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privind implementarea proiectului PN-III-PED 125/3.01.2017 în perioada 
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Tema proiectului: 

Dezvoltarea și testarea unui nou tip de beton având rezistența la încovoiere crescută, obtinut 

prin adaos de nanoparticule și organosilan 

 

Obiectivul etapei 2017: 

Determinarea efectului adaugarii de praf de silice, organosilan si al raportului apa-ciment asupra procesului de 

hidratare, porozitatii si rezistentei mecanice a pastei de ciment 

 

Activități asociate: 

A1. Prepararea diferitor paste de ciment cu praf de silice (0-8% din masa de ciment) si monitorizarea 

procesului de hidratare utilizand relaxometria RMN. 

A2. Determinarea distributiei porilor si conectivitatii pastelor de ciment la 28 zile utilizand tehni ci de 

relaxometrie si difuzometrie RMN. 

A3. Determinarea rezistentelor la incovoiere si compresiune ale probelor preparate si gasirea unei 

corelatii dintre rezistentele mecanice si cantitatea de praf de silice. 

A4. Prepararea diferitor probe de pasta de ciment cu continut crescut de organosilan (intre 0 si 2% din 

masa de ciment) si o cantitate selectata de praf de silice si monitorizarea procesului de hidratare prin 

relaxometrie RMN. 

A5. Determinarea distributiei si conectivitatii porilor probelor preparate cu diferite cantitati de 

organosilan prin tehnici de relaxometrie si difuzometrie RMN. 

A6. Determinarea rezistentelor la compresiune si incovoiere ale probelor preparate si stabilirea unei 

corelatii intre cantitatea de organosilan si rezistentele mecanice. 

A7. Prepararea diferitor probe cu o cantitate selectata de praf de silice si organosilan la diferite 

rapoarte apa-ciment (0.3-0.5) si monitorizarea procesului de hidratare prin relaxometrie RMN. 



A8. Determinarea distributiei si conectivitatii porilor probelor preparate cu diferite rapoarte apa-ciment 

prin tehnci de relaxometrie si difuzometrie RMN. 

A9. Determinarea rezistentelor la compresiune si incovoiere ale probelor preparate si stabilirea unei 

corelatii intre cantitatea de particule, raportul apa-ciment si rezistentele mecanice. 

A10. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a 

rezultatelor 

 
Introducere 

 

Betonul este un material cu o rezistență foarte mare la compresiune dar cu o rezistență la încovoiere 

extrem de scăzută [1]. Acest inconvenient a fost depășit in practica prin încorporarea de oțel. Din 

păcate, producția de oțel necesară pentru o industrie a construcțiilor în continuă creștere este o sursă 

majoră de poluare. În consecință, dezvoltarea unor noi materiale pe bază de ciment, cu o rezistență de 

încovoiere mărită este esențială pentru industria de construcții. Soluția de obținere a unor astfel de 

betoane pare să fie în domeniul nanotehnologiei. Investigațiile noastre anterioare au demonstrat că prin 

utilizarea unei combinații de pulbere de cuarț și organosilan este posibilă cresterea atât a rezistenței la 

încovoiere cat si la compresiune [2]. Aceste efecte se datorează naturii hidrofile a organosilanului și 

reactivitații terminatiilor moleculelor de silan cu grupările -OH prezente atât pe suprafața de silice cât 

și pe matricea de ciment. În proiectul de față ne-am propus continuarea cercetările anterioare, într-un 

mod sistematic, folosind praf de silice în loc de pulbere de cuarț și să dezvoltăm un beton cu rezistență 

la încovoiere chiar mai mare și o permeabilitate mai scăzută. Avantajul principal al utilizării prafului 

de silice în locul pulberii de cuarț este că praful de silice are reactivitate pozzolanică, are dimensiuni 

mai mici ale particulelor și este un produs secundar al industriei, care va crește importanța ecologică a 

materialului produs[3–5].  

Pentru pentru a indeplinii obiectivul principal al proiectului, acela de a dezvolta un nou tip de 

beton, cu rezistența de incovoiere ridicată in cadrul etapei 2017 a proiectului a fost determinat efectul 

produs de introducerea in amestecul de apa-ciment a prafului de silice și a organosilanului. Astfel, a 

fost investigată influență acestor adaosuri precum și a raportului apă-ciment asupra procesului de 

hidratare, al porozității și a rezistenței mecanice. Activitățile desfășurate in scopul indeplinitii 

obiectivului enunțat mai sus sunt descrise pe scurt in cele ce urmează. 

