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*Materialele de construcţii sunt materiale oxidice, combinaţii ale elementelor – 
metale şi nemetale - cu oxigenul. O parte din oxizi au caracter acid, altele caracter 
bazic şi o mică parte au comportări amfotere. Dacă din punct de vedere a proprietăţilor 
fizico-chimice toţi oxizii prezintă un interes, mai mult sau mai puţin pronunţat, în ceea 
ce priveşte utilizarea lor ca materiale în obţinerea unor bunuri, în speţă elemente 
constructive ale aparatelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi construcţiilor, prezintă 
interes doar acelea care sunt solide sau care prin interacţiuni cu alte substanţe 
generează combinaţii cristaline, amorfe sau vitroase şi sunt capabile a prelua forme 
geometrice şi diferite solicitări impuse. 

 

*Materialul de constructii este, deci, un ansamblu, de regulă solid – cristalin sau 
vitros, mai rar, amorf sau soluţie lichidă - format din oxizi puri, amestecuri sau 
combinaţii de oxizi care, datorită proprietăţilor mecanice, termice, electrice, 
magnetice, optice etc., poate servi la obţinere de bunuri. Ca urmare, funcţie de 
caracteristicile fizico-chimice şi destinaţie un oxid oarecare poate fi privit ca substanţă 
sau ca material.  

 

*Materialele care fac obiectul acestei discipline sunt, cu precădere, solide cristaline 
pulverulente, fibroase sau cu geometrie bine definită, impusă de domeniul precis de 
utilizare. În clasa aceasta a materialelor se încadrează şi solidele vitroase ca şi 
diferitele soluţii, suspensii de materiale oxidice reactive utilizate ca adezivi, lianţi etc.  



* În general, materialele de construcţii se grupează în: 

*ceramici obişnuite, ceramica decorativă şi de artă populară; 

*ceramici clasice de construcţii, cărămizi, ţigle, tuburi, cahle, 
corpuri etc.; 

*gresie, faianţă, ceramica sanitară; 

*porţelan; 

*vitroceramica; 

*ceramici tehnice oxidice din oxizi puri, cum sunt ceramicele de oxid 
de aluminiu, zirconiu, magneziu, titan etc.; 

*bioceramici oxidici relativ inerţi (oxid de aluminiu, zirconiu, zinc), 
superficial reactivi (biovitroceramici - bioglass) şi resorbabili ( 
ceramici pe bază de fosfaţi de calciu); 

*  sticle; 

* lianţi, chituri şi adezivi. 



a. Materiale oxidice ceramice 
 

 

* Ceramicele oxidice posedă proprietăţi mecanice remarcabile. Au densitate ridicată, raport 
rezistenţă /densitate mare, rezistenţă la uzură, stabilitate chimică şi termică foarte bune. Ca şi 
deficienţe acestea prezintă comportare fragilă. 

   

* CERAMICI BAZATE PE ARGILE ŞI CAOLINURI. Dintre produsele industriale bazate exclusiv pe 
argile se menţionează cărămizile, tuburile de drenaj, plăcile decorative, de placare şi de 
pavaj, cu sau fără glazură, ţiglele extrudate sau presate şi arse, cahlele pentru teracote etc. 
După destinaţia lor, ceramicele folosite în industria chimică sunt grupate în ceramici 
tradiţionale, speciale, faianţe, gresii, semiporţelanuri şi porţelanuri. 

* CERAMICĂ TRADIŢIONALĂ, DE CONSTRUCŢIE constă din cărămizi, ţigle, plăci este folosită 
pentru hale industriale şi clădiri administrative. 

* CERAMICA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ este reprezentată de ceramica poroasă filtrantă pentru 
separarea solidelor din suspensii/gaze şi de granulitul folosit ca agregat în betoane termo şi 
fonoizolante. Aceste  produse sunt rezistente la acizi, la baze, etc. 

* FAIANŢELE sunt materiale ceramice poroase (fracţia porilor sub 25 %), permeabile la lichide şi 
la gaze, conţinând faze vitroase sub 50 %. Ele se împart în: 

* GRESIILE fac parte din produsele ceramice compacte netranslucide. Gresiile se încadrează în 
grupa: SiO2 - Al2O3 - (CaO - MgO - Fe2O3 - K2O - Na2O - TiO2) şi pot fi albe şi roşii.  

* SEMIPORŢELANUL reprezintă un sortiment îmbunătăţit de faianţă, având o rezistenţă 
mecanică superioară acesteia, o porozitate şi absorbţia apei mai redusă. Actualmente sunt 
cunoscute două tipuri de produse şi anume cel tradiţional şi vitrusul (semiporţelan tipic 
american, fabricat însă şi în Europa).  

* PORŢELANURILE  sunt mase ceramice deplin vitrificate, având una sau mai multe faze solide 
distribuite în matricea vitroasă. După numărul fazelor cristaline se deosebesc porţelanuri 
unare - o fază solidă cristalină distribuită în masa vitroasă şi  porţelanuri binare sau multiple. 



* Materialele refractare sunt utilizate în industria chimică, energetică, siderurgică, a materialelor 
de construcţii etc. Refractarele oxidice sunt compuşi cu temperatură de topire ridicată. 

* Funcţie de caracterul acido-bazic al oxizilor, refractarele sunt clasificate în produse acide, 
bazice şi neutre. Din punct de vedere compoziţional, ceramicele refractare sunt formate din 
particule cristaline înglobate într-o masă de particule rezultate din răcirea topiturilor ce apar în 
timpul fazei de “ardere”. Un material refractar tipic are o porozitate medie de 20-25 % şi 
prezintă o variaţie cu temperatura a coeficienţilor de dilatare termică şi de conductibilitate. 

* Materialele refractare pot fi clasificate în trei mari grupe, şi anume: 

  - refractare tradiţionale 

  - refractare  moderne 

  - materiale termoizolante fasonate sau nefasonate 

 

* Ceramici electroizolatoare. Aceste produse fac parte din grupa ceramicilor tehnice, având 
destinaţia ca izolatori.Din punct de vedere al compoziţiei sunt porţelanuri super-aluminoase, 
unde conţinutul de oxid de aluminiu asigură creşterea rezistenţei mecanice şi a rigidităţii 
dielectrice. Introducerea oxidului de magneziu în compoziţie asigură pierderilor electrice chiar şi 
la frecvenţe ridicate. 

 

* Ceramici oxidice cu destinaţie specială. Ceramica pe bază de titanat de bariu, având valoare 
mare a permitivităţii electrice, este folosită în traductoare pentru convertirea reversibilă a 
energiei electrice în energie mecanică. O clasă specială de ceramici oxidice o reprezintă 
semiconductorii.   

