e.m. Figuur 5.6. 
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Figuur 5.3: Korrelverdelingsdiagram 1

e
 methode ontwikkeld voor cement 

 
Figuur 5.4: Cumulatieve korrelverdeling 1

e
 methode ontwikkeld voor cement 
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Figuur 5.5: Korrelverdelingsdiagram 2

e
 methode ontwikkeld voor CRC 

 
Figuur 5.6: Cumulatieve korrelverdeling 2

e
 methode ontwikkeld voor CRC 

De aanwezigheid van grote korrels, zoals te zien in Figuur 5.3 en Figuur 5.5, is te wijten aan het 

feit dat het materiaal kan agglomereren tijdens het bewaren. Bij de 2e methode werd niet 

geschud met het monster en werd materiaal uit het midden van de container gebruikt, wat 

duidelijk tot betere resultaten leidt. Een andere oplossing is om zo snel mogelijk na het malen de 

laserdiffractie uit te voeren, zodat het materiaal nog niet geagglomereerd is. Deze grote korrels 

geven een vertekend beeld van de fijnheid van het materiaal. 
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Uit de korrelverdelingsdiagrammen blijkt dat vooral de maaltijd belangrijk is: de curves zijn voor 

beide materialen gelijklopend per maalduur.  

Tevens kan opnieuw geconcludeerd worden dat hoe langer gemalen wordt, hoe meer kleine en 

hoe minder grote deeltjes aanwezig zijn. Dit bevestigt wederom dat hoe langer gemalen wordt, 

hoe fijner het materiaal is. 

Bij de bepaling van de maalfijnheid met behulp van laserdiffractie is er weinig tot geen ruimte 

voor menselijke fouten. Dit maakt de methode op zich zeer betrouwbaar. Er moet echter rekening 

mee gehouden worden dat er een complex model gebruikt wordt om de ruwe data om te zetten 

in korrelverdelingsdiagrammen. Om betrouwbare resultaten te hebben is het dus belangrijk dat 

de operator de kennis heeft om verschillende parameters adequaat te kiezen. 

5.1.4. Vergelijking 

5.1.4.1. Laserdiffractie - Zeven 

Uit de korrelverdelingsdiagrammen gevonden met laserdiffractie kan snel de R90 gevonden 

worden. Deze waarde kan dan vergeleken worden met de resultaten van het zeven, zoals 

afgebeeld in Figuur 5.7. 

 

Figuur 5.7: Vergelijking Laserdiffractie - Zeven 
gearceerd = resultaat laserdiffractie significant verschillend van corresponderend resultaat zeven 

vol = resultaat laserdiffractie niet significant verschillend van corresponderend resultaat zeven 
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Met behulp van het statistisch computerprogramma SPSS wordt een independent t-test met een 

95%-betrouwbaarheidsinterval uitgevoerd om te kijken of deze resultaten significant verschillend 

zijn. Er wordt telkens een vergelijking gemaakt tussen het zeven en de laserdiffractie, voor de 

beide methodes. Een gearceerde balk in Figuur 5.7 betekent dat het resultaat significant 

verschillend is met het corresponderen resultaat van zeven, een volle balk betekent dat het 

resultaat niet significant verschillend is.  

De 1e methode, die ontwikkeld werd voor cement, blijkt dichter aan te leunen bij de resultaten 

van het zeven dan de 2e methode, die ontwikkeld werd voor CRC. Het is echter niet correct de 

verschillende methoden rechtstreeks te vergelijken. Blott en Pye vergeleken de resultaten van 

laserdiffractie en droog zeven voor deeltjes met dezelfde grootte als zand (BLOTT and PYE, 2006). 

Zij concludeerden dat de verschillen in resultaten tussen de beide methoden significant zijn. Deze 

verschillen zijn volgens de auteurs deels te wijten aan de effecten van de vorm van de partikels op 

de berekende korrelverdeling en tevens afhankelijk van de manier waarop de 

lasserdiffractiesoftware de lichtverstrooiing omrekent naar de meest waarschijnlijke 

korrelverdeling. Er mag dus enkel een kwalitatieve vergelijking tussen de resultaten gemaakt 

worden. 

Bij de resultaten van zeven en de eerste laserdiffractie kan geconcludeerd worden dat hoe langer 

het CRC vermalen werd, hoe lager de R90, dus hoe hoger de maalfijnheid. Bij de tweede methode 

voor laserdiffractie blijkt uit Figuur 5.7 dat de voor de maaltijd 8 minuten een hogere R90 

gevonden wordt dan voor de monsters die gedurende 6 minuten vermalen zijn. Voor CRC7/8min 

kan dit te wijten zijn aan de geagglomereerde korrels die de R90 foutief verhogen, dit is in Figuur 

5.5 te zien aan de groene curve die voor de grote maaswijdtes duidelijk hoger ligt dan de andere 

curves. Voor CRC8/8min is het verschil relatief klein. Hierdoor lijkt de eerste methode voor 

laserdiffractie, die ontwikkeld werd voor cement, betrouwbaarder dan de tweede, die ontwikkeld 

is voor CRC. 

Opnieuw kan een vergelijking tussen CRC7 en CRC8 gemaakt worden, waarbij de eerste methode 

bevestigd dat CRC8 fijner is dan CRC7 voor een maalduur van 4 en 6 minuten. Enkel voor 4 

minuten zijn de resultaten voor CRC7 en CRC8 significant verschillend, volgens een independent t-

test met betrouwbaarheidsinterval 95%. Voor een maaltijd van 8 minuten wordt met de eerste 

methode gevonden dat CRC7 fijner is dan CRC8, waar bij het zeven een quasi gelijke maalfijnheid 

bij de 2 materialen gevonden werd. Het verschil blijkt na het uitvoeren van een independent t-

test niet significant te zijn.  
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Algemeen kan dus geconcludeerd worden dat hoe langer vermalen wordt, hoe fijner het 

materiaal wordt. CRC8 is voor dezelfde maaltijd fijner dan CRC7, maar dit verschil verdwijnt 

naargelang langer vermalen wordt. 

5.1.4.2. Laserdiffractie - Blaine 

Frias, Sanchez de Rojas, Luxan en Garcia onderzochten reeds in 1990 of er een vergelijking tussen 

laserdiffractie en de Blaine methode mogelijk was (FRIAS et. al., 1991). Voor portlandcement 

vinden zij dat de resultaten relatief goed vergelijkbaar zijn. Voor kiezelachtige materialen wordt 

echter gevonden dat de methoden verschillende resultaten opleveren. Aangezien zowel hogere 

als lagere waarden gevonden worden kan ook geen relatie tussen de methoden gevonden 

worden. Volgens de auteurs is dit te wijten aan het feit dat in de Blaine methode de structuur van 

het materiaal belangrijk is, terwijl bij laserdiffractie de porositeit van het materiaal niet nodig is 

om resultaten te berekenen. Het verschil tussen de beide methodes blijkt echter niet groter te zijn 

dan 15%, zodat de laserdiffractie zeker kan gebruikt worden om de specifieke oppervlakte SSA 

snel te bepalen. Het is dus veilig om opnieuw enkel een kwalitatieve vergelijking van de resultaten 

te maken. 

De vergelijking tussen de resultaten met de methode van Blaine en laserdiffractie volgens de 

eerste methode, ontwikkeld voor cement, enerzijds en de tweede methode, ontwikkeld voor CRC, 

anderzijds zijn afgebeeld in Figuur 5.8. 

 

Figuur 5.8: Vergelijking Laserdiffractie - Blaine 
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Bij het maken van een vergelijking tussen de resultaten blijkt dat de eerste methode 

laserdiffractie beter aansluit bij de methode van Blaine. Een independent t-test met SPSS, met 

een betrouwbaarheidsinterval van 95%, toont echter aan dat al de resultaten significant 

verschillend zijn. 

