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A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 196-8:2003 e tem o mesmo estatuto que 
as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade. 
Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2003-03-25. 
Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define 
as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação. 
Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais 
correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN. 
A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra 
língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e 
notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. 
Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, 
Itália, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e 
Suíça. 
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Preâmbulo 
A presente Norma foi elaborada pelo Comité Técnico CEN/TC 51 “Cement and building limes”, cujo 
secretariado é assegurado pelo IBN. 

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto 
idêntico, seja por adopção, o mais tardar em Abril de 2004, e as normas nacionais divergentes devem ser 
anuladas o mais tardar em Abril de 2004. 

A Norma Europeia sobre métodos de ensaio de cimentos é constituída pelas seguintes partes: 

EN 196-1 Métodos de ensaio de cimentos - Parte 1: Determinação das resistências mecânicas 

EN 196-2 Métodos de ensaio de cimentos - Parte 2: Análise química dos cimentos  

EN 196-3 Métodos de ensaio de cimentos - Parte 3: Determinação do tempo de presa e da 
expansibilidade 

EN 196-5 Métodos de ensaio de cimentos - Parte 5: Ensaio de pozolanicidade dos cimentos 
pozolânicos  

EN 196-6 Métodos de ensaio de cimentos - Parte 6: Determinação da finura  

EN 196-7 Métodos de ensaio de cimentos - Parte 7: Métodos de colheita e preparação de amostras de 
cimento 

EN 196-8 Métodos de ensaio de cimentos – Parte 8: Calor de hidratação – Método da dissolução 

EN 196-9 Métodos de ensaio de cimentos – Parte 9: Calor de hidratação – Método semi-adiabático 

EN 196-211) Métodos de ensaio de cimentos – Parte 21: Determinação do teor em cloretos, dióxido de 
carbono e álcalis nos cimentos 

 

A EN 196-21 está em curso de revisão e incorporação na EN 196-2. 

Um outro documento, a ENV-196-4, Métodos de ensaio de cimentos – Parte 4: Determinação quantitativa 
dos constituintes, já foi preparada e será publicada como um relatório técnico do CEN. 

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, a presente Norma deve ser implementada pelos 
organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça. 

 
1) Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa a EN 196-21 já se encontra incorporada na  
EN 196-2:2005. 
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1 Objectivo e campo de aplicação 
A presente Norma descreve um método de medição do calor de hidratação dos cimentos recorrendo a 
calorimetria de dissolução, designado como método da dissolução. O calor de hidratação exprime-se em 
joule por grama de cimento. 

Esta Norma aplica-se a cimentos e ligantes hidráulicos, qualquer que seja a sua composição química. 
NOTA 1: Outro método, designado por método semi-adiabático, é descrito na EN 196-9*. Ambos os métodos podem ser utilizados 
independentemente. 

NOTA 2: Foi demonstrado que a melhor correlação entre os dois métodos é a obtida comparando os valores aos 7 d pelo método 
da dissolução (EN 196-8) e a 41 h pelo método semi-adiabático (EN 196-9*). 

2 Referências normativas 
A presente Norma inclui, por referência, datada ou não, disposições relativas a outras normas. Estas 
referências normativas são citadas nos lugares apropriados do texto e as normas são listadas a seguir. Para  
referências datadas, as emendas ou revisões subsequentes de qualquer destas normas, só se aplicam à 
presente Norma se nela forem incorporadas por emenda ou revisão. Para as referências não datadas aplica-se 
a última edição da norma referida (incluindo emendas). 

EN 197-1* Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements 

3 Princípio 
O método da dissolução consiste na medição dos calores de dissolução, numa solução ácida, de cimento 
anidro e de cimento hidratado, em condições normalizadas, durante um período de tempo pré-estabelecido, 
7 d, por exemplo. 

As condições de hidratação normalizadas são as seguintes: 

– razão água/cimento 0,40; 

– utilização de pasta de cimento pura; 

– conservação a temperatura constante de (20,0 ± 0,2) ºC durante todo o processo de hidratação. 

