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Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania szybkotwardniejącego glino-siarczanowo-wap-
niowego dodatku do cementu, które znajdują zastosowanie do wytwarzania cementów o własnościach 
szybkotwardniejących, a także specjalnych spoiw wiążących o w/w właściwościach. 

Znany sposób otrzymywania dodatków szybkotwardniejącego, wysokowytrzymałościowego i eks-
pansywnego polega na wymieszaniu w odpowiedniej proporcji spieku zawierającego związek Kleina 
lub faz glinianowych z gipsem i/lub anhydrytem oraz wodorotlenkiem i/lub tlenkiem wapniowym. 

Z polskiego opisu patentowego 187378 znany jest sposób otrzymywania mieszanki ekspan-
sywnej, znajdującej zastosowanie jako dodatek do cementów ekspansywnych i bezskurczowych, po-
legający na tym, że mieszaninę złożoną z gipsu i/lub anhydrytu oraz surowca wapiennego lub z su-
rowca odpadowego, korzystnie z oczyszczania gazów, ewentualnie uzupełnionego gipsem i/lub anhy-
drytem oraz surowca wapiennego w takiej proporcji, aby stosunek wagowy CaSO4/CaO w przeliczeniu 
na stan wyprażony wynosił od 1,8 do 5,0, wypala się w temperaturze nie niższej niż 1100°C, po czym 
otrzymany spiek chłodzi się nie wolniej niż 25°C na minutę. Taki sposób chłodzenia pozwala na zacho-
wanie zdefektowanej, drobnokrystalicznej struktury kryształów CaO i CaSO4, które tworzą również poli-
mineralne ziarna zbudowane z CaO i CaSO4, dzięki czemu spiek charakteryzuje się wysoką reaktywno-
ścią z glinianem wapniowym i wodą w procesie hydratacji. Następnie spiek, powstały w trakcie wypala-
nia, miele się i miesza z materiałami zawierającymi związki takie jak gliniany wapniowe, glinosiarcza- 
ny wapniowe i/lub z siarczanem glinowym w takiej proporcji, aby stosunek wagowy tych związków do 
sumy CaSO4 i CaO w mieszance ekspansywnej wynosił 0,15 - 0,50. 

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że wysuszone i zmielone komponenty takie jak 
boksyt i/lub wodorotlenek glinu lub odpady z przemysłu aluminiowego, gips naturalny lub reagips, suro-
wiec wapienny pochodzenia naturalnego lub odpadowy wypala się w temperaturze 1000 - 1190°C, 
następnie chłodzi i miele do uziarnienia 10% pozostałości na sicie 4900 oczek/cm2, przy czym kompo-
nenty zestawia się w takich proporcjach, wyrażonych w % wagowych, aby w dodatku szybkotwardnie-
jącym ilość fazy C4A3 S  (3CaO·3AI2O3·CaSO4) wynosiła od 47,8 do 57,8%, ilość fazy CaSO4 wynosiła 
33,0 - 43,7%, a ilość fazy CaO wynosiła 8,4 - 17,0%, 

Wypalone dodatki stanowią różne matryce C4A3 S  z wbudowanym tlenkiem wapniowym lub tlen-
kiem wapniowym i siarczanem wapniowym oraz matryce anhydrytowe z wbudowanym tlenkiem wap-
niowym i dzięki temu w procesie hydratacji tych dodatków powstaje ettryngit o różnych własnościach  
i różnej morfologii, pozwala to na uzyskanie cementów i specjalnych spoiw wiążących o własnościach 
szybkotwardniejących. 

Zakresy proporcji, w procentach wagowych dla szybkotwardniejącego dodatku glino-siarczano-
wo-wapniowego przedstawiono na trójskładnikowym diagramie 

C4A3 S -CaSO4-CaO (rys) 

P r z y k ł a d 
W celu otrzymania dodatku szybkotwardniejącego zmieszano wysuszone i zmielone składniki 
boksyt o zawartości 71% Al2O3   w ilości 23,5% wagowych 
reagips o zawartości 43,3% SO3   w ilości 42,6% wagowych 
kamień wapienny o zawartości 55% CaO  w ilości 33,9% wagowych 
Po ich zmieszaniu i homogenizacji wypalono je w temperaturze 1180°C w czasie 1 godziny, a na-

stępnie schłodzono i zmielono do uziarnienia 10% pozostałości na sicie 4900 oczek/cm2. 
Uzyskany dodatek szybkotwardniejący jak wykazały badania zawiera 91,7% sumy podstawo-

wych składników mineralnych tj. C4A3 S , CaSO4 i CaO. Ilości tych składników w przeliczeniu na 100% 
są następujące: C4A3 S  - 51,8%, CaSO4 - 37,7% i CaO - 10,5%. 

Badania wykazały, że w procesie hydratacji dodatku szybkotwardniejącego ettryngit tworzy się 
w pierwszych godzinach hydratacji i ma strukturą drobnokrystaliczną. 

Dodatek ten charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie po jednym dniu twardnienia wyno-
szącą 33 MPa. 

Otrzymany dodatek poddano testowemu procesowi hydratacji, a następnie wykonano badania 
dyfraktometryczne hydratyzowanych zaczynów oraz badania metodą elektronowej mikroskopii ska-
ningowej SEMEDS. Na rentgenogramach zaczynów obserwuje się maksima dyfrakcyjne odpowiada-
jące fazie ettryngitu (3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O), które charakteryzują się różną intensywnością. Po- 
nadto obserwuje się maksima dyfrakcyjne odpowiadające fazie gipsu dwuwodnego (CaSO4·2H2O) i związ-
ku Kleina (3CaO·3Al2O3·CaSO4). 
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Zastrzeżenie patentowe 

Sposób otrzymywania szybkotwardniejącego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cemen-
tu zawierającego związki takie jak gliniany wapniowe, glinosiarczany wapniowe i/lub siarczan glinowy 
oraz tlenek lub wodorotlenek wapnia, gips lub anhydryt, otrzymany drogą wypalania, znamienny tym, 
że wysuszone i zmielone komponenty takie jak boksyt i/lub wodorotlenek glinu lub odpady z przemy-
słu aluminiowego, gips naturalny lub reagips, surowiec wapienny pochodzenia naturalnego lub odpa-
dowy wypala się w temperaturze 1000 - 1190°C, następnie chłodzi i miele do uziarnienia 10% pozosta-
łości na sicie 4900 oczek/cm2, przy czym komponenty zestawia się w takich proporcjach, wyrażonych 
w % wagowych, aby w dodatku szybkotwardniejącym ilość fazy C4A3 S (3CaO·3AI2O3·CaSO4) wynosi-
ła od 47,8 do 57,8%, ilość fazy CaSO4 wynosiła 33,0 - 43,7%, a ilość fazy CaO wynosiła 8,4 - 17,0%, 
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