De 3 methoden tonen alle aan dat hoe langer het monster vermalen wordt, hoe fijner het 

materiaal is. Voor de methode van Blaine werd gevonden dat CRC8 fijner is dan CRC7, voor 

maaltijden 6 en 8 minuten. Voor de monsters die 4 minuten vermalen werden was er geen 

significant verschil. De 1e methode van laserdiffractie, ontwikkeld voor cement, geeft als resultaat 

dat CRC8 fijner is voor de maaltijden van 4 en 6 minuten, maar dat CRC7 fijner is dan CRC8 als de 

beide monsters 8 minuten vermalen werden. Met behulp van een independent-test met 

betrouwbaarheidsinterval 95% blijken de resultaten voor CRC7 en CRC8 voor gelijke maalduur 

niet significant te verschillen. Met de 2e laserdiffractiemethode, ontwikkeld voor CRC, wordt 

gevonden dat CRC8/4min fijner is dan CRC7/4min, maar dat voor de maalduren 6 en 8 minuten, 

CRC7 fijner is. Er is echter opnieuw geen significant verschil tussen deze waarden. 

Op basis van de bepaling van de SSA kan dus geconcludeerd worden dat het materiaal fijner 

wordt naarmate langer vermalen wordt. Uit de methode van Blaine blijkt dat CRC8 fijner is dan 

CRC7, maar uit de metingen met laserdiffractie blijkt er geen significant verschil tussen beide 

materialen. 

5.1.4.3. Conclusie maalfijnheid 

Zoals besproken in delen 5.1.4.1 en 5.1.4.2 geven de verschillende methoden licht verschillende 

resultaten. Algemeen kan geconcludeerd worden dat, zoals verwacht, het monster fijner wordt 

naarmate het langer vermalen wordt. Ook blijkt de laserdiffractie volgens de eerste methode 

dichter aan te leunen bij de resultaten van de andere beproevingsmethoden.  

Uit sommige metingen blijkt dat CRC8 fijner is dan CRC7. Andere metingen tonen geen significant 

verschil. Er wordt nagekeken of dit te wijten kan zijn aan een verschil in druksterkte tussen de 2 

materialen. Er werden telkens 3 drukproeven uitgevoerd, waarbij een gemiddelde druksterkte van 

59,15 N/mm² voor CRC7 en 58,95 N/mm² voor CRC8 bekomen wordt. Met behulp van een 

independent t-test in SPSS wordt gevonden dat deze waarden niet significant verschillen. 

Eventueel kan de hardheid van beide materialen nagekeken worden, aangezien deze ook een 

invloed kan hebben op de maalbaarheid van het beton. 

Het is eveneens mogelijk dat de significante verschillen te wijten zijn aan onnauwkeurigheden in 

de beproevingsmethodes.  
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5.2. Klinkerkwaliteit 

De chemische samenstelling van de klinker wordt zowel met behulp van de formules van Bogue, 

XRD-analyse en microscopie bepaald en deze resultaten worden onderling vergeleken. 

5.2.1.  Formules van Bogue 

Zoals reeds uitgelegd in deel 2.1.3.1 worden de formules van Bogue gebruikt om uit de 

componenten van het grondstoffenmengsel de klinkersamenstelling te berekenen. In eerste 

instantie wordt de samenstelling van de basismaterialen, in dit geval CRC7 en CRC8, vergeleken 

met de samenstelling van de klinker geregenereerd uit deze basismaterialen. Nadien kan een 

vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten verkregen met de formules van Bogue en de 

experimentele resultaten van de XRD en microscopie. 

Zowel voor het ontworpen als het geproduceerde ('werkelijk') CRC wordt met de formules van 

Bogue de mineralogische samenstelling van de basismaterialen bepaald, deze is weergegeven in 

Tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Chemische en mineralogische samenstelling van het ontworpen en geproduceerde CRC [m%] 

  
CRC7 CRC8 

  
ontwerp werkelijk ontwerp werkelijk 

Chemische samenstelling 

C 65,56 63,70 65,84 64,80 

S 21,24 21,70 21,24 21,00 

A 4,54 4,80 4,90 4,86 

F 3,03 3,30 2,39 2,50 

Mineralogische samenstelling 

C3S 70,59 57,38 70,15 67,92 

C2S 7,65 18,94 8,00 8,98 

C3A 6,90 7,14 8,95 8,65 

C4AF 9,23 10,04 7,28 7,61 

 
Er blijkt zeer weinig verschil te zijn tussen de mineralogische samenstellingen van de ontworpen 

CRC7 en CRC8. CRC8 heeft iets minder ferriet en iets meer aluminaat ten opzichte van CRC7. 

De werkelijke samenstelling van de klinker geregenereerd uit het CRC werd berekend op basis van 

de chemische samenstelling van de klinker, die bepaald is door middel van een chemische 

analyse. Er wordt gebruik gemaakt van de chemische samenstelling van klinker die gedurende 4 

minuten vermalen is, aangezien de maalduur in principe geen invloed uitoefent op de chemische 

samenstelling. De mineralogische samenstelling wordt hieruit berekend met de formules van 

Bogue, zie Tabel 5.1. 
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Er blijken toch relatief grote verschillen te ontstaan tussen de werkelijke mineralogische 

samenstelling van CRC7 en CRC8. CRC8 vertoont een hoger aliet- en aluminaatgehalte en een 

lager beliet- en ferrietgehalte. Bij vergelijking met de richtwaarden uit Tabel 2.1 blijkt het 

belietgehalte van CRC8 zeer laag te zijn. De andere waarden liggen binnen de grenzen. 

Een nadeel van deze berekening is dat kleine verschillen in de chemische samenstelling tot grote 

verschillen leiden in de mineralogische samenstelling (DE SCHEPPER et. al., 2012), (LE SAOUT et. 

al., 2011). Een accurate bepaling van de chemische samenstelling is dus van het grootste belang. 

De gemodificeerde formules van Bogue, zoals opgesteld door Taylor (TAYLOR, 1989), (TAYLOR, 

1997) houden rekening met het effect van minder belangrijke elementen op de berekening van de 

belangrijke fasen, maar volgens (DE SCHEPPER et. al., 2012) is de verbetering van de resultaten 

zeer beperkt. Daarom wordt enkel gebruik gemaakt van de standaardformules van Bogue. 

5.2.2. XRD 

De samenstelling van de verschillende monsters, zoals bepaald met XRD-analyse en verwerking 

volgens de Rietveld methode, wordt afgebeeld in Tabel 5.2 en Figuur 5.9. 

Tabel 5.2: Resultaten XRD [%] 

 
CRC7_4min CRC7_6min CRC7_8min CRC8_4min CRC8_6min CRC8_8min 

Aliet 66,94 (2,0) 71,77 (2,2) 68,04 (2,1) 70,20 (2,1) 71,73 (2,1) 74,55 (2,0) 

Beliet 18,29 (1,0) 12,54 (0,9) 16,51 (1,0) 13,56 (1,0) 11,29 (0,9) 9,45 (0,8) 

Ferriet 10,61 (0,5) 10,19 (0,5) 10,64 (0,5) 9,22 (0,5) 9,44 (0,5) 9,18 (0,4) 

Aluminaat 1,20 (0,1) 1,46 (0,1) 1,36 (0,1) 2,76 (0,1) 3,20 (0,2) 3,33 (0,2) 

Calciet 0,66 (0,3) 1,39 (0,4) 0,39 (0,3) 0,89 (0,2) 0,52 (0,3) 0,42 (0,3) 

Aphthitaliet 0,49 (0,2) 0,41 (0,2) 0,77 (0,2) 0,61 (0,2) 0,88 (0,2) 0,66 (0,2) 

Syngeniet 0,86 (0,4) 1,34 (0,4) 1,56 (0,4) 1,91 (0,4) 1,82 (0,4) 1,48 (0,4) 

Ca-Langbeiniet 0,40 (0,3) 0,12 (0,2) 0,20 (0,3) 0,01 (0,2) 0,16 (0,3) 0,27 (0,2) 

Periclase 0,56 (0,2) 0,77 (0,2) 0,53 (0,2) 0,85 (0,2) 0,95 (0,2) 0,67 (0,2) 

 

In Tabel 5.2 is telkens tussen haakjes de fout op de fit weergegeven. Dit is een maat voor de fout 

tussen het gemodelleerde en gemeten XRD-patroon. Waar de fout bijna even groot of groter is 

dan het gehalte zelf kan de fase in principe verwaarloosd worden. Dit is het geval voor calciet, 

aphtitaliet, syngeniet, Ca-langbeiniet en periclase.  
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Figuur 5.9: Resultaten XRD [%] 

De geregenereerde klinker blijkt voor 67 à 75 % uit aliet te bestaan. Indien dit vergeleken wordt 

met de richtwaarden voor Portlandklinker uit Tabel 2.1 blijkt dit aan de hoge kant te zijn. In deel 

3.1 is besproken dat een fijner grondstoffenmengsel aanleiding geeft tot een verhoogde vorming 

van aliet. Uit deel 4.2.2 bleek dat naarmate langer vermalen werd het grondstoffenmengsel fijner 

wordt. Het alietgehalte stijgt inderdaad met de fijnheid, maar het gaat om een zeer lichte stijging. 