O calor de hidratação para cada período, Hi, é calculado pela diferença entre o calor de dissolução do 
cimento anidro, Qa e o do cimento hidratado, Qi. 

4 Materiais 

4.1 Mistura ácida 

Mistura ácida de qualidade para análise, obtida por adição de 2,760 g de ácido fluorídrico (HF) a 40 %, a 
100,0 g de ácido nítrico (HNO3) (2,00 ± 0,01) mol/l, ou 2,600 ml de ácido fluorídrico a 100,0 ml de ácido 
nítrico. 

AVISO: O ácido fluorídrico pode provocar queimaduras dolorosas da pele, de tratamento difícil, devendo 
portanto tomar-se precauções com a manipulação desta substância tão corrosiva. 

 
* Ver Anexo Nacional NA (informativo). 
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A quantidade (massa ou volume) de ácido a utilizar, que é igual para todos os ensaios, deve medir-se com 
aproximação a ± 0,2 %. 

4.2 Óxido de zinco (ZnO) 

Utilizar óxido de zinco de qualidade para análise para determinar a capacidade calorífica do calorímetro. 
Pesar 40 g a 50 g. Calcinar durante uma hora a (950 ± 25) ºC. Deixar arrefecer num exsicador. Moer até 
passar num peneiro de 125 µm. Conservar num exsicador. 

4.3 Cimento anidro 

Retirar do cimento anidro as partículas de ferro com um íman e conservá-lo num recipiente estanque para 
evitar absorção de água ou de dióxido de carbono. A amostra à temperatura ambiente, deve ser 
homogeneizada cuidadosamente antes da utilização. 

4.4 Cimento hidratado 

Preparar a amostra de cimento hidratado amassando vigorosamente, manual ou mecanicamente,  
(100,0 ± 0,1) g de cimento anidro com (40,0 ± 0,1) g de água destilada ou desionizada durante 3 min à 
temperatura ambiente. Colocar a pasta obtida em tubos de plásticos ou de vidro (três para cada período de 
hidratação) de forma a que cada tubo contenha 15 g a 20 g de material. Fechar hermeticamente com rolhas 
selando, se necessário, com parafina ou material análogo e conservá-los na horizontal num banho de água 
termostático mantido à temperatura de (20,0 ± 0,2) ºC. 

5 Aparelhos e utensílios 

5.1 Calorímetro 
NOTA: Este método não abrange a normalização do calorímetro ou dos instrumentos de medição. Demonstrou-se que são 
adequados os frascos isolante com um volume de, aproximadamente, 650 ml. 

Um calorímetro adequado (ver Figura 1) é composto pelo seguinte: 

a) Recipiente de dissolução, constituído por um frasco isotérmico (por exemplo um frasco Dewar), 
colocado num recipiente isolante dentro de uma caixa construída em material isolante (por exemplo 
madeira ou plástico), ou imerso num banho de água termostático estabilizado a ± 0,2 oC; e uma rolha 
isolante (feita de cortiça ou plástico) com orifícios para o termómetro, o agitador e o funil utilizado 
para introduzir a amostra. O isolamento do calorímetro deve garantir que o coeficiente de dissipação 
térmica, K, (determinado em conformidade com 6.3) seja inferior a 0,06 kelvin por 15 min por cada 
kelvin acima da temperatura ambiente. A superfície interior do frasco, a parte do termómetro imersa 
na mistura ácida e a parte inferior da rolha, devem ser resistentes à acção da mistura ácida. 

b) Termómetro, do tipo Beckmann com uma escala de 5 ºC a 6 ºC e subdivisões de 0,01 ºC, ou 
qualquer outro aparelho de medição com exactidão igual ou superior, como por exemplo um 
termístor ou um termómetro de resistência de platina, colocado de modo a que a extremidade do 
termómetro fique, no mínimo,  4 cm abaixo do nível do líquido. 