* Altă clasă de ceramici oxidice o reprezintă catalizatorii oxidici. Tot în grupa materialelor oxidice 
policristaline intră şi adsorbanţii, schimbătorii de ioni anorganici  şi combustibilii nucleari.  

* O clasă din ce în ce mai utilizată de ceramici o reprezintă zeoliţii naturali şi sintetici, cu 
utilizări diverse de la protecţia mediului şi până la suporturi pentru catalizatori, etc. 

* Biomateriale ceramice, fac parte din grupa materialelor anorganice de uz medical. 



Principalele tipuri de sticle fabricate. 

 

* Sticla de menaj. Sticla obişnuită de ambalaj, sticla de menaj, ori sticla termorezistentă reprezintă 
principalele ustensile întâlnite în gospodărie.  

 

* Sticla ornamentală. Calităţile sale optice, prelucrabilitatea, face ca acest material să fie căutat.  
 

* Sticla în tehnica iluminatului. În domeniul iluminatului se utilizează diferite compoziţii de sticlă. Pentru 
corpuri de iluminat se utilizează sticle transparente sau mate, iar pentru abajururi, de la sticla 
transparentă, suflată, presată, şlefuită simplă ori mată, până la sticla colorată.  
 

* Sticla în domeniul medical. Medicina utilizează sticla: pentru fiole; confecţionarea aparaturii de 
investigare optică, părţi ale microscoapelor, endoscoapelor, aparatelor roentgen etc.; lentile pentru 
ochelari; sterilizarea în ultraviolet; sticlărie şi aparatură de laborator, etc. 

 

* Sticla de laborator. Actualmente, laboratorul chimic posedă o gamă largă de produse din sticlă de diferită 
calităţi: sticlă termorezistentă de cuarţ, sticlă borosilicatică, sticlă trasă, suflată, presată etc. Pe lângă 
produsele simple, se utilizează aparate şi instalaţii confecţionate integral din sticlă. 

 

* Sticla electrotehnică. Fibra optică, condensatorii, computerele au sticla la bază.  

 

* Sticla în construcţii. Sticla float este folosită în construcţii civile şi industriale, confecţionarea geamurilor 
duplex şi termopane. Sticlele metalizate, peliculizate şi sandwich sunt din sticla plană.  
 

* Un alt produs din sticlă este vata de sticlă, folosită ca material termoizolator. 
 

* Alte utilizări ale sticlei. Sticla este utilizată sub forma sticlei de siguranţă – securizată sau multistrat- în 
domeniul construcţiilor de maşini. În energetică clasică se utilizează pentru vizoare, debitmetre, sticla 
nucleară pentru absorbţia razelor gama şi a celor de neutron. 



 

* Vitroceramicele sunt materiale oxidice policristaline rezultate prin cristalizarea controlată,  
astfel încât să rezulte un solid cristalin. Pentru a facilita deplasarea particulelor sticlei, aceasta 
se încălzeşte, asigurând, astfel o mare mobilitate a constituenţilor. Apariţia germenilor este 
favorizată de prezenţa unor agenţi de nucleaţie, metalici sau oxidici. Cele din urmă generează 
metalul fin dispersat prin reducerea lor cu oxizii de staniu, stibiu, ceriu etc.  

 

* Există şi agenţi de nucleaţie care îşi manifestă efectul prin formarea de faze metastabile, 
solubile în sticlă. Sticlele transformabile în vitroceramici fac parte din sistemele binare (Li2O-
SiO2), ternare (Li2O-SiO2-Al2O3, Na2O-SiO2-Al2O3, MgO-SiO2-Al2O3, PbO-ZnO-B2O3), cuaternare 
(CdO-In2O3-B2O3-K2O). 

 

* O grupă aparte de vitroceramici o constitue “oţelurile ceramice”, adică vitroceramici pe bază de 
oxizi de potasiu, siliciu, magneziu, având în componenţa lor fluorură de magneziu.  

 

* Biomaterialele vitroase sunt un exemplu aparte de vitroceramici. Acestea, având la bază sticlele 
din sistemul SiO2-CaO-Na2O cu sau fără adaos de P2O5, datorită suprafeţei lor reactive, a 
conţinutului de calciu şi de fosfaţi, a pH-lui slab alcalin interacţionează cu ţesuturile dure din 
organism, determinând formarea unor legături puternice.  

 

* Ceravitalul este o vitroceramică de compoziţie apropiată cu ceea a biosticlelor, dar se 
deosebeşte printr-o serie de adaosuri oxidice şi prin structura aproape integral cristalină. Poate 
conţine, pe lângă oxizii de bază, întâlniţi şi în biosticle, oxid de aluminiu, de titan şi de tantal. 
Cristalizarea ceravitalului se realizează încălzind produsul la 933K, respectiv 1023 K şi menţinând 
temperatura de cristalizare timp de 24 de ore. Ceravitalul, obţinut în urma cristalizării sticlei, 
are proprietăţi net superioare acesteia. De pildă, are un coeficient de dilatare termică extrem 
de mic.  



* Lianţii sunt materiale fin divizate, care amestecate cu apă sau soluţii apoase, se întăresc, fie în 
mediu umed, fie în mediu aerian sau în ambele medii. Cum în procesul de întărire participă şi 
lichidul se poate considera că lianţii sunt sisteme eterogene s-l ale căror componenţi intră în 
interacţiune fizico-chimică, formând o masă cu o anumită lucrabilitate care, în anumite 
condiţii, se transformă prin întărire în corpuri cu o anumită rezistenţă mecanică.  

* Clasificarea lor se poate face funcţie de natura materialului solid, putându-se vorbi de sisteme 
liante cu argilă, cu var, cu ipsos, cu ciment portland, aluminos sau Sorel. Un sistem acido-
bazic tipic este cel fosfatic, unde partea apoasă este soluţia de acid fosforic.  

 

* Ipsosul, lianţii pe bază de fosfaţi, sau cei ionomeri de sticlă se utilizează fără adaosuri, pe când 
varul şi cimentul sunt folosite la prepararea compozitelor minerale, cum sunt mortarele şi 
betoanele. În funcţie de ponderea silicei şi a oxidului de aluminiu din materia primă carbonatată 
sau din amestecul de calcar şi marnă se pot obţine diferite sisteme liante.  

 

* Intre oxid de calciu şi siliciu se pot forma mai mulţi compuşi: alitul (C3S), belitul (C2S), C3S2  şi 
silicaţii monocalcici. Prezenţa oxidului de aluminiu complică sistemul prin apariţia compuşilor 
ternari de tipul C2AS, CAS2. Alţi oxizi, prezenţi în amestecul de materii prime, ca de exemplu, 
trioxidul de fier, pot conduce la obţinerea altor compuşi hidratabili sau la modificarea 
domeniului de stabilitate a “compuşilor mineralogici” formaţi. 

