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Inledning

Avdelningen fór Byggnadsmaterial vid LTH har ett BFR-stött projekt i vilket mikroka-
Iorimetri skall prövas som en metod att karakterisera interaktionerna mellan vatten och

olika byggnadsmaterial. Detta är en kort redogörelse från mätningarna av sorptionsvärme
på hydratiserad och calciumsilikat (CSH) baserad på Portlandcement. Mätningarna har
utförts vid avdelningen för Termokemi vid Lunds Universitet.

Instrumentering

Mätningar av sorptionsvärme har gjorts när relativa fuktigheten (RF) ändrats mellan olika
nivåer. Mikrokalorimetern som har används har tidigare beskrivits av Bogolitsyn et al.

(1994). I korthet bestå¡ den av en mikrokalorimeter med mätcell genom vilket det strömmar
kvävgas befuktad till olika RF-nivåer.

Material

Det använda materialet âr en mycket vdl karbonatiserad CSH som tidigare ingått i Göran

Hedenblads långtidsförsök (Hedenblad 1993), och där betecknats "P5C2". Vatten/cement-
talet var 0,5.

Resultat

Tabellen visar mätresultaten. Sorptionsvärmet (per g CSH) betecknas AH. Vid den första
hälften av mätningarna användes ett prov på 235 mg; vid de resterande mätningarna, ett
prov på 152 mg.

Diskussion

Noggrannheten i AH-värdena är ej känd. Dock verkar den vara god då de rnätta kurvorna
har lågt brus och det verkar vara möjligt att upprepa en mätning och få samma resultat
(förutorn inverkan av historieberoendet).
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Då det är okänt hur karbonatiserad CSH:s sorptionsisoterm ser ut är det inte möjligt
att räkna om sorptionsvärmena från per g CSH till per g vatten. Värdena ovan indikerar
dock att den absorberade mängden är betydligt mindre för karbonatiserad CSH än fôr
okarbonatiserad CSH.

Vid de första mätningarna torkades provet först till 0% RF. Detta påverkar tydligen
värmemängderna (dvs de absorberade mängderna) så att de blir större. Detta är förvånade

med tanke på att det anses att extrem uttorkning f<irstör delar av det allra fi.naste porsys-

temet.
Sorptionsvärmena är även historieberoende, Första cykeln i andra serien ger inte surn-

man av ÂH:0, men redan den andra cykeln ger bättre överenstämmelse. Detta fenomen

visar att olika sätt att mäta ger olika resultat. Om mätvärdena skall användas för någon

speciell tillämpning är det viktigt att mätningarna görs så att resultaten blir relevanta.

En intressant applikation av dessa mätningar är sorptionsvärmelager i CSH-baserade

material. För den tilllämpningen är det troligen mest rättvisande att mäta sorptionsvär-
mena när RF:en varierar mellan två olika nivåer.
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