Aangezien XRD-analyse volgens Stutzman en Leigh een nauwkeurigheid van 2 tot 5 % voor aliet 

heeft is deze stijging zeker niet significant. Voor aluminaat en ferriet geven zij een fout gelijk aan 1 

tot 2 % (STUTZMAN and LEIGH, 2002). Le Saoût onderzocht eveneens de nauwkeurigheid van de 

XRD meting met Rietveldanalyse. Er blijkt een verschil van 4,7 % op aliet, 6,3 % op beliet, 0,9 % op 

aluminaat, 2,4 % op ferriet, 0,6 % op gips en 1,2 % op calciet voor te komen (LE SAOUT et. al., 

2011). 

Enkel de resultaten voor CRC7/6min volgen de licht stijgende trend niet, dit kan te wijten zijn aan 

toevallige factoren. De XRD-metingen voor CRC7/6min werden een tweede maal uitgevoerd om 

te verifiëren of er geen fouten in de meting zelf waren opgetreden. Dit bleek niet het geval te zijn.  

Het belietgehalte daalt licht naarmate het grondstoffenmengsel fijner vermalen is. Aangezien 

reeds lang bekend is dat grove kwartsdeeltjes zeer snel reageren met de matrix, die veel vrije kalk 

bevat, en daarbij beliet vormen (CHRISTENSEN, 1978), is dit naar verwachting. Bij vergelijking met 

de richtwaarden uit Tabel 2.1 blijkt het belietgehalte relatief laag te zijn. Opnieuw kan gesteld 

worden dat de licht dalende trend niet significant is. 
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Het ferrietgehalte is voor beide materialen relatief constant. De hoeveelheid ferriet blijkt 

gemiddeld te zijn in vergelijking met de richtwaarden voor Portlandklinker. 

Aluminaat in portlandklinker kan voorkomen in verschillende kristalstructuren, met name kubisch 

of orthorombisch. In de onderzochte stalen van CRC werd kubisch aluminaat waargenomen. Dit 

kubisch aluminaat kan Na+-ionen opnemen in zijn kristalstructuur, dit is voor beide materialen 

niet het geval. De hoeveelheid aluminaat stijgt licht naarmate het grondstoffenmengsel fijner 

vermalen is. In vergelijking met de richtwaarden is het aluminaatgehalte aan de lage kant, wat 

positief is aangezien aluminaat voor een te snelle binding kan zorgen.  

Tevens zijn er nog mengelingen van calcium- en alkalisulfaten aanwezig in de monsters, met name 

aphtitaliet (K,Na)3Na(SO4)2), syngeniet (K2Ca(SO4)2.H2O) en Ca-langbeiniet (K2Mg2(SO4)3). Deze 

worden gevormd in het klinkerproces door aanwezigheid van alkaliën en sulfaten die niet allemaal 

opgenomen worden in de structuren van de traditionele klinkermineralen. 

Periclase is een kubische vorm van MgO. Dit is één van de niet-gebonden componenten die 

dienen beperkt te worden wegens het gevaar voor expansie, zie deel 2.1.1. De hoeveelheid 

periclase is telkens beduidend lager dan de maximumwaarde van 5% die in Tabel 2.1 opgegeven 

is, zodat hier zeker geen problemen zullen optreden. 

Het hogere aliet- en lagere belietgehalte van CRC8 t.o.v. CRC7 is in overeenstemming met wat 

gevonden is met behulp van de formules van Bogue. 

5.2.3. Microscopie 

Met behulp van microscopie wordt vastgesteld dat alle klinkers de traditionele klinkermineralen 

bevatten (Figuur 5.11 t.e.m. Figuur 5.16). De methode van het point-counten, zoals besproken in 

deel 4.4.2.4, maakt het mogelijk de samenstelling van alle monsters kwantitatief te evalueren. De 

resultaten van het point-counten zijn weergegeven in Tabel 5.3 en Figuur 5.10. 

Tabel 5.3: Resultaten microscopie [%] 

 
CRC7/4min CRC7/6min CRC7/8min CRC8/4min CRC8/6min CRC8/8min 

Aliet 70,21 (12,57) 69,80 (9,68) 71,49 (8,97) 75,81 (4,22) 75,80 (5,91) 77,10 (6,21) 

Beliet 14,71 (15,34) 14,16 (10,26) 11,48 (7,72) 7,00 (5,33) 3,90 (2,67) 6,80 (6,74) 

Aluminaat 2,77 (1,93) 3,53 (1,47) 4,23 (1,87) 3,97 (2,01) 4,90 (1,83) 3,40 (6,23) 

Ferriet 12,32 (5,68) 12,51 (5,13) 12,80 (3,31) 13,22 (3,54) 15,40 (5,41) 12,80 (4,76) 
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Figuur 5.10: Resultaten microscopie [%] 

Andermaal stijgt het alietgehalte licht naarmate het grondstoffenmengsel fijner is en is het aan de 

hoge kant vergeleken met de richtwaarden. Met behulp van een independent t-test blijkt echter 

dat deze stijging niet significant is, zowel voor CRC7 als CRC8. Het alietgehalte van CRC8 is hoger 

dan dat van CRC7, maar ook dit verschil is niet significant. 

Het belietgehalte daalt opnieuw met de fijnheid van het grondstoffenmengsel. De hoeveelheid is 

aan de lage kant van de richtwaarden. Het belietgehalte is lager bij CRC8 dan bij CRC7. Ook hier 

blijken de verschillen echter niet significant te zijn. 

Het aluminaatgehalte stijgt met de fijnheid en is relatief laag in vergelijking met de richtwaarden. 

Het verschil tussen CRC7/4min en CRC7/6min is niet significant, het verschil met CRC7/8 min is 

wel significant. Ook tussen CRC8/4min, CRC8/6min en CRC8/8 min is er geen significant verschil. 

Tevens is er geen significant verschil tussen CRC7 en CRC8, voor de corresponderende maaltijden. 

De hoeveelheid ferriet volgt opnieuw niet echt een trend en is gemiddeld ten opzichte van de 

richtwaarden. Opnieuw zijn de verschillen niet significant. 

Ook kunnen enkele specifieke kenmerken van de fasen nagekeken worden. In eerste instantie 

wordt een onderscheid gemaakt niet-gefuseerd aliet en gefuseerd aliet. Er blijkt zeer veel 

gebonden aliet te zijn, en bijna geen vrij aliet ( < 2 %). Dit wil zeggen dat de klinkermineralen niet 

goed verspreid zijn in de smelt (SNELLINGS et. al., 2012). Aliet komt meer voor met inclusies ( > 72 

%) dan zonder. Deze inclusies kunnen beliet kristallen zijn of smelt als inclusie. In (SNELLINGS et. 

al., 2012) werd een gelijkaardig percentage aliet met inclusies gevonden. Beliet kan voorkomen 
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als inclusie in aliet, in een cluster of verspreid. Verspreide beliet kristallen komen zeer weinig tot 

niet voor (<6%). Beliet komt ongeveer evenveel voor als inclusie als in een cluster. 

Uit deze verwerking kan geconcludeerd worden dat de maalfijnheid zeer weinig tot geen invloed 

heeft op de mineralogische samenstelling van de klinker. 

Op de onderstaande figuren, Figuur 5.11 t.e.m. Figuur 5.16, zijn representatieve 

microscoopbeelden van de verschillende monsters afgebeeld. Deze zijn redelijk gelijkend, zoals 

reeds werd geconcludeerd uit de verwerking van deze microscoopbeelden. 

