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Abstrakt
Në këtë punim jepen vetitë fiziko-mekanike të disa serive të ҫimentove të prodhuara me hi
fluturues gëlqeror dhe me skorje ferro-nikeli të prodhuara si produkte sekondare të industrisë
në Republikën e Kosovës. Është studiuar ndikimi i sasisë së shtesave në vetitë fizikomekanike të ҫimentove të përftuara me to dhe me sasinë optimale, e cila rezulton të jetë rreth
15% e sasisë totale të lidhësit (ҫimentos) janë prodhuar kampione betoni. Kampioneve të
betonit iu është matur më tej rezistenca mekanike, shpërndarja diferenciale e mezo dhe
makroporeve me anë të porozimetrisë me mërkur, si edhe rezistenca ndaj korrozionit e matur
me një serë metodash elektrokimike. Riciklimi i mbetjeve nga njëra anë si dhe prodhimi me to
i ҫimentove ku mbetjet e ngurta zëvendësojnë klinkerin në sasi të caktuara ka rëndësi të
madhe ekonomike dhe i shërben strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në
sektorin e ndërtimit.
Fjalë kyҫe: Ҫimento të përziera, mbetje të ngurta industriale, hi fluturues, skorje Fe-Ni,
beton.
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PJESA TEORIKE

1. Hyrje
Nё kuptimin e zakonshёm, ҫimentua pёrfaqёson nё vetvete njё material nё formё pluhuri tё
imёt tё pёrfituar pas njё proҫesi pjekjeje (kalcinimi). Gjatё pёrpunimit me ujё ajo jep njё masё
plastike me konsistencёn e njё paste tё butё, qё me kalimin e kohёs ngurtёsohet dhe lidh
materialet e ndёrtimit si gurёt, tullat, zhavorrin etj.
Ҫimentua e pёrzierё me rёrё, ҫakull tё fraksionuar dhe ujё formon njё material plastik i cili
me kalimin e kohёs ngurtёsohet duke formuar njё masё shkёmbore, qё ёshtё betoni.
Pёrfaqёsues tipik i ҫimentos ёshtё ҫimentua Portland. Ajo prodhohet duke copёtuar nё formё
mielli tё imёt gurin gёlqeror dhe materiale tё tjera qё pёrmbajnё sasi tё caktuara tё oksideve tё
kalciumit, silicёs, aluminit dhe hekurit. Kjo pёrzierje nxehet nё furrё fillimisht duke zbёrthyer
karbonatin e kalciumit nё oksid kalciumi dhe gaz karbonik, dhe pastaj duke reaguar oksidi i
kalciumit me materialet e tjerё, pёr tё formuar silikatet dhe aluminatet e kalciumit tё cilёt
pjesёrisht shkrijnё nё temperaturen e pjekjes qё ёshtё rreth 1450˚C. Produktet e reaksionit
largohen nga furra nё formёn e granulave tё zeza tё quajtura klinker. Klinkeri bluhet mё tej sё
bashku me njё sasi tё vogёl gipsi (pёr tё kontrolluar kohёn e ngrirjes) duke prodhuar kёshtu
materialin e imёt qё ёshtё ҫimentua. [1]
Nё kuptimin e gjerё tё fjalёs mund tё thuhet se shumё materiale tё pjekur (kalcinuar) nё
temperatura tё larta dhe pas kёsaj, tё bluar imёt fitojnё veti lidhёse nё njё masё tё
konsiderueshme. Njё sёrё proҫesesh teknologjike, si metalurgjia e zezё dhe me ngjyra, djegia
e qymyrit nё termocentrale, prodhimet e porcelanit, etj shoqёrohen me pjekje materialesh qё
ҫlirohen nё formё skorjeje ose hiri. Kёta materiale shpesh depozitohen nё formё mbetjesh nё
volume tё mёdha dhe nё shumё raste janё problematike pёr ndotjen e mjedisit. Nё gjendje tё
bluar imёt, duke qenё se zotёrojnё veti lidhёse, ata, nё raporte tё caktuar, mund tё pёrdoren si
shtesa nё klinker duke u kthyer kёshtu, nga mbetje problematike nё materiale me vlera.
Ҫimentot e prodhuara nё kёtё mёnyrё quhen ҫimento tё pёrziera (blended cement) dhe kanё
filluar tё pёrdoren nё shkallё tё gjerё. Njё zhvillim tё madh kanё marrё gjithashtu dhe
studimet qё lidhen me prodhimin dhe pёrmirёsimin e kёtyre lloj ҫimentove, pёr arsye se nё
kёtё rrugё, prodhohet produkt me kosto mё tё ulёt, kthehen mbetjet nё materiale tё dobishme
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dhe ka njё ndikim tё madh nё mbrojtjen e mjedisit dhe kursimin e energjisё si dhe nё uljen e
emisonit tё CO2 nё atmosferё. [2]
Nga ana tjetёr prodhimi i ҫimentove tё pёrziera (blended cement) pёr ҫdo rast konkret kёrkon
studime suplementare qё lidhen me raportet sasiore tё materialeve nё klinker, qё pasqyrohen
nё aftёsitё lidhёse tё produktit si dhe nё rezistencёn ndaj korrozionit qё kanё betonet e fituar
mbi bazёn e kёtij produkti. [3]
Duke pasur parasysh sa me sipёr, nё punimin tonё kemi studiuar mundёsinё e pёrdorimit tё
skorjeve qё dalin nga metalurgjia e ferro-nikelit nё Kosovё si dhe tё hirit qё fitohet nga djegia
e qymyrit nё termocentralin e Kosovёs pёr prodhimin e ҫimentos sё pёrzierё duke optimizuar
raportet sasiore nё klinker. Po ashtu duke pёrdorur gjerёsisht metodat elektrokimike, kemi
studiuar rezistencёn ndaj korrozionit tё betoneve tё prodhuar me kёto ҫimento tё pёrziera.
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2. ҪIMENTUA
2.1 Historia e pёrdorimit tё ҫimentos
Qё me pёrdorimin e zjarrit nga njeriu lindi dhe mundёsia pёr pjekje edhe tё materialeve tё
ndryshme si gurit gёlqeror, argjilёs, rёrёs etj. U fituan kёshtu produkte fillestare si gёlqerja,
qeramika, qelqi dhe kombinime tё tyre qё shfaqnin, nё gjendje tё bluar dhe suspension,
tendenca agregative dhe veti lidhёse. Parё nga ky kёndvёshtrim historia e prodhimit tё
materialeve ҫimentuese i takon njё periudhe kohore mbi 2000 vjecare. Dёshmitё historike
japin tё dhёna se Fenikasit kanё pёrdorur gёlqere pucolanike rreth 700 vjet para Krishtit. Po
ashtu Romakёt kanё pёrdorur njё lloj gёlqereje tё djegur me veti ҫimentuese, pra jo thjesht
gёlqere tё mirёfilltё. Njё lloj ҫimentoje hidraulike u prodhua nё Hollandё duke pёrdorur
gёlqeren dhe shtufin. Ky i fundit ka pёrmbajtje tё lartё silici dhe alumini.
Ҫimentua, nё kuptimin e sotёm tё fjalёs ёshtё “zbuluar” 250 vjet mё parё nga anglezi John
Smeaton (1756). Zbuluesi i ҫimentos Portland ёshtё Joseph Aspdin, i cili e liҫensoi proҫesin e
tij tё djegies nё vitin 1824. Nё vitet 1877-1897 u eksperimentuan furrat rrotulluese, nga ku u
prodhua nё SHBA impianti i parё i suksesshёm i tyre. Punimet e mёtejshme u pёrqёndruan nё
uljen e konsumit energjitik tё prodhimit tё ҫimentos nёpёrmjet arritjes sё njё shkёmbimi tё
mirё tё nxehtёsisё nё zonёn e parangrohёsit dhe tё kalcinimit. Mё tej me zhvillimin e
teknologjive speciale u realizua homogjenizimi i materialit tё thatё. Sё fundmi japonezet
dizenjuan sisteme tё ndryshme, tё suksesshme tё furrave me parakalcinatorё, ku kalcinimi
pothuajse pёrfundon nё sistemin e parangrohjes. Kёshtu u bё e mundur tё prodhohen sisteme
furrash kompakte, me pёrmasё tё vogёl tё pjesёve tё lёvizshme, por me kapacitet tё madh,
mbi 10000 ton nё ditё.

2.2 Ҫimentua Portland
Ҫimentua Portland quhet lёnda lidhёse hidraulike qё fitohet nga bluarja e imёt e pёrbashkёt e
klinkerit tё ҫimentos Portland me njё sasi tё vogёl gipsi. Klinkeri ёshtё gjysmё prodhimi qё
del nga pjekja nё prani tё fazёs sё lёngёt tё njё pёrzierjeje artificiale guri gёlqeror dhe argjile.
Kjo ҫimento ka marrё emrin Portland pёr shkak tё ngjashmёrisё sё ngjyrёs sё saj me atё tё
gurёve tё qytetit anglez Portland ku u prodhua pёr herё tё parё kjo ҫimento. [4]
Klinkeri i ҫimentos prodhohet duke pёrzierё nё raporte tё caktuara lёndёt gёlqerore dhe
argjilore. Lёndёt gёlqerore sigurojnё nё pёrzierje oksidin e kalciumit (nё formё karbonati),

6

ndёrsa lёndёt argjilore oksidin e silicit, oksidin e aluminit dhe oksidin e hekurit. Lёndёt
gёlqerore janё gurёt gёlqerore, gurёt e butё dhe pёrzierjet natyrore tё gёlqeroreve me argjila
(mergelet). Gёlqeroret pёrbёhen kryesisht prej kalciteve dhe kanё si pёrzierje: argjilë,
dolomite, kuarc, okside hekuri, gips, fosforite etj. Pёrmbajtja nё gёlqerore e sasive tё vogla tё
papastёrtive algjilore dhe kuarcore, tё shpёrndara nё mёnyrё tё njёtrajtshme nё masёn e tij nuk
sjell ndonjё dёm nё proҫesin teknologjik dhe nё cilёsinё e klinkerit tё prodhuar. Shqipёria
zotёron rezerva tё mjaftueshme dhe me cilёsi tё mirё tё lёndёve gёlqerore.
Mergelet janё pёrzierje natyrore tё gёlqerorit me argjilё dhe pёrdoren si lёndё e parё pёr
prodhimin e ҫimentos. Kur ato pёrmbajnё 75-78 % kalcit dhe 18-20 % lёndё argjilore, janё tё
gatshme drejtpёrdrejtë pёr prodhimin e ҫimentos pa bёrё korrigjim tё pёrbёrjes.
Argjilat kanё pёrbёrёs kryesorё

,

dhe

. Ato qё pёrdoren pёr prodhimin e

ҫimentos Portland duhet tё pёrmbajnё nё pёrpjestime tё caktuara kёto tre okside kryesore.
Klinkeri i ҫimentos Portland ёshtё gjysёmprodhimi qё pёrfitohet nga pjekja nё temperaturё
afёr asaj tё fillimit tё shkrirjes, tё pёrzierjes sё lёndёve tё para. Pёrmbajtja e oksideve kryesore
nё klinkerin e ҫimentos Portland lёviz nё kёto intervale: CaO (64-67%),
(4-8%) dhe

(21-25%),

(2-4%). Oksidi i kalciumit ёshtё pёrbёrёsi kryesor i klinkerit dhe pёr

tё prodhuar ҫimento me cilёsi tё lartё, CaO duhet tё jetё i lidhur kimikisht me oksidet e tjerё,
qё ndodhen nё klinker, nё formё silikatesh, aluminatesh dhe ferroaluminatesh tё kalciumit.
sё bashku me

dhe

sigurojnё lidhjen e CaO dhe formimin e komponimeve

hidraulike, qё i japin ҫimentos cilёsinё e ngurtёsimit nё ujё.
Pёrzierja e lёndeve tё para bёhet nё raporte tё caktuara tё oksideve kryesore dhe kёto raporte
quhen module dhe janё: Moduli hidraulik (
(

), moduli silikat (

) dhe moduli aluminat

). Pёrbёrёsit kryesorё mineralogjikё tё klinkerit tё ҫimentos Portland dhe qё i japin atij

cilёsitё kryesore, janё katёr. Ata shёnohen zakonisht me formula dyfishe dhe me simbolet
pёrkatёs:
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Silikati trikalcik
Silikati dykalcik

3CaO SiO2 ose C3S (aliti)
2CaO SiO2 ose C2S (beliti)

Aluminati trikalcik 3CaO Al2O3 ose C3A
Ferroaluminati katёrkalcik 4CaO Al2O3 Fe2O3 ose

AF

2.3. Lloje tё ndryshme tё klinkerit dhe ҫimentos
Duke u bazuar nё analizat kimike mund tё pёrcaktojmё pёrmbajtjen e oksideve tё ndryshme
nё klinker dhe ҫimento. Nё kёtё mёnyrё gjykojmё pёr variacionet e ndryshme tё pёrbёrёsve
nё klinker dhe ҫimento dhe pёr rrjedhojё edhe pёr vetitё e veҫanta qё shfaqin klinkerat dhe
ҫimentot. R.H Bogue ka propozuar njё metodë teorike llogaritjeje, sipas sё cilёs, duke u
bazuar nё analizat kimike mund tё nxirret pёrmbajtja e mineraleve tё klinkerit ( S,
dhe

S,

A,

AF). Kjo metodë nuk jep pёrbёrjen mineralogjike reale, konkrete tё klinkerit, por

tregon mundësinё pёr tё qenё e tillё. Duke qenё se nga njёra anё ajo paraqet qartё pёrbёrjen e
klinkerit dhe nёpёrmjet kёsaj jep mundёsinё e parashikimit tё vetive tё ҫimentos ajo ёshtё nё
pёrdorim nё praktikёn e zakonshme dhe ndeshet edhe nё standartet e ҫimentos tё shumё
vendeve. Bogue ka pranuar kёto formula:
C3S= 4.071 CaO-7.600 SiO2-6.718 Al2O3-1.43 Fe2O3
C2S= 2.867 SiO2-0.7544 C3S
C3A = 2.650 Al2O3-1.692 Fe2O3
C4AF = 3.043 Fe2O3
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Vetitё e katёr pёrbёrёsve kryesore tё ҫimentos Portland jepen nё tabelёn e mёposhtme [1]
Pёrbёrёsit

Alit

Belit

Aluminat

Celit

Pёrbёrja e

Trikalcium silikat

Dykalcium

Trikalcium

Aluminoferrit

silikat

aluminat

katerkalcik

2CaO×Si

3CaO×

4CaO×

(

( A)

E ngadaltё (me

E menjёhers

pёrafёrt kimike

Shkallae

3CaO×

( S)

E shpejtё ( me orё)

hidratimit
Rritja e
rezistencave
Rezistenca
pёrfundimtare

( AF)
e

E lartё:
Dhjetra N/m×

Shumё e shpejtё (me
inuta)

ditё)
E shpejtё (me ditё)

×

E ngadaltё (me

Shumё e shpejtё

Shumё e shpejtё (njё

javё)

(me ditё)

ditё)

Relativisht e

E ulёt:

E ulёt:

Disa N/m×

Disa N/m×

Shumё e lartё:

Mesatare:

-850 J/gr

-420 J/gr

lartё:
Dhjetra
N/m×

Nxehtёsia e
hidratimit

Vёmendje

Mesatare:
-530 J/gr

E ulёt:
250 J/gr

Pёrbёrёs

Pёrbёrёs

I paqёndrueshem

Ndikimi nё ҫimento

karakteristik i

karakteristik i

nё ujё.I ndjeshёm

ёshtё ngjyra

ҫiment s Portland

ҫimentos me

nga goditja

karateristike gri

termicitet tё ulёt

sulfatike

Ҫimentot ndahen në ҫimento special dhe ҫimento të zakonshme
2.3.1. Ҫimentot speciale
Ҫimentot speciale janё ato qё plotёsojnё kёrkesa tё veҫanta tё cilat nuk i plotёson ҫimentua
Portland dhe klasifikohen sipas pёrdorimit dhe sipas mёnyrёs sё prodhimit. Sipas pёrdorimit
kemi ҫimento me rezistencё fillestare tё lartё, ҫimento antisulfate, ҫimento me termicitet tё
ulёt, ҫimento me alkalitet tё ulёt, ҫimento aluminate e lartё, ҫimento e bardhё, ҫimento
tamponazhi (pёr puset e naftёs) dhe ҫimento hidrofobe. Ҫimentua me rezistencё fillestare tё
lartё mund tё fitohet ose me bluarje mё tё imёt se ҫimentua Portland ose duke patur njё
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pёrbёrje tё veҫantё tё klinkerit qё pёrmban mё shumё alit, aluminate dhe gips, tё cilёt mund tё
rrisin shkallёn e rezistencёs mё shumё se sa shtesat pёrshpejtuese. Ҫimentua antisulfate ka
pёrmbajtje tё ulёt tё

A, dhe kohёn e ngrirjes dhe tё ngurtёsimit e ka sa tё ҫimentos Portland,

por betoni i prodhuar me tё nuk atakohet nga sulfatet me pёrqёndrim normal.
Ҫimentua me termicitet tё ulёt ёshtё ҫimentua Portland me nxehtёsi hidratimi tё zvogёluar
nёpёrmjet ndryshimit tё pёrbёrjes kimike tё saj.
Prodhimi i ҫimentos me alkalitet tё ulёt kёrkon lёnde tё para me pёrmbajtje shumё tё ulёt tё
oksideve alkaline sepse disa materiale si opali, silica amorfe, dolomiti etj. veprojnё me
alkalinet qё ndodhen nё ҫimento dhe shkaktojnё prishjen e betonit.
Ҫimentua aluminate e lartё prodhon njё beton, i cili ka njё shpejtёsi ngurtёsimi shumё tё
madhe dhe ka njё rezistencё tё lartё kundrejt tretësirave acide, krahasuar me betonin e
prodhuar nga ҫimentua Portland. Me kёtё ҫimento prodhohen betonet refraktare.
Ҫimentua e bardhё pёrdoret pёr punime fine tё brendshme dhe tё jashtme tё objekteve socialkulturore dhe shoqёrore. Prodhimi i saj ka kёrkesa tё veҫanta pёr lёndёt e para pasi proҫesi
teknologjik kёrkon njё disiplinё tё lartё teknike, qё fillon qё nga nxjerrja, transportimi, ruajtja,
copёtimi dhe bluarja e lёndёve tё para e deri nё prodhimin e klinkerit dhe tё ҫimentos.
Ҫimentua e tamponazhit pёrdoret pёr prodhimin e betonit pёr vulosjen e puseve tё naftёs dhe
ёshtё llogaritur pёr tё punuar nё kushtet e temperaturave dhe presioneve tё larta.
Nё qoftё se ҫimentos Portland i shtojmё sasira tё vogla lёndёsh qё nuk kanё afinitet pёr ujin
atёherё rreth ҫdo pjesёze tё ҫimentos formohet njё cipё mbrojtёse e cila ngadalёson
hidratimin deri sa ҫimentua pёrzihet me ujё dhe e mbron atё nga prishja kur ruhet nё ambiente
me lagёshti. Kjo ҫimento quhet ҫimento hidrofobe dhe pёrdoret nё pёrzierje betoni qё
pompohen.
2.3.2. Ҫimentot e zakonshme
Ҫimentot e zakonshme pёrcaktohen nga Standarti Europian EN 197-1 i cili specifikon 27
ҫimento tё zakonshme dhe pёrbёrёsit e tyre. Ҫimentua sipas EN 197-1, e quajtur CEM kur
pёrzihet siҫ duhet dhe nё raportin e duhur me inertin dhe ujin, jep njё beton ose llaҫ i cili e
ruan punueshmёrinё pёr njё kohё tё gjatё. Ngurtёsimi hidraulik i ҫimentos CEM ndodh
kryesisht si rezultat i hidratimit tё silikatit tё kalciumit, por nё kёtё proҫes mund tё marrin
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pjesё edhe komponentё tё tjerё si aluminatet etj. Pёrbёrёsit kryesorё tё kёsaj ҫimentoje janё
klinkeri i ҫimentos Portland, skorjet e grumbulluara tё furrnaltave, materialet pucolane, hirat
fluturues, shistet e kalcinuar, guri gёlqeror, mikrosilica, pёrbёrёsit shtesё nё sasi tё vogёl,
sulfati i kalciumit dhe intensifikatorёt. Klinkeri i ҫimentos Portland prodhohet nga pjekja deri
nё temperatura tё tilla ku mund tё zhvillohen proҫese sintetizimi duke u nisur nga njё pёrzierje
lёndёsh tё para tё llogaritura nё raporte tё saktё. Ato pёrmbajnё elemente tё llogaritur si
okside si CaO, Si