 

A1. Prepararea diferitor paste de ciment cu praf de silice (0-8% din masa de ciment) si 

monitorizarea procesului de hidratare utilizand relaxometria RMN. 

 

Pentru prepararea probelor a fost utilizat ciment alb Portland de rezistență mare (CEM I 52.5 N, 

Heidelberg Cement, Germania), praf de silice (puritate > 80%, Mapei S.p.A., Italia) și apă distilată. 

Raportul apă/ciment utilizat la preparare a fost 0.4 (40% apă în raport cu cantitatea de ciment), adaosul 

de praf de silice fiind de 0%, 2%, 4% sau 6% raportat la cantitatea de ciment (probele au fost notate: 

400, 402, 404 și 406). Cimentul alb a fost ales pentru conținutul scăzut de impurități magnetice in 

scopul reducerii gradienților interni din probele de studiat [6]. Preparăriule de test au arătat că adaosul 



de 

praf de silice in concentratie masică de 8%, raportat la masa de ciment, scădea semnificativ 

lucrabilitatea amestecului, și in plus nu permitea realizarea unor probe reproductibile, acesta a fost 

exclus din investigatiile ulterioare.   

Monitorizarea hidratării a fost realizată cu ajutorul instrumentului RMN MOUSE (Magritek 

Ltd., Germania) în cadrul laboratorului RMN de la Universitatea Tehnică din Ilmenau, Germania. 

Fiecare probă a fost preparată și turnată în forme cilindrice de 3 cm diametru și 1 cm înălțime, iar o 

secțiune reprezentativă în mijlocul probei a fost aleasă pentru măsurare. Experimentele CPMG de 

durată scurtă permit observarea stării probelor la intervale distincte. În primele 24 de ore a avut loc 

câte o măsurătoare în fiecare oră, apoi a avut loc încă o măsurătoare în fiecare zi până la 7 zile de 

hidratare. Timpii de ecou utilizați au fost foarte scurți (0.052 ms) pentru a împiedica efectele 

gradienților interni asupra relaxării, iar un număr mare de acumulări (512) a fost necesar pentru un bun 

raport semnal/zgomot. Fiecare experiment (punct de pe curba din Fig.1) a durat în jur de 5 minute. 

Măsurătorile au fost efectuate la temperatura camerei. 

Interpretarea datelor experimentale pe probele de ciment a fost realizată prin considerarea 

atenuarii seriei CPMG de ecouri conform ecuatiei de mai jos [2,6,7]: 
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Fig. 1. Evolutia timpului de relaxare transversala in pasta de ciment preparată in prezenta diferitor 

cantitati de praf de silice si organosilan (detalii in text).  



In această ecuație nA  este amplitudinea ecoului n  din seria de ecouri inregistrată, 0A  o constanta ce 

depinde de cantitatea de protoni din proba si de detectabilitatea instrumentului RMN, 2n  este timpul 

la care apare ecoul de ordinul n  iar 2  timpul de ecou. 2( )P T reprezinta densitatea de probabilitate de 

a avea un anumit timp de relaxare transversală efectiva 2T  in probă și poate fi extrassă din măsurători 

folosind o tehnica de inversare Laplace numerică a datelor experimentale [8]. Timpul de relaxare 

transversală efectivă măsurat in cazul probelor de ciment satisface o relație de forma [9,10]: 
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In ecuația de mai sus 
2

bulkT reprezintă timpul de relaxare in starea volumică si depinde de 

caracteristicile fluidului din pori dar si de cantitatea de impuritati magnetice dizolvate in timpul 

procesului de hidratare.   este relaxivitatea, o constanta ce depinde de inducția campului magnetic la 

care se realizează masuratorile, de continutul de impurități magnetice dinproba si de interactiunea 

moleculelor cu suprafata porilor. /S V  reprezintă raportul suprafată volum al porilor iar f  factorul de 

umplere al acestora. Coeficientul empiric k  descrie modul de distribuție al moleculelor pe suprafața 

porilor. Ultimul termen din ecuația (2) descrie efectele difuziel moleculare in gradienți interni intg

asupra atenuării seriei de ecouri. Constanta 0D  reprezintă coeficientul de difuzie moleculara in starea 

volumică. Efectul acestui termen poate fi mult redus dacă se efectueaza masurători cu timpi de ecou 

foarte mici, așa cum s-a procedat și in măsurătorile noastre.  