 

Figuur 5.11: Representatief microscoopbeeld CRC7/4min 
gepolijste klinkersectie geëtst met water en HNO3 
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Figuur 5.12: Representatief microscoopbeeld CRC7/6min 
gepolijste klinkersectie geëtst met water en HNO3 

 

Figuur 5.13: Representatief microscoopbeeld CRC7/8min 
gepolijste klinkersectie geëtst met water en HNO3 
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Figuur 5.14: Representatief microscoopbeeld CRC8/4min 
gepolijste klinkersectie geëtst met water en HNO3 

 

Figuur 5.15: Representatief microscoopbeeld CRC8/6min 
gepolijste klinkersectie geëtst met water en HNO3 
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Figuur 5.16: Representatief microscoopbeeld CRC8/8min 
gepolijste klinkersectie geëtst met water en HNO3 

5.2.4. Vergelijking Bogue- XRD - microscopie 

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de metingen met X-stralendiffractie en de verwerking 

van de microscoopbeelden enerzijds en de berekening met de formules van Bogue anderzijds. In 

Figuur 5.17 en Figuur 5.18 is de vergelijking van alle fasen te zien, respectievelijk voor CRC7 en 

CRC8. 
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Figuur 5.17: Vergelijking microscopie-XRD i.f.v. Bogue CRC7 [m%] 
gevuld = microscopie; niet gevuld = XRD 

 

Figuur 5.18: Vergelijking microscopie-XRD i.f.v. Bogue CRC8 [m%] 
gevuld = microscopie; niet gevuld = XRD 

Aangezien er voor XRD en microscopie geen significant verschil is tussen de verschillende 

maaltijden worden in onderstaande tabel de waarden van de monsters die 4 minuten vermalen 

zijn gebruikt. 
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Tabel 5.4: Vergelijking klinkerkwaliteit CRC7 & CRC8 [m%] 

 
CRC7 CRC8 

  Bogue XRD microscopie Bogue XRD microscopie 

Aliet 57,38 68,99 70,21 67,92 73,33 75,81 

Beliet 18,94 18,85 14,71 8,98 14,16 7,00 

Aluminaat 7,14 1,23 2,77 8,65 2,88 3,97 

Ferriet 10,04 10,93 12,32 7,61 9,63 13,22 

 
Algemeen kan gesteld worden dat de berekening met de formules van Bogue het alietgehalte 

onderschat en het belietgehalte overschat ten opzichte van microscopie (CRUMBIE et. al., 2006), 

(TAYLOR, 1997). Dit wordt enkel voor het XRD-resultaat van het belietgehalte van CRC8 niet 

bevestigd. Hier wordt de opmerking gemaakt dat CRC8/8min een belietgehalte heeft van 9,79 m% 

en dit niet significant verschillend is van CRC8/4min. Dit verschil is dus te wijten aan de 

meetfouten die inherent zijn aan de XRD-methode.  

Zoals reeds blijkt uit Figuur 5.17 en Figuur 5.18, wordt in Tabel 5.4 bevestigd dat er een goede 

correlatie is tussen XRD en microscopie voor aliet. De XRD-metingen blijken iets hogere waarden 

te geven voor beliet, en lagere waarden voor ferriet en aluminaat ten opzichte van de resultaten 

van de microscopie. De afwijkingen zijn relatief groot voor deze fasen, dit is ook te zien aan de 

helling van de lineaire regressies, zie Tabel 5.5. Dit is deels te wijten aan het feit dat deze fasen in 

mindere mate voorkomen dan aliet, waardoor inherente fouten een grotere invloed hebben op 

de bepaling van deze fasen. 

Tabel 5.5: Vergelijking klinkerkwaliteit CRC7 & CRC8: helling lineaire regressie 

  
CRC7 CRC8 

  
XRD 

 
 

y y 

Bogue 

Aliet 1,20 1,08 

Beliet 1,00 1,58 

Aluminaat 0,17 0,33 

Ferriet 1,09 1,27 

microscopie 

Aliet 0,98 0,97 

Beliet 1,28 2,02 

Aluminaat 0,45 0,73 

Ferriet 0,89 0,73 

 

Beide experimentele methoden hebben voor- en nadelen. Microscopie is een tijdrovend proces, 

waarbij veel menselijke fouten mogelijk zijn. Indien het oppervlak niet goed gepolijst is kan dit 

vertekende beelden geven. De methode van het point-counten vertrouwt volledig op het 

vermogen van de gebruiker om de fasen correct te kunnen herkennen. Het voordeel van deze 

methode is dat ook de verschijningsvorm van de fasen kan bekeken worden. Microscopie met 
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point-counten is vooral betrouwbaar in de kwantificatie van aliet en beliet (TAYLOR, 1997), 

(CRUMBIE et. al., 2006). Het probleem met deze techniek is dat het onderscheid tussen ferriet en 

aluminaat niet steeds duidelijk zichtbaar is wegens enerzijds de zeer kleine kristalgrootte van deze 

fasen, en anderzijds de chemische overeenkomsten tussen de fasen (CRUMBIE et. al., 2006).  

XRD-analyse vraagt ook een uitgebreide voorbereiding en verwerking, aangezien 3 analyses per 

monster nodig zijn. De Rietveld-analyse vertrouwt ook op de kennis van de gebruiker, maar geeft 

toch objectievere resultaten dan de microscopie. Voor aliet en beliet is er een goede 

overeenkomst tussen de resultaten met XRD en microscopie. XRD is echter wel nauwkeuriger in 

het bepalen van het aluminaat- en ferrietgehalte dan microscopie (CRUMBIE et. al., 2006).  

Zoals gesteld in deel 5.2.1 zijn de formules van Bogue zeer gevoelig aan fouten in de chemische 

analyse. Ook de resultaten van deze methode mogen dus niet zonder meer aangenomen worden. 

5.2.5. Conclusie klinkersamenstelling 

Er kan dus algemeen geconcludeerd worden dat de maalfijnheid weinig invloed heeft op de 

mineralogische samenstelling van de klinker. Indien ook economische redenen in rekening 

worden gebracht, met name dat langer vermalen meer energie verbruikt, langer duurt en dus 

meer kost, is het aangewezen te werken met de kortste maaltijd, in dit geval 4 minuten. 

Voor snelle berekeningen zijn de formules van Bogue aangewezen, aangezien de microscopie- en 

XRD-analyse een grondige voorbereiding vragen. Hier dient dan wel rekening gehouden te 

worden met het feit dat een accurate chemische analyse van het materiaal nodig is, aangezien 

kleine fouten in de chemische samenstelling tot grote verschillen in de mineralogische 

samenstelling kunnen leiden (DE SCHEPPER et. al., 2012) (LE SAOUT et. al., 2011). 

Indien een experimentele bepaling van de klinkersamenstelling nodig is, lijkt een XRD-analyse de 

meest betrouwbare methode. Er is een gelijkaardige voorbereidingstijd nodig als voor 

microscopie en de Rietveld-analyse maakt het mogelijk meer en preciezer fasen te benoemen dan 

met microscopie mogelijk is. Indien echter gegevens nodig zijn over de grootte en de 

verschijningsvormen van de kristallen is microscopie de aangewezen methode.  

Idealiter wordt echter een analyse met de drie methoden gedaan en worden de resultaten 

onderling vergeleken. Aangezien elke methode inherente meetfouten bevat kan zo de meest 

betrouwbare conclusie genomen worden. 
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5.3. Hydratatie cement 

Aangezien uit het vorig deel kan geconcludeerd worden dat de maalfijnheid van het 

grondstoffenmengsel geen significante invloed heeft op de klinkersamenstelling, kan in wat volgt 

voornamelijk gewerkt worden met de monsters die gedurende 4 minuten vermalen werden. De 

calorimetrie, modellering in GEMS met behulp van het model van Parrot en Killoh (PARROT and 

KILLOH, 1984) worden echter voor alle monsters uitgevoerd om opnieuw te kunnen nagaan of de 

maalfijnheid een invloed heeft. De hydratatiestops worden enkel uitgevoerd voor de monsters die 

gedurende 4 minuten vermalen werden, zodat met behulp van XRD- en TGA analyse een 

vergelijking kan gemaakt worden met de hiervoor genoemde methoden. 