,

,

dhe sasira tё vogla tё materialeve tё tjerё. Kёto lёndё

duhet tё jenё bluar imёt dhe homogjenizuar imёt. Duhet tё pёrmbajё 2/3 nё masё silikate tё
kalciumit. Skorjet e granuluara tё furrnaltave formohen nga ftohja e shpejtё e njё skorjeje tё
shkrirё me pёrbёrje tё pёrshtatshme tё marrё nga shkrirja e mineralit tё hekurit nё furrnaltё
dhe pёrmbajnё minimumi 2/3 nё masё skorje gёlqerore. Shfaqin veti hidraulike po të
aktivizohen nё mёnyrёn e duhur.
Materialet pucolane janё substancat natyrore silicore ose silico - aluminore ose njё kombinim
i tyre. Pucolanet duhet tё pёrmbajnё patjetёr Si
masёs, dhe

aktiv, i cili nuk duhet tё jetё nёn 25 % tё

. Nё temperaturёn e ambientit materialet pucolanike reagojnё me

hidroksidin e kalciumit tё tretur duke formuar silikat dhe aluminat kalciumi dhe kёshtu arrihet
rezistenca mekanike. Pucolanet mund tё jenё materiale natyrore me origjinё vullkanike me
pёrbёrje tё pёrshtatshme kimike dhe mineralogjike, ose materiale tё kalcinuara, pra tё
aktivizuara me trajtim termik.
Hiri fluturues ёshtë produkt qё pёrfitohet nga pastrimi i gazeve tё kaldajave qё punojnё me
qymyr tё pulverizuar. Ndarja e tyre nga gazet realizohet me elektrofiltra ose nё rrugё
mekanike. Ato mund tё kenё natyre silicore ose gёlqerore dhe nё varёsi nga kjo mund tё
shfaqin veti pucolanike ose hidraulike.
Hiri fluturues silicor ёshtё pluhur i imёt me grimca sferike qё ka veti pucolanike. Pёrbёhet
kryesisht nga Si
Pёrmbajtja e Si

aktiv dhe

. Pjesa tjetёr ёshtё

dhe komponime tё tjera.

aktiv nuk duhet tё jetё mё pak se 25 % nё masё.

Hiri fluturues gёlqeror pёrbёhet kryesisht nga CaO aktiv, Si

aktiv dhe

CaO aktiv nuk duhet tё jetё mё pak se 10 % nё masё dhe duhet tё pёrmbajё Si
pak se 25 % nё masё.
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. Pёrmbajtja e
aktiv jo mё

Shistet e kalcinuar prodhohen nё furra speciale nё temperaturё 800˚C dhe pёrmbajnё fazat e
klinkerit, kryesisht dikalcium silikatin dhe monokalcium aluminatin. Nё gjendje tё bluar
shumё imёt kanё veti tё theksuara hidraulike si tё ҫimentos Portland si dhe veti pucolanike.
Guri gёlqeror duhet ta ketё pёrmbajtjen e CaC

(e llogaritur nga pёrmbajtja e CaO) mbi

75% tё masёs.
Mikrosilica formohet si rezultat i reduktimit me karbon, të kuarcit shumë të pastër, në furra
me hark elektrik, gjatë prodhimit të aliazheve me silicë dhe ferrosilicë dhe pёrbёhet nga
grimca sferike shumё tё vogla me pёrmbajtje tё Si
ketё sipёrfaqen specifike mbi 15

amorf mbi 85% tё masёs. Ajo duhet ta

/g

Pёrbёrёsit shtesё nё sasi tё vogёl, me njё formulometri tё caktuar, pёrmirёsojnё vetitё e
ҫimentos (punueshmёrinё, nevojёn pёr ujё). Ata kёrkojnё njё pёrpunim paraprak tё veҫantё,
nuk duhet tё dobёsojnё qёndrueshmёrinё e betonit dhe nuk duhet tё rritin korrozionin e
armaturёs. Sulfati i kalciumit ka si funksion kryesor kontrollimin e ngurtёsimit tё ҫimentos.
Intensifikatorёt shtohen pёr tё pёrmirёsuar prodhimin ose vetitё e ҫimentos dhe sasia totale e
tyre nuk duhet tё jetё mbi 1% tё masёs sё ҫimentos. Kёta nuk duhet tё favorizojnё korrozionin
e armaturёs metalike tё betonit dhe nuk duhet tё dobёsojnё vetitё e ҫimentos dhe tё llaҫit dhe
betonit, qё prodhohen me kёto ҫimento.
Sikurse kemi thёnё Standardi Europian EN 197-1 pёrfshin grupin e ҫimentove tё zakonshme,
nё tё cilat bёjnё pjesё 27 produkte. Ato grupohen nё pesё tipe kryesore qё janё:

CEM I- Ҫimentua Portland
CEM II- Ҫimentua Portland e pёrzierё
CEM III- Ҫimentua me skorje furrnaltash
CEM IV- Ҫimentua pucolanike
CEM V -Ҫimentua e pёrzierё
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Tё gjitha kёto jepen tё pёrmbledhura nё tabelёn 2
Tabela 2. Përbërësit në % të 27 çimentove tё zakonshme
Tipet

Simboli per 27 produktet

kryesore

(tipet e cimentove te

Përbёrja (% në masë)

zakonshme)

Përbërësit kryesorë
Klinker

Skorje

Mikro

Pucolane

Hiri fluturues

Shist

Gur gëlqeror

i

Silice

kalcinua
r
K

D

S

Natyrale
P

Kalcin
uar

Silicore

Gelqeror

v

e

ё

Q

CEM I

Çimento Portland

CEM I
Me skorje

CEM

T

L

LL

95-100
80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-S
CEM
II/B-S

Me mikro

6-10

90-94

CEM I
CEM
II/A-D

silice
CEM

80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-P
CEM

CEM I
Pucolane

II/B-P
CEM

80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-Q
CEM
II/B-Q
CEM

CEM

CEM I

II

Me hira
fluturues

80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-V
CEM
II/B-V
CEM

80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-Ё
CEM
II/B-Ё

CEM I
Me shiste
të
kalcinuara

CEM

80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-T

CEM
II/B-T
CEM

80-94

6-20

65-79

21-35

II/A-L
CEM

CEM I
gëlqerore

II/B-L
CEM

6-20

80-94

II/A-LL
CEM

65-79

21-

II/B-LL
CEM

35
80-94

6-20

II/A-M
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CEM

CEM I
e përzier

CEM

CEM
III

Çimentua
me skorje
furrnalte

65-79

21-35

35-64

36-65

20-34

66-80

5-19

81-95

II/B-M

III/A
CEM
III/B
CEM
III/C

CEM

pucolanike

IV

CEM

65-89

11-35

45-64

36-55

IV/A
CEM
IV/B

CEM
V

Çimentua

Çimentua
e përzier

CEM

40-64

18-30

18-30

20-38

31-50

31-50

V/A
CEM
V/B

3. ҪIMENTOT E PЁRZIERA
Industria e ndёrtimit nё ditёt tona ka marrё njё zhvillim shumё tё madh duke krijuar
njёkohёsisht efekte tё fuqishme qё lidhen me konsumin masiv tё energjisё dhe emisionin e
lartё tё C

qё shoqёron prodhimin e klinkerit tё ҫimentos Portland, e cila ёshtё ushqimi

kryesor i industrisё sё ndёrtimit. Pёr kёtё arsye ka dalё si domosdoshmёri zёvёndёsimi, qoftё
dhe pjesёrisht i klinkerit tё ҫimentos Portland me pёrbёrёs tё tjerё duke krijuar kёshtu
ҫimenton e pёrzierё (blended cement). Pёrbёrёs tё tillё janё karbonati i kalciumit, pucolani,
hiri (fly ash), skorjet e furrnaltave (slag) etj. Vitet e fundit janё propozuar shumё pёrbёrёs tё
tjerё tё rinj qё e kanё prejardhjen nga mbetjet me natyrё nga mё tё ndryshmet si: qelqi i bluar
[5] [6], hiri i bykut të orizit [7], hiri i zgarrёs i incineratorёve tё trajtimit të mbetjeve të ngurta
komunale [8], mbetjet nga industria e aliazheve tё hekurit [9], [10]. Sё fundmi mbetjet qё
vijnё nga polishimi (lëmimi) i porcelaneve kanё rezultuar tё suksesshёm dhe janё propozuar si
njё pёrbёrёs i ri pёr ҫimentot e pёrziera [11]. Janё bёrё studime pёr pёrdorimin e skorjeve, tё
prodhuara si mbetje nga industria e shkrirjes sё bakrit nё Laҫ, pёr prodhimn e ҫimentove tё
pёrziera [12] si dhe pёrdorimin e hirit tё TEC-eve (Gjermani, Maqedoni) pёr po kёtё qёllim
[13]. Pёrdorimi i qymyrgurit pёr prodhimin e energjisё elektrike shoqёrohet me prodhimin e
sasive tё mёdha tё hirit. Nё varёsi nga tipet e ndryshme tё qymyrgurit dhe tipeve tё
impianteve tё djegies mund tё prodhohen hira tё ndryshёm si: silicore, silico-kalkare dhe
kalkare, qё kanё veti pucolanike dhe hidraulike. Tё gjithё kёta tipe hirash janё pёrdorur pёr
prodhimin e betonit nё disa vende europiane duke u bazuar nё eksperiencat kombёtare dhe
traditat dhe karakterizohen nёpёrmjet standartit EN 450-1: 2005
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Me avancimin mё tej nё kёtё drejtim janё bёrё studime pёr prodhimin e ҫimentove pa klinker,
me kosto tё ulёt energjie, duke u nisur nga mbetjet materiale siҫ janё skorjet qё dalin nga
furrnaltat dhe duke i aktivizuar ato kimikisht [14]. Shndёrrimi i kёtyre produkteve shoqёrues
nё material ndёrtimi ёshtё zgjidhje logjike, qё lejon mbrojtjen e resurseve natyrore, eviton
dёmtimin e mjedisit dhe pengon ndotjen e mёtejshme tё tij. Pёr mё tepёr, ёshtё e mundur tё
prodhohen materiale tё reja ndёrtimi, qё shfaqin pёrparёsi nё krahasim me materialet
konvencionale tё njohur deri tani [15] [16] [17]. Në të kaluarën këta bashkёprodukte janё
konsideruar si mbeturina dhe nuk kanё tёrhequr vёmendjen pёr t’u rivlerёsuar pёr pёrdorim tё
mёtejshёm. Grumbullimi nё sasi tё mёdha i kёtyre mbetjeve pёrbёn njё problem tё madh
ekonomik, ambiental, estetik dhe social [18]. Zakonisht skorjet qё prodhohen mё me shumicё
janё ato tё industrisё sё hekurit dhe ҫelikut dhe quhen skorje tё furrave tё shkrirjes. Nё furrat e
shkrirjes guri gёlqeror vepron me Si

dhe

qё pёrmbahen me shumicё nё mineralin e

hekurit dhe nё qymyr, duke formuar skorjet e shkrira tё furrnaltёs, tё cilat dalin nga furra me
njё temperaturё rreth 1350-1550˚C. Nё qoftё se ftohet me shpejtёsi deri mbi 800˚C skorja e
shkrirё shndёrrohet nё njё material qelqor i pёrshtatshёm pёr pёrdorim si lidhёs inorganik
[19]. Studimi dhe pёrdorimi i kёtyre lidhёsave ka rёndёsi jo vetёm pёr arsye teknologjike dhe
ekologjike, por lidhet edhe me argumenta shkencore dhe rezultate eksperimentale solide,
veҫanёrisht pёr lidhёsat qё fitohen nga aktivizimi i skorjeve tё granuluara tё furrnaltave [20]
[21]. Skorjet e granuluara tё furrnaltave shfaqin reaktivitet tё dukshёm hidraulik vetёm nё
prani tё aktivatorёve tё pёrshtatshёm. Ҫimentot me skorje tё aktivizuara dallohen nga njё
fortёsi e lartё mekanike dhe prodhimi i tyre nuk lidhet me shpenzime tё larta energjie, po qe
se zgjidhet nё mёnyrёn e duhur lёnda e parё e pёrshtatshme pёr t’u aktivizuar. Sidoqoftё nё
ҫdo rast duhet tё zgjidhet skorja qё ka pёrbёrjen e duhur kimike dhe tё provohen me tё, njё
numёr aktivatorësh pёr tё gjetur mё tё pёrshtatshmin e tyre, duke stabilizuar kёshtu sistemin
mё tё mirё skorje-aktivator. Reaktiviteti i skorjeve tё furrnaltave varet nga pёrbёrja kimike
dhe mineralogjike e tyre, nga shkalla e qelqёzimit dhe imtёsia e bluarjes, ose mё saktё nga
shpёrndarja e grimcave sipas pёrmasave dhe sipёrfaqja specifike e tyre [19]. Pёrdorimi i
skorjeve tё aktivizuara si lidhёsa (ҫimento), vitet e fundit konsiderohet si njё alternative pёr tё
zёvёndёsuar ҫimentot me bazё klinkeri [22]. Aktivatorёt e skorjeve mund tё jenё ose
aktivatorё alkalinё ose aktivatorё sulfate ose tё dy sё bashku. Nё tё gjitha rastet formohen si
produkte tё hidratimit, hidratet e silikatit tё kalciumit [23]. Rezultatet mё tё mira janё arritur
kur janё pёrdorur aktivatorёt e pёrbёrё [24].
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4. BAZAT FIZIKO-KIMIKE TЁ PRODHIMIT TЁ KLINKERIT TЁ
ҪIMENTOS PORTLAND
Nё themel tё bazave fiziko-kimike tё formimit tё klinkerit tё ҫimentos Portland qёndron
studimi i sistemit me tre komponentё CaO-Si

-

. Njohja e kёtij sistemi ёshtё themelore

pёr kiminё e lidhёsve hidraulikё, prandaj dhe i janё kushtuar studime tё shumta ku pёrfshihen
njё numёr i madh analizash dhe veҫanёrisht analizash termike. Gjithashtu janё studiuar
diagramat e gjendjes pёr sistemet me dy komponentё CaO-Si

, CaO-

dhe CaO-

,

qё japin tё dhёna mё tё hollёsishme pёr kёto sisteme. Duke qenё se për kёto ka njё
informacion tё shumtё, ne do tё ndalemi tek diagrama e gjendjes trefishe CaO-Si

-

, qё

ka lidhje më tё drejtpёrdrejtё me punimin tonё.
Gjatё pjekjes sё klinkerit synohet qё tё fitohet sasi maksimale
optimale e pёrbёrësve tё tjerё mineralogjike

S,

A,

S dhe njёkohёsisht sasi

AF nё mёnyrё qё tё fitohet njё

klinker me pёrbёrje kimiko-mineralogjike dhe karakteristika tё caktuara, prandaj duke iu
referuar diagramit tё gjendjes trefishe CaO-Si

-

ne marrim njё orientim tё saktё pёr

plotёsimin e kёtij synimi. Diagrami CaO- SiO2- Al2O3 jepet nё figurёn e mёposhtme. Si bazё
e kёtij diagrami hapёsinor shёrben trekёndёshi, nё kulmet e tё cilit janё vendosur tre
komponentёt kryesorё CaO, Si

dhe

. Duke u ngritur sipas boshtit vertikal, nga ҫdo

pikё brenda kёtij trekendёshi, pёrfitojmё tёrёsinё e pikave tё temperaturave tё shkrirjes tё cilat
formojnё njё sipёrfaqe komplekse tё shkrirjes.
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Figura.1. Diagrami hapёsinor i sistemit me tre komponentё CaO- SiO2-Al2O3

Duke qenё se kjo sipёrfaqe ёshtё mjaft komplekse dhe krijon vёshtirёsi pёr t’u pёrfytyruar,
pёr lehtёsi merret projeksioni i saj nё planin e bazёs edhe kështu fitohet diagrami që jepet në
figurën 1. Pjesa e diagramit qё vlen mё shumё pёr ҫimenton Portland ёshtё sektori afёr kulmit
tё CaO. Nё kёtё sektor formohen pёrbёrёsit bazё mineralogjike tё ҫimentos Portland
S,

A dhe

. Kjo pjesё e diagramit jepet e veҫuar nё figurёn 2.
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S,

Figura.2. Diagrami i gjendjes CaO- SiO2- Al2O3

Karakteristika mё e rёndёsishme e kёtij sistemi ёshtё prania nё kontakt me fazёn e lёngёt e
fushёs sё qёndrueshmёrisё sё

S. Pra eutektiku

S-CaO me shtimin e komponentit tё tretё

e ul temperaturёn e shkrirjes deri nё 1900˚C. Kёtu takon fushёn e qёndrueshmёrisё sё
S. Me shtimin e sasisё sё

ky eutektik e ul akoma mё tej temperaturёn e shkrirjes,

duke u degёzuar nё dy drejtime, drejt pikave N dhe P, qё u pёrgjigjen pёrkatёsisht
temperaturave 1455˚C dhe 1470˚C. Trekёndёshi MNP pёrbёn fushёn e qёndrueshmёrisё sё
S, e cila kufizohet nga sipёr me fushёn e qёndrueshmёrisё sё
dhe djathtas me fushёn e

S, nga poshtё me atё tё CaO

A. Nё kёtё mёnyrё u arrit qё duke pёrdorur tre komponentё, tё

kryhet pjekja e klinkerit me pjesëmarrjen e njё sasie tё kufizuar faze tё lёngёt dhe tё
kristalizojё nё prani tё kёsaj faze, silikatin trikalcik. Duke u nisur nga kjo, nё qoftё se pjekja e
klinkerit bёhet nё temperaturё 1400˚-1500˚C, do tё jetё e pranishme njё sasi mjaft e madhe
faze tё lëngёt dhe kjo lehtёson shumё kristalizimin e
nevojshme pёr pjekje.
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S dhe shkurton shumё kohёn e

Nё qoftё se nё trekёndёshin e pёrqёndrimeve bashkojmё pikat

S,

S dhe

A, fitohet njё

sistem i kufizuar nga vijat e ndёrprera, qё pёrbёhen nga kёto tre komponime dhe qё u
pёrgjigjet pёrbёrjeve tё ҫimentos Portland. Prandaj, duke modifikuar pёrbёrjen e pёrzierjes sё
lёndёve tё para nё bazё tё kёsaj diagrame, duke bёrё me korrektёsi pjekjen dhe ftohjen do tё
fitohet njё klinker me pёrmbajtje tё caktuar