 

* În cazul varului, când se urmăreşte o reactivitate ridicată faţă de apă, se recomandă temperaturi 
reduse, sub 1500 K. Dacă materia primă carbonatată este impurificată cu materiale argiloase şi 
silice, în urma calcinării se obţin şi compuşi dintre oxid de calciu, dioxid de siliciu şi trioxid de 
aluminiu şi fier care prezintă capacitate de întărire sub apă. 



  

* Adezivii destinaţi îmbinării a două suprafeţe, se prezintă, fie sub formă de soluţii 
apoase limpezi, fie sub formă de sisteme disperse coloidale sau suspensii.  

* Acţiunea lor adezivă are la bază, fie formarea unor legături chimice, fie, doar, 
legături mai slabe, de hidrogen (cazul adezivilor silicatici şi polisilicatici de tipul 
sticlei solubile) sau legături van der Waals. Dacă în cazul adezivilor de tipul 
silicaţilor solubili, îmbinarea este realizată prin formare de sticle, adezivii sub formă 
de soluţii coloidale, suspensii şi paste realizează asamblarea prin intermediul unor 
procese de cristalizare.  

 

  Cei mai importanţi reprezentanţi ai acestor adezivi sunt: 

 

* sticla solubilă tip silicat de sodiu, cu modul de silice de peste 3. Este singurul adeziv 
folosit, atât în domeniul papetăriei, cât şi realizarea unor mortare şi betoane 
speciale, destinate asamblării unor materiale oxidice; 

 

* adezivii de faianţă, gresie, cărămizi, având la bază ciment, nisip, polialcooli 
antrenori de gaze, substanţe tensioactive etc.  



* Reunirea a două sau mai multe materiale în scopul obţinerii unui produs înzestrat cu mai bune 
caracteristici de întrebuinţare stă la baza fabricării materialelor compozite. Acestea sunt, de 
fapt, amestecuri între faze care sunt în echilibru termodinamic, lipsite de interacţiuni sau reacţii 
nedorite. Din punct de vedere tehnic, noţiunea de compozit se referă la: 

* sunt create artificial, prin combinarea a cel puţin două materiale între care există o suprafaţă de 
separaţie distinctă; 

* prezintă proprietăţi pe care nici un component separat nu le are. 

* Avantajul esenţial al materialelor compozite constă în posibilitatea modelării proprietăţilor şi 
obţinerea unei game variate de materiale, ce pot fi utilizare în orice domeniu de activitate.  

* Compozitele cele mai utilizate sunt solide coerente care, într-un sens mai restrâns, pot fi 
definite ca fiind materiale alcătuite dintr-o matrice cu rol de liere sau formare, în care sunt 
incluse alte faze cu scopul obţinerii unor efecte sinergetice. Elementele incluse au, în general, 
rol de ranforsare. Proprietăţile acestor materiale depind de proprietăţile matricei, ale 
materialelor incluse şi de conlucrarea dintre aceste faze.  

* Compozitele clasice sunt materiale coerente obţinute în urma unor procese fizico-chimice de 
întărire a maselor cu o anumită plasticitate. Dacă chirpicul este format prin întărirea 
amestecului argilă umedă şi fibre celulozice (paie, rumeguş, talaj, stuf etc.), mortarul rezultă 
din nisip, pastă de var cu sau fără adaos de alte componente liante (ciment, zgură de furnal, 
ipsos etc.), betoanele sunt obţinute din agregate grosiere (pietriş sau piatră măcinată), ciment, 
apă şi diferite adaosuri organice şi anorganice, care modifică lucrabilitatea materialului crud ca 
şi însuşirile mecanice ale celui întărit. 

* Grupa compozitelor total oxidice cuprinde pe lângă compozitele cu incluziuni fibroase (gips 
armat cu fibră de sticlă, ceramici armate cu fibre de sticlă sau ceramice, sticle armate cu fibre) 
şi compozitele cu incluziuni nefibroase cum e cazul pietrelor abrazive.  



 

Compoziţia chimică şi structura influenţează semnificativ proprietăţile fizico-chimice.  

 

Compoziţia chimică 

Se determină prin analiză chimică elementară şi analiză chimică raţională.  

De asemenea analiza chimică poate fi distructivă sau nedistructivă. În primul caz se recurge la 
distrugerea reactivă a solidului, folosind reactivi bazici sau acizi. Se obţine o soluţie ce conţine o 
bună parte din componenţi şi o parte insolubilă sau insolubilizată. Din soluţie se determină 
gravimetric, volumetric sau fizico-chimic ionii metalelor alcaline, alcalino-teroase, ale grupei a III-
a şi cele ale elementelor tranziţionale. Din insolubile în acid se determină silicea. Cationii care nu 
pot fi determinaţi din soluţia rezultată la dezagregarea alcalină vor fi determinaţi fie pe probe 
paralele de dublă dezagregare, fie prin dezagregare în mediu amoniacal. Analiza chimică 
elementară, chiar completă, nu indică natura componenţilor sistemului. Legarea elementelor în 
combinaţii se poate face fictiv sau pe baza informaţiilor obţinute din analiza chimică raţională. 

 

Analiza EDAX (EDX)  

Este o tehnică nedistructivă utilizată pentru analiza chimică elementală a unei probe. Capacităţile 
sale de caracterizare se datorează în mare parte principiului fundamental că fiecare element are o 
structură atomică unică, care permite un set unic de vârfuri pe spectrul de raze X. Pentru a stimula 
emisiile caracteristice razelor X de la o probă, un fascicul de înaltă energie a particulelor încărcate 
cu electroni, protoni sau un fascicul de raze X, este axat în probă pentru a fi studiat. Numărul şi 
energia razelor X emise dintr-o probă pot fi măsurate printr-un spectrometru de energie-dispersie. 



* Una dintre metodele de analiză des folosită la determinarea naturii componenţilor reali ai 
sistemelor oxidice este analiza termică, cunoscută sub mai multe variante: termică diferenţială; 
termogravimetrică; termogravimetrică diferenţială; calorimetrie diferenţială dinamică. 

 

* Avantajele metodei sunt: proba poate fi analizată într-un domeniu larg de temperatură; este 
necesară o cantitate mică de probă; atmosfera în care se găseşte proba poate fi definită: aer, 
gaz inert. 

 

* Analiza termică diferenţială se bazează pe măsurarea diferenţei de temperatură dintre proba 
supusă transformărilor termice şi un material inert, în condiţii termice dinamice. Variaţia de 
temperatură în probă se datorează transformărilor fizice sau chimice ce au loc la o anumită 
temperatură şi sunt însoţite de efecte calorice. Aceste transformări au loc la temperaturi 
specifice unor compuşi, pe baza informaţiilor obţinute se pot identifica constituenţii. Cu ajutorul 
celor două termocuple montate diferenţial se obţin în regim dinamic, cu viteză de încălzire 
prestabilită, diferenţe care, amplificate şi transmise unui calculator redau un spectru termic. 