Din analiza datelor experimentale pe probele de ciment preparate cu praf de silice, s-a observat 

o scadere a timpilor de relaxare de la începutul hidratării ca urmare a adaugării prafului de silice. 

 

Fig.2. Timpii de relaxare transversala pentru pasta de ciment simpla CP04 si pasta de ciment preparata prin 

adiție de praf de silice (CPSF5) funcție de timpul de hidratare, la diferite adancimi din proba. Cele două 

probe au fost preparate la același raport apă-ciment 0.4.  



Această scădere a fost auzată de prezența unor impurități magnetice în compoziția prafului de silice, 

impurități provenite din procesul de fabricație și este explicabilă prin scaderea 
2

bulkT in ecuația (2). Se 

observă cum această tendință se păstrează pe durata întregului experiment, până spre sfârșit, când 

raportul semnal/zgomot este prea slab pentru a mai putea fi interpretat cu acuratețe. Așa cum se 

observa din Fig.1, dinamica hidratării nu a fost influențată în mod semnificativ de prezența prafului de 

silice, singura modificare observată din curbele de hidratare fiind dispariția unui aspect al curbei pe 

parcursul etapei de accelerare, astfel încât timpii de relaxare scad în mod constant pe toată durata 

acestei etape.  

Alt set de experimente de relaxometrie RMN au utilizat relaxometrul de tip RMN MOUSE. 

Acest instrument permite relalizarea de masuratori de relaxometrie pe probe mari la anumite adancimi 

in interiorul acestora. Si aceste experimente au fost realizate in Germania.  Astfel, au fost studiate mai 

multe probe, preparate cu raport apă/ciment 0.4, si diferite adaosur de praf de silice. Figura 2 indica 

rezultatele comparative obtinute pe doua dintre aceste probe una dintre ele cu adaos  5% praf de silice 

din masa de ciment. Aceste probe au fost preparate și turnate în același tip de cilindru, dar pe o 

înălțime de 3 mm. Profile CPMG au fost realizate prin probe, în șase sau șapte puncte, pentru a 

identifica distribuțiile de timpi de relaxare din interiorul acestora la diferite adâncimi. Experimentele 

au durat cate 48 de ore pe fiecare probe, timp suficient pentru a observa toate stadiile de hidratare. S-a 

observat că, deși dinamica hidratării nu se modifică odată cu adăugarea de praf de silice, omogenitatea 

probei crește, aceasta nu scade în volum în timpul hidratării, iar apa din porii capilari nu se evaporă 

complet până la finalizarea experimentului. Astfel, praf de silice se recomandă pentru îmbunătățirea 

omogenității materialelor pe bază de ciment, această omogenitate fiind un potențial contributor la 

creșterea rezistențelor mecanice în cazul utilizării de praf de silice. O parte din experimentele efectuate 

sun indicate in Fig.2. Interpretarea completa a acestora si mai multe rezultate specifice se gasesc in 

lucrarea trimisa spre publicare.  

Pentru a înțelege mai bine fenomenele care au loc în cadrul hidratării pastei de ciment 

proaspete, un alt tip de măsurători RMN, privind timpul de relaxare longitudinală 1T  al protonilor 

moleculelor de apă a fos măsurat în câmpuri variabile, utilizând tehnica Fast-Field Cycling. Studiile s-

au referit la hidratarea pe parcursul primelor 6 ore ale pastei de ciment simplu și a probei cu adaos 

crescut de praf de silice, de 2, 4 si 6% din masa cimentului. Instrumentul utilizat pentru aceste 

măsurători, STELAR SMARTracer Fast Field Cycling Relaxometer (din cadrul UTCN, vezi 

http://nmr.utcluj.ro/equipment/ ) funcționează într-un interval de frecvențe cuprins între 10 KHz și 10 

MHz. Măsurătorile au fost efectuate la temperatura de 30ºC. Figura 3 arata rezultatul acestor 

masuratori (asa numitele curbe de dispersie) inregistrate pentru 2 probe, la diferiti timpi de hidratare.  