S,

S dhe

A. [4]

Figura.3. Pjesa e diagramit C- S- A qё ka interes pёr ҫimenton portland
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5. BAZAT FIZIKO-KIMIKE TЁ VETIVE LIDHЁSE DHE
NGURTЁSUESE TЁ ҪIMENTOS
Nё themel tё proҫesit tё ngrirjes dhe ngurtёsimit tё ҫimentos Portland dhe ҫimentove tё tjera
qёndrojnё reaksionet e hidratimit qё janё reaksione ekzotermike. Kur ҫimentua pёrzihet me
ujin, mbi sipёrfaqen e grimcave zhvillohet njё proҫes i menjёhershёm xheloformimi. Xheli
krijohet nga hidrate komplekse tё sulfo - aluminateve tё cilёt duke u tretur nё ujё formojnё
tretёsirё tё tejngopur. Nga tretësira e tejngopur nёpёrmjet njё proҫesi mjaft kompleks, qё ёshtё
irreversibёl nga pikëpamja termodinamike dhe qё kalon nёpёrmjet lindjes sё embrioneve
kristalike dhe rritjes sё tyre, formohet sistem koloidal i cili duke u strukturuar ҫon nё
xheloformim. Ky xhel vesh kokrrizat fillestare. Mandej uji difuzon nёpёr kёtё xhel qё ka
veshur sipёrfaqen e kokrrizave duke vazhduar kёshtu proҫesi i hidratimit. Ky difuzion i ujit
nёpёr xhel bëhet me ngadalë dhe me kёtё shpjegohet ngadalёsimi relativ i proҫesit tё
ngurtёsimit. Kёshtu veshja e jashtme qё formon njё sistem tё strukturuar koloidal (qё shfaq
veti mekanike-strukturore) pёrthith vazhdimisht ujin, i cili hidraton pjesёt e brëndshme tё
kokrrizave dhe bёn qё masa xhelatinoze tё rritet gjithnjё e mё shumё. Duke u rritur kёshtu
vёllimi i xheleve, rritet papёrshkueshmёria e masёs dhe sjell si pasojё mpiksjen e sistemit.
Produkti i proҫesit tё hidratimit ka njё vёllim mё tё madh se materiali i pahidratuar nga i cili
rrjedh. Xhelet e formuar kanё tendencё tё theksuar mekaniko-strukturore dhe nё sajё tё
evoluimit tё kёtyre strukturave fillon proҫesi i ngurtёsimit qё konsiston nё formimin e rrjeteve
hapёsinore tё mpleksura me mikrokristale me struktura tё ngjashme me atё tё qeleshes dhe ky
proҫes shoqёrohet me rritjen e vazhdueshme tё rezistencёs fiziko-mekanike tё ҫimentos. Tё
gjithё aditivёt dhe pёrzierjet qё veprojnё nё fazёn plastike tё pastёs sё ҫimentos, duke
bashkёvepruar me kёtё xhel dhe duke u bёrё pjesё e tij, modifikojnё strukturёn si nga
pikёpamja sasiore ashtu dhe cilёsore. Kёto modifikime varen nga pёrbёrёsit kimikё tё
ҫimentos. Nё fillim, me shtimin e ujit, brumi i ҫimentos trashet derisa mpikset dalёngadalё
dhe nuk shformohet mё. Kjo fazё e hidratimit zhvillohet brenda disa orёve dhe pёrbёn
mpiksjen ose prezёn e ҫimentos. Mё vonё masa e mpiksur forcohet dhe shndёrrohet nё masё
tё ngurtёsuar. Kjo zgjat me ditё dhe pёrbёn ngurtёsimin e ҫimentos. Mendohet qё gjatё prezёs
(mpiksjes) ndodhin kёta reaksione kryesore:
(1) 3CaO ⋅ Al2O3+12H2O+Ca(OH =4CaO ⋅ Al2O3 ⋅ 13H2O
hidroaluminat katёrkalcik kristalor

(2) 3CaO ⋅ Al2O3+3(CaSO4 ⋅ 2H2O)+5 H2O =3CaO ⋅ Al2O3 ⋅ 3CaSO4 ⋅ H2O
hidrosulfatoaluminat kalciumi
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Nga zhvillimi i reaksionit (2) varet vonesa qё shkakton gipsi në dukurinë e prezёs. Ҫimentot
pa gips do të ngrinin shumё shpejt si rezultat i hidratimit dhe kristalizimit shumё tё shpejtё tё
A, sipas reaksionit (1). Shtesa e gipsit (3-5%) largon aluminёn nga tretёsira, duke e
precipituar nё formёn e njё kripe komplekse (hidrosulfatoaluminat kalciumi). Ky komponim
vesh me njё cipё tё hollё mbrojtёse, gjysmёpёrshkuese kokrrizat e ҫimentos duke vonuar
hidratimin e tyre. Prania e hidroaluminatit katёrkalcik, ёshtё e dёmshme nё ҫimenton e
hidratuar dhe tё ngurtёsuar sepse shkakton shpёrbёrjen e betonit nёn veprimin e ujrave
sulfatike (ujё deti ose ujёra qё pёrmbajnё kripёra sulfate). Prandaj ka rёndёsi tё madhe sasia e
gipsit qё shtohet gjatё bluarjes nё mёnyrё qё hidratimi i

A tё zhvillohet sipas reaksionit (2).

Ngurtёsimi lidhet me reaksionet:
(3) 2 (3CaO ⋅ SiO2) +6H2O=3CaO ⋅ 2 SiO2 ⋅ 3 H2O +Ca (OH
Gel

Kristal

(4) 2 (2CaO ⋅ SiO2) +4 H2O =3CaO ⋅ 2 SiO2 ⋅ 3 H2O +Ca (OH
Gel

Kristal

Hidrosilikati i kalciumit qё prodhohet nga kёto reaksione, ёshtё pёrbёrёsi kryesor i ҫimentos
sё hidratuar dhe tё ngurtёsuar. Hidroksidi i kalciumit, qё del nga hidratimi i mineraleve
silikate, quhet gёlqere e hidrolizёs ose portlandike. Ujёrat e buta e shpёlajnё lehtё atё duke
formuar pore nё objektin e ngurtёsuar dhe duke lehtёsuar shkatёrrimin e tij. Gjithashtu, gjatё
karbonatimit tё saj, ulet pH i sistemit dhe si rrjedhojё ulet fuqia mbrojtёse mbi armaturat e
strukturave metalike. Korrozioni i hekurave fillon nё qoftё se pH zbret nёn 9.6. Prandaj duhen
pёrdorur shtesa aktive nё ҫimento, qё kanё veti ta fiksojnё kёtё gёlqere tё lirё.
Edhe komponimi shkrirёs

AF i ҫimentos Portland, qё nuk ndikon nё formimin e

rezistencave, hyn nё reaksione hidratimi si mё poshtё:
(5) 4CaO ⋅ Al2O3 ⋅ Fe2O3+7H2O=3CaO ⋅ Al2O3 ⋅ 6 H2O +CaO ⋅ Fe2O3 ⋅ H2O
kristal

gel

Procesi i hidratimit tё ҫimentos shoqёrohet gjithmonё me ҫlirim nxehtёsie. Kjo sasi nxehtёsie
ёshtё e konsiderueshme dhe shkakton rritjen e temperaturёs me tё filluar preza. Pёrbёrёsit
mineralogjike tё ҫimentos Portland kanё nxehtёsi tё ndryshme hidratimi:
S-120 kkal/kg,

AF-100 kkal/kg dhe

A-207 kkal/kg,

S-62 kkal/kg. Kjo bёn qё nё betonimet masive, pёr

shkak tё pёrҫueshmёrisё sё ulёt termike tё llaҫit, tё arrihen rritje temperature nga 30-50˚C mbi
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atё tё mjedisit (rreth njё javё) dhe mund tё shkaktojnё plasaritje pёr shkak tё bymimit termik.
Mё vonё temperaturat ulen edhe nё shtresat e brendshme tё betonit, ekuilibri mund tё arrihet
pas njё muaji dhe sёrish lindin tensione pёr shkak tё tkurrjes mekanike, qё mund tё bёhen
shkak pёr plasaritjen e betonit.
Nё kinetikёn e proҫesit tё hidratimit, ndikon shumё dhe shkalla e bluarjes sё ҫimentos
(dispersiteti). Me rritjen e dispersitetit, zvogёlohen pёrmasat e kokrrizave (rritet sipёrfaqja
specifike) dhe ato hidratohen mё shpejt. Kёshtu ҫimentot shumё tё imёta kanё ngurtёsim tё
shpejtё, ҫlirojnё mё shumё nxehtёsi dhe pas tre ditёsh arrijnё rezistenca mekanike tё barabarta
me ato qё arrijnё ҫimentot normale pas 28 ditёsh. Duke qenё se nxehtёsia e hidratimit, me
tensionet termike qё shkakton, pёrbёn problem, atёherё nё ҫimenton Portland ulen pёrbёrёsit
ekzotermike duke dёmtuar kёshtu deri diku, brenda kufijve tё lejuar vetitё e tjera pozitive.
Kёshtu zёvёndёsohet njё pjesё e

S me

S. Po ashtu kjo mund tё arrihet edhe duke

prodhuar ҫimentot Portland me shtesa, duke zёvёndёsuar njё pjesё tё klinkerit me skorje
furrnalte ose pucolane, xham vullkanik etj.
Pёr tё rritur rezistencёn kimike te ҫimentos, në dëm të asaj mekanike, përveҫ zëvëndësimit të
një pjese

S me

S zëvëndësohet dhe

A me

AF p.sh. në ҫimentot antisulfate. Në qoftë

se ky zëvëndësim është i plotë, kemi ҫimentot ferrike me nxehtësi hidratimi të ulët. Ҫimentot
me nxehtësi hidratimi më të lartë janë ato që kanë përmbajtje më të lartë

A dhe

S.

Rezistenca nё shtypje, qё ёshtё njё nga parametrat kryesorё tё ҫimentos pёrcaktohet nga
pёrbёrёsit mineralogjikё tё saj. Aliti ( S) arrin njё rezistencё tё theksuar pas 28 ditёve dhe
shkon duke e rritur dalёngadalё rezistencёn. Beliti, qё ka rezistencё tё ulёt 28 ditore e rrit atё
dhe pas njё viti arrin pothuajse atё tё alitit.
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6. PЁRGATITJA E ҪIMENTOVE TЁ PЁRZIERA
Duke patur parasysh ato qё kemi pёrshkruar më lart lidhur me vetitё e ҫimentos Portland dhe
mundёsisё sё zёvёndёsimit qoftё edhe tё pjesshёm tё klinkerit tё saj me komponentё tё tjerё,
ёshtё bёrё imperativ i kohёs, prodhimi i ҫimentove tё pёrziera dhe deri tek ҫimentot pa
klinker. E gjitha kjo lidhet me arsye tё fuqishme ekonomike, ambientale dhe sociale. Studimet
e kryera nё kёtё drejtim, veҫanёrisht nё 50 vitet e fundit janё tё shumta dhe tё gjithanshme.
Ёshtё e kuptueshme qё futja e komponentёve zёvёndёsues pёr prodhimin e ҫimentove tё
pёrziera sjell efekte suplementare si pozitive ashtu dhe negative pёr ҫimentot e pёrziera qё
pёrfitohen. Prandaj pёr kёto raste janё bёrё studime tё shumta lidhur me vetitё e reja qё
pёrfitohen nё ҫdo rast konkret dhe qё kanё tё bёjnё me kohёn e prezёs, ngurtёsimit si dhe me
agresivitetin qё shfaqin komponentët pёrbёrёs alternativë pёr korrozionin e armaturave qё
pёrdoren nё betonet e pёrgatitura me kёto lloje ҫimentosh tё pёrziera.Veҫanёrisht metodat
elektrokimike tё studimit tё proҫeseve tё korrozionit nё betonet e armuar tё pёrgatitur me kёto
lloje ҫimentosh tё pёrziera zёnё njё vend tё rёndёsishёm pёr vlerёsimin dhe karakterizimin e
tyre.
6.1 Pёrgatitja e ҫimentos sё pёrzierё, me skorje ferro-nikeli
Nё varёsi nga lёnda e parё qё pёrdoret dhe nga procesi teknologjik tё cilit i nёnshtrohet kjo
lёndё e parё, ndryshojnё dhe parametrat fiziko-kimike tё skorjeve qё dalin nga impiantet e
ferro-nikelit. Pikёrisht kёta parametra fiziko-kimikё tё skorjeve pёrcaktojnё edhe raportin
sasior tё pranueshёm, qё kёto skorje tё pёrdoren pёr prodhimin e ҫimentos sё pёrzierё. Po ti
referohemi skorjeve qё dalin nga pёrpunimi i ferro-nikelit nё impiantin nё Kosovё, ato
karakterizohen nga parametrat fiziko-kimikё qё jepen nё tabelёn edhe nё tabelёn nё pjesёn
eksperimentale.
Duke u nisur nga kёto tё dhёna parapake dhe nga rekomandimet e literaturёs, paraqet interes
studimi i kёtyre skorjeve dhe eksperimentimi i pёrdorimit tё tyre pёr prodhimin e ҫimentove
tё pёrziera duke optimizuar kushtet e pёrpunimit paraprak tё tyre (shkallёn e bluarjes,
sipёrfaqen specifike) dhe raportin nё masё me tё cilin arrihen vetitё mё tё mira tё ҫimentos sё
pёrzierё qё mund tё pёrfitohet. Kёshtu ёshtё studiuar pёrdorimi i ҫimentove tё pёrziera binare
dhe ternare pёr prodhimin e betoneve me fortёsi tё lartё. [25]
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6.2 Pёrgatitja e ҫimentos sё pёrzierё me hi fluturues
Hiri fluturues pёrkufizohet si njё pluhur i imёt i pёrfituar nga djegia e qymyrgurit tё
pulverizuar me ose pa materiale tё tjerё djegёse, i cili ka veti pucolanike dhe pёrbёhet
kryesisht prej Si

dhe

. Pёrmbajtja e Si

reaktiv duhet tё jetё mbi 25% nё masё. Hiri

fluturues pёrfitohet nga precipitimi elektrostatik ose mekanik i grimcave pluhurore nga gazet
e furrave. Pёrbёrja e hirit fluturues pёrcaktohet nё rradhё tё parё nga lloji i qymyrgurit qё
digjet dhe nga tipi i impiantit dhe kushtet nё tё cilat realizohet djegia e qymyrgurit. Nga ana
tjetёr shkalla e dispersitetit dhe morfologjia e grimcave luajnё rol tё dorёs sё parё nё vetitё
pucolanike tё hirit fluturues. [26] Hirat fluturues mund tё kenё natyrё silicore ose gёlqerore nё
varёsi nga lloji i qymyrgurit prej nga kanё prejardhjen. Hirat me natyrё silicore kanё veti
pucolanike kurse ata me natyrё gёlqerore kanё edhe veti hidraulike. Humbja nё kalcinim e
pёrcaktuar sipas standartit EN 196-2, pёr kohё kalcinimi 1 orё, duhet tё jetё mё pak se 9%.
Pёr kategorinё A duhet tё jetё <5.0% nё masё, pёr kategorinё B, 2%-7% nё masё dhe pёr
kategorinё C, 4%-9% nё masё. Pёr hiret fluturuese kёrkohet qё nga pikёpamja kimike tё
plotёsojnё kёrkesat si mё poshtё:
Kloruret < 0.10 % nё masё
Anhidriti sulfurik S

< 3.0% nё masё

CaO e lirё < 2.0% nё masё (sipas En 451-1)
CaO reaktiv < 10% nё masё
Si
Si

+

reaktiv > 25% nё masё
+

> 70% nё masё

Pёrmbajtja e pёrgjithshme e alkaleve si:
O ekuivalent < 5.0% nё masё
MgO < 4.0% nё masё
tё tretshёm < 100 mg/kg (sipas EN 450-1)
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Nga pikёpamja fizike duhet tё plotësojnё kёrkesat e mёposhtme:
Imtёsia, me sitёn 0.045 mm (sipas EN 451-2) pёr kategorinё N < 40% nё masё dhe pёr
kategorinё S < 12% nё masё.
Bymimi (30% hi fluturues + 70% CEM I) tё jetё < 10 mm. Densiteti i grimcave tё mos
ndryshojё mё shumё se ± 200kg/

nga vlera e deklaruar nga prodhuesi i FA (fly ash-hi

fluturues). Kёrkesa tё tjera mё tё hollёsishme jepen nё literaturё dhe standartet pёrkatёse.
Duhet theksuar se, si rregull, hiret fluturues nuk pёrmbajnё substancё tё cilat kur lёshohen nga
betoni tё jenё tё dёmshme pёr shёndetin, higjenёn dhe ambjentin.
Hiri fluturues i TEC KOSOVA qё ёshtё njёkohёsisht dhe objekt i punimit tonё karakterizohet
nga parametrat kimikё dhe fizikё tё cilët jepen në pjesën eksperimentale.

7. KARAKTERIZIMI I PRODUKTIT
7.1. Pёrcaktimi i vetive fiziko-mekanike
Ndёr vetitё fiziko-mekanike qё karakterizojnё produktin janё:
imtёsia, indeksi i aktivitetit, bymimi, densiteti i grimcave, koha fillestare e mpiksjes (prezёs),
kёrkesa pёr ujё, kёrkesa pёr qёndrueshmёrinё e betonit etj.
7.2. Pёrcaktimi me metoda elektrokimike i rezistencёs ndaj korrozionit
Duke qenё se nё ҫimentot e pёrziera pёrfshihen nё raporte tё caktuara komponentё shtesё nga
mё tё ndryshmit si skorje tё furrnaltave, hira fluturues etj pёrbёrja e tyre ndryshon shpesh nё
mёnyrё tё konsiderueshme nga ajo e ҫimentos Portland, pёr rrjedhojё ndryshojnё edhe vetitё e
tyre. Nё kёtё rast, njё nga parametrat mё tё rёndёsishёm ёshtё agresiviteti korroziv ndaj
strukturave prej ҫeliku tё betoneve qё prodhohen me kёto lloj ҫimentosh. Ҫeliku qё pёrdoret
pёr pёrforcimin e strukturave tё betonit, normalisht ёshtё nё gjendje tё pasivizuar nga njё cipё
e hollё okside sipёrfaqёsore e cila mbetet mjaft e stabilizuar qoftё dhe nё mjedise me
alkalinitet tё lartё tё betoneve. [27] Proҫesi i korrozionit shkatёrron kёtё cipё mbrojtёse tё
oksidit sipёrfaqёsor dhe kjo ҫon nё njё pёrhapje tё kёtij proҫesi gjatё seksionit tёrthor tё
armaturёs duke prodhuar produkte tё korrozionit, qё kanё njё vёllim tё madh dhe qё
shkaktojnё njё ҫarje tё betonit duke rrezikuar stabilitetin strukturor tё tij. Nё vendet e
zhvilluara, humbjet nga korrozioni i kalojnё 3.5% tё GDP dhe 18% tё kёtyre humbjeve u
atribohen sektorit tё ndёrtimit. Teorikisht thuhet se strukturat betonarme tё ndёrtuara nё ditёt
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tona, mund tё jetojnё me shekuj e mё tepёr, pa qenё nevoja pёr ndonjё mbrojtje tё veҫantё,
meqёnёse nё kushte natyrale ҫeliku i armaturave tё betonit ёshtё i pasivizuar. Nga ana tjetёr
eksperienca tregon se, nё mjedise veҫanёrisht agresive, strukturat betonarme qё janё ndёrtuar
kanё njё jetёgjatёsi kaq tё kufizuar saqё kёrkojnё riparime tё kushtueshme ose shkatёrrim tё
plotё brenda 15 ose 20 viteve dhe kjo kryesisht pёr shkak tё korrozionit tё ҫelikut tё
armaturave [28]. Vetёm pёr Spanjёn, humbjet qё i atribuohen korrozionit tё strukturave
betonarme arrijnё nё 1.2 miliardё euro dhe mund tё jenё mjaft mё tё larta pёr vende mё tё
mёdhenj dhe me kushte klimatike ekstremale [29]. Nё urat me elemente betoni tё paranderё,
ҫeliku armues ёshtё subjekt i streseve tё larta. Korrozioni nё kёtё rast, megjithёse nё pamje tё
parё duket i neglizhueshёm, mund tё shkaktojё dobёsime mekanike dhe shkatёrrim tё
tendinave tё parandera. Prandaj, pёrcaktimi i gjendjes sё korrozionit tё tendinave ёshtё
esencial pёr mirёmbajtjen dhe sigurinё e urave me elemente tё paranderё.
Ёshtё me rёndёsi tё trajtojmё disa koncepte elektrokimike qё lidhen direkt me korrozionin e
hekurit dhe ҫeliqeve, pёrfshirё kёtu edhe ata qё pёrdoren pёr armatura nё betone. Natyra
elektrokimike e korrozionit mund tё ilustrohet thjesht nёpёrmjet reaksionit tё atakimit tё
zinkut nga acidi klorhidrik. Reaksioni qё zhvillohet ёshtё:

Zn+2HClÆZnCl2+H2

(1)

Duke parё qё jonet klor nuk marrin pjesё nё reaksion ky ekuacion mund tё shkruhet nё formё
tё thjeshtuar:

Zn+2H+ÆZn2++H2

(2)

Kёtu duket qartё qё zinku reagon me jonet hidrogjen tё tretёsirёs sё acidit duke formuar jonet
zink dhe hidrogjenin e gaztё, pra zinku oksidohet nё jone zink dhe jonet hidrogjen reduktohen
nё hidrogjen tё gaztё. Kёshtu ekuacioni (2), me marrёveshje mund tё ndahet nё dy ekuacione:
2+

-

Oksidimi (reaksion anodik) ZnÆZn +2e
+

(3)

-

Reduktimi (reaksion katodik) 2H +2e ÆH2 (4)
Oksidimi ose reaksioni anodik dallohet nga rritja e valencës ose nga prodhimi i elektroneve.
Ulja e valencёs ose konsumimi i elektroneve tregon reduktimin ose reaksionin katodik.
Reaksionet (3) dhe (4) janё reaksione tё veҫanta, por mund tё shfaqen njёkohёsisht dhe me tё
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njёjtёn shpejtёsi mbi sipёrfaqen e metalit. Po tё mos ishte e vёrtetё kjo, metali spontanisht do
tё bёhej elektrikisht i ngarkuar, gjё qё ёshtё qartёsisht e pamundur. Kjo na ҫon nё njё nga
parimet bazё mё tё rёndёsishёm tё korrozionit: Gjatё korrozionit metalik shpejtёsia e
oksidimit ёshtё e barabartё me shpejtёsinё e reduktimit (në kuptimin e prodhimit dhe
konsumimit të elektroneve).
Po ta shikojmё oksidimin dhe reduktimin nga kёndvёshtrimi i proҫeseve tё veҫanta (parciale)
i gjithё korrozioni mund tё klasifikohet vetёm me disa reaksione tё pёrgjithёsuara. Reaksioni
anodik, nё ҫdo reaksion korrozioni ёshtё oksidimi i metalit dhe kalimi i tij nё formё joni. Nё
formё tё pёrgjithёsuar kjo mund tё shkruhet:

MÆ

+n e-

(5)

Nё ҫdo rast numri i elektroneve tё prodhuar ёshtё i barabartё me valencёn e jonit. Janё vetёm
disa reaksione katodike qё pёrfshihen shpesh nё korrozionin metalik. Reaksionet katodike mё
tё zakonshme janё:
+

-

Ҫlirimi i hidrogjenit: 2H +2e ÆH2

(6)
+4H++4e-Æ2H2O (7)

Reduktimi i oksigjenit (tretёsira acide):

-

-

Reduktimi i oksigjenit (mjedis acid ose neutral): O2+2H2O+4e Æ4OH
3+

-

Reduktimi i joneve tё metaleve: Me +e ÆMe
+

-

Depozitimi i metaleve: M + e ÆM

2+

(8)

(9)

(10)

Ҫlirimi i hidrogjenit ёshtё njё reaksion i zakonshёm katodik sepse acidet ose mjediset acide
janё mjaft shpesh tё pranishёm. Reduktimi i oksigjenit ёshtё shumё i zakonshёm sepse
tretёsirat ujore qё janё nё kontakt me ajrin janё nё gjendje tё prodhojnё kёtё reaksion.
Reduktimi i joneve tё metalit dhe depozitimi i metalit janё reaksione mё pak tё zakonshёm
dhe hasen mё shpesh nё proҫeset kimike nё rryma. Tё gjithё reaksionet e mёsipёrme janё tё
ngjashme me njёri-tjetrin sepse ata tё gjithё konsumojnё elektrone. Reaksionet e pjesshme tё
mёsipёrme mund tё pёrdoren pёr tё shpjeguar virtualisht tё gjitha problemet e korrozionit. Le
tё shikojmё ҫfarё ndodh kur hekuri zhytet nё ujё ose nё ujё deti i cili ёshtё i ekspozuar nё
atmosferё (p.sh. kollonat prej ҫeliku nё molet detare). Nё kёtё rast shfaqet korrozioni.
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Reaksioni anodik ёshtё:

FeÆFe2++2e- (11)
Meqёnёse mjedisi ёshtё i ekspozuar ndaj atmosferёs, ai pёrmban oksigjen tё tretur. Uji dhe
uji i detit janё pothuajse neutral, prandaj dhe reaksioni katodik do tё jetё:

O2+2H2O+4e-Æ4OH-

(12)

Duke pasur parasysh që jonet natrium dhe klorur nuk marrin pjesë në reaksion, reaksioni i
përgjithshëm mund të nxirret duke mbledhur (11) me (12):

2Fe+2H2O+O2Æ2Fe2++4OH-Æ2Fe(OH ↓ (13)
Hidroksidi ferror precipiton nё tretёsirё. Megjithatё ky komponim nuk ёshtё i stabilizuar nё
tretёsirat e oksigjenuara dhe oksidohet deri nё komponim ferrik:

2Fe(OH +H2O+

Æ2Fe(OH

(14)

Pra produkti pёrfundimtar ёshtё ndryshku i zakonshёm. Gjatё proҫesit tё korrozionit mund tё
shfaqen njёkohёsisht mё shumё se njё reaksion oksidimi dhe mё shumё se njё reaksion
reduktimi. Meqёnёse shpejtёsia e oksidimit dhe e reduktimit duhet tё jenё tё barabarta, duke
rritur shpejtёsinё totale tё reduktimit rritet dhe shpejtёsia e oksidimit. Prandaj tretёsirat acide
qё pёrmbajnё oksigjen tё tretur janё mё korrozivё se sa acidet qё janё tё ҫliruar nga ajri. Pra
reduktimi i oksigjenit ofron njё mjet tё ri qё “thith elektronin”. I njёjti efekt vёrehet nё qoftë
se ҫfarёdo oksiduesi ёshtё i pranishёm nё tretёsirёn e acidit. Papastёrtia e zakonshme nё
acidin klorhidrik komercial janё jonet ferrike, tё pranishme si klorur ferrik. Metalet
korrodohen shumё mё shpejt nё njё acid tё tillё tё papastёr sepse aty zhvillohen dy reaksione
katodike: ҫlirimi i hidrogjenit dhe reduktimi i joneve ferrik (III):

Fe3++e-ÆFe2+ (15)
Pёrderisa reaksioni anodik dhe katodik qё shfaqen gjatё reaksionit tё korrozionit janё
reciprokisht tё varur, kjo bёn tё mundur tё reduktojmё korrozionin duke reduktuar shpejtёsinё
e ndonjёrit nga reaksionet. Nё rastin e mёsipёrm, tё acidit klorhidrik tё papastёr, acidin mund
ta bёjmё mё pak korroziv duke larguar jonet ferrik (

) dhe pёr rrjedhojё tё reduktojmё

shpejtёsinё e pёrgjithshme tё reduktimit katodik. Reduktimin e oksigjenit mund ta eleminojmё
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duke penguar kontaktin e ajrit me tretёsirёn ujore, ose duke e larguar ajrin e tretur nё tretёsirё.
Nё kёto kushte hekuri nuk do tё korrodohet nё ujin pa ajёr (ose dhe nё ujin e detit pa ajёr)
sepse nё tё nuk ёshtё i mundur reaksioni katodik.
Nё qoftё se sipёrfaqja e metalit ёshtё e mbuluar me bojё ose me ndonjё cipё tjetёr
jopёrshkuese, shpejtёsitё e tё dy reaksioneve, anodik dhe katodik do tё reduktohen shumё
edhe korrozioni do tё ngadalёsohet. Inhibitorёt e korrozionit funksionojnё duke ndёrhyrё nё
reaksionin anodik ose katodik ose nё tё dy sё bashku. Shumё nga kёta inhibitorё janё
komponime organike; ata funksionojnё duke formuar njё cipё tё papёrshkueshme mbi
sipёrfaqen e metalit ose duke ndёrhyrё nё reaksionin anodik ose katodik. Aminat me peshё
molekulare tё madhe vonojnё ҫlirimin e hidrogjenit dhe pёr rrjedhojё reduktojnё edhe
shpejtёsinё e korrozionit. [30]
Mё i zakonshmi tip i korrozionit dhe qё haset mё shpesh, ёshtё ai qё bёhet nga kloruret, nё
strukturat detare [31]. Pёr tё ulur efektin korrodues tё klorureve ndaj strukturave tё betonit
janё bёrё njё sёrё punimesh nё tё cilat ёshtё eksperimentuar pёrdorimi i inhibitorёve siҫ janё
nitritet alkaline NaN

, KN

dhe Ca (N

duke pёrdorur teknikat elektrokimike dhe

joelektrokimike, pёr tё vlerёsuar aftёsitё e tyre inhibuese tё cilat lidhen me mundёsinё pёr
formimin e cipave tё oksidit tё hekurit mbi sipёrfaqen e ҫeliqeve tё armaturave. Vitet e fundit
janё pёrdorur tipe tё ndryshme tё inhibitorёve tё korrozionit, nё teknikat rehabilituese tё
aplikuara pёr strukturat betonarme tё prekura nga korrozioni [32]. Ështё saktёsuar qartё se
pёrdorimi i nitritit tё kalciumit si inhibitor i korrozionit tё ҫelikut tё armaturave tё betonit ka
efektivitet tё lartё. [33] [34] Njё mundёsi tjetёr, pёr tё penguar korrozionin e kёtyre
armaturave do tё ishte ajo qё lidhet me uljen e pёrshkueshmёrisё sё betonit pёr kloruret duke
futur nё ҫimento shtesa tё veҫanta. Kёshtu futja e silicёs amorfe nё pёrbёrjen e ҫimentos bёn
bllokimin e poreve nё beton dhe ul nё mёnyrё tё konsiderueshme pёrshkueshmёrinё e tij nga
kloruret [35].
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Pёr tё karakterizuar qёndrueshmёrinё ndaj korrozionit janё pёrdorur njё numёr i
konsiderueshёm metodash elektrokimike. Mё poshtё po japim disa prej tyre.
7.2.1 Metoda e potencialit tё gjysmё-celulёs (metoda e potencialit elektrodik)
Pёrdorimi i teknikёs sё potencialit tё gjysmё-celulёs (potencialit elektrodik) ёshtё pёrdorur
nga Stratfull, etj nga fillimi i viteve 1950 pёr urat e dёmtuara nga korrozioni i shkaktuar nga
kloruret [36]. Qё atёherё kjo teknikё ёshtё pёrdorur gjerёsisht pёr tё mbikëqyrur tipet e
ndryshme tё strukturave betonarme. Nё vitin 1977 kjo teknikё u adoptua nga ASTM si
Metodё Standarte e Testimit C 876 [37].
Duke pёrdorur kёtё metodё testimi mund tё monitorohet tendenca pёr korrozion e armaturёs
si njё zhvillim korroziv mjedisor ndaj ҫelikut. Kjo metodё nuk jep informacion pёr shpejtёsinё
e korrozionit tё ҫelikut armues [38]. Pёr tё monitoruar tendencёn e korrozionit duhet tё
formohet njё ҫift galvanik qё pёrbёhet nga dy gjysmё-celula (elektroda), njёra, ajo e ҫelikut
brenda betonit (gjysmё-celule in situ) dhe gjysmё-celula tjetёr, njё elektrodё referencё. Si
elektrodё referencё zakonisht pёrdoren gjysmё-celula bakёr-sulfat bakri (Cu-CuS

). Ajo

pёrbёhet nga njё shufёr bakri e futur nё njё tub dielektrik tё mbushur me tretёsirё tё ngopur tё
CuS

. Ҫifti galvanik formohet duke lidhur me njё metal shufrёn e bakrit tё elektrodёs sё

bakrit me ҫelikun e betonit nёpёrmjet skajeve tё voltmetrit. Lidhja me rezistencё tё ulёt
ndёrmjet elektrolitёve tё tё dy gjysmё-celulave, sigurohet nga njё pajisje bashkuese elektrike e
gjysmё-celulёs sё referencёs e vёnё nё kontakt me sipёrfaqen e lagur tё betonit. Meqёnёse
potenciali elektrik i elektrodёs bakёr-sulfat bakri qёndron konstant (-0.316V nё temperaturё
22.2˚C nё krahasim me elektrodёn e hidrogjenit) gjatё kёtyre matjeve matet ndryshimi i
potencialit elektrik i gjysmё-celulёs, in situ.
I vetmi faktor i dorёs sё parё, qё ndikon nё madhёsinё e vlerёs sё potencialeve qё lexojmё
ёshtё pёrcjellshmёria e betonit. Nga ana tjetёr kjo varet nga lagёshtia qё pёrmban betoni, nga
pёrqёndrimi i

nё tretёsirёn qё mbush poret dhe nga prania e mbulesёs sё sipёrfaqes

dielektrike. Faktorё tё tjerё qё ndikojnё nё matjet e potencialit janё temperatura e mjedisit dhe
trashёsia e mbulesёs prej betoni mbi ҫelikun armues.
Rezultatet e matjeve janё interpretuar duke u bazuar nё lidhjen reciproke qё ekziston
ndёrmjet vlerёs sё potencialit tё korrozionit dhe probabilitetit tё shfaqjes sё korrozionit mbi
ҫelik. Rezultatet janё paraqitur nё formёn e njё harte me konture izopotenciale qё ёshtё njё
diagramё e frekuencave ose e frekuencave kumulative. Metoda e vjetёr ёshtё mё e

30

pёrshtatshme pёr konsolat e urave, ku faktorёt qё ndikojnё nё leximet e potencialit janё
relativisht uniforme.
Normalisht matjet e potencialit merren duke pёrdorur gjysmё-celulen “pikёsore”. Pёr njё
mbikёqyrje mё tё shpejtё mund tё pёrdoret njё aparat matёs me elektrodё rrote [39]. Nё
kushte fushore tё pёrshtatshme ky aparat ёshtё nё gjendje tё skanojё deri nё 400 metra lineare
tё sipёrfaqes sё betonit, pёr 1 orё.
Nga pikёpamja elektrokimike sistemi metal/elektrolit mund tё konsiderohet si njё bashkёsi e
pafundme celulash korrozioni lokale, tё cilat nё gjendje stacionare veprojnё me njё potencial
dhe shkaktojnё njё shpejtёsi korrozioni qё ёshtё proporcionale me rrymёn e

tё pёrzierё
korrozionit

.

7.2.2 Metoda e voltazhit presues
Metoda e voltazhit presues është një test i korrozionit të përshpejtuar i cili përdoret për të
marrë informacion lidhur me karakteristikat përshkuese të matricave që përmbajnë armaturë
ҫeliku. Mostrave të ndryshme në formë kallëpesh me përmasa të caktuara që përmbajnë të
betonuara shufra të ҫelikut, që përdoret për armaturë, u bëhet një trajtim paraprak në kushte të
caktuara temperature (zakonisht 20˚C) dhe lagështie relative (zakonisht mbi 90%) dhe për
afate kohore të caktuara qe variojnë nga shtatë ditë deri në një vit. Mandej, mostrat (kallëpet)
zhyten në tretësirë me përqëndrim 3.5% të NaCl. Kallëpi i mostrës futet brenda një “kafazi”
prej ҫeliku inoks me shumё vrima. Shufra e ҫelikut të armaturës që është betonuar me njё
shufёr ҫeliku në qendër të kallëpit, lidhet tek potenciostati si anodë, ndërsa “kafazi” inoks si
katodë. Po ashtu, në tretësirën e NaCl zhytet një elektrode prej kalomeli (Hg/Hg

) e ngopur

kundrejt KCl e cila lidhet me potenciostatin dhe shërben si elektrode referimi. Shufra e ҫelikut
në mostër shërben si elektrode pune, ndërsa “kafazi” inoks si kundërelektrode. Një tension
konstant prej 3 V aplikohet, nga një burim i jashtëm i rrymës së vazhduar midis anodës
(shufrës së ҫelikut të armaturës, pra elektrodës së punës) dhe katodës (“kafazit” inoks, pra
kundërelektrodës). Matjet realizohen në temperaturën e dhomës (T = 25 ± 1˚C). Regjistrohet
ndryshimi i rrymës anodike në varësi nga koha. Testi i voltazhit presues vazhdon deri sa të
shfaqen në mënyre vizuale shenjat e dukshme të korrozionit mbi sipërfaqen e mostrës që
studiohet. Në grafikun e përftuar që jep varësinë e rrymës anodike nga koha shfaqet një
thyerje e cila shërben si shenjë për zhvillimin intensiv të korrozionit dhe të rezistencës ndaj
korrozionit të mostrës që studiohet. Duke u bazuar në teknika elektrokimike të ndryshme kanë
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lindur probleme që lidhen me divergjencat e vlerave të fituara për rezistencën e polarizimit.
Madje, dyshime ka edhe për faktin se qoftë dhe e njëjta teknikë, në varësi nga mënyra e
ekzekutimit mund të japë vlera të rezistencës së polarizimit që ndryshojnë nga njëra-tjetra me
më shumë se një rend, duke vënë kështu në pikëpyetje testueshmërinë e teknikave
elektrokimike për përcaktimin e shpejtësisë së korrozionit në sistemin ҫelik/beton [40].
Shpesh kontraditën ndërmjet sjelljes së pritshme dhe sjelljes së përcaktuar eksperimentalisht
ia atribuojmë pjesëmarrjes në proҫeset redoks të komponentëve ferror dhe ferrik që formohen
nga korrozioni i armaturës dhe jo nga vetë ҫeliku [41].
7.2.3 Metoda e rezistencës së polarizimit linear
Kalimi i rrymës nëpër sistemet elektrokimike shoqërohet me zhvillimin e reaksioneve
elektrodike në drejtime të caktuara dhe ҫon në prishjen e gjendjes së prapsueshmërisë së
këtyre sistemeve. Në këtë rast ndodh ndryshimi i potencialeve të elektrodave në krahasim me
vlerat e tyre të ekuilibrit, në tretësirën e dhënë dhe ky ndryshim është aq më i madh sa më i
madh të jetë intensiteti i rrymës. Kjo dukuri si dhe vlera e ndryshimit të potencialit quhet
polarizim dhe jepet nga barazimi:

Δ φ = φϕ është potenciali i gjysmë-celulës së polarizuar;

(1)
është potenciali i ekuilibrit. Kalimi i

sistemit nga gjendja e kthyeshme në gjendje të pakthyeshme shoqërohet me humbje të
pakthyeshme të energjisë. Diferenca e potencialit të burimit të rrymës bie në krahasim me
forcën elektromotorre të tij, ndërsa diferenca e potencialit në elektrolizer rritet me rritjen e
itensitetit të rrymës [42].
Shpejtësia e një reaksioni elektrokimik është e limituar nga faktorë të ndryshëm fizikë dhe
kimikë. Prandaj dhe thuhet që një reaksion elektrokimik polarizohet ose vonohet nga këta
faktorë rrethanorë. Me marrëveshje, polarizimi ndahet në dy lloje të ndryshëm: Në polarizim
të aktivizimit dhe në polarizim të përqëndrimit. Polarizimi i aktivizimit lidhet me një proҫes
elektrokimik i cili kontrollohet nga një reaksion që zhvillohet në sipërfaqen ndarëse metalelektrolit. Ky reaksion mund të zhvillohet me disa stade dhe stadi më i ngadaltë bëhet
përcaktues i shpejtësisë së gjithë proҫesit.
Polarizimi i përqëndrimit lidhet me reaksionet elektrokimike të cilët kontrollohen nga
difuzioni në elektrolit. Rëndësia e dallimit ndërmjet polarizimit të aktivizimit dhe të
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përqëndrimit nuk duhet mbivlerësuar. Në varësi nga fakti se cili lloj polarizimi kontrollon
reaksionin e reduktimit, variablat rrethanore prodhojnë efekte të ndryshme.
Proҫedura, që është gjerësisht më e përhapur për studimin kuantativ të kinetikës së
korrozionit të materialeve metalike, si në kushte laboratorike ashtu dhe në aplikime industriale
është përcaktimi i rezistencës

të polarizimit dhe pastaj rrymës së korrozionit

.

