
Termogravimetrisk analyse til udvikling af  

bæredygtige cementholdige materialer 

 

COWIfondens tilsagn om donation giver mulighed for indkøb af et termogravimetrisk 
analyseinstrument (TGA) til undersøgelse af cementholdige materialer hos Institut for 
Kemi og iNANO ved Aarhus Universitet.  

I cementbaserede byggematerialer er cementpasta det middel, der binder andre partikler 
som f.eks. sand og sten sammen. Sammenbindingen er forbundet med en "hydratisering", 
som sker lidt efter lidt efter tilsætning af vand til cementpulveret og resulterer i 
efterfølgende dannelse af vandholdige mineraler. De cementbaserede materialers 
egenskaber stammer hovedsageligt fra de forskellige typer af hydratiseringsprodukter, der 
dannes, og deres rumlige arrangement.  

 

Beton er det byggemateriale, der er mest anvendt på globalt plan, pga. dets lave pris, høje 
styrke, lange levetid og generelle tilgængelighed. Kalksten består hovedsageligt af 
kalciumkarbonat (CaCO3), og det udgør den største råmaterialedel i portlandcement. 
Under opvarmning i cementovnen nedbrydes det og afgiver CO₂. Det betyder, at 
anvendelse af portlandcement i beton bidrager betydeligt til menneskeskabt CO₂-
udledning (5-8 %) og global opvarmning samtidig med, at det er grundpillen i vores 
samfunds infrastruktur.  

 

TGA-instrumentet gør os i stand til at opdage ændringer i et materiale ved at overvåge 
dets vægttab under opvarmning, hvilket kan anvendes til kvantificering af adskillige 
nøglemineraler i cementholdige materialer. De data, der fremskaffes fra TGA, vil blive 
kombineret med den relative fordeling af vand mellem vandfyldte porer bestemt ved 
kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR). Formålet med undersøgelsen er at belyse 
forholdet mellem fordelingen af porestørrelser, kemi og de cementholdige materialers 
styrke. Projektet er en del af udviklingen af nye, mere bæredygtige cementholdige 
materialer med reduceret CO₂-udledning under fremstillingen.  

 

I de senere år har vores forskergruppe ved Aarhus Universitet fokuseret på udvikling af 
varmebehandlet ler som delvis erstatning for portlandcement som bindemiddel. I den 
forbindelse har vi undersøgt strukturelle egenskaber på molekylært niveau og 
nanoskalaniveau, som bidrager til styrke og holdbarhed af cementholdige materialer. For 
at svare på disse spørgsmål anvender vi forskellige karakteriseringsteknikker, hvor TGA 
udgør et kvantitativt, supplerende værktøj til vores NMR-undersøgelser. Herudover vil 
TGA-instrumentet blive anvendt i forskningsundersøgelser, som fokuserer på 
holdbarheden af beton, for at sikre lang levetid i barske kemiske miljøer.  

 

Endelig, og mindst lige så vigtigt, vil TGA-instrumenteringen berige uddannelsen af 
forskere og ingeniører hos iNANO og Institut for Kemi ved Aarhus Universitet.  