Efectuar as leituras de temperatura com aproximação a ± 0,002 ºC. Regular o zero do termómetro Beckmann 
de modo a que o limite superior da escala seja aproximadamente a temperatura ambiente, ou a do banho de 
água. Calibrar o termómetro num banho termostático por comparação com um termómetro calibrado e 
graduado em 0,01 ºC. 
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c) Funil, em plástico resistente à mistura ácida, através do qual se introduz a amostra no frasco e cuja 
haste deve ultrapassar por 5 mm ou 6 mm a face inferior da rolha. Deve garantir-se a estanquidade 
durante todo o ensaio. 

d) Agitador, em plástico resistente à mistura ácida, posicionado de forma a que as pás fiquem tão perto 
quanto possível do fundo do frasco, accionado por um motor com a velocidade de (450 ± 50) min-1. 
O motor deve ser de baixa potência (por exemplo um motor com uma potência de alguns watts) para 
evitar qualquer emissão excessiva de calor que afecte as medições; 

 
Legenda 

1 Frasco 5 Termómetro 9 Material isolante 
2 Recipiente 6 Agitador 10 Apoio do frasco 
3 Caixa 7 Funil 11 Termómetro para medição  
4 Rolha 8 Apoio  

12 
da temperatura ambiente 
Motor do agitador 

Figura 1 – Exemplo de calorímetro de dissolução típico 



 

NP 
EN 196-8 
2006 

 

p. 9 de 17 

 

 

5.2 Banho termostático, por exemplo banho de água, para conservação das amostras hidratadas à 
temperatura de (20,0 ± 0,2) ºC. 

5.3 Almofariz ou moinho eléctrico, para moer as amostras hidratadas. 

5.4 Tubos de plástico ou vidro, com capacidade de 20 ml, para conservar a pasta de cimento hidratada. 

5.5 Peneiro, com aberturas de malha de 125 µm. 

5.6 Peneiro, com aberturas de malha de 600 µm. 

5.7 Cronómetro, graduado em segundos, para cronometragem das leituras de temperatura. 

5.8 Dois cadinhos em platina, de, aproximadamente, 20 ml de capacidade, para a calcinação das amostras. 

5.9 Mufla, com ventilação natural regulável a (950 ± 25) ºC para calcinação das amostras. 

5.10 Balança analítica, sensível a ± 0,0001 g. 

5.11 Balança, de 2 kg de capacidade e sensível a ± 0,2 g. 

6 Calibração do calorímetro 

6.1 Princípio 

A calibração do calorímetro é efectuada para se determinar a sua capacidade calorífica e o seu coeficiente de 
dissipação térmica. Estas características são determinadas dissolvendo o óxido de zinco calcinado (4.2) na 
mistura ácida (4.1) e medindo a temperatura do calorímetro a intervalos de tempo fixos. A temperatura da 
mistura ácida deve ser pré-determinada de forma a que, após a reacção de dissolução, a temperatura do 
calorímetro esteja, no mínimo, 0,5 ºC abaixo da temperatura ambiente. Quando se utiliza um banho de água, 
a sua temperatura é considerada como sendo a temperatura ambiente para o calorímetro. 

6.2 Procedimento 

Medir uma quantidade de mistura ácida (4.1) em massa ou em volume, com uma aproximação de ± 0,2 % de 
modo a que o nível do líquido fique cerca de 2 cm abaixo da rolha do calorímetro. Introduzir a mistura ácida 
no frasco. Imediatamente antes da determinação da capacidade calorífica, calcinar o óxido de zinco a  
(950 ± 25) ºC durante um período máximo de 5 min e deixar arrefecer até à temperatura ambiente num 
exsicador. A quantidade de óxido de zinco a utilizar, pesada com uma aproximação de 0,0001 g, é a 
necessária para  satisfazer a equação (1): 

 160 ±=
zincodeóxidodeMassa
ácidamisturadaMassa

 (1) 