Kufizimet që vërehen lidhur me mundësinë e përcaktimit me saktësi të rrymës së korrozionit
janë vënë në dukje në mënyrë të përsëritur në një sërë punimesh të mëparshme [43].
Megjithatë mund të themi se edhe pasaktësitë që vërehen në përcaktimin e

janë të

korrigjueshme.
Teknikat e rezistencёs së polarizimit linear (RPL) janë përdorur për të vlerësuar intensitetin e
rrymës së korrozionit të ҫelikut,

, duke u bazuar tek relacioni i Stern-Gearit: [44]

=

(2)

B është një konstante që përcaktohet nga koeficentët këndore anodikë dhe katodikë të Tafelit
dhe

:

B=

(3)

është rezistenca e polarizimit dhe jepet nga raporti ndërmjet ndryshimit të potencialit ΔE
dhe ndryshimit korrespondues të rrymës ΔI të matur gjatë një testi eksperimental polarizimi,
brenda një zone prej pak mikrovoltesh (±20-25 mV) të potencialit të korrozionit (

)

[45][46]
Nga autorё tё ndryshёm ёshtё propozuar qё vlera e B (ekuacioni 3), pёr ҫeliqet me gjendje
aktive nё beton, tё pranohet e barabartё me 26 mV [47]. Duke patur parsysh kёtё dhe pasi
kemi pёrcaktuar rezistencёn e polarizimit

, nga formula (2) llogarisim rrymёn e korrozionit

. Nga vlera e pёrcaktuar nё kёtё mёnyrё, e intensitetit tё rrymёs sё korrozionit
llogarisim shpejtёsinё e korrozionit. Matjet e rezistencёs sё polarizimit linear bёhen nё
mostrat (kallёpet) pasi kanё pёrfunduar matjet me teknikёn e voltazhit presues.
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Me gjithё pёrpjekjet qё janё bёrё veҫanёrisht nё dy dekadat e fundit, pёr matjen e korrozionit
tё shufrave tё ҫelikut tё betonarmesё, nuk mund tё thuhet se ёshtё arritur tё realizohet njё
teknikё qё tё kёnaqё nё nivelin e duhur kёto kёrkesa. Pёr kёtё arsye nё vazhdimёsi janё
propozuar teknika tё reja. E tillё ёshtё dhe teknika e pёrgjigjes sё pulseve galvanostatike
kalimtare [48], e cila ёshtё si njё paralele e teknikёs sё matjes sё rezistencёs sё polarizimit
linear, qё pёrshkruam mё sipёr.
Njё vlerёsim dhe krahasim pёr teknikat elektrokimike tё studimit tё korrozionit tё ҫeliqeve
armues, duke vёnё nё dukje kufizimet edhe perparёsitё pёr secilin rast, ёshtё bёrё nga
Gonzales J.A etj [49].
7.3 Karakterizimi i mikrostrukturёs
Mikrostruktura e betonit tё fituar ndikohet nё mёnyrё tё theksuar nga lloji i ҫimentos sё
pёrdorur pёr pёrgatitjen e tij, nga raportet sasiore tё komponentёve me tё cilёt pёrgatitet dhe
vetitё e tyre si dhe nga koha e trajtimit sepse gjatё kёsaj kohe vazhdojnё proҫeset e hidratimit
dhe njё sёrё dukurish qё lidhen me to. Karakterizimi i mikrostrukturёs bёhet duke marrё
mostra betoni nga kallёpet qё i janё nёnshtruar testit tё voltazhit presues dhe rezistencёs sё
polarizimit linear. Krahas kёsaj pёrcaktohet dhe pёrmbajtja e klorureve tё tretshёm nё ujё si
dhe pH-i.
7.3.1 Pёrcaktimi i vёllimit dhe i diametrit tё poreve me metodёn e porozimetrisё me
mёrkur
Njё mёnyrё e drejtpёrdrejtё pёr pёrcaktimin e shpёrndarjes sё poreve sipas rrezes dhe e
pёrcaktimit tё vёllimit tё tyre, ёshtё ajo qё bazohet nё matjen e vёllimit tё lёngut mbi tё cilin
ushtrohet presion pёr ta detyruar qё tё depёrtojё nёpёr poret. Sikurse dihet nga fizika e
dukurive kapilare, nё qoftё se lengu nuk e lag trupin e ngurtё, ai nuk depёrton nёpёr poret e
tij. Forca qё tenton tё pengojё hyrjen e lёngut nёpёr poret cilindrike me rreze r ёshtё e
barabartё me 2 π r σ cosα, ku α ёshtё kёndi i lagies sё trupit tё ngurtё nga lёngu dhe σ ёshtё
tensioni sipёrfaqёsor i lёngut. Si lёng i tillё pёrdoret mёrkuri sepse ai nuk e lag shumicёn e
trupave tё ngurtё. Nё qoftё se mbi mёrkurin ushtrohet presioni p pёr ta detyruar tё depёrtojё
mbi poren me rreze r atёherё forca e ushtruar do tё jetё π
marrim:

r=-

(1)
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p. Duke barazuar kёto forca

Meqёnёse pёr mёrkurin, tensioni sipёrfaqёsor σ dhe kёndi i lagies α (pra dhe cosα), pёr njё
temperaturё tё dhёnё kanё vlera konstante atёherё nga formula (1) duket qartё qё presioni qё
duhet ushtruar pёr ta detyruar mёrkurin qё tё depёrtojё nё poren me rreze r varet nga rrezja r e
pores. Pёr mёrkurin kёndi i lagies ёshtё 140˚ dhe tensioni sipёrfaqёsor 4.8×

N/m. Po ti

vendosim kёto vlera nё formulёn (1) do tё shohim se pёr ta detyruar mёrkurin qё tё depёrtojё
nё poret me rreze mё tё vogёl se 100A˚ duhet tё ushtrohen presione mjaft tё mёdha. Presione
tё tillё, nё rrethana tё zakonshme nuk aplikohen, prandaj porozimetria me mёrkur ka tё metё
se kapilarёt (poret) me rreze mё tё vogёl se 100A˚ i lё pa mbushur dhe pёr rrjedhojё ato
mbeten jashtё matjeve. Por meqё poret e mёdha (makroporet) mbushen lehtё, porozimetri me
mёrkur ёshtё veҫanёrisht i pёrdorshёm pёr tё studiuar shpёrndarjen e poreve sipas pёrmasave,
pёr materialet porozё qё pёrmbajnё pore me rreze deri nё rreth 10μm, sikurse janё edhe
betonet dhe njё sёrё materialesh ndёrtimi. Koeficenti kёndor A nё grafikun qё jep varёsinё e
vёllimit V tё mёrkurit qё ka depёrtuar (intruzuar) nё trupin e ngurtё, si funksion i presionit p
tё ushtruar, do japё vlerёn e

pёr njё presion p tё caktuar (fig.6) tё cilit i vihet nё

korrespondencё njё rreze r e caktuar, gjё qё duket edhe nga barazimi (1). Nё qoftё se
funksioni i shpёrndarjes sё poreve sipas vёllimit ёshtё V(r) atёherё:

V (r ) =

dV dV dP
A⋅ P
=
⋅
=−
(2)
dr
dP dr
r

A- ёshtё koeficienti kёndor i kurbёs qё jep varёsinё e V nga p, pёr vlerёn e dhёnё tё p dhe pёr
rrjedhojё edhe tё r. Kur krahu i djathtё i ekuacionit (2) jepet ne grafik si funksion i rrezes r,
kurba qё rezulton do tё jetё funksion i shpёrndarjes sё vёllimit V(r) (fig. 4)
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Figura. 4. Kurba e shpёrndarjes sё vёllimit kumulativ tё poreve sipas pёrmasёs pёr NiO tё bartur mbi Al2O3
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Figura. 5. Kurba diferenciale e shpёrndarjes sё poreve sipas pёrmasave pёr NiO tё bartur mbi Al2O3

Sikurse thamё, edhe kurba qё jep varёsinё e vёllimit tё mёrkurit qё ka depёrtuar nё poret e
trupit tё ngurtё (i cili ёshtё i barabartё me vёllimin e poreve) nga presioni qё kemi ushtruar pёr
ta detyruar mёrkurin tё depёrtojё nё kёto pore dhe duke u nisur nga ekuacioni (1) pёr ҫdo
vlerё tё presionit p llogarisim rrezen r, atёherё varёsinё e vёllimit tё mёrkurit tё depёrtuar nё
pore e shprehim si funksion tё rrezes sё poreve (fig.4). Kjo kurbё jep shpёrndarjen integrale tё
vёllimit tё poreve. Kjo quhet kurba e mbushjes ose intruzionit. Madhёsia e poreve pёrfshihet
nё njё interval prej disa rendesh, prandaj rekomandohet qё ky grafik tё ndёrtohet jo nё
funksion tё r, por tё log r. Gjatё kёtyre matjeve ndёrtohet edhe kurba e zbrazjes ose
ekstruzionit, e cila pёrfitohet duke zvogёluar nё mёnyrё suksesive presionin mbasi kemi
arritur presionin maksimal tё mbushjes. Kurba e zbrazjes nuk pёrputhet plotёsisht me kurbёn
e mbushjes dhe pёrfitohet kёshtu njё lak qё quhet laku i histerezisё. Prania e histerezisё ёshtё
shenjё qё tregon pёr ekzistencёn e poreve nё formёn e grykёs sё shishes. Nё kёtё rast mёrkuri
depёrton nё pore, por nuk mund tё dalё plotёsisht prej tyre.
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Duke u bazuar tek kurba e shpёrndarjes integrale tё vёllimit tё poreve (fig.4) ndёrtojmё
kurbёn diferenciale tё shpёrndarjes sё poreve sipas pёrmasave [50].
Nёpёrmjet porozimetrisё me mёrkur bёhet edhe pёrcaktimi i sipёrfaqes kumulative tё poreve
qё ёshtё sipёrfaqja e mostrёs, qё preket nga mёrkuri deri nё presionin pёrfundimtar. Kjo
sipёrfaqe, sipas Rootare dhe Prenzlow [51] llogaritet me formulёn:

Acum= ku V ёshtё vёllimi i mёrkurit nё pore. Gjatё pёrpunimit të matjeve me anë të porozimetrisë me
mёrkur, bёhen disa pёrafrime teorike. Kёshtu poret cilindrike pranohen sikur kanё tё njёjtёn
sipёrfaqe tё prerjes tёrthore nё tё gjithё mostrёn. Menisqet e mёrkurit pranohen si sferike dhe
tensioni sipërfaqesor, i pa varur nga kёndi i lagies dhe presioni. Nё realitet strukturat poroze
janё heterogjene: Ka pore nё formё gryke shisheje, pore tё mprehta, pore nё formё
gёrvishtjeje, etj. Kёto shfaqin kёnde lagieje qё ndryshojnё nga 110˚-140˚. Si diameter i poreve
pranohet i ashtuquajturi diametёr ekuivalent, qё u takon poreve, qё kanё tё njёjtёn sipёrfaqe tё
prerjes tёrthore qё po tё ishte rreth do tё kishte kёtё diametёr.
7.3.2 Pёrcaktimi i pёrmbajtjes sё klorureve tё tretshёm nё ujё dhe i pH-it.

Pёr strukturat betonarme, mjediset detare janё nga mё agresivet pёrsa i pёrket korrozionit
dhe kjo nё sajё tё faktit tё klorureve qё pёrmbahen tё tretur nё ujin e detit. Depёrtimi i joneve
klorur nёpёr poret e betonit pёrcakton dhe rezistencёn ndaj korrozionit tё strukturёs
betonarme. Pёr tё pёrcaktuar depёrtueshmёrinё e klorureve nё betone ka metodika tё
ndryshme. Njё ndёr kёto ёshtё ajo qё bazohet nё ekstraktimin e klorureve nga mostrat e
betonit tё përpunuara paraprakisht. Mostrat, mbasi i nёnshtrohen testit tё voltazhit presues dhe
testit tё rezistёnces sё polarizimit linear copёtohen, dhe prej tyre, me ekstraktim pёrfitohen
tretёsira tё cilave u pёrcaktohet pёrmbajtja e klorureve dhe pH-i.
Pёrveҫ kёtyre bёhen dhe njё sёrё karakterizimesh tё tjera si matjet e humbjes nё peshё,
pёrcaktimi i koeficientit tё difuzionit tё klorureve, vrojtime vizuale qё lidhen me ҫarjet
horizontale dhe vertikale tё kallёpeve, etj.
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PJESA EKSPERIMENTALE
Mbi bazën e provave fiziko-mekanike përcaktohet marka dhe destinacioni i çimentos për
ndërtim. Markë quhet madhësia e kufirit të qëndrueshmerisë në shtypje të lëndës lidhese e cila
shprehet në MPa, edhe tregon rezistencën në shtypje të ҫimentos së dhënë dhe përbën një nga
parametrat kryesorë të saj. Përpara se të bëjmë vlerësimin e këtij parametri është e
domosdoshme që të bëjmë një sërë analizash edhe provash që kanë rëndësi të dorës së parë
për të karakterizuar vetitë themelore të produktit të fituar. Të tilla janë përcaktimi i imtësisë ,
përcaktimi i konsistencës, përcaktimi i kohës së mpiksjes, etj. Për këtë arsye, sipas
metodikave standarde, për ҫimentot që kemi marrë për studim kemi kryer karakterizimet e
mëposhtme

1. ANALIZA E IMTËSISË

Figura 6. Seria e sitave për provën e imtësisë

Përcaktimi i imtësisë kryhet duke situr materialin në një seri sitash prej filli metalik me 900
dhe 4900 vrima për cm2, me fije teli respektivisht me Ø 0.15 e 0.05 mm dhe vrima me
përmasa respektive 200 dhe 80 µm. Provat kryhen me dy kampionë me 50 g secili, të thara më
parë në termostat për 1 orë në 110oC dhe tё ftohura nё eksikator. Prova vendoset në sitën e
sipërme, vendoset kapaku dhe montohet seria e sitave me sitën vibruese ose tundëse mekanike
për 10 min. Rezultatet shprehen në peshën e sasisë së mbetur mbi sitën përkatëse ndaj peshës
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së përgjithshme të materialit të përdorur për provë shumëzuar me 100 sepse parametri
shprehet në përqindje.

2. PROVA E KONSISTENCËS (BRUMI NORMAL)
Kjo provë shërben për të përcaktuar sasinë e nevojshme të ujit për formimin e brumit normal
të materialit lidhës. Çimentua si material lidhës hidraulik, mpikset dhe ngurtësohet në prani të
ujit. Mineralet përbërëse të klinkerit të çimentos lidhen me ujin duke formuar hidrosilikatet
dhe hidroaluminatet përkatëse, nga kristalizimi i të cilave arrihet rezistenca fiziko mekanike e
çimentos, prandaj sasia e ujit që shtohet për brumosjen e çimentos duhet të jetë e përcaktuar.
Në rast mungese të ujit të brumosjes, nuk do të arrijnë të hidratohen të gjithë përbërësit
mineralogjikë dhe betoni do të dalë me rezistencë të ulët dhe me defekte. Në raste teprice uji
të brumosjes, uji do të mbetet i ndërfutur në rrjetat e hidrateve dhe si rezultat i avullimit gjatë
ngurtësimit do të krijojë kanale, flluska dhe çarje të betonit, të cilat ndikojnë negativisht në
cilësinë e tij.

Figura 7. Përzierësi për përgatitjen e pastës së mostrave të çimentos

Për përgatitjen e mostrave të llaçit u përdor përzierësi i tipit ToniMix. Ky aparat është i
programuar sipas një proçedure me përzierje automatike sipas standardeve ASTM 305, EN
196 T1, ISO 679 dhe funksionon sipas 2 niveleve të shpejtësisë.
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Figura 8. Aparati VIKAT për matjen e konsistencës dhe kohës së ngurtësimit

Aparati është i fiksuar në një stativ mbajtës. Për kryerjen e provave shërben ena në formën e
trungut të konit me përmasa ø= 55±5 mm, φ =75±5 mm, trashësi 5-7 mm dhe lartësi 40 ± 5
mm. Sonda metalike e cila vendoset në aparat është një cilindër metalik me gjatësi 5cm dhe
diameter 1 cm, pesha e sondës dhe e boshtit ku fiksohet është 300 ± 2 g. Kur përcaktohet koha
e ngurtësimit hiqet sonda dhe përdoret gjilpëra Vikat, e cila është prej çeliku dhe me seksion 1
mm2.
Peshohen 600 g çimento dhe përzihen me një masë uji. Masa përzihet me ngadalë dhe me
kujdes për 30 sekonda dhe pastaj energjikisht e me shpejtësi me ndihmën e një mistrie apo një
spatule metalike derisa të plotësohen 5 minuta. Në rast se nuk dihet sasia e ujit për brumin
normal, atëherë duhen bërë disa prova paraprake deri sa të gjendet sasia e nevojshme e ujit të
brumosjes. Pasi bëhet përzierja e mirë e brumit, mbushet me të me kujdes dhe shpejt forma
metalike trung konike duke vendosur nën të një flete xhami ose ebaniti. Pastaj futet në
aparatin VIKAT në të cilin është vendosur sonda metalike cilindrike. Mbi brumin lëshohet me
kujdes sonda (për të shmangur rënien e lirë të sondës e ulim deri sa fundi i saj të prekё
sipërfaqen e rrafshët të brumit). Brumi është normal kur sonda zhytet dhe qëndron rreth 6 mm
(5-7 mm) nga fundi i formës. Në qoftë se brumi nuk është normal, atëherë prova përsëritet me
material të ri duke ndryshuar sasinë e ujit për brumosje, deri sa të përfitohet brumi normal.
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3. PROVA PËR KOHËN E FILLIMIT DHE MBARIMIT TË MPIKSJES
Kjo provë realizohet me brumin normal të përftuar si më sipër dhe duke përdorur të njëjtën
formë që shërben dhe për provën e mëparshme. Forma trung konike së bashku me brumin
normal mbahet gjatë gjithë kohës së provës në një vend të thatë dhe të mbrojtur nga korentet e
erës dhe të diellit ne temperature 15-20oC. Prova kryhet me aparatin VIKAT ne te cilin
vendoset gjilpera vikat prej ҫeliku me seksion 1 mm2. Ulet gjilpëra mbi sipërfaqen e brumit të
përgatitur dhe fiksohet. Pastaj lëshohet të bjerë lirisht mbi brumë. Prova përsëritet herë pas
here në intervale kohe te caktuara ( ne fillim per cdo 5 min., pastaj ҫdo 15 min.) derisa
përcaktohet koha e fillimit të mpiksjes. Duhet patur kujdes që gjilpëra të mos bjerë në të
njëjtin vend, por ҫdo herë në vende të ndryshme. Kur gjilpëra nuk zhytet deri në fund dhe
qëndron 1-2 mm lart nga fundi i saj, përcakton fillimin e mpiksjes, ndërsa në momentin, kur
gjilpëra nuk zhytet në brume më shumë se 1 mm, themi se ka përfunduar mpiksja. Koha matet
që nga momenti kur fillon brumosja.
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4. PROVA E REZISTENCËS NË SHTYPJE
Për këtë provë përgatitet një llaҫ normal duke përzier sipas një recepture të përcaktuar 1 pjesë
në peshë ҫimento me 3 pjesë në peshë rëre standarde. Mostrat që do të përgatiten kanë formë
prizmatike me përmasa 160 ⋅ 40 ⋅ 40 mm. Në fillim me masën e llaҫit që përgatitëm mbushëm
formën metalike prej 3 prizmash e pasi e niveluam e futëm në dhomën e stazhonimit. Mostrat
e përgatitura i futëm në banjë uji në temperature 20oC dhe u matëm rezistencën në shtypje për
afate kohore 2, 7 dhe 28 ditë.