 

*  Analiza termogravimetrică simplă şi diferenţială implică determinarea variaţiei masei probei 
cu temperatura sau concomitent cu variaţia masei şi viteza de modificare a ei. Curba 
termogravimetrică indică modificări în greutate a masei probelor la variaţia controlată a 
temperaturii. Curba termogravimetrică derivată, generează o curbă termogravimetrică 
diferenţială care pune mai bine în evidenţă procesele care au loc şi permite evaluarea 
parametrilor cinetici.  

 

* Aparatele moderne permit ca pe lângă cele două curbe gravimetrice să se traseze curba de 
variaţie a temperaturii şi curba diferenţială de variaţie a temperaturii probei. Aparatele, numite 
derivatografe, pot lucra cu viteză controlată de încălzire, fiind posibilă şi păstrarea constantă a 
temperaturii în momentul apariţiei unui proces endo- sau exoenergetic. Rezultatul primar al 
investigaţiei este o termogramă ce are patru curbe, şi anume: curba pierderii de greutate, TG; 
derivata acesteia, DTG; curba termodiferenţială, ATD şi curba variaţiei temperaturii. 



Razele X descoperite de Roentgen, având lungimi de undă cuprinse între 0,5-2,5 A, pot 
fi folosite cu succes pentru studiul structurii cristalelor şi pentru determinarea 
parametrilor de reţea.  

 

* Metodele roentgenografice sunt rapide şi precise, permiţând determinarea structurii 
corpurilor cristaline, identificarea constituenţilor cristalini şi amorfi, determinarea 
transformărilor polimorfe etc.  

 

* După metoda folosită şi scopul urmărit se disting următoarele procedee: analiza prin 
emisie; analiza prin absorbţie şi analiza prin difracţie. 
 

* În analiza prin emisie substanţa de analizat este folosită ca anticatod într-un tub de 
raze X. Prin bombardarea sa cu electroni de foarte mare energie emite raze X 
caracteristice elementelor din care este formată. Aceste raze sunt descompuse cu 
ajutorul unei reţele de difracţie, obţinându-se spectrul de raze X al substanţei de 
analizat. Pe baza legii lui Mosel, după care rădăcina pătratică a numărului de undă 
din spectrul de raze X al unui element este funcţie liniară de numărul de ordine al 
elementului, se pot identifica constituenţii. 
 

* În procedeul bazat pe absorbţie se măsoară diminuarea intensităţii razelor X la 
trecerea printr-un material. Această scădere se datorează difuziei razelor incidente 
şi fenomenului de absorbţie propriu-zisă.  
 

* Difracţia razelor X prin cristale este folosită la determinarea parametrilor celulelor 
elementare.  



* Spectroscopia IR cu transformată Fourier (FT-IR) este o metodă analitică de 
identificare a tipurilor de legături chimice dintre atomi pe baza spectrului de 
adsorbţie IR. 

 

* Un spectru IR conţine benzi de adsorbţie datorate vibraţiilor care au loc simultan cu 
participarea tuturor atomilor din structura moleculelor compusului analizat. Poziţia 
unei benzi de adsorbţie este precizată în spectru, variind în limite restrânse o dată 
cu gruparea funcţională în cadrul moleculei.  

 

* O bandă de adsorbţie caracteristică aceleiași grupări funcţionale se regăseşte la 
aproape aceeaşi valoare a numărului de undă în spectru IR al oricărei molecule 
(vibraţii caracteristice de grup). Acest fapt permite identificarea elementelor 
structurale componente ale unei molecule, prin atribuirea de adsorbţie 
caracteristice din spectrul IR. 

 

* Spectroscopul IR cu transformată Fourier prezintă 3 componente de bază: sursa de 
iradiere, interferometrul şi detectorul. Principiul metodei constă în iradierea probei 
de analizat în mod succesiv cu radiaţii de diferite lungimi de undă şi măsurarea 
absorbţiei acestora de către probă, înregistrându-se curbe care exprimă absorbţia 
unor radiaţii în funcţie de frecvenţă, obţinând spectrograme. În spectru apar zone 
de transparenţă alternând cu zone sa benzi de absorbţie. 

 



* Controlul structurii materialelor de construcţii se realizează pe mai multe nivele, 
urmărind determinarea macrostructurii, microstructurii, substructurii şi a structurii fine. 
 

* Structura la scară macroscopică sau macrostructura este determinată cu ochiul liber sau 
folosind lupe ce măresc de 30-40 de ori. Investigaţia pune în evidenţă grăunţi, 
eterogenităţi de natură cristalină, vitroasă ori pori sau fisuri. 

 

* Microstructura reprezintă imaginea observabilă la microscopul optic cu puterea de mărire 
până la 1000 ori. Se pun în evidenţă microfisuri, macle, segregaţii, incluziuni etc. 

 

* Substructura pune în evidenţă imperfecţiunile existente la nivelul unui cristal (de reţea, 
defecte de suprafaţă, subgrăunţi etc.). Pentru a se putea decela aceste defecte se 
apelează la microscopul electronic, cu putere de mărire de până la 107 ori. 

 

* Microscopia optică, se bazează pe aplicarea legilor propagării luminii în diferite medii. 
Formarea imaginii şi stabilirea proprietăţilor optice sunt rezultatul aplicării reflexiei, 
refracţiei, transmisiei şi absorbţiei luminii. Imaginea rezultă datorită absorbţiei inegale, a 
reflectării şi împrăştierii razelor de către diferitele faze prezente în materialul 
investigat. În studiul microscopic al materialelor se apelează la metoda prin reflexie şi la 
ceea prin transmisie.  

 

*  Microscopia electronică permite investigarea materialelor la măriri mult superioare celor 
din microscopia optică clasică. La baza microscopiei electronice stau proprietăţile de 
propagare şi de focalizare ale fasciculelor de electroni. Microscopul electronic permite 
determinarea şi a structurii fine a materialului. Se pot studia planele reticulare, diferite 
tipuri de defecte în reţeaua cristalină, se pot identifica microcristalele, microfazele 
vitroase etc.   



 Deformarea materialului ceramic. Se ştie că deformarea materialelor solide este 
efectul macroscopic al mişcării dislocaţiilor. 