Seguir o procedimento seguinte: 

a) Período preliminar 
Agitar a mistura ácida durante 40 min a 50 min. 
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b) Pré-período 
Quando a velocidade de aumento de temperatura for constante, ligar o cronómetro (5.7) e registar a  
temperatura inicial, 15−T . 

c) Introdução da amostra 
Após 15 min registar a temperatura, To, e adicionar imediatamente o óxido de zinco à mistura ácida, 
em menos de 1 min. 

d) Período de dissolução 
Agitar a mistura durante 30 min, após os quais se considera a dissolução completa, e registar a 
temperatura, 30T . Registar a temperatura ambiente, Ta. Se a diferença entre Ta e 30T  for inferior a 
0,5 ºC repetir o ensaio. 

e) Pós-período 
Passados mais 15 min, registar a temperatura final 45T . 

Para reduzir os erros de leitura, determinar as temperaturas 15−T , 30T  e 45T  fazendo a média de cinco 
leituras diferentes registadas a intervalos de 1 min durante o período de 2 min antes e 2 min depois do 
período definido Ti, (ou seja Ti-2, Ti-1, Ti, Ti+1, Ti+2). Determinar o valor de To por extrapolação da relação de 
variação da temperatura com o tempo durante o período de T-4 a T-1. Se a diferença entre o valor extrapolado 
e o da leitura no instante To for superior a ± 0,002 ºC, substitui-se To pelo valor extrapolado. Se houver mais 
do que vestígios de óxido de zinco aderentes ao bico do funil, ou à rolha quando se abrir o calorímetro, 
repetir a calibração. 
NOTA: As leituras de temperatura começam efectivamente 17 min antes da introdução do óxido de zinco e a última leitura terá 
lugar 47 min após essa introdução. A duração total da calibração é de 64 min. 

6.3 Cálculo das características de calibração 

6.3.1 Correcção do aumento de temperatura, ∆Tc

Calcular o aumento correcto de temperatura, ∆Tc, em kelvin, a partir da equação (2): 

 )(2)( 3045030 TTTTTc −−−=∆  (2) 

onde 30T  e 45T  são a média de cinco leituras efectuadas com intervalos de 1 min. 

6.3.2 Coeficiente de dissipação térmica, K 

Calcular o coeficiente de dissipação térmica, K, em kelvin por 15 min por kelvin de diferença de 
temperatura, (K/15 min.K-1), a partir da equação (3): 

 
)(

)()(

030

3045150

TT
TTTTK

−
−−−

= −
 (3) 

6.3.3 Capacidade calorífica, C 

Calcular a capacidade calorífica C, em joule por kelvin, a partir da equação (4): 

 ( ) ( )[ faf
c

TTT
T
PC −+−+
∆

= 50,030364,043,1077 ]  (4) 
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onde: 

 P  é a massa de óxido de zinco, em gramas (g); 

 Tf  é a temperatura no final do período de dissolução, em graus Celsius (ou seja 30T  + 
temperatura em graus Celsius correspondente ao zero do termómetro Beckmann) (ºC); 

 Ta  é a temperatura do óxido de zinco no momento da sua introdução no calorímetro, em graus 
Celsius (ou seja a temperatura ambiente) (ºC); 

 1077,43 é o calor de dissolução do óxido de zinco a 30 ºC, em joule por grama (J.g-1); 

 - 0,364 é o coeficiente de temperatura do calor de dissolução do óxido de zinco em joule por 
grama por kelvin (J.g-1.K-1); 

 0,50 é o calor específico do óxido de zinco, em joule por grama por kelvin (J.g-1. k-1). 

Calcular a capacidade calorífica, C, arredondada à segunda casa decimal, e o coeficiente de dissipação 
térmica, K, arredondado à quarta casa decimal, fazendo a média de cinco calibrações do calorímetro. Se K 
não for inferior a 0,06 K por 15 min por kelvin de diferença de temperatura então o calorímetro não cumpre 
os requisitos. (ver 5.1 a). 
NOTA: As características de calibração deverão ser novamente determinadas sempre que: 
- o termómetro tenha sido recalibrado; 
- o termómetro, o agitador ou o frasco tenham sido substituídos ou modificados; 
- o operador considerar que é necessário. 