Figura 9. Aparatura për përcaktimin e rezistencës në shtypje

5. MATJA E POROZITETIT
Poroziteti i betoneve matet me anën e porozimetrit me mërkur. Peshohjmë 2 gram mostër të
copëtuar me përmasa 2-4 mm dhe i futim në cilindrin e aparaturës së porozimetrit. Ndezim
pompën për krijimin e vakumit dhe e lemë mostrën për dy orë në vakum. Pas dy orësh fikim
pompën, mbyllim rubinetin i futjes së ajrit dhe fillojmë matjet duke shtyrë pistonin e cilindrit
dhe duke lexuar presionin në aparaturë.
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Figura 10. Porozimetri me mërkur

6. TESTET E KORROZIONIT
Me mostrat e pёrgatitura bëmë tre teste korrozioni tё cilat paraqiten mё poshtё:
1) Teknika e voltazhit presues (IV-impressed voltage) ёshtё njё test korrozioni i
shpejtё i cili pёrdoret pёr tё marrё informacione nё lidhje me karakteristikat e ngopjes
sё kallёpit tё pёrforcuar me hekur tё vendosur në qendër të tij. Pas tharjes paraprake
mostra cilindrike ёshtё zhytur nё trёtёsirё 3.5 % NaCl, edhe është futur brenda njё
kafazi prej ҫeliku inoks që shërben si katodë. Shufra e hekurit përforcues (armues, pra
elektroda e punës) shërben si anodë. Sistemi u lidh në një potenciostat (tipi: Tacusel),
qё shёrben si burim i jashtëm i rrymës së vazhduar (DC). U aplikua mbi të një tension
konstant prej 3 V midis shufrës përforcuese që shërben si anodë edhe kafazit inoks që
shërben si katodë. Si elektrolit për sistemin është tretësira ujore me përqëndrim 3.5 %
NaCl. Matjet e rrymës u realizuan me një mili-ampermetër ҫdo 24 orë.

2) Rezistenca e polarizimit linear (L.P.R.) pёrdoret pёr tё vlerёsuar intensitetin e
rrymës së korrozionit tё hekurit Icorr nё pёrputhje me formulёn e Stearn-Geary: Icorr =
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ku B ёshtё njё konstante e pёrcaktuar nga pjerrёsia e kurbës së polarizimit katodik dhe
anodik (Tafel), βα dhe βc qё jepen nёpёrmjet ekuacionit tё mёposhtёm dhe Rp qe ёshtё
rezistenca polarizuese. Kjo ёshtё shkalla ndёrmjet potencialit tё zhvendosjes ΔE dhe
ndryshimit tё vazhdueshёm ΔI qё i korrespondon, nё njё test polarizimi eksperimental,
) tё potencialit tё korrozionit Ecorr.

brenda disa milivoltёve (

B =

Ashtu siҫ ёshtё propozuar edhe nga autorё tё ndryshёm, pёr njё gjendje aktive tё hekurit
mund tё pranohet njё vlerё B=26 mV. Ështё aplikuar njё skanim potenciali i kontrolluar Ecorr
0.020 V me njё shkallё skanimi prej 0.17 mV/s nё hekurin pёrforcues tё modelit tё llaҫit
dhe si rezultat ёshtё pёrcaktuar Rp nёpёrmjet metodёs sё pёrkuljes sё volitshme.
Matjet pёr rezistencёn e polarizimit linear janё pёrdorur nё fund tё testit tё voltazhit presues.
Tabela 3. Tё dhёnat qё u pёrdorёn pёr matjen

Diapazoni

Shkalla

Volt/min

mV/s

Koha pёr tё
plotёsuar ± 20
mV

1.5

⋅ 10-3

1.5 ⋅ 10-3

0.025

800 sek

3

⋅ 10-3

3 ⋅ 10-3

0.050

400 sek

6

⋅ 10-3

6 ⋅ 10-3

0.100

200 sek

1.5

⋅ 10-2

1.5 ⋅ 10-2

0.250

80 sek

3

⋅ 10-2

3 ⋅ 10-2

0.500

40 sek

6

⋅ 10-2

6 ⋅ 10-2

1.000

20 sek
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Diapazoni mё i pёrshtatshёm duket 6 ⋅ 10-3 mV/s sepse i jep vlerat ± 20 mV brenda 200
sekondave (3.3 min), edhe kёshtu jep mundёsinё qё tё bёhet matja manual, pra tё arrihet tё
vrojtohen e shёnohen vlerat e matjes (qё ёshtё i afёrt edhe me vlerёn 0.17 mV/s qё
rekomandohet).
3) Testi i potencialit tё gjysmёcelulёs (H.C.P.) ёshtё pёrdorur pёr modelet e kuruar
pёr12, 28 dhe 90 ditё nё kushte standarde dhe qё mё pas i janё ekspozuar cikleve tё
tharjes dhe lagёshtimit nё mjedis tretёsire 3.5 % NaCl. Me qёllim pёrshpejtimin e
korrozionit tё shufrёs sё hekurit, tё gjitha mostrat u ekspozuan 7 ditё nё mjedis ajror tё
hapur dhe 7 ditё nё mjedis me lagёshti (tretësirë 3.5 % NaCl). Pas ҫdo cikli bёhёn
matjet tё cilat pёrfundojnё pasi janё kryer 12 cikle (qё zgjasin pёr rreth 6 muaj). Matjet
e potencialit të gjysmë-celulës u realizuan nёpёrmjet njё voltmetri elektronik me
rezistencё tё brendshme shumё tё lartё të tipit SCHOLL DVM 610 tё lidhur me
shufrёn e pёrforcuar dhe njё elektrodё sulfat bakri/bakёr si elektrodё referencё. Ky test
konsiderohet si njё tregues i shpejtё dhe si njё test jo-destruktiv pёr tё vlerёsuar
aktivitetin korroziv tё shufrёs sё hekurit. Vlerat e pragut tё potencialit elektrik tё
stabilizuar nga ASTM C878, janё si mё poshtё: E

- 0.2 V, qё tregon njё mundёsi

shumё tё vogёl pёr korrozion; -0.35 E <- 0.2 V tregon qё gjendja korrozive ёshtё e
paqartё; E < - 0.35 V nёnkupton njё mundёsi shumё tё madhe (> 90%) pёr korrozion.

Fig 11 a. Skema e mostrёs

Fig 11 b. Skema e matjes për voltazhin presues
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7. PЁRGATITJA E MOSTRAVE
Modelet e pёrzierja janё pёrgatitur duke pёrzierё nё tё thatё 25 % hi fluturues ose skorje FeNi, dhe 75 % CEM I 52.5 R. Pёrzierja referuese ishte 100% CEM I 52.5 R. Proҫesi i
pёrzierjes u realizua nёpёrmjet betonieres me pёrmasa tё vogla duke ndjekur rradhёn e
mёposhtme: nё fillim u shtuan 3 llojet e agregatёvё me pёrmasa tё ndryshme, pastaj ҫimentua
dhe sё fundi uji. Pёrzierja zgjati pёr njё kohё prej 2 minuta. Modelet cilindrike (h: 100mm; d:
45mm) u pёrforcuan (armuan) me shufra hekuri me njё gjatёsi 140 mm edhe φ = 6 mm, tё

ngulur nё mёnyrё qёndrore gjatё pёrgatitjes. Pёrpara hedhjes sё llaҫit, shufrat e hekurit u
pastruan me njё furҫё teli dhe u mbuluan rreth 80 mm me njё mbulesё epokside kundёr
gёrryerjes (Abro Epoxy steel, Part No. E6 - 330). Mbushja e mostrave cilindrike u krye nё dy
hapa: hapi i parё ishte mbushja e mostrave cilindrike me masёn e llaҫit tё pёrgatitur duke e
vibruar njёkohёsisht nё mёnyrё qё tё arrihet ngjeshja sa mё e mirё (koha e vibrimit zgjat rreth
1 minutё) dhe hapi i dytё ёshtё ndёrfutja e shufrave metalike nё mёnyrё qё fundi i tyre tё jetё
20 mm larg nga fundi i cilindrit. Pjesa e mbuluar e shufrёs mbeti rreth 20 mm brenda masёs sё
llaҫit nё mёnyrё që tё shmangeshin plasaritjet e gёrryerjes nё sipёrfaqen e cilindrit. Modelet
cilindrike u hoqёn nga forma pas 24 orёvё dhe u lanё tё trajtoheshin nё kushtё mjedisi
(lagёshtia > 95 % dhe T= 20˚ C) pёr kohё tё ndryshme (12; 28; 90; 120 dhe 365 ditё). Pasi u
plotёsua periudha e kurimit pёr mostrat e pёrgatitura, pёrpara se tё kryhen testet e korrozionit
fundi i bazёs sё secilit prej cilindrave u vesh me njё shtresё parafine nё mёnyrё qё tё sigurojё
proҫesin e difuzionit tё joneve vetёm nё zonёn pёrreth sipёrfaqes.

8. MATERIALET E PËRDORURA
Klinkeri

Të dhënat për përbërjen okside dhe fazat përbërëse të klinkerit që u përdor për kryerjen e
analizave fiziko-mekanike janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabela 4 Përbërja okside dhe fazat përbërëse të klinkerit
CaO
Përbërësi

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

e

Humbja

MgO

SO3

20.49

4.91

3.36

63.85

0.46

C3S

C2S

C3A

C4AF

66.38

8.72

7.33

10.22

kalcinim

lire
Sasia [%]

nё

3.74
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1.64

0.39

Hi Fluturues (FA1) dhe (FA2)

Hiri fluturues që u përdor është i tipit gëlqeror, ka veti latente hidraulike dhe puzolanike dhe i
parë në mikroskop elektronik (SEM) është i përbërë nga granula me formë të çrregullt .
Përbërja okside FA1 dhe FA2 është paraqitur në tabelën 5 :
Tabela 5. Përbërja okside e hireve fluturues (FA1) dhe (FA2)
Oksidet [%]

FA1

FA2

SiO2

23.12

31.96

Al2O3

12.18

15.22

Fe2O3

6.52

5.78

CaO

39.23

29.50

MgO

3.72

3.91

SO3

10.80

8.48

Të tjera

4.80

2.39

Në figurën 12 jepet gjithashtu një imazh i pёrftuar me anё tё mikroskopit elektronik pёr
granulat e hirit fluturues

Figura 12. Fotografi me mikroskop elektronik (SEM) e hirit fluturues (FA1)
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Skorja Fe-Ni

Skorja që u përdor është e tipit Ferro-Nikel (Fe-Ni). Skorja Fe-Ni u përdor për t’u përzier me
çimenton CEM I për të përftuar çimenton CEM II-X. Përbërja okside si dhe përqindja e
hekurit dhe nikelit që përmban kjo lloj skorje është paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabela 6. Përbërja okside dhe përmbajtja e Fe dhe Ni në skorjen Ferro-Nikel

Përbërësi

Al2O3

SiO2

CaO

MgO

MnO

Cr2O3

Co

Fe

Ni

Të tjera

Sasia %

2.59

55.78

12.37

8.24

0.50

1.26

0.02

15.03

0.06

4.15

Guri gëlqeror

Në gurin gëlqeror që u përdor, përmbajtja e karbonatit të kalciumit e llogaritur duke u nisur
nga përmbajtja e CaO përbën 75% të masës. U përdor si shtesë në përzierjen klinker, hi
fluturues për të arritur kohën optimale tё ngurtësimit.

Figura 13. Gur gëlqeror i pa bluar
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Çimentua

Çimentua që u përdor është e tipit CEM I 52, 5 R, e cila plotëson kërkesat:
Rezistenca në shtypje >52.5MPa
Fillimi i kohës së ngrirjes > 45min
Ekspansioni < 10mm

Çimentua Cem I u përdor për të përftuar çimenton CEM III-X duke e përzier me skorien
ferro-nikel sipas përqindjeve të ndryshme si dhe për të përftuar çimenton CEM II/A-W duke e
përzier me hirin fluturues. Një fotografi e CEM I, e perftuar me anë të mikroskopit elektronik
(SEM) është paraqitur në figurën e mëposhtme (figura 14).

Figura 14. Fotografi me mikroskop elektronik (SEM) e CEM 52.5 R

50

Në tabelat 7 dhe 8 paraqiten rezultatet e analizave të kryera për CEM I 52.5 R.
Tabela 7. Analizat fiziko-mekanike për çimenton CEM I 52.5R

Çimentua

Konsistenca

Koha e fillimit të ngurtësimit

Rezistenca në shtypje

[%]

[MPa]
[min]

CEM 52.5R

25.79

163

2 ditore

8 ditore

28.57

44.25

28 ditore

57.50

Tabela 8. Parametrat kryesorë të ҫimentos CEM I 52.5 R

Çimentua

Imtësia

CaO

(Blaine)

Humbja

Mbetja

në kalcinim

e patretshme

SO3

[cm2/kg]

[%]

[%]

[%]

[%]

3910

61.61

1.58

3.42

2.85

CEM I 52.5R

Agregatet

Agregatët që u përdorën për përgatitjen e betonit, për mostrat me përmasa 150x150x150 mm,
të cilave iu mat rezistenca në shtypje, janë të dimensioneve 0-3 mm, 0-5 mm dhe 5-10 mm.

Figura 15.a Agregatë 0-3mm

Figura 15.b Agregatë 0-5mm
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Figura 15.c Agregatë 5-10mm

Gipsi

Gipsi u përdor si shtesë në përzierjen klinker, hi fluturues për të arritur kohën optimale të
ngurtësimit optimal. Gipsi me përmbajtje më shumë se 80 % CaSO4 x 2H2O , u përdor si një
burim i SO3.

Figura 16. Gips i pa bluar

Shufrat metalike

Shufrat metalike qё u ndёrfutёn nё qendёr tё masёs sё mostrave cilindrike kishin gjatësinë
140 mm dhe diametrin φ = 6 mm. Ato janё shufra ҫelikupёr armimin betoneve tё markёsB
500 C tё prodhuara nё fabrikёn Kürüm International Sh.A. nё Bradashesh, Elbasan (Albania)
edhe qё plotёsojnё kёrkesat e standardit EN 10080:2005.
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9. REZULTATET E MATJEVE DHE DISKUTIMI I TYRE.
9.1. Përftimi dhe vetitë fiziko-mekanike për serinë e çimentove me skorje Fe-Ni

Sipas metodave të përshkruara më sipër u përcaktuan vetitë fiziko-mekanike për çimenton
referencë si dhe pёr ato të përziera. Fillimisht u studiua çimentua CEM I pa përmbajtje të
skorjes ferro-nikel duke e pasur si referencë, më pas u bë studimi i serisë së çimentove CEM
II-X 10 (90% CEM I e 10% skorje), CEM II-X 15 (85% CEM I e 15% skorje) dhe CEM II-X
20 (80% CEM I e 20% skorje). Këto rezultate janë paraqitur në tabelën 9.
Tabela 9. Rezultatet fiziko-mekanike të serisë CEM II/X krahasuar me ato të çimentos referencë

KAMPIONET

KONSISTENCA

KOHA E

REZISTENCA NË

NGURTËSIMIT

SHTYPJE

[min]
Fillimi

[MPa]
2 ditore

7 ditore

28 ditore

CEM I 100%

27.6%

140

24

35.8

48.5

CEM II-X10

27.1%

150

21.3

32.7

44.5

CEM II-X15

26.8%

155

18.4

29

41

CEM II-X20

26.4%

160

16.6

25.2

32

Konsistenca e cila shpreh sasinë e ujit për brumosjen e çimentos për të fituar brumin normal
për çimenton CEM I ka vlerë 27.6%. Shtimi 10% skorje në çimento e ul konsistencën me
0.5%, shtimi 15% skorje e ul konsistencën me 0.8% dhe shtimi i 20% skorje e ul konsistencën
me 1.2%.
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160

155

Koha (min)

150

145

140

135

130
0 % skorje

10 % skorje

15 % skorje

20 % skorje

% skorjes

Figura 17. Paraqitja grafike e kohës së fillimit të ngurtësimit sipas përqindjes sё skorjes së shtuar
në çimento

Nga figura 17 shohim se koha për fillimin e ngurtësimit të çimentos CEM I ka vlerën 140
min. Me shtimin e skorjes ferro-nikel shohim se koha e fillimit të ngurtësimit rritet me rritjen
e përqindjes se skories së shtuar. Me shtimin në masën 10% skorje rritet me 10 minuta, për
15% skorje rritet me 15 minuta dhe për shtim me 20% skorje rritet me 20 minuta.
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Figura 18. Paraqitja grafike e varësisë së rezistencës në shtypje nga përqindja e skorjes
së shtuar në çimento

Në figurën 18 është paraqitur rezistenca në shtypje sipas përqindjes së skorjes ferro-nikel të
shtuar në çimento për mostrat e maturuara për 2, 7 dhe 28 ditë. Për mostrat me 100% CEM I
rezistenca në shtypje për mostrën 2 ditore është 24 MPa, për mostrën 7 ditore është 35.8 MPa
dhe për mostrën 28 ditore është 48.5 MPa. Me shtimin e skorjes sipas përqindjeve të dhëna
rezistenca në shtypje ulet për të gjitha mostrat 2, 7 dhe 28 ditore. Shohim se për mostrën 28
ditore me 20% skorje rezistenca në shtypje ulet ndjeshëm në krahasim me mostrën 28 ditore
me 100% CEM. Për mostrat 2 ditore rezistenca në shypje ulet nga mostra me 100% CEM I në
mostrën me 10% skorje me 2.7 MPa, me shtimin e 15% skorje u ul me 5.6MPa dhe me
shtimin e 20% skorje kemi një ulje me 7.4 MPa. Për mostrat 7 ditore me shtimin e 10%
skorje rezistenca në shtypje u ul me 3.1 MPa, shtimi 15% skorje e ul me 6.8 MPa dhe shtimi i
20% skorje e ul rezistencën ne shtypje me 10.6 MPa. Përsa i përket mostrave 28 ditore shtimi
i 10% skorje e ul rezistencën në shtypje me 4 MPa, shtimi i 15% skorje e ul me 7.5 MPa dhe
shtimi i 20% me 16.5 MPa. Siç duket edhe nga grafiku për mostrat 28 ditore ndodh ulja më e
madhe e rezistencës në shtypje me rritjen e përqindjes së skorjes së shtuar.
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9.2. Analizat fiziko-mekanike për çimenton me “FLY ASH 1”

Sipas metodave të përshkruara më sipër u bënë analizat fiziko-mekanike të përzierjes klinker
me hi fluturues. Analizat janë bërë për raportet 75% klinker dhe 25% hi fluturues FA1
(KAC5), 70% klinker dhe 30% hi fluturues FA1 (KAC6) dhe 65% klinker dhe 35% hi
fluturues FA1 (KAC7). Duke qenë se përzierja klinker dhe hi fluturues nuk mundëson kapjen
e kohës së ngurtësimit optimal, shtohen në përzierje gips ose gur gëlqeror.
Tabela 10. Rezultatet fiziko-mekanike të çimentove me hi fluturues
Kodi

Përbërësit

Sasitë

Imtësia

Konsistenca

[%]

[%]