 

* Dacă un material este supus unor eforturi de tracţiune acesta suferă o deformaţie 
care în cazul deformărilor elastice dispare la îndepărtarea efortului. Deformarea 
plastică poate apărea într-un plan al corpului cristalin, la care o parte a acestuia a 
alunecat în raport cu cealaltă. In cazul materialelor policristaline, compuse din cel 
puţin două elemente diferite, mişcarea dislocaţiilor este împiedicată, dacă nu de 
faze diferite structural, atunci cel puţin de diferenţele de încărcare electrica a 
particulelor constituente. Ca atare, dislocaţiile nu pot diminua tensiunile interne şi 
ruperea fragilă a materialului este inevitabilă.   
 

* Dacă un produs policristalin se supune unor solicitări mecanice în funcţie de 
mărimea efortului se creează o serie de plane de clivaj unde se concentrează 
dislocaţiile. Când dislocaţia se deplasează într-un cristal, legăturile se desfac şi se 
refac. Dacă legăturile în cristalele metalice şi ionice se deformează plastic la 
temperaturi scăzute, cele covalente şi de rezonanţă implică temperaturi ridicate. In 
timpul deformaţiilor plastice electroneutralitatea cristalului trebuie să se păstreze. 
 

* In materialele policristaline multifazice, limitele dintre grăunţi exercită efecte 
importante asupra comportării mecanice. Astfel, limita însăşi reprezintă un obstacol 
în calea deplasării dislocaţiei, deci este concentratoare de tensiuni. Dacă 
deformarea fiecărui grăunte nu este preluată de grăunţii vecini, atunci fisurile şi 
golurile se vor dezvolta la limita dintre grăunţi.  



 

* Indică proporţionalitatea dintre efortul unitar şi deformarea. Modulul de rigiditate 
G, indică proporţionalitatea dintre tensiunea de forfecare şi deformarea de 
forfecare. Raportul dintre descreşterea grosimii şi creşterea lungimii materialului 
supus tracţiunii se numeşte coeficient Poisson şi se poate calcula pe baza relaţiei: 

 

 

     

* Deoarece proprietăţile elastice ale materialului depind de structura cristalină a 
acestuia este de aşteptat că indicatorii menţionaţi să poate fi corelaţi de o serie de 
proprietăţi ale cristalelor. Kingery corelează modulul de elasticitate cu temperatura 
de topire, obţinând dependenţele din figura.  
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* Rezistenţa la rupere, calculată pe baza forţelor de legătură interatomice se situează în 
jurul a 10% din valoarea modulului de elasticitate.  

 

*  Un fenomen ce apare la materialele oxidice este ruperea la oboseală. Dacă asupra 
materialului oxidic este aplicată alternativ o sarcină se poate produce ruperea la valori 
mult mai mici ale sarcinilor dinamice, decât ale celor statice. 

  

*  Scăderea rezistenţei la rupere în timp poartă numele de oboseală statică. Aceasta 
depinde de natura mediului şi de durata de aplicare a eforturilor.  

 

* Rezistenţele mecanice - rezistenţa la compresiune, la torsiune, la întindere - se determină 
experimental prin diferite tehnici. De cele mai multe ori se apelează la epruvete cubice, 
cilindrice sau prismatice, mai ales în cazul determinări rezistenţei la încovoiere. 

 

* Un alt fenomen mecanic este uzura prin abraziune. Abraziunea presupune existenţa unei 
frecări între două corpuri în mişcarea relativă, unul faţă de celălalt. Datorita frecărilor, 
suprafaţa materialului suferă o serie de transformări, a căror intensitate depinde nu 
numai de rezistenţa mecanică, duritatea superficială ci şi de textură.  

 

* Materialele oxidice sunt solicitate nu de puţine ori, atât la tensiuni mecanice, cât şi la 
cele termice. Dacă aceste caracteristici termomecanice sunt deosebit de importante la 
materialele ce lucrează la temperaturi ridicate, în speţă în cazul refractarelor, nu este 
lipsit de interes nici în cazul celor care, după cum se ştie, se obţin în urma unor 
tratamente termice şi mecanice îndelungate.  



* Comportarea materialului când acţionează asupra lui simultan căldura şi diferite sarcini mecanice. 
Creşterea temperaturii de ardere sau a duratei de menţinerea masei de reacţie la temperaturi 
ridicate asigură creşterea compactităţii, eliminarea defectelor, a porilor, cu repercusiuni pozitive 
asupra rezistenţei la cald a materialelor oxidice. Estimarea comportării la cald se realizează 
apelând la una din metodele experimentale cunoscute: 

* determinarea deformaţiilor sub sarcina constantă la temperatură crescătoare; 

* determinarea deformaţiei la cald  sub sarcină şi temperatură constantă; 

* determinarea deformaţiei la cald sub sarcina variabilă şi temperatură constantă. 
 

* Unul dintre indicatorii comportării la deformare sub sarcina la cald îl reprezintă temperatura de 
deformare la sarcină constantă. Această mărime se determină experimental, măsurând 
temperatura în momentul deformări epruvetei aflată sub o sarcină constantă, a cărei valoare se 
stabileşte în funcţie de natura şi densitatea aparentă a oxidului.  

  

* Un alt fenomen ce apare la încercarea sub sarcină la cald a materialelor oxidice este fluajul sau, 
altfel zis, deformarea sub sarcină la temperaturi constante. Studiul corelaţiei temperatură, 
sarcină, durată pune în evidenţa, de fapt, rezistenţa în timp a materialului oxidic supus acţiunii 
simultane a celor doi factori. Aceşti factori pot determina o serie de transformări în structura 
oxidului cum sunt transformări alotropice, reacţii chimice, apariţii si dispariţii de faze, toate având 
repercursiuni asupra rezistenţei la efort a materialului. 

 

* Determinarea experimentală a rezistenţei la fluaj a materialului se efectuează într-o instalaţie de 
laborator conţinând: un cuptor cu termoreglare si atmosferă controlată; dispozitiv de aşezare a 
epruvetei; sistem de măsurare a deformaţiei suferite de epruvetă şi sistemul de măsurare si reglare 
a temperaturii. 
 

* Epruvetele supuse încercării prin comprimare sunt de formă cilindrică, având dimensiunile H=D=50 
mm. Deoarece atmosfera cuptorului determină rezistenţa la fluaj a multor materiale oxidice, este 
bine ca determinările să fie efectuate cu controlul riguros al acesteia.  



* Definirea comportării materialelor solicitate termic se poate face prin: capacitatea termică; 
dilatarea termică; conductivitatea termică; difuzivitatea termică; puterea de emisie; rezistenţa 
la şoc termic şi refractaritatea. 