7 Determinação do calor de dissolução 

7.1 Calor de dissolução do cimento anidro 

7.1.1 Procedimento 

Usar uma mistura ácida com a mesma composição, quantidade e temperatura inicial que a usada para a 
calibração do calorímetro (ver 6.2). A quantidade de provete a utilizar, pesada a ± 0,0001 g, é a necessária 
para satisfazer a equação (5): 

2140 ±=
anidrocimentodeMassa
ácidamisturadaMassa

 (5) 

Depois do período preliminar de agitação da mistura ácida (ver 6.2 a)), seguir as fases do procedimento 
indicadas em 7.1.1.1 para todos os cimentos e ligantes hidráulicos ou em 7.1.1.2 para os cimentos Portland. 

7.1.1.1 Procedimento para todos os cimentos e ligantes hidráulicos 

Registar a temperatura, 15−T , e ligar o cronómetro. Registar a temperatura, , após 15 min e introduzir 

imediatamente a amostra em menos de 1 min. Registar a temperatura 
0T

30T , depois de um período de 
dissolução de 30 min. 

Seguir o procedimento de leitura da temperatura indicado em 6.2 para a amostra anidro, para evitar erros de 
leitura. 
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7.1.1.2 Cimentos Portland (CEM I conformes com a EN 197-1*) 

Registar a temperatura, 0T , ligar o cronómetro e introduzir imediatamente a amostra em menos de 1 min. 
Registar a temperatura 30T , depois de um período de dissolução de 30 min. Registar a temperatura 45T , 
depois do pós-período de 15 min. 

Seguir o procedimento de leitura da temperatura indicado em 6.2 para a amostra anidro, para evitar erros de 
leitura. 

7.1.2 Cálculos 

7.1.2.1 Aumento de temperatura corrigido 

Com base nas leituras de temperatura efectuadas em conformidade com 7.1.1.1 ou 7.1.1.2, calcula-se ∆Tc a 
partir das equações (6) ou (7): 

a) Todos os cimentos e ligantes hidráulicos: 

 ( ) ( ) ( )[ ]03015030 2 TTKTTTTT oc −−−−−=∆ −  (6) 

onde: 

 K é o coeficiente de dissipação térmica, em kelvin por 15 min e por kelvin de diferença de 
temperatura (K/15min.K-1). 

b) Cimentos Portland (CEM I): 

 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−−=∆ 30T45T20T30TcT  (7) 

7.1.2.2 Calor de dissolução 

Calcular o calor de dissolução do cimento anidro, aQ , em joule por grama, a partir da equação (8): 

 ( ) ( 20fT8,0aTfT8,0P
cTC

aQ −+−+∆⋅= )

                                                     

 (8) 

onde: 

∆Tc  é o aumento de temperatura corrigido, em kelvin (K); 

C   é a capacidade calorífica do calorímetro, em joule por kelvin (J.K-1); 

P   é a massa de cimento anidro, em gramas (g); 

Tf   é a temperatura no fim do período de dissolução do cimento anidro, em graus Celsius (ºC); 

Ta  é a temperatura do cimento anidro (i.e. a temperatura ambiente) no momento da sua introdução no 
calorímetro em graus Celsius (ºC); 

0,8  é o calor específico do cimento anidro, em joule por grama por kelvin (J.g-1.K-1); 

-0,8  é o coeficiente de temperatura do calor de dissolução do cimento anidro, em joules por grama por 
kelvin (J.g-1.K-1) 

 
* Ver Anexo Nacional NA (informativo). 
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NOTA: O último termo da equação foi introduzido para relacionar o valor do calor de hidratação com o da temperatura de 
referência, ou seja 20 ºC. 