Datale experimentale au fost comparate in acest caz cu o ecuație de forma [11,12]  
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In ecuația (3)  
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reprezintă o constantă de fitare ce depinde de densitatea superficială de impurități magnetice din probă 

S dar si de raportul suprafață volum al porilor. 0.1 nm  reprezinta grosimea stratului superficial de 

lichid de pe suprafața porilor ' distanța minima la care se poate apropia o molecula de apa de un 

centru paramagnetic iar    timpul de corelatie transversală al moleculelor pe suprafața porilor. Acest 

timp depinde de temperatura de hidratare si de interacțiunea moleculelor cu suprafața. ,I S   

reprezinta frecvențele de precesie Larmor ale spinilor I (protoni) si S (centrul paramagnetic Fe
3+

). 

Interpretarea măsurătorilor pe baza ecuației (3) a relevat diferențele ce nu pot fi identificate cu 

ajutorul metodei CPMG în câmpuri constante. Această metodă a permis o înțelegere aprofundată a 

interacțiunilor între moleculele de apă din amestec și suprafețele grăunților de ciment sau ale 

particulelor de praf de silice. La frecvențe mai scăzute se observă o dispersie mai puternică a ratelor de 

relaxare în cazul adaosului de praf de silice, ceea ce poate fi interpretat prin apariția de centri 

paramagnetici de relaxare în concentrație mai mare decât în cazul probei de ciment simplu. Acest fapt 

poate fi din nou explicat prin prezența impurităților magnetice în praful de silice, datorită originii sale 

industriale. Un alt aspect observat a fost acela legat de creșterea mai rapidă a raportului 

suprafață/volum în cazul probei cu adaos de praf de silice, inclusiv pe tot parcursul perioadei latente. 

Creșterea raportului suprafață/volum poate fi explicată fie prin dizolvarea diferențiată a componentelor 

cimentului și creșterea rugozității suprafeței grăunților de ciment, fie prin scăderea volumului porilor, 

 

Fig.3. Curbele de dispersie pentru doua din probele studiate la diferiti timpi de hidratare. Datele au fost 

fitate cu un model teoretic care ia in considerare interactiunea spinilor protonilor cu centrii paramagnetici 

de pe suprafata mediului porilor capilari. 



ceea ce este puțin probabil la începutul procesului de hidratare. Mai multe rezultate sunt descrise in 

lucrarile [11] si [13], recent acceptate spre publicare. 

 

A2. Determinarea distribuției dimensiunilor porilor și a conectivității lor după 28 de zile de 

hidratare la temperatura camerei, utilizând tehnici de difuzometrie și relaxometrie RMN 

 

După hidratarea convențională a probelor preparate cu adaos de praf de silice și raport apă/ciment 0.4, 

acestea au fost păstrate în vid pentru 24 de ore și apoi au fost păstrate în ciclohexan timp de 48 de ore, 

pentru ca acest solvent să umple toți porii accesibili. Aceeași metodă CPMG de măsurare a timpilor de 

relaxare transversală a fost aplicată pentru a releva porii capilari după hidratare, utilizând de această 

dată instrumentul Bruker Minispec MQ20, cu frecvență de funcționare de 20MHz. Măsurătorile au fost 

efectuate în mod similar cu cele anterioare, utilizând un timp foarte scurt de ecou, specific 

instrumentului, 0.1 ms, și un număr mare de scanări, 512. 

Transformatele Laplace numerice, realizate cu algoritmul CONTIN, ale curbelor de relaxare 

CPMG (vezi ecuația (1)) au permis extragerea distribuției timpilor de relaxare asa cum sunt aratati in 

Fig. 4. Au putut fi identificate trei componente de relaxare care corespund celor trei tipuri de pori ai 

materialelor studiate, anume: pori 

intra-C-S-H, umpluți cu apă, care nu 

pot fi goliți fără a distruge probele și 

în care moleculele de ciclohexan nu 

intră, pori inter-C-S-H și pori capilari, 

cu timpi mai lungi de relaxare. Se 

observă că în cazul adaosului de praf 

de silice, nu se modifică distribuția 

timpilor de relaxare, iar timpii de 

relaxare corespunzători porilor capilari 

au aceleași valori indiferent de 

concentrația de praf de silice. Astfel, 

se observă că un adaos de praf de 

silice de 6% din masa cimentului nu 

influențează dimensiunile porilor 

capilari, iar mecanismul prin care se 

modifică rezistențele mecanice este 

altul decât scăderea porilor capilari.  

 

 

Fig.4. Distributia timpilor de relaxare in cazul probelor preparate 

cu difertite cantitati de praf de silice si organosilan. De asemenea 

sunt considerate si diferite rapoarte apa-ciment. 