KAC5

KAC6

KAC7

[g]

Klinker

75

2250

Fly ash

25

750

Gips

0

0

G.Gëlqeror

0

0

Klinker

70

2100

Fly ash

30

900

Gips

0

0

G.Gëlqeror

0

0

Klinker

65

1950

Fly ash

35

1050

Gips

0

0

G.Gëlqeror

0

0

Koha e

Rezistenca në

ngurtësimit

shtypje

[min]

[MPa]

[%]

ROS

ROS

90

45

Fillimi

2

7

28

ditë

ditë

ditë

3.9

15.4

27.4

110

23.20

38.93

53.43

3.1

14.9

28.8

95

24.49

37.95

54.46

4.7

16.0

27.4

100

23.19

39.27

49.7

Duke parё rezultatet e paraqitura në tabelën 9 vihet re se shtesa e gipsit në përzierjen klinkerhi fluturues e rrit kohën e fillimit të ngurtësimit. Për të patur një kohë fillimi ngurtësimi më të
madhe duhet që sasia e gipsit në recepturë të jetë 1%. Shtimi i sasisë së gipsit nuk ndikon në
kërkesën për ujë për brumosje (konsistencën). Shtesa e gipsit prej 1 % sjell një rritje të
rezistencës në shtypje krahasuar me shtesën prej 2 %.
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Tabela 11. Rezultatet fiziko-mekanike të ҫimentove me hi fluturues dhe gips

Kodi

Përbërësit

Sasitë

Imtësia

Konsistenca

[%]

[%]

KAC3

KAC4

[g]

Klinker

83

2490

Fly ash

15

450

Gips

2

60

G.Gelqeror

0

0

Klinker

79

2370

Fly ash

20

600

Gips

1

30

G.Gelqeror

0

0

Koha e

Rezistenca në

ngurtësimit

shtypje

[min]

[MPa]

[%]

ROS

ROS

90

45

3.8

15.9

27.2

3.6

16.4

27.2

Fillimi

57

2

7

28

dite

dite

dite

150

20.05

33.42

45.5

155

24.34

39.28

52.17

Tabela 12. Rezultatet fiziko-mekanike të çimentove me hi fluturues dhe gur gëlqeror

Kodi

Përbërësit

Sasitë

Imtësia

Konsistenca

[%]
[%]

KAC8

KAC9

KAC10

[g]

Klinker

65

1950

Fly ash

20

600

Gips

0

0

G.Gelqeror

15

450

Klinker

65

1950

Fly ash

25

750

Gips

0

0

G.Gelqeror

10

300

Klinker

65

1950

Fly ash

30

300

Gips

0

0

G.Gelqeror

5

150

ROS 90

Koha e ngurtësimit

Rezistenca në shtypje

[min]

[MPa]

[ %]
Fillimi

ROS 45

2

7

28

dite

dite

dite

3.5

16.4

30.0

90

15.94

29.47

41.42

4.1

16.9

27.4

55

18.46

33.11

44.92

3.3

16.7

31.0

80

19.58

34.56

50.73

Nga rezultatet e paraqitura në tabelën 12 vihet re se shtesa e gurit gëlqeror në përzierjen
klinker me hi fluturues e ul kohën e fillimit të ngurtësimit, rrit kërkesën për ujin e brumosjes
(konsistencës) dhe ul rezistencën në shtypje në krahasim me vlerat e fituara nga mostrat me
përzierje klinker-hi fluturues.
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Figura 19. Paraqitja grafike e kohës së fillimit të ngurtësimit të çimentove në varësi të tipit të shtesës

Siç duket nga figura 19, mostra me kod KAC4 ka kohën e fillimit të ngurtësimit më të madhe
krahasuar me mostrat e tjera respektivisht 155 min, ndërsa mostra me kod KAC9 ka kohën e
fillimit të ngurtësimit më të vogël (55min). Kohën e fillimit të ngurtësimit më të madhe e kanë
mostrat që kanë në recepturën e tyre shtesë gipsi. Më pas vijnë mostrat që kanë në recepturën
e tyre vetëm klinker dhe hi fluturues. Shtesa në recepturë e gurit gëlqeror për mostrat me kod
KAC7, KAC8, KAC9 bën që koha e fillimit të ngurtësimit të jetë më e vogël, pra ngurtësimi i
masës fillon më shpejt.
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Figura 20. Rezistenca në shtypje për mostrat 2, 7 dhe 28 ditore të çimentove në varësi të tipit të shtesës

Nga figura 20 shohim se shtesa e gipsit nё recepturë nuk ndikon nё rezistencёn nё shtypje
pavarësisht kohёs sё maturimit krahasuar me pёrzierjen klinker me hi fluturues. Shtimi i gurit
gёlqeror nё recepture e ul rezistencёn ne shtypje krahasuar me perzierjen klinker me hi
fluturues.

9.3. Analizat fiziko-mekanike për çimenton me “FLY ASH 2” (FA2)

Sipas metodave të përshkruara më sipër u bënë analizat fiziko-mekanike të përzierjes klinker
me hi fluturues. Analizat janë bërë për raportet 80% klinker dhe 20% hi fluturues FA2, 75%
klinker dhe 25% hi fluturues FA2. Duke qenë se përzierja klinker dhe hi fluturues nuk
mundëson kapjen e kohës së ngurtësimit optimal, shtohen në përzierje gips ose gur gëlqeror.
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Tabela 13. Rezultatet fiziko-mekanike të çimentove me hi fluturues
Kodi

Përbërësit

Sasitë

Imtësia

Konsistenca

[%]
[%]

KBC4

KBC5

[g]

Klinker

75

2250

Fly ash

25

750

Gips

0

0

G.Gëlqeror

0

0

Klinker

80

2400

Fly ash

20

600

Gips

0

0

G.Gëlqeror

0

0

[%]

Koha e

Rezistenca në

ngurtësimit

shtypje

[min]

[MPa]

Fillimi

ROS

ROS

90

45

5.24

22.5

28.0

5.58

19.9

27.8

2

7

28

dite

dite

dite

95

25.76

41.04

53.43

135

23.99

39.0

53.07

Duke krahasuar rezultatet e fituara për ҫimenton me hi fluturues FA2, me rezultatet e fituara
për ҫimenton me hi fluturues FA1, dhe duke zbatuar të njëjtat receptura, shohim se koha e
fillimit të ngurtësimit për ҫimenton me hi fluturues FA2 është më e madhe se koha e
ngurtësimit për ҫimenton me hi fluturues FA1.
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Tabela 14. Rezultatet fiziko-mekanike të çimentove me hi fluturues dhe gips
Kodi

Përbërësit

Sasitë

Imtësia

Konsistenca

Koha e

Rezistenca në shtypje

[%]

[%]

ngurtësimit

[MPa]

[min]
[%]

KBC3

[g]

Klinker

83

2490

Fly ash

15

450

Gips

2

60

G.Gёlqeror

0

0

ROS

ROS

90

45

3.8

15.9

27.2

Fillimi

2 dite

7 dite

28 dite

150

20.05

33.42

45.5

Duke parë rezultatet e paraqitura në tabelën 12 vihet re se shtesa e gipsit në përzierjen
klinker- hi fluturues e rrit kohën e fillimit të ngurtësimit. Shtimi i sasisë së gipsit nuk ndikon
në kërkesën për ujë për brumosje (konsistencën), por rrit rezistencën në shtypje për mostrat 2
dhe 7 ditore krahasuar me përzierjen që përmban vetëm klinker dhe hi fluturues, kurse për
mostrën 28 ditore jep rezistencë në shtypje, më të vogël.
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Tabela 15. Rezultatet fiziko-mekanike të çimentove me hi fluturues dhe gur gëlqeror
Kodi

Përbërësit

Sasitë

[%]

KBC6

KBC7

KBC8

[g]

Klinker

70

2100

Fly ash

20

600

Gips

0

0

G.Gёlqeror

10

300

Klinker

65

1950

Fly ash

20

600

Gips

0

0

G.Gёlqeror

15

450

Klinker

65

1950

Fly ash

25

600

Gips

0

0

G.Gёlqeror

10

300

Imtësia

Konsistenca

Koha e ngurtësimit

Rezistenca në shtypje

[%]

[ %]

[min]

[MPa]

ROS 90

Fillimi

ROS 45

2

7

28

dite

dite

dite

5.32

21.4

28.0

30

19.97

34.47

46.99

5.54

19.3

28.8

55

17.17

30.24

42.43

5.16

22.4

28.0

30

19.58

30.36

44.25

Nga rezultatet e paraqitura në tabelën 15 vihet re se shtesa e gurit gëlqeror në përzierjen
klinker me hi fluturues e ul kohën e fillimit të ngurtësimit, dhe ul rezistencën në shtypje në
krahasim me vlerat e fituara për mostrat që përmbajnë vetëm përzierje klinker-hi fluturues.

63

Figura 21. Rezistenca në shtypje për mostrat 2, 7 dhe 28 ditore të çimentove në varësi të tipit të shtesës

Nga figura 21 shohim se shtesa e gipsit në recepturë nuk ndikon në rezistencën në shtypje
pavarësisht kohës së maturimit, krahasuar me përzierjen që përmban vetëm klinker dhe hi
fluturues. Shtimi i gurit gëlqeror në recepturë e ul rezistencën ne shtypje krahasuar me
përzierjen klinker me hi fluturues.
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Figura 22. Paraqitja grafike e kohës së fillimit të ngurtësimit të çimentove në varësi të shtesës

Nga figura 22 shohim se duke rritur pёrqindjen e hirit fluturues nё pёrzierjen me klinkerin
koha e ngurtёsimit ulet pra ҫimentua ngurtёsohet mё shpejt. Shtimi i gipsit e rrit kohёn e
fillimit tё ngurtësimit të ҫimentos. Shtimi i gurit gёlqeror e ul shumё kohёn e fillimit tё
ngurtёsimit tё ҫimentos krahasuar me pёrzierjen klinker me hi fluturues, pra ҫimentua
ngurtёsohet mё shpejt.
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9.4. Përftimi i betoneve me çimentot e përziera të përftuara me hi (CEM II/A-W) dhe
skorje (CEM II-X)

Në tabelën 11 paraqiten të dhëna për rezistencën në shtypje të mostrave të betonit me
përmasa 150x150x150mm. Matja e rezistencës është kryer pas kurimit të mostrave per 3, 7
dhe 28 ditë në ujë. Çimentot që u përdoren për përgatitjen e mostrave janë CEM I, CEM II/X15 (85% CEM I dhe 15% skorje ferro-nikel) dhe CEM II/A-W (85% CEM I dhe 15% hi
fluturues).

Tabela 16. Rezultatet e rezistencës në shtypje të çimentove CEM II/X dhe CEM II/A-W krahasuar me
çimenton referencë CEM I

Mostra

Rezistenca në shtypje [MPa]
3 ditore

7 ditore

28 ditore

Beton me CEM I

22.71

31.32

38.93

Beton me CEM II/A-

15.14

24.62

36.73

12.57

18.90

32.18

W
Beton me CEM II/X
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Figura 23. Prova e rezistencës në shtypje për mostrat e betonit

Figura 24. Paraqitja grafike e rezistencës në shtypje e mostrave të betonit të përgatitura me çimentot CEM
I, CEM II/A-W, CEM II/X

Në figurën 24 paraqitet rezistenca në shtypje për mostrat e betonit të përgatitura me çimentot
CEM I, CEM II/A-W (85% CEM I me 15% hi fluturues) dhe CEM II-X (85% CEM I me 15%
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skorje Fe-Ni). Mostrat e betonit të bëra me çimentot CEM II/A-W dhe CEM II-X kanë
rezistencë në shtypje më të ulët krahasuar me mostrën e betonit me CEM I.

9.5. Poroziteti i betoneve

Rezultatet e përftuara nga matjet me metodën e porozimetrisë me mërkur, për betonet e
prodhuar dhe të kuruar për 12 dhe 28 ditë jepen në figurën 25 dhe 26.

S h p ë rn d a rja d ife re n c ia le e v ë llim it të p o re v e s ip a s rre z e s p ë r m o s trë n m e 1 0 0 % C E M I
S h p ë rn d a rja d ife re n c ia le e v ë llim it të p o re v e s ip a s rre z e s p ë r m o s trë n m e h i flu tu ru e s
S h p ë rn d a rja d ife re n c ia le e v ë llim it të p o re v e s ip a s rre z e s p ë r m o s trë n m e s k o rje F e -N i

2 .5

delta V/ delta r

2 .0

1 .5

1 .0

0 .5

0 .0
10

lo g r

100

Figura 25. Shpërndarja diferenciale e vëllimit të poreve sipas rrezes e betonit referencë dhe atij të
prodhuar nga çimento CEM II/A-W (15%) dhe CEM II/X (15 %) me periudhё kurimi 12 ditore

Në grafik është paraqitur varësia e raportit të ndryshimit të vëllimit të poreve ndaj ndryshimit
të rrezeve të poreve përkundrejt logaritmit të rrezes së poreve, d.m.th.e ashtuquajtura
shpërndarje diferenciale e vëllimit të poreve sipas rrezes e cila jep maksimumet e shpërndarjes
(rrezet më të shpeshta të poreve të grupeve të veçanta të poreve). Rezultatet e paraqitura më
sipër u përkasin mostrave me periudhë kurimi 12 ditore dhe matja e porozitetit është kryer
para matjeve elektrokimike. Duke u mbështetur tek grafiku i mësipërm është e dukshme që
vlerat më të larta arrihen për mostrën me 100% CEM I, pastaj për mostrën me skorje Fe-Ni e
vlerat më të ulta për atë me hi fluturues. Pra betoni i përgatitur me ҫimento CEM I (100 %) ka
vëllim më të madh të poreve, pas tij vjen ai i përgatitur me ҫimenton me përmbajtje të
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skorjeve të Fe-Ni edhe në fund betoni i përgatitur me ҫimenton që përmban hi fluturues.
Ndërkohë ky i fundit karakterizohet nga pore më të mëdha.

Shpërndarja diferenciale e vëllim it të poreve sipas rrezes për m ostrën m e hi fluturues
Shpërndarja diferenciale e vëllim it të poreve sipas rrezes për m ostrën m e 100 % CEM I
Shpërndarja diferenciale e vëllim it të poreve sipas rrezes për m ostrën m e skorje Fe-Ni

4.0
3.5

delta V/ delta r

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
10

100

log r

1000

Figura 26 Shpërndarja diferenciale e vëllimit të poreve sipas rrezes e betonit referencë dhe atij të
prodhuar nga çimento CEM II/A-W (15%) dhe CEM II/X (15 %) me periudhë kurimi 28 ditore

9.6. Rezultatet e testit tё korrozionit

Testi i voltazhit presues, VP, (impressed voltage) na jep informacion pёr korrozionin qё
ndodh nё moment. Kurba qё pёrftohet nga kёto matje pёrshkruan njё proҫes qё kalon nёpёr
tre shkallё. Shkalla e parё karakterizohet nga njё ulje fillestare e intensitetit tё rrymёs nё lidhje
me kohёn. Kjo ka lidhje me formimin e njё cipe prej oksidi tё hekurit i cili, si fillim, e
ngadalёson proҫesin e korrozionit. Nё shkallёn e dytё ruhen vlera praktikisht konstante tё
intensiteti tё rrymёs nё lidhje me kohёn. Pas kёsaj ka njё rritje tё menjёhershme tё intensitetit
tё rrymёs nё lidhje me kohёn sepse formohen mikrokrrisjet nё mostrat e betonit pёr shkak tё
korrozionit intensiv tё ҫelikut, kjo pёrbёn shkallёn e tretё. Koha qё i pёrgjigjet rritjes sё

69

intensitetit tё rrymёs quhet koha e krrisjes sё parё dhe shёnohet me tkp. Nё mostrat e betonit, si
shenje e dukshme e korrozionit ёshtё shfaqja e njollave bojё kafe nё sipёrfaqen anёsore tё tyre
dhe formimi i krrisjeve gjatёsore (fig. 12 a-b), si edhe njollat bojё kafe tё errёt nё faqen e
sipёrme dhe prishja e mbulesёs epokside mbi sipёrfaqen e shufrave tё ҫelikut (fig. 12 c).
Ataku i korrozionit varet edhe nga lloji i lidhёsit qё ёshtё pёrdorur pёr pёrgatitjen e betonit.
Shenjat e korrozionit nё faqen anёsore shkaktohen me siguri nga migrimi i joneve klorur nga
tretёsira pёr nё brendёsi tё mostrёs sё betonit, ndёrkohё qё shenjat e korrozionit nё faqen e
sipёrme ka tё ngjarё qё tё shfaqen pёr shkak tё zhvillimit tё ajrosjes sё diferencuar e cila ҫon
nё formimin e celulave mbi armaturё pёr shkak tё disa ҫarjeve ndёrmjet shufrёs sё ҫelikut
edhe betonit. Nё kёtё rast korrozioni ҫon nё prishjen e mbulesёs epokside, pa shkaktuar
ndonjё krrisje gjatёsore nё mostrёn e betonit.
Table 17. Kushtet e kurimit dhe testet pёr mostrat e betonit

Kodi i mostrёs

Koha e kurimit (ditё)

Testet e kryera

CEM I-28

12, 28, 90

HCP,IV,LPR

CEM II/X-28

12, 28, 90

HCP,IV,LPR

CEM II/A-W-28

12, 28, 90

HCP,IV,LPR

Testet elektrokimike qё u realizuan janё:
HCP- testi i potenciali tё gjysmёcelulёs, PGC, (half cell potential HCP)
IV- testi i voltazhit presues, VP, (impressed voltage, IV)
LPR- testi i rezistencës së polarizimit linear, RPL, (linear polarisation rezistence, LPR)
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Rezultatet e testit të potencialit tё gjysmёcelulёs (PGC, HCP)
Tabela 18. Rezultatet e testit të potencialit tё gjysmё celulёs (PGC, HCP) për mostrat e
ekspozuara në cikle lagieje e tharjeje

Potenciali elektrodik (mV)
Nr. i cikleve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CEM I 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mostra 1

0.262

0.265

0.276

0.208

0.168

0.047

0.359

0.341

0.336

0.331

0.315

0.296

-0.37

-0.25

tharje/lagie

CEM I 12

-

-

-

-

-

-

mostra 2

0.213

0.215

0.239

0.192

0.179

0.042

CEM I 28

0.129

-

-

-

-

0.104

0.193

0.195

0.192

0.187

mostra 1
CEM I 28

0.092

mostra 2

-

-

-

-

0.293

0.306

0.308

0.308

0.097

-0.36

-

mostra 2

0.217

0.206

0.175

0.013

CEM II/X-28

0.166

mostra 2

0.156

0.356

-

-

CEM II/A-W 28

0.353

0.295

-

0.08

0.355

-

-

mostra 1

0.352

0.323

CEM II/X-12

CEM II/A-W 28

0.383
-

-

mostra 2

-

0.032

0.177

0.092

-

-

-

CEM II/A-W 12

-

0.162

0.153

0.102

-0.35

-

-

mostra 1

-

0.174

0.155

CEM II/A-W 12

-

-

-

mostra 2

0.218

0.154

0.157

0.202

0.261

-

mostra 1

CEM II/X-28

0.263

0.221

CEM II/X-12

mostra 1

0.269

-

-

-

0.188

0.059

0.068

-

-

-0.09

0.168

0.173

0.134

-0.37

-

-

-

-

0.388

0.346

0.345

0.348

-

-

-

-

0.322

0.228

0.231

0.229
-

-

-

-

0.356

0.365

0.358

-

-

-

-

-

-

-

-

0.355

0.356

0.351

0.363

0.341

0.338

0.293

0.298

-0.34

-0.35

-

0.342

-

-

-

-

-

-

0.165

0.176

0.171

0.333

0.284

0.295

-0.17

-0.36

0.138

0.283

0.353

0.377

0.064

0.263

-

-

-

0.265

0.333

0.179

-

-

-

-

-

-

0.352

0.168

0.161

-

-

-

-

0.346

0.355

0.155

0.102

0.351

-

-

0.183

0.355

-

-

-

0.167

0.189

0.359
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-

-

-

0.376

0.363

0.352

-

0.306

-

-

-

-

0.314

0.317

0.308

0.323

0.331

-

-

-

-

-

0.371

0.343

0.346

0.338

0.344

-

-

-

-

-

-

0.372

0.374

0.364

0.353

0.351

0.355

Rezultatet e testit tё rezistencёs sё polarizimit linear (RPL, LPR)
Tabela 19. 100 % CEM I 12 ditore (mostra 1)