5.3.1.  Hydratatiewarmte 

5.3.1.1. Isotherme calorimetrie 

Zoals gezegd in deel 4.5.2 wordt de eerste hydratatiepiek niet volledig geregistreerd. Toch is een 

deel van de piek zichtbaar in de resultaten van de isotherme calorimetrie. Aangezien gesteld werd 

dat de hydratatiewarmte gegenereerd in deze piek verwaarloosbaar is ten opzichte van de totale 

hydratatiewarmte wordt met behulp van lineaire interpolatie deze piek genegeerd. Er werd een 

continue meting uitgevoerd gedurende 7 dagen. Het totale verloop van de ontwikkelde 

hydratatiewarmte wordt afgebeeld in Figuur 5.19. Als referentie is ook de ontwikkeling van de 

hydratatiewarmte van CEM I 52.5 N weergegeven. De cumulatieve opgemeten hydratatiewarmte 

is afgebeeld in Figuur 5.20. 
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Figuur 5.19: Volledig verloop hydratatiewarmte met isotherme calorimetrie 

 

Figuur 5.20: Cumulatieve hydratatiewarmte met isotherme calorimetrie 

Zoals te zien is in Figuur 5.19 en Figuur 5.20 zal de meeste warmte in de eerste 72 uur ontwikkeld 

worden. Deze eerste 72 uur worden in detail bekeken in Figuur 5.21. 
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Figuur 5.21: Verloop hydratatiewarmte eerste 72 uur met isotherme calorimetrie 

Uit Figuur 5.20 en Figuur 5.21 kan in eerste instantie geconcludeerd worden dat het cement 

geregenereerd uit CRC een maximale warmteproductie vertoont die meer dan dubbel zo hoog is 

als bij het referentiecement. Tevens blijkt de hydratatiepiek vroeger te vallen bij cement 

geregenereerd uit CRC, namelijk ongeveer 4 uur na het starten van de hydratatie, ten opzicht van 

13 uur bij CEM I 52.5 N. Ook is de totale warmteproductie na 7 dagen hoger bij cement uit CRC 

ten opzichte van deze vanhet referentiecement, het verschil is echter niet zo groot. Deze hogere 

warmteproductie is nadelig aangezien dit tot een lagere eindsterkte leidt (GHEYSENS et. al., 

2006). Dit is te wijten aan de invloed van de temperatuur op de microstructuur: een hogere 

temperatuur leidt tot een meer poreuze structuur, wat de sterkte en duurzaamheid van het beton 

niet ten goede komt. 

Cement van CRC8 blijkt meer warmte te produceren dan cement van CRC7, zowel op lange 

termijn als tijdens de hydratatiepiek. Tevens blijkt dat naarmate het grondstoffenmengsel fijner 

vermalen is de hydratatiewarmte hoger wordt. Dit is te wijten aan het verschil in mineralogische 

samenstelling: hoe fijner het grondstoffenmengsel, hoe meer aliet en hoe minder beliet zal 

ontstaan tijdens het klinkerproces. Rekening houdend met de negatieve invloed van de 

warmteproductie op de eindsterkte is het dus zelfs voordeliger om te werken met een 

grondstoffenmengsel dat zo grof mogelijk is. Enkel CRC7/6min volgt deze trends niet. Er kan 

opgemerkt worden dat CRC7/6min ook afwijkingen vertoonde bij de XRD-analyses. Om 

toevalligheden uit te sluiten zouden de analyses van CRC/6min dan ook best hernomen worden, 

waarvoor binnen het tijdsbestek van deze thesis echter geen tijd meer was. 
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5.3.1.2.  GEMS 

Met de resultaten uit GEMS kan opnieuw de cumulatieve hydratatiewarmte tussen de 

verschillende monsters vergeleken worden, de modellering is eveneens voor het 

referentiecement uitgevoerd, zie Figuur 5.22. 

 

Figuur 5.22: Cumulatieve hydratatiewarmte met GEMS 

Opnieuw blijkt de hydratatie van CRC8 meer warmte te produceren dan de hydratatie van CRC7. 

Daarenboven wordt andermaal bevestigd dat hoe fijner het materiaal is, hoe meer warmte 

geproduceerd wordt. 

Bij vergelijking van Figuur 5.22 en Figuur 5.20 valt op dat het model in GEMS de warmteproductie 

onderschat met ongeveer 40 J/kg na 7 dagen. Aangezien er enkel experimentele resultaten van de 

eerste 7 dagen beschikbaar zijn kan niet nagekeken worden of de totale warmteproductie 

waarheidsgetrouwer is. Er wordt echter opgemerkt dat het grootste deel van de warmteproductie 

in de eerste uren optreedt, waardoor het waarschijnlijk is dat GEMS ook de totale 

warmteproductie onderschat. 

Voor het referentiecement blijkt een betere overeenstemming tussen het model en de 

experimentele waarden te bestaan. Dit is te verwachten aangezien de modellen ontwikkeld zijn 

voor OPC en niet voor cement geregenereerd uit CRC. 
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5.3.1.3. Vergelijking isotherme calorimetrie - GEMS 

Er kan ook per monster een vergelijking gemaakt worden tussen het model van Parrot en Killoh 

(gebroken lijn in onderstaande figuren), het model van Lotenbach (volle lijn in onderstaande 

figuren) en de experimentele resultaten met isotherme calorimetrie (stippellijn in onderstaande 

figuren), waarbij de eerste hydratatiepiek genegeerd wordt, zoals besproken in deel 5.3.1.1. 

Uit Figuur 5.23 t.e.m. Figuur 5.28 kan geconcludeerd worden dat het model van Lotenbach 

inderdaad betere resultaten geeft dan het model van Parrot en Killoh in vergelijking met de 

experimentele resultaten. Tevens kan gesteld worden dat in de eerste uren het theoretisch model 

de hydratatiewarmte overschat en nadien de geproduceerde hydratatiewarmte onderschat.  

In Figuur 5.29 is het verloop van de hydratatiewarmte van het referentiecement volgens het 

model en met behulp van isotherme calorimetrie afgebeeld. Hier blijkt dat, hoewel de totale 

warmteproductie goed ingeschat wordt met de aanpassingen van Lotenbach, het model de 

geproduceerde warmte overschat tijdens de eerste 7 dagen van het hydratatieproces. 

 

Figuur 5.23: Hydratatiewarmte van cement geregenereerd uit CRC7/4min 
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Figuur 5.24: Hydratatiewarmte van cement geregenereerd uit CRC7/6min 

 

Figuur 5.25: Hydratatiewarmte van cement geregenereerd uit CRC7/8min 
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Figuur 5.26: Hydratatiewarmte van cement geregenereerd uit CRC8/4min 

 

Figuur 5.27: Hydratatiewarmte van cement geregenereerd uit CRC8/6min 
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Figuur 5.28: Hydratatiewarmte van cement geregenereerd uit CRC8/8min 

 

Figuur 5.29: Hydratatiewarmte CEM I 52.5 N (referentie) 
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5.3.2.  Hydratatieproducten 

Op verschillende tijdstippen na de start van de hydratatie wordt het proces stilgezet met behulp 

van Solvent Exchange. De mineralogische samenstelling wordt op elk tijdstip bepaald met XRD-

analyse (gehalte aan aliet, beliet, aluminaat, ferriet, portlandiet, ettringiet, gips en calciet) en TGA 

(portlandietgehalte). Deze experimentele resultaten worden vergeleken met het hydratatiemodel 

van Parrot en Killoh (PARROT and KILLOH, 1984) uitgebreid met GEMS. 

5.3.2.1. XRD 

Een OPC, en dus ook een cement geregenereerd uit CRC, bestaat vooral uit calciumsilicaten (aliet 

en beliet), aluminaat en ferriet. Daarnaast zijn ook calciumsulfaten (gips, anhydriet en/of 

hemihydraat), calciet, calciumoxide, magnesium oxide en Na- en K- sulfaten gewoonlijk aanwezig. 

Deze mineralen reageren met water zodat verschillende hydratatieproducten gevormd worden, 

zoals CSH (calcium-silicaat-hydraat), portlandiet, ettringiet, kuzeliet (calcium monosulfoaluminaat) 

of calcium monocarboaluminaat (LOTENBACH et. al., 2008).  

Met behulp van de XRD-metingen en Rietveldanalyse kunnen de hydratatiereacties opgevolgd 

worden. Op elk tijdstip kan de samenstelling van het monster gekwantificeerd worden, meer 

bepaald hoeveel klinkermineralen reeds gehydrateerd zijn en hoeveel hydratatieproducten reeds 

gevormd zijn. In dit verslag zijn enkel de eerste 7 dagen van de hydratatie bestudeerd. In deze 

periode treedt het belangrijkste deel van de hydratatiereactie op. In Figuur 5.30 en Figuur 5.31 

zijn de opgemeten XRD-spectra weergegeven. 
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Figuur 5.30: Uitkomst XRD hydratatiestops CRC7 
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Figuur 5.31: Uitkomst XRD hydratatiestops CRC8 
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In Figuur 5.30 en Figuur 5.31 is telkens een shift van 500 cps tussen de metingen op de 

verschillende tijdstippen uitgevoerd zodat de resultaten telkens boven elkaar komen te staan. Op 

deze manier kan een kwalitatieve vergelijking gemaakt worden van de samenstelling in de tijd. 