A3 Determinarea rezistențelor la încovoiere și compresiune a acelorași materiale și identificarea 

unei relații între rezistența la încovoiere și conținutul de praf de silice 

 

Pentru măsurătorile de rezistențe mecanice au fost preparate conform fiecărei rețete seturi de câte 12 

probe, 6 pentru rezistența la încovoiere și 6 pentru rezistența la compresiune. Probele au fost turnate în 

forme de silicon produse special pentru aceste experimente. Pentru pregătirea probelor supuse testelor 

de rezistență mecanică la încovoiere s-au utilizat forme din silicon cu dimensiunile de 80 mm x 20 mm 

x 20 mm. Pentru testele mecanice de rezistență la compresiune, probele turnate au avut dimensiunile 

de 20 mm x 20 mm x 20 mm. În cazul preparării probei fără adaos mineral, a fost cântărită cantitatea 

de ciment conform rețetei, apoi a fost cântărită cantitatea corespunzătoare de apă, iar amestecul 

rezultat a fost omogenizat cu ajutorul unui mixer pentru ciment la o viteză de aproximativ 600 rpm 

timp de 5 minute. Desigur, au fost preparate mai multe seturi de probe si s-au utliizat si alte tipuri de 

forme, dar cea mai buna solutie a rezultat a fi oferită de probele de slicon. 

 

 

Fig.5 Rezultatele măsuratorilor de incovoiere si compresiune pe probele studiuate. Se observa cresterea 

rezistentei la incovoiere pe probele preparate cu raport apa-ciment mai mic insa aceasta crestere nu 

poate fi legata de prezenta APTES sau praf de silice (SF). 



Setul de probe cu adaos de praf de silice a fost preparat prin amestecarea cimentului, apei și a 

cantității necesare de praf de silice în aceleași condiții ca și pentru proba de ciment simplu, însă numai 

după mojararea prafului de silice și amestecarea componentelor uscate timp de un minut, astfel incat să 

se obțină o mai bună dispersie a adaosului mineral în pasta de ciment, iar materialul rezultat să fie cât 

mai omogen Pentru a facilita evacuarea bulelor de aer formate în timpul omogenizării, turnarea 

amestecului a avut loc după așezarea formelor de silicon pe o masă vibrantă. După turnare, formele de 

silicon au fost ținute în incinte închise, cu o atmosferă saturată cu vapori de apă, timp de 24 h, pentru a 

împiedica evaporarea apei din probe și fisurarea superficială a probelor, ce ar putea influența în mod 

negativ rezultatele masurătorilor de rezistență mecanică. După primele 24 de ore de hidratare, probele 

au fost scoase din forme și păstrate sub apă până la efectuarea măsurătorilor de rezistențe mecanice, 

conform standardului BS EN 196-1.  

După efectuarea încercărilor mecanice cu ajutorul instrumentului INSTRON 3300 Dual 

Column Universal Testing System, rezultatele au fost interpretate atât individual, cât și pe baza rețetei 

de preparare. Dintre cele șase probe pentru fiecare rețetă și fiecare tip de măsurare, au fost eliminate 

cele care nu au îndeplinit standardele pentru măsurare. Se observă o creștere semnificativă a rezistenței 

la încovoiere la adăugarea unei cantități între 4-6% de praf de silice. Rezistența la compresiune este 

îmbunătățită numai în cazul adăugării unei cantități între 2-4%, însă adaosul de 6% scade rezistența la 

compresiune. Un set suplimentar de probe cu adaos de praf de silice a fost preparat, cu raport 

apă/ciment 0.3 (probele 300, 302, 304 și 306), pentru a identifica efectele adaosului de praf de silice și 

asupra acestui material, înaintea experimentelor cu adaos de organosilan. Astfel, se observă din 

măsurătorile efectuate asupra acestor probe (Fig.5), faptul că rezistența la încovoiere crește odată cu 

creșterea concentrației de praf de silice.  