7.1.3 Apresentação dos resultados 

Apresentar o calor de dissolução do cimento anidro, aQ , como a média de duas determinações, 
arredondadas a uma casa decimal. Se a diferença entre as duas determinações for superior 14 J.g-1 é 
necessário efectuar um terceiro ensaio. Deve rejeitar-se qualquer resultado que se afaste da média destes três 
valores mais de ± 7 J.g-1. Se for rejeitado um resultado, calcula-se a média dos restantes dois valores. 
NOTA: O desvio padrão da repetibilidade, σr, para a medição do calor de dissolução do cimento anidro é 5 J.g-1. Deste modo, a 
diferença entre dois resultados de ensaios correctamente executados pelo mesmo operador sobre amostras do mesmo cimento deve, 
ser inferior a 14 J.g-1. 

7.2 Calor de dissolução do cimento hidratado 

7.2.1 Procedimento 

Retirar a amostra de cimento hidratado (4.4) do tubo, e moê-la rapidamente de modo a que a totalidade do 
material passe pelo peneiro de 600 µm (5.6). Quando a moagem for efectuada com um moinho rápido, o 
tempo de funcionamento deve ser de (45 ± 15) s. A moagem deve ficar concluída em 15 min no máximo 
para minimizar o contacto com o ar e evitar absorção de dióxido de carbono. Em alternativa, estes 
procedimentos podem ser efectuados em atmosfera de azoto numa caixa de luvas. 

Colocar a amostra num recipiente fechado e agitar, manual ou mecanicamente para o homogeneizar. Pesar as 
três amostras provenientes do mesmo tubo, necessárias para a determinação calorimétrica e a determinação 
da correcção da água de adsorção, numa sequência rápida para evitar perda de água ou absorção de dióxido 
de carbono. Aumentar em 40 % a quantidade de amostra hidratada utilizada para a determinação do calor de 
dissolução em relação à utilizada para o ensaio da amostra anidra. Pesar a amostra hidratada com 
aproximação a ± 0,0001 g. Efectuar a determinação calorimétrica do mesmo modo que para o cimento anidro 
(ver 7.1.1). 

Iniciar a determinação do calor de dissolução dentro dos seguintes períodos de acordo com a idade de 
hidratação especificada: 

a) ± 30 min para idades de hidratação inferiores a 3 d; 

b) ± 1 h para idades de hidratação superiores ou iguais a 3 d e inferiores a 7 d; 

c) ± 2 h para idades de hidratação superiores ou iguais a 7 d; 

7.2.2 Correcção da água adsorvida 

Corrigir a massa do cimento hidratado relativamente à sua massa anidra determinando a água adsorvida 
calcinando porções da mesma amostra de cimento anidro e uma amostra de cimento hidratado proveniente de 
um dos tubos utilizados para a determinação calorimétrica. Pesar dois provetes de 2 g com aproximação a  
± 0,0001 g. Calcinar nos cadinhos de platina, a (950 ± 25) ºC durante 1 h, e depois deixar arrefecer num 
exsicador até à temperatura ambiente e pesar imediatamente. 

A diferença máxima entre as duas determinações de variação de massa por calcinação, em percentagem, 
tanto para o cimento anidro, ma, como para o hidratado mh, não deve ser superior a 0,1 %. 
NOTA 1: Podem ser utilizados métodos instrumentais alternativos para efectuar esta determinação tais como termogravimetria ou 
analisadores automáticos de água e dióxido de carbono. 
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NOTA 2: A água de constituição pode ser determinada a partir do teor de óxido de cálcio, (CaO), por análise química ou por 
fluorescência de Raios X, em vez de calcinação. A determinação do teor de óxido de cálcio requer grande exactidão uma vez que um 
erro no teor de óxido de cálcio afecta o calor de hidratação duas vezes mais do que a variação de massa em percentagem do método 
de calcinação. 

NOTA 3: Se o cimento contiver componentes oxidáveis deverá ser usada a determinação pelo teor de óxido de cálcio. 