Het hoger worden van een piek duidt op een toename van een bepaald materiaal, het lager 

worden duidt op een afname.  

In Figuur 5.32 en Figuur 5.33 is telkens de mineralogische samenstelling van het monster, 

gevonden met XRD-analyse, gegeven in functie van de tijd. De resultaten van de XRD-analyse zijn 

herrekend voor de 'overige'-fractie, zoals besproken in deel 4.5.3.2. In deze figuren kan snel 

gezien worden of een bepaald mineraal tijdens het hydratatieproces verdwijnt of gevormd wordt, 

wat de verhouding tussen de verschillende mineralen onderling is, enz.  

 

Figuur 5.32: Samenstelling hydratatiestops CRC7 

 

Figuur 5.33: Samenstelling hydratatiestops CRC8 



83 

Uit de bovenstaande figuren blijkt dat het aliet relatief snel hydrateert. Lotenbach et al. vonden 

dat na 300 dagen het grootste deel van het aliet verdwenen is (LOTENBACH et. al., 2008), voor 

cement geregenereerd uit CRC is na 7 dagen echter al 80% van het aliet weggehydrateerd. 

Aluminaat is reeds na enkele uren volledig verdwenen. De hydratatiegraden van beliet en ferriet 

zijn opmerkelijk lager, na 7 dagen is bij beide ongeveer 50% weggehydrateerd.  

Aliet en beliet hydrateert tot portlandiet (DE SCHEPPER et. al., 2012), dat vooral vanaf 9 uur na de 

start van de hydratatie duidelijk aanwezig is. Er is echter al vanaf de eerste hydratatiestop 

portlandiet aanwezig in zeer kleine hoeveelheden. Lotenbach et al. (LOTENBACH et. al., 2008) 

vonden slechts na 4 uur portlandiet terug. 

Het aanwezige gips en anhydriet zorgen ervoor dat de hydratatie van aluminaat niet te snel 

verloopt. Na enkele uren is het grootste deel van het gips en het anhydriet verdwenen, na 1 dag is 

helemaal geen anhydriet meer aanwezig. Ettringiet wordt volgens (LOTENBACH et. al., 2008) 

reeds na enkele minuten gevonden, voor cement geregenereerd uit CRC wordt slechts na 6 uur 

een meetbare hoeveelheid ettringiet waargenomen. 

Volgens (LOTENBACH et. al., 2008) zal ook het calcietgehalte traag dalen, waarbij het 

waarschijnlijk calcium monocarboaluminaat vormt. Hier blijkt het calcietgehalte een licht 

schommelend verloop te vertonen. Aangezien het slechts om kleine hoeveelheden gaat is 

nauwkeurige kwantificatie van het calcietgehalte met behulp van XRD onmogelijk. 

De 'overige' fractie bevat de amorfe hydratatieproducten, zoals CSH, hydrogarnet, hydrotalciet en 

AFm fasen (calcium monosulfoaluminaat en calcium hemi- of monocarboaluminaat).  

5.3.2.2. TGA 

Zoals besproken in deel 5.3.2.2 kan uit het massaverlies tussen 400 °C en 520 °C en tussen 600 °C 

en 780 °C het portlandietgehalte bepaald worden. 

Het verloop van het massaverlies is afgebeeld in Figuur 5.34 voor CRC7 en in Figuur 5.35 voor 

CRC8. Uit deze figuren blijkt dat hoe later in het hydratatieproces, hoe groter het totale 

massaverlies en vooral hoe groter het massaverlies tussen 400 °C en 520 °C wordt. Dit duidt er 

dus op dat het portlandietgehalte stijgt, wat uiteraard te verwachten is. De kwantitatieve 

resultaten voor het portlandietgehalte worden in wat volgt vergeleken met de resultaten uit van 

het model en XRD. 
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Figuur 5.34: Resultaten TGA analyse cement geregenereerd uit CRC7 

 

Figuur 5.35: Resultaten TGA analyse cement geregenereerdCRC8 

5.3.2.3. GEMS 

Met behulp van het model van Parrot en Killoh (PARROT and KILLOH, 1984) aangevuld met GEMS 

wordt de mineralogische samenstelling tijdens de cementhydratatie gesimuleerd. Aangezien de 

XRD- en TGA-experimenten enkel voor de monsters die gedurende 4 minuten vermalen werden 

zijn uitgevoerd, kan enkel voor die monsters een vergelijking tussen het model en de 

experimenten gemaakt worden, dit wordt gedaan in deel 5.3.2.4. Er kan wel een vergelijking 

tussen de gemodelleerde samenstellingen van de monsters met verschillende fijnheden van het 

grondstoffenmengsel gemaakt worden. 
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Uit Figuur 5.36 en Figuur 5.37 blijkt na verloop van tijd relatief weinig verschil tussen de 

verschillende maalfijnheden te bestaan wat betreft de samenstelling van de klinkermineralen. 

Enkel CRC7/6min vertoont meer afwijkende resultaten, maar zoals reeds bij de XRD-resultaten 

geconcludeerd is, is dit niet te wijten aan de maalfijnheid van het materiaal maar aan mogelijks 

andere, toevallige factoren. Tevens zijn de resultaten voor het referentiecement CEM I 52.5 N 

afgebeeld. De samenstelling van het cement geregenereerd uit CRC en het referentiecement is 

initieel uiteraard anders, maar na verloop van tijd is er weinig verschil. 

 

Figuur 5.36: Modellering van de kinkerdissolutie voor cement geregeneerd uit CRC7 

 

Figuur 5.37: : Modellering van de kinkerdissolutie voor cement geregeneerd uit CRC8 

Ook op de ontwikkeling van de hydratatieproducten blijkt de maalfijnheid van het 

grondstoffenmengsel slechts een zeer kleine invloed te hebben, zoals te zien is in Figuur 5.38 en 

Figuur 5.39. Opnieuw kan dus geconcludeerd worden dat de maalfijnheid weinig tot geen invloed 
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heeft op de cementkwaliteit. De keuze om de experimenten enkel met de monsters die 

gedurende 4 minuten vermalen zijn uit te voeren is dus gegrond. 

 

Figuur 5.38: Modellering van de vorming van de hydratatieproducten voor cement geregenereerd uit CRC7 

 

Figuur 5.39: Modellering van de vorming van de hydratatieproducten voor cement geregenereerd uit CRC8 

Bij de dissolutie van aliet en beliet wordt CSH en portlandiet (CH) gevormd. Het CRC blijkt meer 

CSH en portlandiet te produceren tijdens het hydratatieproces dan het referentiecement. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat er meer aliet en beliet in het CRC aanwezig is voor de 

hydratatie dan in het referentiecement. Dit is voordelig aangezien CSH het grootste aandeel heeft 

in de sterkte van beton geproduceerd met OPC. Portlandiet zorgt voor een sterk alkalisch karakter 

van de poriënvloeistof in verhard beton waardoor geen corrosie van het wapeningsstaal optreedt. 
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Het is echter ook goed oplosbaar in water en is geneigd zich in andere verbindingen om te zetten, 

onder meer zal het in contact met lucht carbonateren (GHEYSENS et. al., 2006).  

Bij de dissolutie van ferriet en aluminaat wordt ettringiet gevormd. Dit ettringiet heeft een kleine 

invloed op de initiële sterkte, maar is vooral belangrijk voor het verstijven van het mengsel. Na 

verloop van tijd reageert het ettringiet verder en wordt monosulfaat gevormd. De vorming van 

ettringiet is gelijkaardig bij het CRC en het referentiecement, maar de vorming van monosulfaat 

gaat trager en niet alle ettringiet reageert weg bij het CRC. 

5.3.2.4. Vergelijking GEMS - XRD - TGA 

De mineralogische samenstelling tijdens het hydratatieproces is op elk moment gemodelleerd 

volgens het model van Parrot en Killoh in combinatie met GEMS. Er werd gebruik gemaakt van de 

aanpassingen uit Lotenbach et al. (LOTENBACH et. al., 2008) voor de modellering. Voor de 

volledigheid worden op onderstaande figuren ook de resultaten volgens het originele model van 

Parrot en Killoh (PARROT and KILLOH, 1984) weergegeven in stippellijn. 