Pentru a completa informațiile oferite de aceste două metode, au fost aplicate și alte metode de 

analiză bazate pe difracție de raze X și microscopie electronică de baleiaj (SEM) cu analiză elementală 

(Fig.6a) prin spectroscopie de raze X cu dispersie după energie (EDS sau EDX). Masuratorile au fost 

efectuate prin colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și 

Moleculare, Cluj-Napoca, România. Difracția de raze X (Fig.6b) permite vizualizarea componentelor 

cristaline rezultate în urma hidratării. Ea a fost realizată cu instrumentul Rigaku SmartLab 

multipurpose difractometer (Japonia), echipat cu un anod rotativ de 9 kW, utilizând radiație Cu Kα1 

(λ= 1.54056 Å). Măsurătorile au fost realizate între unghiurile 5-70º, cu pași de 0.01º. S-a observat din 

aceste măsurători că adaosul de praf de silice influențează cantitatea de hidroxid de calciu (CH) din 

probe, astfel încât o creștere a cantității de praf de silice duce la o scădere semnificativă a cantității de 

CH. Cea mai mare scădere se observă în cazul adaosului de 4% de praf de silice. Compușii inițiali 

specifici cimentului, alit, belit, aluminat de calciu, au o prezență slabă, ceea ce relevă o hidratare 

completă a grăunților de ciment dupa 28 de zile. 

Microscopia electronică de baleiaj și analiza EDS au fost efectuate cu același instrument 

Hitachi SU8230 High Resolution Scanning Electron Microscope (Tokyo, Japonia) echipat cu sistemul 

EDS X-Max N80TLE Silicon Drift Detector (SDD) de la Oxford Instruments (Oxford, UK). Se 

observă o uniformitate mai mare a produselor de hidratare ale cimentului în cazul adăugării de praf de  



 

silice, dar se observă și particule de praf de silice care nu au reacționat cu hidroxidul de calciu. Acest 

aspect este cel mai evident în cazul analizei EDS, care relevă prezența fie de fragmente, fie de particule 

întregi, cu oxizi de siliciu și potasiu și fără oxizi de calciu sau alte metale prezente în mod obișnuit în 

ciment.  

 

A.4 Prepararea de probe de ciment cu adaos de organosilan, 1% și 2% din masa de ciment, și 

monitorizarea hidratării acestor probe utilizând relaxometrie RMN. 

 

Ca și în cazul probelor preparate cu adaos de praf de silice, probele preparate cu adaos de organosilan 

au fost turnate în forme cilindrice, iar monitorizarea hidratării lor a fost realizată utilizând aceeași 

metodologie. Datorită faptului că organosilanul îmbunătățește lucrabilitatea materialelor pe bază de 

ciment, o singură probă cu adaos de 1% organosilan a fost preparată la raportul apă/ciment 0.4 (proba 

410) și alte două probe, cu raport apă/ciment 0.3 au fost preparate, cu 1% (proba 310), respectiv 2% 

organosilan raportat la masa cimentului (proba 320). Monitorizarea hidratării acestor probe relevă 

faptul că prezența organosilanului conduce la o prelungire a stadiului de latență până la 10 ore în cazul 

probei cu raport apă/ciment 0.4 și până la 5-6 ore în cazul probei cu raport apă/ciment 0.3. Creșterea 

conținutului de organosilan nu modifică în mod semnificativ hidratarea, deși extinderea perioadei de 

latență este mai scăzută în acest caz (vezi Fig.1).  

 

Fig.6 a) Imaginea SEM a unei probe de ciment preparata cu praf de silice. Analiza elementala a putut 

identifica usor faptul ca particulele de praf de silice nu diapar complet in urma procesului de hidratare. b) 

Difractograma de raze X a diferitor probe preparate cu două rapoarte de apa-ciment si diferite cantitati de 

praf de silice si APTES. 



 

A5. Determinarea distributiei si conectivitatii porilor probelor preparate cu diferite cantitati de 

organosilan prin tehnici de relaxometrie si difuzometrie RMN. 

 

Aceleași probe ca si cele descrise in activitatea A4, după hidratare la temperatura camerei, în incintă 

închisă, au fost supuse măsurătorilor prezentate în activitatea A1, după păstrarea lor în ciclohexan 

pentru 48 de ore. Această metodă are rolul de a releva distribuția porilor și interconectivitatea lor, iar 

datele rezultate prezintă o contribuție mult mai scăzută a componentei capilare, comparativ cu proba 

martor de ciment simplu. Acest fapt poate fi explicat prin scăderea interconectivității porilor sau printr-

o omogenitate mai bună a probei, ceea ce conduce la umplerea unui număr mai scăzut de pori capilari 

cu ciclohexan. Rezultatele acestor investigatii sunt sistematizate si ele in Fig. 4.  

