ΕΚΕΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου,
190 02 Παιανία, Αττική,
Τηλ.: (+30) 210 2898111
www.lafarge.gr

‘

Το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιµέντου
(ΕΚΕΤ) ιδρύθηκε στην Ελλάδα
ως ερευνητικό κέντρο της ΑΓΕΤ Ηρακλής.
Αποτελεί το κεντρικό εργαστήριο της ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ σε επίπεδο χώρας και είναι µέλος
διεθνούς δικτύου τεχνολογικών ινστιτούτων,
πανεπιστηµίων και ερευνητικών οργανισµών
στο πεδίο των δοµικών υλικών,
υποστηρίζοντας τη βιοµηχανία στην ανάπτυξη

’

καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο σύνδεσµος
µεταξύ της
εφαρµοσµένης
έρευνας,
της βιοµηχανίας
και των αναγκών
της αγοράς.

ΕΚΕΤ
Κ. Πατέλη 19,
141 23 Λυκόβρυση, Αττική
Τηλ.: (+30) 210 2818453
Fax: (+30) 210 2842140
Email: eket.info@lafargeholcim.com

Δραστηριότητες
του Εργαστηρίου
Οι δραστηριότητες του ΕΚΕΤ εστιάζονται στο σχεδιασµό δοµικών υλικών, καθώς και
στη βελτίωση και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα του τσιµέντου, του σκυροδέµατος
και των άλλων δοµικών υλικών. Είναι προσανατολισµένο στην εφαρµοσµένη έρευνα και
επιδιώκει τη συνεργασία ερευνητών και εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού
από διάφορους κλάδους. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας
και βρίσκεται ανάµεσα στα προηγµένα ευρωπαϊκά εργαστήρια, στους τοµείς της
χηµικής ανάλυσης, της µικροδοµής και των φυσικοµηχανικών δοκιµών.
Το αντικείµενο του Εργαστηρίου εκτείνεται από την έρευνα για νέα προϊόντα έως τη
βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής κλίνκερ – τσιµέντου. Προσφέρει
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχετικά µε τα προϊόντα του oµίλου καθώς και
συµβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασµό προϊόντων µε συγκεκριµένες ιδιότητες
χρήσης, τη συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων της αγοράς και τη συντήρηση
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.

Εργαστηριακές
Δοκιµές
Το εργαστήριο πραγµατοποιεί δοκιµές πρώτων υλών, κονιαµάτων, καυσίµων,
τσιµέντου, αδρανών, σκυροδέµατος και περιβαλλοντικές αναλύσεις. Με το έµπειρο
ανθρώπινο δυναµικό του και τον εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει,
παρέχει ένα πλήρες φάσµα δοκιµών και υπηρεσιών ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά.
Το εργαστήριο έχει αναπτύξει σηµαντική εµπειρία σε τοµείς όπως: διαδικασία
παραγωγής κλίνκερ - τσιµέντου, ελαφροβαρή και υψηλής αντοχής σκυροδέµατα,
µη καταστροφικές τεχνικές ελέγχου, σχεδιασµό νέων προϊόντων, αξιολόγηση
εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίµων, αδρανοποίηση βιοµηχανικών
παραπροϊόντων.
Παρέχει τις υπηρεσίες του στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και σε περισσότερους από
600 ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς καθώς και σε εργοστάσια
της LafargeHolcim στη Μ. Ανατολή και την Αφρική.
Το εργαστήριο είναι πιστοποιηµένο από το 2001 κατά ΕΛΟΤ EN/ISO 17025
διασφαλίζοντας τη συµβατότητα όλων των δραστηριοτήτων του και την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή πρότυπα.

Ενδεικτικός
κατάλογος
δοκιµών

Κλίνκερ, φαρίνα και στερεά καύσιµα
Στοιχειακή ανάλυση καυσίµων
Προσδιορισµός εκποµπών CO2
Προσδιορισµός χλωριόντων

Κλίνκερ, τσιµέντο και σκυρόδεµα
Μελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος
Χηµική ανάλυση XRF
Προσδιορισµός βαρέων µετάλλων
Θερµότητα ενυδάτωσης (EN 196-9)
Προσδιορισµός συστατικών (EN 196-4)
XRD/ Rietveld
Κοκκοµετρικη ανάλυση µε laser
Αντοχή σε διάρρηξη (Brazilian)
Κρουσιµέτρηση και εξόλκευση ήλου
Δυναµικό οξείδωσης οπλισµού
Ταχύτητα υπερήχων
Μέτρο ελαστικότητας (ASTM C469)
Υδατοπερατότητα (EN 12390-8)

Πρώτες ύλες τσιµέντου και αδρανή
Δοκιµές εκπλυσιµότητας (EN 12457)
Ελεύθερο και δραστικό SiO2
Αλκαλοπυριτική αντίδραση (ASTM C227, C289)
Έλεγχος αδρανών και σκυροδέµατος (ASTM C295)
Αξιολόγηση ελαφροβαρών αδρανών

Εικόνες κλίνκερ από οπτικό µικροσκόπιο.