* Capacitatea termică exprimă cantitatea de căldură necesară la presiune constantă  Cp= 
(dQ/dT)p; capacitatea termică la volum constant Cv= (dQ/dT)v; capacitatea termică medie, 
pentru intervalul de temperatură T1 şi T2: Cm =  Q/(T2-T1)   

 

* Dilatarea termică. Coeficientul de dilatare termică liniară este invers proporţional cu 
temperatura în domeniul temperaturilor mici şi practic independentă de temperatură în 
domeniul temperaturilor ridicate. 

 

* Conductivitatea termică este influenţată semnificativ de prezenţa celorlalte faze necristaline. 
Sticlele prezente reduc conductivitatea materialului policristalin, dar prezenţa lor conduce la un 
coeficient mai mic de variaţie a conductivităţii cu temperatura.  

 

* Difuzivitatea termică determină gradientul termic creat în materialul oxidic la încălzire şi 
răcire. 
 

*  Rezistenţa la şoc termic. Materialele sunt supuse, atât în procesul de obţinere, cât şi în 
exploatare unor încălziri şi răciri bruşte. Tensiunile termice se pot genera, fie din cauza unei 
încălziri neomogene, fie variaţiilor bruşte de temperatură, materialul fiind supus şocului termic.  
 

* Refractaritatea. Refractaritatea reprezintă proprietatea materialului de a rezista acţiunii 
căldurii fără a se topi. Prin definiţie, materialele refractare sunt rezistente la cel puţin 1853 K. 
Refractaritatea materialelor depinde, de fapt, de configuraţia electronică a atomilor 
constituenţi. Refractaritatea se exprimă prin temperatura la care începe înmuierea materialului 
şi se determină experimental prin comparare cu conuri pirometrice etalon care se deformează, 
îndoindu-se la anumite temperaturi.  



  

* Materialele oxidice policristaline se caracterizează din punct de vedere electric prin 
starea de conducţie şi de polarizare, iar din punct de vedere magnetic prin starea de 
magnetizare. 

 

* La aplicarea câmpului electric, purtătorii de sarcină ai materialului (electroni, ioni), în 
funcţie de starea lor liberă sau legată, se deplasează, determinând starea de conducţie 
sau de polarizare. Dacă sub acţiunea unei diferenţe de potenţial aplicat din exterior se 
manifestă o deplasare dirijată de sarcini libere se vorbeşte de conducţie. Densitatea de 
curent J, este proporţională cu intensitatea câmpului aplicat, E*.  

 

* Coeficientul de proporţionalitate, numit conductivitate electrica, este un indicator de 
calitate al materialului. Dacă densitatea de curent se exprimă în A/m2, iar intensitatea 
câmpului electric prin V/m unitatea de măsură a conductivităţii electrice este A/Vm 
respectiv 1/.m. Inversul conductivităţii electrică este rezistivitatea conductorului.  

 

* Conductivitatea electrică a materialelor este determinata de concentraţia, mobilitatea 
şi sarcina purtătorilor (ioni sau electroni). 



* Lianţii magnezieni sunt lianţi aerieni reprezentaţi de varul magnezian, care 
conţine predominant în masă MgO, varul de dolomit care este un var de tip 
carbonatat care conţine pe lângă MgO şi CaCO3 nedescompus.  

* Cimentul magnezian sau Sorel este liantul cel mai important din această clasă. 
Acesta se obţine prin amestecarea oxidului de magneziu (cel puţin 15% MgO) cu o 
soluţie de MgCl2 sau MgSO4.  

* Aceşti lianţi cu apa dau mortare aeriene care după întărire au rezistenţe mecanice 
mici. Dacă se foloseşte în loc de apă soluţiile unor săruri de magneziu se obţine 
cimentul magnezian al cărui proces de întărire modifică proprietăţile ducând la 
rezistenţe mecanice mai mari. 

* Cimentul Sorel şi lianţii asemănători, ca urmare a capacităţii lor de a îngloba 
materiale organice, se folosesc la fabricarea xilolitului şi a fibrolitului, a 
materialelor termo şi fonoizolatoare, la confecţionarea pardoselilor, pietre 
litografice etc.  

* Fibrolitul se obţine sub formă de plăci presate formate din fibre de lemn şi alte 
materiale fibroase de natură organică, liate cu ciment Sorel. Se prepară întâi pasta 
de magnezită cu soluţie de MgCl2 şi apoi se amestecă cu substanţele organice şi 
eventual coloranţi apoi sunt presate la 0,5 kgf/cm2. Fibrolitul se poate utiliza ca 
material de termoizolare în construcţii. 

* Xilolitul se obţine pe bază de ciment Sorel cu adaosuri organice cum ar fi rumeguş 
de lemn, la care se adaugă azbest, talc, nisip cuarţos. Xilolitul se poate prepara 
pornind şi de la dolomită calcinată cu soluţii mixte de MgCl2 şi CaCl2 sau numai cu 
soluţie de MgCl2 sau CaCl2. Xilolitul se foloseşte pentru realizarea de pardoseli 
compacte, plăci de pereţi, parchet presat etc. 

* Cimentul Sorel se poate utiliza pentru plăci de izolaţie cu adaosuri de 15% azbest. Se 
mai poate folosi la obţinerea marmurei artificiale, ca liant la pietrele de polizor, a 
celor de moară. 



* Cimentul magnezian, tip Sorel se obţine prin amestecarea 
MgO cu soluţii de clorură de magneziu în proporţie de 33-
38%, raportat la oxidul de magneziu activ sau sulfat de 
magneziu în proporţie de 16-20%. Pentru accelerarea vitezei 
de întărire şi micşorarea higroscopicităţii produselor se 
adaugă sulfat feros. Acţiune acceleratoare de priză prezintă 
şi adaosurile de H2SO4 sau HCl. 

* Cimentul Sorel face priză şi se întăreşte rapid după 24 ore, 
având o rezistenţă suficientă ca să poată fi manipulat, iar 
după perioade mai lungi ajunge la rezistenţe comparabile 
cu ale cimentului portland. 

* Dolomita calcinată poate fi folosită în amestec cu soluţii de 
clorură de magneziu pentru obţinerea cimentului Sorel. 

* Schema bloc a procesului de obţinere a lianţilor magnezieni 
este prezentată în figura. Etapele procesului sunt: 
concasarea, descompunere termică, măcinare şi 
amestecare cu soluţii reactive.  

* Calcinarea se realizează în cuptoare verticale, rotative sau 
în strat fluidizat, ca urmare a avantajelor pe care acesta le 
prezintă sau în suspensie. 

* Întărirea cimentul Sorel are la bază formarea hidroxidului 
de magneziu şi a hidoxi-sărurilor de magneziu de tip xMgO 
MgCl2yH2O. Când se foloseşte MgSO4 după hidratarea MgO se 
formează hidroxisulfaţi de magneziu de tipul (HO-Mg-
SO4Mg) MgOH. 