Conectivitatea porilor probelor preparate a fost investigată și prin difuzometrie RMN [14]. In acest caz 

probele au fost investigate cu tehnica ecoului stimulat in prezenta unor gradienti pulsanți. Masurătorile 

s-au realizat pe instrumentul MINISPEC MQ20 la temperatura de 35
o
C. S-au observat o reducere a 

coeficientului de difuzie prin adaugarea de organosilan in amestec. Aceasta reducere este asociată cu o 

crestere a sinuozității porilor si prin urmare o scadere a gradului de conectivitate al acestora. Utilizarea 

ciclohexanului ca lichid de umplere al porilor a permis utilizarea tehnicilor de diffuzometrie RMN, 

pentru prima data pe plan mondial, ca tehnci de investigare a conectivitatii porilor materialelor de 

ciment in prezenta unor aditivi, după trecerea perioadei de saturare de 28 de zile.  

 

A6. Determinarea rezistentelor la compresiune si incovoiere ale probelor preparate si stabilirea 

unei corelatii intre cantitatea de organosilan si rezistentele mecanice. 

 

La prepararea probelor cu adaos de organosilan, au fost cântărite cantitățile necesare de ciment, de apa 

și de organosilan, după care componentele lichide au fost amestecate cu o spatulă până la omogenizare, 

iar soluția obținută a fost amestecată cu cimentul. Probele preparate folosind organosilan au prezentat 

o fluiditate mai mare după amestecarea cu mixerul, iar temperatura lor a crescut semnificativ 

comparativ cu probele fara adaos de organosilan sau cu adaos de praf de silice datorită reacțiilor 

exoterme ce au loc după amestecare și care nu sunt observate în cazul probelor mici preparate pentru 

măsurători RMN. Au fost preparate și în acest caz seturi de câte 12 probe pentru fiecare rețetă nouă (în 

unele cazuri chiar două seturi de 12) și supuse acelorlași metode de măsurare descrise pe scurt la 

activitatea A3. În acest caz a fost utilizată și rețeta cu raport apă/ciment 0.4 și 2% adaos de organosilan 

(proba 420), pentru a identifica efectele acestui procent ridicat de organosilan asupra rezistențelor 

mecanice.  



Rezultatele măsurătorilor de rezistență sunt aratate in Fig.5. Se observă faptul că organosilanul 

ca aditiv lichid contribuie la scăderea rezistenței la încovoiere în cazul unui raport mare apă/ciment 

(0.4), și la creșterea acestei rezistențe în cazul unui raport mic apă/ciment (0.3), însă numai în cazul în 

care este utilizat în proporție de 1% din masa cimentului. În cazul utilizării de 2% din masa cimentului, 

rezistența la încovoiere scade atât la utilizarea unui raport apă/cimet de 0.4, cât și la 0.3. Rezistența la 

compresiune variază nesistematic, însă tendința generală este de scădere, indiferent de raportul 

apă/ciment sau de procentul de organosilan. 

 

A7. Prepararea diferitor probe cu o cantitate selectata de praf de silice si organosilan la diferite 

rapoarte apa-ciment (0.3-0.5) si monitorizarea procesului de hidratare prin relaxometrie RMN. 

 

În continuarea experimentelor desfasurate in cadrul activitaților anterioare, probe cu o combinație de 

organosilan și praf de silice au fost preparate la rapoarte apă/ciment de 0.4 și 0.3. In urma testelor 

preliminarii, raportul 0.5 a fost considerat prea ridicat pentru a putea identifica o combinație potrivită 

pentru creșterea rezistențelor mecanice. Astfel, încă 9 probe au fost preparate, trei cu raport  apă/ciment 

0.4, adaos de 1% organosilan și adaos de 2, 4 și respectiv 6% (probele 412, 414 și 416), șase cu raport 

apă/ciment 0.3, dintre care trei cu 1% organosilan (probele 312, 314 și 316) și trei cu 2% organosilan 

(probele 322, 324 și 326). 

Aceeași metodologie de măsurare ca în A1 si acelasi tip de ciment a fost utilizat pentru 

prepararea probelor. Rezultatele monitorizării celor nouă probe obținute sunt prezentate in Fig.1. 