Zoals blijkt uit Figuur 5.40 en Figuur 5.41 wijkt het model af van de experimentele resultaten 

gevonden met XRD. Vooral het alietgehalte vertoont op het eerste zicht grote afwijkingen, tot 

zelfs 10 %. De andere klinkermineralen lijken een betere correlatie te vertonen tussen het model 

en de XRD-resultaten.  

 

Figuur 5.40: De dissolutie van de kinkermineralen tijdens het hydratatieproces van cement geregenereerd uit CRC7 
punten = experimenteel (XRD); volle lijnen = model 
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Figuur 5.41: De dissolutie van de kinkermineralen tijdens het hydratatieproces van cement geregenereerd uit CRC8 
punten = experimenteel (XRD); volle lijnen = model 

Ook voor de hydratatieproducten wordt gevonden dat het model geen perfecte correlatie met de 

experimentele waarden vertoont, zie Figuur 5.42 en Figuur 5.43. De XRD-resultaten werden 

omgerekend voor de 'overige'-fractie zoals besproken in deel 4.5.3.2.  

 

Figuur 5.42: Precipitatie van hydratatieproducten tijdens het hydratatieproces van cement geregenereerd uit CRC7 
punten = experimenteel (XRD en TGA); volle lijnen = model 
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Figuur 5.43: Precipitatie van hydratatieproducten tijdens het hydratatieproces van cement geregenereerd uit CRC8 
punten = experimenteel (XRD en TGA); volle lijnen = model 

De hoeveelheid CSH-gel kan berekend worden met behulp van massabalansberekeningen 

('MB'=massabalans) gebruik makend van de daling van het aliet- en belietgehalte uit de XRD-

analyse. Dit resultaat wordt vergeleken met de gemodelleerde hoeveelheid CSH, zie Figuur 5.44. 

 

Figuur 5.44: Overzicht van de CSH vorming tijdens het hydratatieproces van geregenereerd cement 
punten = experimenteel (XRD); volle lijnen = model 

MB1 = massabalans met C1.7SH4 ; MB2 = massabalans met C1.4SH1.7 
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De experimentele resultaten van XRD en TGA worden met behulp van lineaire regressie 

vergeleken met het model. In Tabel 5.6 is telkens de helling van de lineaire curves y en de 

determinatiecoëfficiënt R² gegeven, waarbij de experimentele resultaten op de X-as en de 

resultaten van het model op de y-as gezet worden. Deze zijn respectievelijk een maat voor de 

correlatie tussen beide methoden en voor de variabiliteit. Aangezien elke methode zijn eigen 

mogelijke fout heeft kan niet verwacht worden dat een volledige correlatie zal optreden.  

Tabel 5.6: Vergelijking model-XRD-TGA met lineaire regressie 
y = helling lineaire curve; R² = determinatiecoëfficiënt 

 
CRC7 CRC8 

 
y R² y R² 

 
model 

Aliet (XRD) 1,05 0,88 1,06 0,87 

Beliet (XRD) 0,90 0,86 1,04 0,52 

Aluminaat (XRD) 1,22 -0,56 1,05 -0,19 

Ferriet (XRD) 0,92 0,85 0,97 0,76 

Portlandiet (TGA) 1,00 0,96 0,96 0,96 

Portlandiet (XRD) 1,13 0,87 1,17 0,97 

Ettringiet (XRD) 1,47 0,41 1,67 0,58 

CSH (XRD_MB1) 0,64 0,95 0,60 0,93 

CSH (XRD_MB2) 0,90 0,95 0,85 0,92 

Overig (XRD) 0,72 0,90 0,67 0,93 

 
Portlandiet (TGA) 

Portlandiet (XRD) 1,12 0,79 1,20 0,92 

 

Voor de klinkermineralen blijkt bij aliet de beste correlatie tussen het model en de experimentele 

resultaten te bestaan, dit in tegenstelling tot wat op het eerst zicht uit de figuren zou 

geconcludeerd worden. Dit is vooral te wijten aan het feit dat aliet in grote hoeveelheden 

voorkomt, waardoor grote verschillen minder zwaar doorwegen. Beliet en ferriet vertonen een 

redelijke overeenstemming tussen de methoden. Vooral aluminaat vertoont een zeer slechte 

correlatie tussen XRD en het model, dit kan echter genuanceerd worden door het feit dat het 

aluminaatgehalte zeer laag is, wat een accurate detectie door XRD zeer moeilijk maakt en ervoor 

zorgt dat absolute onnauwkeurigheden van de methode zwaarder doorwegen. Deze resultaten 

zijn in overeenstemming met wat voor een ander type CRC gevonden werd door De Schepper et 

al. (DE SCHEPPER et. al., 2012). 

Bij de hydratatieproducten blijkt vooral het portlandietgehalte goed gemodelleerd te worden. 

Tevens blijkt een redelijk goede correlatie te bestaan tussen de resultaten met XRD en TGA voor 

het portlandietgehalte, waarbij het theoretische model de resultaten met TGA dichter benadert 

dan de XRD-uitkomsten. Indien voor de XRD-resultaten niet alleen het gemeten portlandiet maar 
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ook het gehalte calciet, m.a.w. het gecarbonateerde portlandiet opgeteld en vergeleken wordt 

met het berekende portlandietgehalte uit TGA, waar het gecarbonateerde portlandiet 

meegerekend wordt, blijkt een betere correlatie tussen XRD en TGA te bestaan. Voor cement 

geregenereerd uit CRC7 wordt een helling van 1,01 en een R² van 0,87 gevonden, voor cement uit 

CRC8 is dit respectievelijk 1,07 en 0,92. Het ettringiet-gehalte blijkt door het model vanaf 1 dag 

sterk overschat te worden. De correlatie tussen het theoretische model en de experimentele XRD-

resultaten is dus redelijk laag, in tegenstelling tot wat gevonden werd door De Schepper et al. (DE 

SCHEPPER et. al., 2012). Er is geen monosulfaat gevonden in de monsters, wat wil zeggen dat de 

precipatie van ettringiet nog niet begonnen is tijdens de eerste 7 dagen na de start van de 

hydratatie. Het CSH gehalte kan door XRD niet rechtstreeks opgemeten worden, er wordt gebruik 

gemaakt van omrekeningen via de massabalans om het CSH gehalte onrechtstreeks te bepalen. 

Zoals verwacht liggen de resultaten van de omrekening met MB2 dichter bij de theoretische 

resultaten uit GEMS (zie Figuur 5.44), aangezien gerekend is met C1.4SH1.7, die de CSH-fase in 

GEMS beter benadert. Ook in Tabel 5.6 blijkt een betere correlatie tussen MB2 en GEMS dan 

tussen MB1 en GEMS. Wat de 'overige' fractie betreft blijkt er geen goede correlatie te ontstaan. 

Zoals besproken in deel 4.5.3.2 zijn de meeste hydratatiefasen, CSH en hydrotalciet van de 

hydratatie van aliet en beliet en AFm (calcium monosulfoaluminaat en calcium hemi- of 

monocarboaluminate) en hydrogarnet van de hydratatie van aluminaat en ferriet, weinig 

kristallijn (DE SCHEPPER et. al., 2012). Daarom wordt voor XRD de som gemaakt van de 'overige' 

fractie en ettringiet en wordt die vergeleken met de som van CSH, Aft, AFm, hydrogarnet en 

hydrotalciet volgens het hydratatiemodel. Er wordt een licht betere correlatie tussen de 

methoden gevonden, namelijk voor CRC7 en CRC8 een helling van respectievelijk 0,79 en 0,77 en 

een R² van 0,82 en 0,86. 
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Figuur 5.45: Evolutie van het totaal van de amorfe hydratatieproducten en ettringiet tijdens de hydratatie van 
geregenereerd cement (model - XRD) 

5.3.3. Conclusie Hydratatie 

Op basis van het hydratatiemodel en de resultaten van isotherme calorimetrie kan geconcludeerd 

worden dat de maalfijnheid van het grondstoffenmengsel weinig tot geen invloed heeft op het 

verloop van de hydratatiereacties en de vorming van de hydratatieproducten. Wegens de relatie 

tussen een hogere maalfijnheid van het grondstoffenmengsel en de hogere geproduceerde 

hydratatiewarmte wordt opnieuw geconcludeerd dat best gewerkt wordt met de monsters die 

gedurende 4 minuten vermalen werden. Dit is een bevestiging van de conclusie over de analyse 

van de klinkersamenstelling. 