Concasare

primară

Concasare

secundară

Descompunere

termică

Măcinare

produs calcinat

Amestecare
Soluţii

MgCl2 sau MgSO4

Ambalare

produs finit

Magnezită sau

dolomită



Cimentul portland este liantul anorganic ce se obţine prin măcinarea clincherului cu adaos de ghips. 
Clincherul reprezintă un semifabricat obţinut prin arderea până la vitrifiere (topire parţială) a unui 
amestec omogen, fin măcinat de materii prime calcaroase şi argiloase. 

   

Clasificarea cea mai uzuală a cimenturilor portland este cea care foloseşte drept criteriu domeniul de 
utilizare. Din punctul de vedere al tehnologilor este mai potrivită clasificarea după compoziţia 
mineralogică sau modulară.Clasificarea cimenturilor după modului este mai uşor de folosit, sistemul cel 
mai răspândit este cel care utilizează: gradul de saturare în CaO, modulul de siliciu (MSi) şi modulul de 
aluminiu (MAl).   

* Gradul de saturare în oxid de calciu (Sk) se defineşte ca raportul dintre oxidul de calciu existent în 
sistem şi cantitatea maximă de oxid de calciu necesară saturării oxizilor acizi. Oxidul de calciu din 
clinchere trebuie să fie mai puţin decât cel necesar saturării pentru a se evita existenţa oxidului liber. 

* Există trei moduri de definire a gradului de saturare, dar in ţara noastră se aplică formula lui Kühl:  

 

 

* Modulul de siliciu  indica modul de comportare a clickerului de ciment: 

     

* Pentru MSi 4 amestecul se topeşte greu şi numai la temperaturi foarte mari, iar la MSi1,5 se formează 
cimentul fero-portland, care separă cimenturile cu priză normală de cele cu priză rapidă. 
 

* Modulul de aluminiu 

 
 

 Dacă raportul dintre Al2O3 şi FeO3 este echimolar atunci MAl =0,64. În general MAl are valori cuprinse între 
0,2 şi 3,5. Pentru MAl 3,5 se formează în cantitate mare ciment alumino-portland, la MAl 1,4 se 
formează cimenturi la care C3ACAF, 0,64MAl1,4 se formează cimenturi la care C4AF este preponderent 
faţă de C3A, iar la MAl 0,64 C3A dispare complet transformându-se în C4AF, iar liantul are căldură de 
hidratare mică.  
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* Cimentul portland este liantul hidraulic cu un domeniu larg de utilizare, datorită proprietăţilor 
sale fizice, chimice şi mecanice deosebite. 

* Cimentul portland fiind un produs fabricat se caracterizeaza prin trei tipuri de proprietăţi (fizice, 
chimice şi tehnologice), dar şi prin constituenţii “mineralogici”. 

* Caracterizarea chimică a cimentului 

* Compoziţia oxidică a cimentului portland normal variază în limitele: CaO 60–67%, SiO2 19–24%, 
Al2O3 4–7%, Fe2O3 2–6%, MgO 4–5%, SO3 3%, alcalii sub 1% etc.  

* Oxidul de calciu, CaO, are importanţă deosebită atât calitativă cât şi cantitativă, influenţând 
creşterea rezistenţelor mecanice, accelerarea procesului de priză şi creşterea temperaturilor de 
ardere a amestecului de materii prime. Oxidul de calciu liber determină inconstanţa de volum 
prin creşterea volumului maselor şi crearea de tensiuni interne în masa întărită. 

* Oxidul de siliciu, SiO2, se combină cu oxidul de calciu rezultând silicaţii de calciu. Creşterea 
conţinutului de oxid de siliciu determină creşterea timpului de priză şi întărire. 

* Oxidul de aluminiu, Al2O3, determină accelerarea procesului de priză şi creşterea căldurii de 
hidratare. 

* Oxidul de fier, Fe2O3, determină scăderea temperaturii de apariţie a fazei topite. Conţinutul de 
oxid de fier conferă maselor obţinute stabilitate la apele care conţin sulfaţi. 

* Oxidul de magneziu, MgO, în cantităţi care depăşesc 5% determină aceleaşi fenomene ca şi CaO 
liber, adică inconstanţă de volum. 

* Oxidul de titan, TiO2, se găseşte în argile. Când oxidul de titan substituie oxidul de siliciu se 
realizează creşterea rezistenţelor mecanice ale cimenturilor. 

* Oxizii metalelor alcaline (K2O şi Na2O), trebuie să lipsească din clincherul de ciment, deoarece 
determină scăderea rezistenţelor mecanice şi micşorează viteza procesului de cristalizare a 
alitului. Dacă în materia primă există cantităţi suficiente de SO3 oxizii alcalini se vor găsi sub 
formă de sulfaţi.  

* Dacă materia primă are un conţinut scăzut în oxid feric şi în alţi oxizi coloraţi se pot obţine 
clinchere de ciment alb. Clinchere colorate se obţin dacă în materia primă se găseşte un conţinut 
de 3–4% diverşi oxizi coloraţi (de crom, cobalt, nichel, mangan, fier etc.). 



* Constituenţii mineralogici. Denumirea de caracterizarea mineralogică este improprie, dar se 
utilizează pentru a pune în evidenţă componenţii care se formează prin reacţiile care au loc în 
procesul de formare a clincherului. Compoziţia mineralogică este rezultatul combinării, într-o 
anumită proporţie şi în anumite condiţii de ardere, a compuşilor oxidici existenţi în amestecul 
brut. Datorită importanţei pe care o prezintă compoziţia mineralogică a clincherului s-au 
efectuat o serie de cercetări microscopice, “mineralele” constituente s-au denumit: alit, belit şi 
celit. 

* Alitul reprezintă principala fază cristalină din clincher şi se prezintă sub forma unor cristale bine 
formate, incolore. Alitul are drept component de bază silicatul tricalcic (C3S). Alitul imprimă 
cimentului portland cele mai mari rezistenţe mecanice, are căldură de hidratare mare, 
rezistenţă scăzută la agenţi chimici, contracţie accentuată în timpul întăririi. 

* Belitul este una din formele cristaline importante din clincher prezentându-se sub forma unor 
cristale rotunjite, de culoare gălbuie destul de mari, a căror component de bază este 
ortosilicatul de calciu 2CaO SiO2 (C2S). Belitul se caracterizează printr-o reacţie lentă de întărire, 
căldură de hidratare mică, rezistenţă bună la coroziune, rezistenţă mecanică mai mică decât 
alitul, dar crescătoare în timp. 

