Ritka nyomdahiba egy 1947-ben kiadott, egyébként nagyon szép könyvben
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A
portlandcement
lenyegeben
trikalciumaluminatb61
( 3Ca0 . A/203), trikalciumszilikatb61 (3Ca0 . Si02), bikalciumszilikatb61 (2Ca0 . Si02) es tetrakalciumaluminatferritbol (Brownmillerit, 4Ca0 . A/203 . Fe203), vagyis viztol mentes s6kb61 all.
Ezek a s6k a beton keszitesekor vizet vesznek fel es kocsonyaszerii (gel) hidroaluminatokka es hidroszilikatokka alakulnak
at, vagyis meszben szegenyebb s6kka valtoznak, mikozben meszhidrat (Ca(OH)2) is valik ki. Erre a keletkezo meszhidratra kiilon
!_s felhivjuk a figyelmet, mint amely elsosorban okoz6ja a vegyi
hatasok altal letrehozott kirag6dasoknak. Ez a meszhidrat nem
te_vesztendo 6s ze a meg szaraz cementben levo szabad messzel.
A szaraz cementben levo szabad mesz termeszetesen noveli a keletkez6 meszhidrat mennyiseget, jelenlete teh:it mar ez okb61
sem kivanatos. A vegyi folyamatok a kovetkezok:
szaraz portlancement
1. 3Ca0 . A/203
trikalciumaluminat
2. 3 (3Ca0 . Si02)
trikalciumszilika t
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bikalciumszilikat
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sz6, azaz nem val6di oldat, hanem u. n. valtozekony (labilis)
,.sz61" keletkezik, amely ,,gel"-le (kocsonyaszenI anyagga) alakul at.
E kepletekben hianyolhatjuk mindjart azt, hogy egyaltalan
nines figyelembe veve pl. a portiandcement Mg-tartalma, holott
a cement tulajdonsagaira nezve ennek jelenlete igen fontos.
A kotesi folyamat azonban olyan bonyolult, hogy a vegyi atalakulasok tekinteteben sok kerdes meg a portlandcementnel ennel a csaknem 120 eve gyartott cementfajtanal -- sines tisztazva .
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1. Portlandcement

A
portlandcernent
lenyegeben
trikalciumaluminatb61
( 3Ca0 . Al203), trikalciumszilikatb61 (3Ca0 . Si02), bikalciumszilikatb61 (2Ca0 . Si02) es tetrakalciumaluminatferritbol (Brownmillerit, 4Ca0 . Al203 . Fe203), vagyis viztol mentes s6kb61 all.
Ezek a s6k a beton keszitesekor vizet vesznek fel es kocsonyaszerii (_gel) hidroaluminatokka es hidroszilikatokka alakulnak
at, vagyis meszben szegenyebb s6kka valtoznak, mikozben meszhidrat (Ca(OH)2) is v:ilik ki. Erre a keletkezo meszhidr:itra kiilon
b> felhivjuk a figyelmet, mint amely elsosorban okoz6ja a vegyi
hat:isok altal letrehozott kin'ig6dasoknak. Ez a meszhidr:it nem
te_vesztendo ossze a meg szaraz cementben levo szabad rnesszel.
A szaraz cementben levo szabad mesz termeszetesen noveli a keletkezo meszhidrat mennyiseget, jelenlete tehat mar ez okb61
sem kivanatos . A vegyi folyarnatok a kovetkezok:
szaraz portlancement
1. 3Ca0 . Al203
trikalciumaluminat
2. 3(3Ca0. Si02)
trikalciumszilikat

3. 3 (2Ca0 . Si02)
bikalciumszilikat
4. 4Ca0 . Al203. Fe203
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sz6, azaz nem val6di oldat, hanem l'.i. n. valtozekony (labilis)
,.sz6l" keletkezik, amely ,,gel"-Ie (kocsonyaszerii anyagga) alakul at.
E kepletekben hianyolhatjuk mindjart azt, hogy egyaltalan
. nines figyelembe veve pl. a portiandcement Mg-tartalma, holott
a cement tulajdonsagaira nezve ennek jelenlete igen fontos.
A kotesi folyamat azonban olyan bonyolult, hogy a vegyi atalakulasok tekinteteben sok kerdes meg a portlandcementnel ennel a csaknem 120 eve gyartott cementfajtanal -- sines tisztazva.
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