7.2.3 Cálculos 

7.2.3.1 Calcular o aumento de temperatura corrigido, ∆Tc a partir das equações (6) e (7) relativas ao cimento 
anidro. 

7.2.3.2 Calcular o calor de dissolução, iQ , em joule por grama de cimento hidratado, a partir da equação (9): 

( ) ( ) (9) 20fT3,1aTfT7,1FP
TcC

iQ −+−+
×
∆×=

onde: 

P é a massa de cimento hidratado, em gramas (g); 

Tf é a temperatura da amostra hidratada no final do período de dissolução, em graus Celsius (ºC); 

Ta é a temperatura do cimento hidratado (i.e. à temperatura ambiente) no momento da sua 
introdução no calorímetro, em graus Celsius (ºC); 

F é o factor de correcção para a água adsorvida; 

1,7 é o calor específico do cimento hidratado, em joule por grama por kelvin (J.g-1.K-1); 

-1,3 é o coeficiente de temperatura do calor de dissolução do cimento hidratado, em joule por 
grama por kelvin (J.g-1.K-1). 

Calcular o factor de correcção da água adsorvida a partir da equação (10) ou (11): 

a) com base na calcinação 

am100
hm100

F
−
−

=  (10) 

onde: 

mh é a variação de massa por calcinação da amostra hidratada, em percentagem de massa (%); 

ma é a variação de massa por calcinação da amostra anidra, em percentagem de massa (%). 

b) com base no teor de óxido de cálcio 

a

h

c
c

F =  (11) 

onde: 

ch  é o teor de óxido de cálcio da amostra hidratada, em percentagem de massa (%); 

ca  é o teor de óxido de cálcio da amostra anidra, em percentagem de massa (%). 
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7.2.4 Apresentação dos resultados 

Apresentar o calor de dissolução do cimento hidratado, iQ , como a média de duas determinações, 
arredondadas a uma casa decimal. Para cada medição utilizar uma amostra nova, retirada de um tubo 
diferente do mesmo conjunto (ver 4.4). 
NOTA: A precisão e os limites de aceitação dos resultados de determinação do calor de dissolução do cimento hidratado são os 
mesmos que foram apresentados para o cimento anidro (ver 7.1.3). 

8 Calor de hidratação 

8.1 Cálculo 

Calcular o calor de hidratação do cimento, Hi, expresso em joule por grama e a 20 ºC, como a diferença entre 
os calores de dissolução do cimento anidro e do cimento hidratado obtidos em conformidade com 7.1.2 e 
7.2.3 a partir da equação (12): 

iai QQH −=                                                                                                                             (12) 

8.2 Apresentação dos resultados 

Apresentar os resultados do calor de hidratação, Hi, expresso em joule por grama de cimento, arredondados 
ao número inteiro mais próximo. 

8.3 Precisão 

8.3.1 Repetibilidade 

O desvio padrão da repetibilidade, σr, do calor de hidratação é 8 J.g-1. 

Deste modo, a diferença entre dois resultados de ensaios efectuados correctamente no mesmo laboratório, 
sobre amostras do mesmo cimento não deve ser superior a 22 J.g-1. 

8.3.2 Reprodutibilidade 

O desvio padrão da reprodutibilidade, σR, é 18 J.g-1. 

Deste modo, a diferença entre dois resultados de ensaios efectuados correctamente em dois laboratórios 
diferentes, sobre amostras do mesmo cimento não deve ser superior a 50 J.g-1. 
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Anexo Nacional  
(informativo) 

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais 
 

Norma Europeia 
(EN) 

Norma Nacional 
 

 

Título 

EN 196-9:2003 NP EN 196-9:2006 Métodos de ensaio de cimentos. Parte 9: Calor de hidratação – 
Método semi-adiabático 

EN 197-1:2000 NP EN 197-1:2001 Cimento. Parte 1: Composição, especificações e critérios de 
conformidade para cimentos correntes  
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