CRC blijkt in het algemeen meer warmte te produceren dan het referentiecement en vertoont een 

hogere hydratatiepiek die vroeger optreedt. Dit is nadelig aangezien een hogere warmteproductie 

leidt tot een lagere eindsterkte (GHEYSENS et. al., 2006). 

Het hydratatiemodel van Parrot en Killoh in combinatie met GEMS blijkt de hydratatiereacties 

relatief goed te voorspellen. Door fouten op de experimentele resultaten enerzijds en de 

beperkingen van modellering anderzijds is uiteraard geen perfect fit van het model op de 

experimentele resultaten mogelijk. Het CRC blijkt meer CSH en portlandiet te vertonen. De 

vorming van monosulfaat uit ettringiet blijkt echter traag en niet volledig te verlopen bij CRC.  



93 

Hoofdstuk 6  

Conclusie 

6.1. Algemene besluiten 

In dit werk werd onderzoek gedaan naar de invloed van de maalfijnheid van het 

grondstoffenmengsel op de kwaliteit van cement geregenereerd uit Volledig Recycleerbaar Beton. 

Volledig Recycleerbaar Beton werd ontworpen om, na afbraak van de constructie, het mogelijk te 

maken het betonpuin rechtstreeks als grondstof in de cementproductie te kunnen gebruiken. 

Er werd gebruik gemaakt van twee types Volledig Recycleerbaar Beton, CRC7 en CRC8. CRC7 is 

een traditioneel beton vervaardigd met CEM I 52,5 N, CRC8 is een zelfverdichtend beton met CEM 

III/A 42,5 N LA. De twee betonsoorten werden vermalen in een balmolen gedurende 4, 6 en 8 

minuten. De 6 monsters werden onderzocht op hun fijnheid, op hun klinkerkwaliteit na het 

branden en hun gedrag tijdens de hydratatie van het geregenereerd cement. 

De maalfijnheid van de monsters werd geanalyseerd met behulp van drie methodes: zeven, de 

methode van Blaine en met laserdiffractie. Uit de literatuur blijkt dat geen kwantitatieve 

vergelijking tussen de resultaten van deze drie methoden mag gemaakt worden, enkel een 

kwalitatieve. Zoals verwacht hebben de monsters die langer vermalen werden een significant 

grotere maalfijnheid. De maalfijnheden van de monsters bepaald met zeven bleken representatief 

voor de maalfijnheden die tegenwoordig in de industrie gebruikt worden. Met de methode van 

Blaine werd gevonden dat de monsters van 6 en 8 minuten fijner zijn dan industrieel gebruikte 

grondstoffenmengsels, de monsters die gedurende 4 minuten vermalen werden zijn iets fijner 

dan industriële grondstoffenmengsels maar kunnen als representatief beschouwd worden.  

Van het vermalen beton werden pellets gemaakt die gebrand werden in een elektrische hoge 

temperatuursoven. De grondstoffen worden verhit vanaf kamertemperatuur, met een snelheid 

van 10 °C/min tot 1450 °C, waarna deze temperatuur nog 60 minuten aangehouden wordt. Na het 

sinteren wordt de klinker gekoeld bij kamertemperatuur. Van deze klinker wordt de kwaliteit 

geanalyseerd door de samenstelling experimenteel te bepalen met behulp van XRD en 

microscopie met point-counten en te vergelijken met de theoretische formules van Bogue.  

Uit de resultaten van XRD en microscopie blijkt dat de fijnheid van het grondstoffenmengsel 

weinig tot geen invloed heeft op de samenstelling van de klinker. Indien ook het economische 
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aspect in rekening wordt gebracht blijkt het voordeliger om het grondstoffenmengsel zo weinig 

mogelijk te vermalen. Een vergelijking tussen de verschillende methoden brengt kleine verschillen 

aan het licht die grotendeels te wijten zijn aan inherente fouten in de methodes. De berekening 

met de formules van Bogue is zeer nuttig om snel een idee te krijgen van de samenstelling, maar 

dient met grote voorzichtigheid gebruikt te worden aangezien de resultaten zeer gevoelig zijn aan 

kleine fouten in de bepaling van de chemische samenstelling. 

De hydratatie van het geregenereerd cement wordt bestudeerd met behulp van isotherme 

calorimetrie, XRD en TGA en met het theoretische model van Parrot en Killoh in combinatie met 

GEMS. Het cement wordt geproduceerd door de gebrande klinker te vermalen en te vermengen 

met een bepaald percentage SO3 in de vorm van Platrex. Vervolgens wordt een cementpasta 

gemaakt met een W/C = 0,4.  

Met behulp van isotherme calorimetrie wordt de hydratatiewarmte geregistreerd. Deze kan 

vergeleken worden met de theoretische hydratatiewarmte uit GEMS. Het CRC blijkt een eerdere 

en hogere hydratatiepiek en een grotere algemene warmteproductie te vertonen in vergelijking 

met het referentiecement CEM I 52.5 N. Tevens leidt een fijner grondstoffenmengsel tot een 

hogere warmteproductie. Wegens de negatieve invloed van een hogere warmteontwikkeling op 

de finale sterkte van het beton is het aanbevolen te werken met een zo grof mogelijk 

grondstoffenmengsel.  

Het verloop van de hydratatiereactie wordt bestudeerd door op bepaalde tijdstippen de 

hydratatie stil te zetten met behulp van de Solvent Exchange methode en de samenstelling van 

het monster op dat moment te bepalen met XRD en TGA. Deze resultaten kunnen vergeleken 

worden met de theoretische modellering in GEMS. Uit de resultaten van GEMS blijkt dat de 

maalfijnheid van het grondstoffenmengsel weinig tot geen invloed heeft op de vorming van de 

hydratatieproducten. De 'overig'-fractie, m.a.w. het amorfe deel van het monster wordt 

herrekend om rekening te houden met het aandeel van de amorfe fasen voor de hydratatie. Dit is 

te wijten aan de verbreking van de kristalstructuur van de klinkermineralen bij het produceren 

van het cement. Na deze omrekening blijkt een relatief goede correlatie te bestaan voor de 

klinkermineralen tussen de verschillende methoden. Met de TGA resultaten kan het gehalte 

portlandiet geschat worden en vergeleken met de hoeveelheid portlandiet gevonden met XRD. Er 

blijkt een relatief goede correlatie tussen deze methoden te bestaan. Tevens wordt het CSH-

gehalte geschat uit de daling van het aliet- en belietgehalte van de XRD-resultaten, aangezien CSH 

niet rechtstreeks opgemeten wordt in XRD. Deze worden vergeleken met de resultaten uit GEMS 

en blijken opnieuw een goede correlatie te vertonen. 
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6.2. Voorstellen voor verder onderzoek 

6.2.1. Maalfijnheid grondstoffenmengsel 

In dit onderzoek is de belangrijkste conclusie dat de maalfijnheid van het grondstoffenmengsel 

weinig tot geen invloed heeft op de kwaliteit van het geregenereerde cement. Bij het in acht 

nemen van economische aspecten en de invloed van de hydratatiewarmte op de finale sterkte 

blijkt de optimale maalfijnheid zo laag mogelijk te zijn. 

Een onderzoek naar de minimale maalfijnheid van het grondstoffenmengsel is één van de 

mogelijkheden om deze analyse te verruimen. Met dezelfde proeven als in bovenstaand verslag 

kan nagekeken worden vanaf welke maalfijnheid de klinkerkwaliteit significant achteruit gaat. De 

optimale maalduur zal echter niet veel minder zijn dan de hier gebruikte 4 minuten, aangezien dit 

volgens de resultaten van het zeven reeds aan de lage kant van de praktische maalfijnheden ligt. 

6.2.2. Maalfijnheid cement 

Een tweede luik van het onderzoek naar maalfijnheid is de fijnheid van het geregenereerde 

cement. Er kan nagekeken worden of het effect van de fijnheid bij het geregenereerd cement 

gelijkaardig is aan het effect bij OPC zoals gevonden in de literatuur, namelijk een stijging van de 

druksterkte maar een daling van de duurzaamheid bij grotere fijnheden. 
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