Aceste rezultate sunt în concordanță cu cu cele obținute în cadrul celorlalte două studii anterioare (vezi 

activitațile A1 si A4), anume se observă o prelungire a stadiului de latență până la 10 ore pentru 

probele preparate cu raport apă/ciment 0.4 și până la 5-6 ore pentru toate probele preparate cu raport 

apă/ciment 0.3, se observă o scădere minoră a timpului de relaxare transversală T2 la începutul 

hidratării, odată cu creșterea concentrației de praf de silice, însă dinamica hidratării rămâne aceeași.  

 

A8. Determinarea distributiei si conectivitatii porilor probelor preparate cu diferite rapoarte 

apa-ciment prin tehnci de relaxometrie si difuzometrie RMN. 

 

Măsurătorile RMN asupra probelor saturate cu ciclohexan prezintă aceleași observații ca în cazul celor 

două studii anterioare. Astfel, distribuția timpilor de relaxare nu se modifică, odată cu creșterea 

concentrației de praf de silice se observă o scădere minoră a timpilor de relaxare corespunzători porilor 

capilari, iar în cazul tuturor acestor probe, spre deosebire de probele preparate fără organosilan, 

contribuția ciclohexanului aflat în porii capilari este mai redusă decât contribuția apei intra-C-S-H, 

astfel încât putem concluziona fie că porii capilari sunt mai slab conectați, iar unii dintre ei rămân goi,  



 

fie au o pondere mult mai scăzută în materialele preparate, deși dimensiunile lor nu variază 

semnificativ.  

Efectul rapoartelor apa-ciment asupra conectivitatii porilor a fost determinat prin masuratori de 

difuzie moleculară pe probele saturate cu octametilciclotetrasiloxan (OMCTS). Avantajul utilizării 

OMCTS in locula apei sau a ciclohexanului este acela că pune in evidență mai bine tipuyrile de pori 

din ciment si in plus are un coefficient de difuzie mai mic, ceeea ce permite detectarea porilor de 

dimensiuni mai mici din paste de ciment. Experimentele de difuzie au fost realizate pe mai multe 

probe, doua dintre aceste experimente sunt ilustrate in Fig.7. Se poate observa direct de pe figură o 

creștere a patei ecoului stimulat cu creșterea raportului apa-ciment. Această creștere poate fi asociată 

cu o creștere a coeficientului de difuzie efectivă și in consecință cu o creștere a dimensiunii porilor 

capilari. De asemenea se observa o scădere a coeficientului de difuzie cu timpul de difuzie   ceea ce 

poate indica fie un interschimb molecular al moleculelor de OMCTS din porii capilari cu moleculele 

din porii inter-C-S-H fie o dimensiune mare a porilor capilari si manifestarea efectelor de difuzie 

restrictivă. Aceste lucruri vor fi examinate mai atent in etapa urmatoare. 

 

A9. Determinarea rezistentelor la compresiune si incovoiere ale probelor preparate si stabilirea 

unei corelatii intre cantitatea de particule, raportul apa-ciment si rezistentele mecanice. 

 

În cazul acestor probe, se observă o scădere semnificativă a rezistenței la încovoiere, dar și la 

compresiune, în cazul probelor 412-416, la fel ca în cazul probelor 312, 316, 322 și 326, comparativ cu 

 

Fig.7 Descresterea ecoului stimulat ca urmare a efectelor difuziei moleculare in cazul a două paste de 

ciment alb preparate cu diferite rapoarte apa-ciment de 0.5 si repectiv 0.6. Din compararea directă a 

curbelor se observă creșterea coeficientului de difuzie cu raportul apă-ciment si deci o creștere a 

conectivității porilor. 



probele de referință, anume 400 și 300. În cazul probelor 314 și 324, valorile rezistenței la încovoiere 

sunt mai ridicate decât în cazul probei de ciment simplu, 300, dar mai scăzute decât în cazul probei de 

ciment cu praf de silice, 306. În ce privește rezistența la compresiune, singura probă care prezintă 

valori mai ridicate decât în cazul probei martor 400 este proba 324, care prezintă de asemenea o 

variație mare a valorilor înregistrate.  

A10. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a 

rezultatelor 

O parte din rezultatele științifice obținute in cadrul proiectului au fost parțial publicate in reviste ISI 

sau ISI proceedings. Acestea au fost de asemenea comunicate la conferințe internat ionale sub forma de 

prezentari orale, așa cum este indicat mai jos. De fiecare data la sfârșitul lucrarii a fost menționat 

proiectul PED 125/2017 ca sursă de finanțare. 
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