E (mV) -0.206 -0.202 -0.198 -0.194 -0.190 -0.186
I ( μ A)

-

0.781

0.791

0.801

0.811

0.817

Tabela 20. 100 % CEM I 12 ditore (mostra 2)

E (mV) -0.207 -0.203 -0.199 -0.195 -0.191 -0.187
I ( μ A) 1.340

1.342

1.351

1.360

1.369

1.379

Tabela 21. 100 % CEM I 28 ditore (mostra 1)
E (mV)

-0.177 -0.173 -0.169 -0.165 -0.161 -0.157

I ( μ A)

2.470

2.485

2.503

2.522

2.541

2.560

Tabela 22. 100 % CEM I 28 ditore (mostra 2)
E (mV)

-0.175

-0.171 -0.167

-0.163

-0.159

-0.155

I ( μ A)

3.068

3.090

3.140

3.166

3.188

3.116

Tabela 23. 15 % skorje dhe 85 % OPC 12 ditore (mostra 1)
E (mV)

-0.199

-0.195

-0.191

-0.187

-0.183

-0.179

I ( μ A)

2.770

2.762

2.784

2.808

2.834

2.858
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Tabela 24. 15 % skorje dhe 85 % OPC 12 ditore (mostra 2)
E (mV)

-0.199

-0.195

-0.191

-0.187

-0.183

-0.179

I ( μ A)

1.447

1.447

1.456

1.466

1.477

1.489

Tabela 25. 15 % skorje dhe 85 % OPC 28 ditore (mostra 1)
E (mV)

-0.187

-0.183

-0.179

-0.175

-0.171

-0.167

I ( μ A)

3.388

3.377

3.407

3.439

3.474

3.506

Tabela 26. 15 % skorje dhe 85 % OPC 28 ditore (mostra 2)
E (mV)

-0.183

-0.179

-0.175

-0.171

-0.167

-0.163

I ( μ A)

1.717

1.732

1.749

1.765

0.781

0.797

Tabela 27.15 % hi fluturues dhe 85 % OPC 28 ditore (mostra 1)
E (mV)

-0.207 -0.203 -0.199 -0.195 -0.191 -0.187

I ( μ A)

1.778

1.780

1.800

1.817

1.834

1.851

Tabela 28. 15 % hi fluturues dhe 85 % OPC 28 ditore (mostra 2)
E (mV)

-0.207

-0.203

-0.199

-0.195

-0.191

-0.187

I ( μ A)

3.67

3.66

3.70

3.75

3.80

3.84
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Paraqitja grafike e tabelave tё mёsipёrme

Figura 27. 100 % CEM 12 ditore (mostra 1)

Figura 28. 100% CEM 12 ditore (mostra 2)
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Figura 29. 100% CEM 28 ditore (mostra 1)

Figura 30. 100% CEM 28 ditore (mostra 2)
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Figura 31. Skorje 12 ditore (mostra 1)

Figura 32. Skorje 12 ditore (mostra 2)
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Figura 33. Skorje 28 ditore (mostra 1)

Figura 34. Skorje 28 ditore (mostra 2)
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Figura 35. Hi 28 ditore (mostra 1)

Figura 36. Hi 28 ditore (mostra 2)
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Llogaritjet:
100 % CEM 12 ditore (mostra 1)

I1 = 0.781 µA

E1 = - 0.202 mV

I2 = 0.801 µA

E2 = - 0.194 mV

ΔI = 0.02

ΔE = 0.008 mV

R p = tgα =

mV
ΔΕ 0.008mV
=
= 0.4
ΔΙ
0.02μA
μA

Ι corr =

26mV
= 65μA
mV
0.4
μA

100 % CEM 12 ditore (mostra 2)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =
Ι corr =

mV
ΔΕ 0.016mV
=
= 0.43
μA
ΔΙ
0.037 μA
26mV
= 60.47 μA
mV
0.43
μA

100 % CEM 28 ditore (mostra 1)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =
Ι corr =

ΔΕ 0.02mV
mV
=
= 0.22
μA
0.09 μA
ΔΙ
26mV
= 118.18μA
mV
0.22
μA
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100 % CEM 28 ditore (mostra 2)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =
Ι corr =

mV
ΔΕ 0.02mV
=
= 0.17
μA
ΔΙ
0.12 μA
26mV
= 152.94 μA
mV
0.17
μA

Mostra me hi 28 ditore (mostra 1)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =
Ι corr =

mV
ΔΕ 0.012mV
=
= 0.24
μA
ΔΙ
0.051μA
26mV
= 108.33μA
mV
0.24
μA

Mostra me hi 28 ditore (mostra 2)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =

ΔΕ 0.008mV
mV
=
= 0.08
μA
0.1μA
ΔΙ

Ι corr =

26mV
= 325μA
mV
0.08
μA
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Mostra me skorje 12 ditore (mostra 1)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =

ΔΕ 0.012mV
mV
=
= 0.16
0.074μA
ΔΙ
μA

Ι corr =

26mV
= 162.5μA
mV
0.16
μA

Mostra me skorje 12 ditore (mostra 2)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =
Ι corr =

ΔΕ 0.012mV
mV
=
= 0.36
ΔΙ
0.033μA
μA
26mV
= 72.22μA
mV
0.36
μA

Mostra me skorje 28 ditore (mostra 1)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =
Ι corr =

ΔΕ 0.012mV
mV
=
= 0.12
ΔΙ
0.099μA
μA
26mV
= 216.67 μA
mV
0.12
μA
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Mostra me skorje 28 ditore (mostra 2)

I1 = 1.342 µA

E1 = - 0.203 mV

I2 = 1.379 µA

E2 = - 0.187 mV

ΔI = 0.037 µA

ΔE = 0.016 mV

R p = tgα =

ΔΕ 0.02mV
mV
=
= 0.25
0.08μA
ΔΙ
μA

Ι corr =

26mV
= 104μA
mV
0.25
μA

Llogaritja e shpejtёsisё sё korrozionit

Duke u bazuar nё rezultatet e nxjerra pёr rrymёn e korrozionit Icorr llogaritёm shpejtёsinё e
korrozionit. Meqёnёse nё rastin tonё shufrat e ҫelikut pёr armim e kishin diametrin φ =6 mm
(0.6 cm) edhe pjesa e tyre e pa llakuar qё i nёnshtrohej proҫesit tё korrozionit e kishte
gjatёsinё 6 cm, atёherё sipёrfaqja e ekspozuar ndaj korrozionit ishte S=11.3 cm2. Gjithashtu
dimё qё densiteti i ҫelikut ёshtё d=7.8 g/cm3 edhe gram njёvlerёsi i tij ёshtё 27.92. Me kёto tё
dhёna llogaritёm shpejtёsinё duke zbatuar formulat e njohura qё pёrdoren pёr kёtё qёllim
edhe qё jepen mё poshtё:
Vkorr =

ikorr ⋅ Ε Me ⋅ 3600 ⎛ g
⎞⎟
=⎜
2
⋅
m
ore
⎝
⎠
96500

Vμm

=

8.76 ⋅ Vkorr

ρ

vit
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Rezultatet jepen nё tabelёn 29.
Tabela 29. Paraqitja e të dhënave të testit të polarizimit linear

Mostrat

Icorr (µA)

Shpejtesia e korrozionit (µm/vit)

100 % CEM I 12 ditore

60.47

62.88

100 % CEM I 28 ditore

118.18

122.91

CEM II A/W 28 ditore

108.33

112.66

CEM II/X 12 ditore

72.22

75.11

CEM II/X 28 ditore

104

108.16

Tabela 30. Rezultatet e pH dhe joneve Cl- tё matura pas korrozionit

Pas korrozionit
Mostra

pH

Cl- [%]

CEM I - 12

11.99

0.82

CEM I - 28

11.97

0.28

CEM II/A-W-12

12.03

0.83

CEM II/A-W-28

12.02

0.22

CEM II/X-12

11.98

0.80

CEM II/X-28

11.96

0.22
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Rezultatet e testit të voltazhit presues (IV test) të paraqitura grafikisht
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Figura 37. Grafiku i mostrёs 100 % CEM me periudhё kurimi 12 ditё (mostra 1)
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Figura 38. Grafiku i mostrёs 100 % CEM me periudhё kurimi 12 ditё (mostra 2)

84

16

Mostra me hi 12 ditore

14
12

Rryma (mA)

10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Koha (dite)

Figura 39. Grafiku i mostrёs me hi fluturues me periudhё kurimi 12 ditё (mostra 1)

Mostra me hi 12 ditore

20
18
16

Rryma (mA)

14
12
10
8
6
4
2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Koha (dite)

Figura 40. Grafiku i mostrёs me hi fluturues me periudhё kurimi 12 ditё (mostra 2)
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Figura 41. Grafiku i mostrёs me skorje me periudhё kurimi 12 ditё (mostra 1)
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Figura 42. Grafiku i mostrёs me skorje me periudhё kurimi 12 ditё
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Figura 43. Grafikёt pёr tё gjitha mostrat me kohё kurimi 12 ditё (koha e krrisjes sё parё, tkp,
tregohet nga njё shigjetё e zezё pёr ҫdo kurbё)
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Figura 44. Grafiku i mostrёs 100 % CEM me periudhё kurimi 28 ditё (mostra 1)
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Figura 45. Grafiku i mostrёs 100 % CEM me periudhё kurimi 28 ditё
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Figura 46. Grafiku i mostrёs me hi fluturues me periudhё kurimi 28 ditё (mostra1)
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Figura 47. Grafiku i mostrёs me hi fluturues me periudhё kurimi 28 ditё
10

Rryma (mA)

8

6

4

2

Mostra me skorje 28 ditore

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Koha (ditë)

Figura 48. Grafiku i mostrёs me skorje me periudhё kurimi 28 ditё (mostra 1)
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Figura 49. Grafiku i mostrёs me skorje me periudhё kurimi 28 ditё (mostra 2)
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Figura 50. Grafikёt pёr tё gjitha mostrat me kohё kurimi 28 ditё (koha e krrisjes sё parё, tkp, tregohet
nga njё shigjetё e zezё pёr ҫdo kurbё)
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Figura 51 Grafiku i mostrёs me 100 % CEM I me periudhё kurimi 90 ditё (mostra 1)
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Figura 52. Grafiku i mostrёs me 100 % CEM I me periudhё kurimi 90 ditё (mostra 2)
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Figura 53. Grafiku i mostrёs me hi fluturues me periudhё kurimi 90 ditё (mostra 1)
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Figura 54. Grafiku i mostrёs me hi fluturues me periudhё kurimi 90 ditё (mostra 2)
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Figura 55. Grafiku i mostrёs me skorje me periudhё kurimi 90 ditё (mostra 1)
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Figura 56. Grafiku i mostrёs me skorje me periudhё kurimi 90 ditё (mostra 2)
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Figura 57. Grafikёt pёr tё gjitha mostrat me kohё kurimi 90 ditё (koha e krrisjes sё parё, tkp, tregohet
nga njё shigjetё e zezё pёr ҫdo kurbё)

Nё figurёn 43 ku janё paraqitur grafikёt pёr mostrat me kohё kurimi 12 ditё, ёshtё e dukshme
se ndaj korrozionit rezistencë mё tё mirё shfaq mostra me hi fluturues. Siҫ vёrehet nga grafiku
50, mostra me 100% CEM I shfaq njё rezistecë ndaj korrozionit sepse koha e ҫarjes sё parё
ёshtё mё e gjatё E njёjta situatё si nё rastin e mostrave 12 ditore vёrehet edhe nё rastin e
mostrave me kohё kurimi 90 ditore, pra edhe nё kёtё rast ndaj korrozionit rezistencë mё tё
mirё shfaq mostra me hi fluturues.

Fig 58 a. Njollat kafe gjatёsore ne

Fig 58 b. Pamje anёsore e ҫarjes

pjesёn anёsore

Fig 58 c. Njolla kafe nё sipёrfaqen
pёrreth shufrёs sё hekurit tё veshur
me shtresё epokside

94

10. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
 Në këtë punim u studiua mundësia e përgatitjes së ҫimentove të përziera duke përdorur

si komponentë të përzierjes skorjet e ferro-nikelit të prodhuara në Drenas dhe hirat e
prodhuar nga TEC-i, që të dyja ndërmarrje qëndodhen në Republikën e Kosovës.
 Duke pasur parasysh rezultatet e nxjerra nga matjet e vetive fiziko-mekanike të

betoneve të prodhuar nga ҫimentot e përziera me shtesa në raporte sasiore të
ndryshme, të skorjeve dhe hirit, mund të themi se këto të fundit mund të përdoren në
përzierje deri në masën 15 % duke ruajtur brenda parametrave tëkërkuar vetitë e
betoneve që prodhohen me to.
 Rritja e përmbajtjes së komponentëve shtesë që eksperimentuam për prodhimin e

ҫimentove të përziera mbi 15 %, zgjat kohën e ngurtësimit dhe ul fortësinë mekanike,
qoftë dhe për kohë maturimi më të gjatë të betoneve, prandaj rekomandohet që ky kufi
të mos kapërcehet.
 Lidhur me porozitetin e betoneve të përftuar nga ҫimentua pa shtesa dhe nga ҫimentot

e përziera me skorje dhe hi fluturues në masën 15 % që optimizuam më sipër mund të
themi se:
 Për betonet me periudhë kurimi 12 ditore, shtesat ҫojnë në uljen e vëllimit të poreve

dhe ulja më e madhe arrihet nga prania e hirit fluturues. Me zgjatjen e periudhës së
kurimit deri në 28 ditë përftohet njv modifikim i ri i porozitetit. Për betonet e
përgatitur me ҫimento me përmbajtje hiri fluturues ruhet struktura me pore të vogla,
ndërkohë që për të tjerat kemi një zvogëlim të vëllimit të poreve. Prania e strukturës
me pore të vogla ҫon në rritjen e rezistencës së betoneve ndaj agjentëve klimatikë.
 Nga përpunimi i të dhënave të matjeve, të përftuara nga testi i voltazhit presues dalin

këto përfundime:
 a)Me rritjen e kohës së kurimit, për të gjithë betonet e prodhuar, rritet edhe koha e

krrisjes së parë (tkp) e cila varion nga 4 ditë për periudha kurimi 12 ditore në 26 ditë
për periudha kurimi 90 ditore.
 b)Parametrat më të mirë arrihen në betonet e përgatitur me ҫimento që përmban shtesa

hiri fluturues, i cili që në 12 ditëshin e parë të kurimit shfaq një kohë të krrisjes së parë
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prej 13 ditësh, që është më e larta në krahasim me dy tipet e tjera të ҫimentos
(standarde dhe me skorje). Për rrjedhojë edhe rezistenca ndaj korrozionit, e vlerësuar
me ketë parametër, del më e lartë.
 c)Mostrat e përgatitura me përmbajtje skorjesh të ferro-nikelit paraqesin veti më të

dobëta në këtë drejtim dhe për mendimin tonë kjo shpjegohet me faktin se në këto
skorje përmbahen shumë komponentë metalikë të cilët, në strukturat e betonit
favorizojnë formimin e mikrocelulave elektrokimike, në prani të lagështisë dhe kripës,
duke rritur kështu edhe shpejtësinë e korrozionit të ҫelikut të armaturës.
 d)Për mostrat me periudhë kurimi 90 ditore rezistencën më të mirë ndaj korrozionit e

shfaqin mostrat me përmbajtje 15 % hi fluturues.
 Duke iu referuar testit të potencialit të gjysmë celulës rezulton se rezistencën më të

madhe e paraqesin mostrat e përgatitura me ҫimenton standarde për të cilat tendencat
për korrozion shfaqen pas 7 ciklesh.
 Pas kësaj vijnë mostrat e përgatitura me hi fluturues, tek të cilat kjo tendencë shfaqet

pas 6 ciklesh trajtimi. Të fundit vijnë mostrat e përgatitura me përmbajtje skorjesh
ferro-nikeli tek të cilat rreziku i korrozionit shfaqet pas 5 ciklesh. Për mostrat e
përgatitura me hi fluturues, rezistenca ndaj korrozionit, bazuar mbi këtë test mund të
konsiderohet e kënaqshme.
 Në të gjitha këto raste ndikimi i zgjatjes së periudhës së kurimit të mostrave është

relativisht i vogël.
 Edhe duke iu referuar këtij testi elektrokimik jemi të mendimit që mostrat e përgatitura

me ҫimento të përziera me skorje ferro-nikeli shfaqin rezistencë më të ulët ndaj
korrozionit, krahasuar me mostrat e tjera sepse përmbajtja në to e komponentëve
metalikë favorizon formimin e mikrocelulave galvanike, dhe për rrjedhojë ul dhe
rezistencën ndaj korrozionit.
 Mostrat me përmbajtje 15 % hi fluturues të tipit gëlqeror dhe me periudhë kurimi 28

ditë shfaqin probabilitet korroziv në ciklin e shtatë, pra më vonë se mostrat me
përmbajtje 15 % skorje ferro-nikeli.
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 Nga të dhënat e testit të polarizimit linear, të përftuara për periudha kurimi 28 ditore se

shpejtësia e korrozionit për mostrat e studiuara prej nesh nuk i kalon 122.91 μm/vit.
Këtu ka nevojë për studime plotësuese për mostra me periudhë kurimi më të gjatë.
 Mund të themi se hiri fluturues mund të përdoret për përgatitjen e ҫimentove të

përziera deri në masën 15 % pa krijuar probleme që lidhen me shpejtësinë e
korrozionit.
 Për periudha kurimi 12 ditore të mostrave, depërtueshmëria e joneve klorur është më e

lartë se ajo e mostrave me periudhëkurimi 28 ditore. Kjo është në korrelacion edhe me
matjet e përftuara nga porozimetria me mërkur, i cili tregon se me rritjen e periudhës
së kurimit kemi një modifikim të strukturës poroze që ҫon në zvogëlim të vëllimit të
poreve dhe për rrjedhojë në ulje të depërtueshmërisë së joneve Cl-.
 Përgatitja e ҫimentove të përziera me shtesa skorjesh të ferro-nikelit në masën 15 %

duhet parë me rezerva përsa i përket shpejtësisë së korrozionit dhe mendojmë se ka
nevojë për studime plotësuese që lidhen me përdorimin e inhibitorëve të korrozionit
për këtë rast konkret.
 Riciklimi i këtyre mbetjeve dhe prodhimi me to i ҫimentove të përziera me raporte të

caktuar, përbën një mundësi më tepër për të krijuar vlera ekonomike dhe i shërben
strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit, ku këto mbetje
mund të jenë problematike.
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Abstract

This work presents some physico-mechanical properties of a series of cement produced with
fly ash (calcareous type) and slag (Fe-Ni) which are by-products of the industry in Republic of
Kosovo. The influence of the amount of additives on physico-mechanical properties of
cements produced by them has been studied. With the blended cements that were produced
with the optimal by-product content, being about 15%, concrete samples have been produced.
Compressive strength and pore size distribution using mercury porosimetry as well as and
electrochemical (impressed voltage, half cell potential, and linear polarisation) tests have been
carried out on steel reinforced concrete samples that were prepared respectively with fly ash
and slag cements.
Key words: blended cements, industrial solid waste, fly ash, slag (Fe-Ni), concrete, corrosion
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