* Celitul reprezintă faza ferit-aluminatică care apare în clinchere obişnuite sub forma unor 
cristale de culoare închisă şi se găseşte alături de faza vitroasă în spaţiul dintre alit şi belit sub 
forma unor pelicule a căror grosime depinde de cantitatea care se găseşte în clincher. Prin 
această aranjare se frânează interacţiunea alitului şi belitului cu apa în timpul procesului de 
întărire.   Structura cristalină a soluţiilor solide aluminat-feritice a fost 
studiată pornindu-se îndeosebi de la datele existente cu privire la C4AF. Cercetându-se structura 
seriei de soluţii solide aluminat – feritice se observă o schimbare uniformă şi continuă a 
constantelor reţelei cristaline.  

* Aluminatul tricalcic (C3A) apare sub formă de cristale cubice, iar în clincherele mai bogate în 
alumină se confundă cu faza vitroasă. 

* Faza vitroasă umple spaţiul dintre cristalele de alit şi belit alături de faza celitică. Aceasta 
reprezintă resturile de topitură de regulă ferit–aluminatică care nu a reuşit să cristalizeze 
datorită răcirii rapide. Cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia masei supusă arderii, 
de temperatura de clincherizare şi de regimul de răcire. La o răcire bruscă masa vitroasă include 
o mare parte din MgO, micşorându-se astfel viteza de cristalizare a acestuia sub formă de 
periclaz, formă inertă în raport cu apa. 



*
  

* Clincherul se prezintă sub forma unor granule care au rezultat în urma unor reacţii în faza 
solidă şi a apariţiei topiturii parţiale. Clincherul are constituenţii de bază cei patru 
compuşi mineralogici C3S, C2S, C3A, C4AF. Topiturile care apar în procesele de obţinere a 
clincherului sunt constituite din grupe anionice izolate sau grupe de tipul (SiO4)

4-.   

* Proprietăţi fizice generale. Cimentul portland se prezintă ca o pulbere fină de culoare 
gri, mai închisă sau mai deschisă în funcţie de cantitatea impurităţilor colorate.  

* La cimenturile normale densitatea este cuprinsă între 3000–3200 kg/m3 şi se determină cu 
ajutorul picnometrului. În stare afânată greutatea volumică este cuprinsă între 9000-13000 
N/m3 iar în stare tasată 15000-19000 N/m3. 

*   

* Rezistenţele mecanice. Rezistenţele mecanice au deosebită importanţă privind domeniul 
de utilizare ale cimentului. Rezistenţa la compresiune reprezintă marca cimentului, care 
se exprimă în N/mm2. Cel mai important component mineralogic privind aportul său la 
rezistenţa mecanică a masei este C3S. 

* Gradul de hidratare, se exprimă în % şi este proporţional cu rezistenţele mecanice. 
Compuşii aluminoşi se hidratează într-un timp scurt şi în cantitate mai mare.  

* Căldura de hidratare. În timpul proceselor de hidratare – hidroliză care se desfăşoară la 
întărirea cimentului are loc degajare de căldură. Pentru a se evita apariţia de fisuri în 
masa supusă întăririi este necesar să se înlăture cât mai rapid căldura degajată sau să se 
asigure condiţiile necesare astfel încât din proces să rezulte o cantitate de căldură cât mai 
mică. Un factor important care influenţează cantitatea de căldură degajată, este 
compoziţia mineralogică. 

* Un factor care influenţează căldura de hidratare este fineţea de măcinare, în special în 
prima etapă a procesului de hidratare. Alţi factori care influenţează căldura de hidratare 
sunt: raportul Al/Ca, gradul de ardere, prezenţa în masa cimentului a unor adaosuri 
hidraulice, temperatura mediului ambiant etc. Căldura de hidratare se determină prin 
metoda calorimetrului. 



* Proprietăţile tehnologice: proprietăţi tehnologice generale şi specifice. Cele generale sunt la nivelul 
granulei si la nivelul ansamblului de granule. 

* proprietăţi generale la nivelul granulei cum ar fi: mărimea, forma, proprietăţile de suprafaţă, 
aspect, porozitatea granulei etc.  

* Caracteristicile unui sistem granular sunt dimensiunile reale: L, l, h sau diametrul granulelor. 
Factorul de formă analizează abaterea granulei de la forma geometrică echivalentă.  

* proprietăţi generale la nivelul ansamblului de granule: distribuţia granulometrică, densitatea în 
grămadă, unghiul de taluz natural, porozitatea stratului de granule, capacitatea de prăfuire etc. 

* Determinarea distribuţiei granulometrice se efectuează prin separarea amestecului pe clase de 
mărimi, datele obţinute prelucrându-se grafic sau analitic.  

* Densitatea în vrac este definită drept masa unităţii de volum a materialului granular aşezat normal 
într-o incintă cu un anumit grad de tasare.  

* Porozitatea stratului de granule  

* Unghiul de taluz natural reprezintă unghiul pe care îl face generatoarea conului materialului cu 
planul orizontal, în căderea liberă a materialului.  

* Dintre proprietăţile tehnologice specifice ale cimentului cele mai importante sunt: timpul de 
priză, suprafaţa specifică, apa pentru pasta de consistenţă normală, constanţa de volum etc. 

* Timpul de priză este o mărime convenţională despre modului de punere în operă a cimentului. 
Timpul de priză se caracterizează prin două mărimi: începutul prizei şi sfârşitul prizei. adaos etc. 

* Fineţea de măcinare, suprafaţa specifică. Pentru aprecierea fineţii de măcinare s-a introdus 
noţiunea de suprafaţă specifică - suprafaţa totală a granulelor dintr-un gram de ciment (cm2/g).  

* Apa pentru pasta de consistenţă normală. Apa adăugată amestecului de liant şi agregate în 
vederea obţinerii pastei de mortar sau beton.  

* Constanţa de volum. Inconstanţa de volum se datorează procesului de hidratare lentă a unor 
compuşi care dau un volum mărit. Dintre substanţele care dau inconstanţă de volum amintim: CaO, 
MgO liber şi sulfaţii. 



* Principalele materii prime pentru obţinerea cimentului sunt roci naturale care se exploatează din 
cariere. Materiile prime se pot clasifica în: materii prime principale şi adaosuri. 

* Materiile prime principale se subîmpart în: 

* materii prime principale naturale (roci calcaroase, argiloase, marne, ghips, şisturi bituminoase, 
bauxite); 

* materii prime principale artificiale (zguri, oxizi metalici, cenuşi, alumină calcinată etc.). 

* Adaosurile se folosesc în cantităţi mici şi au rolul de a influenţa fluiditatea masei, timpul de priză, 
activa sau inhiba anumite procese. 

 

* Cele mai importante materii prime naturale sunt rocile calcaroase, numite şi calcare sau piatră 
de var. Fiind o materie primă naturală se caracterizează prin patru tipuri de proprietăţi: 
mineralogice, chimice, fizice şi tehnologice. 

* Din punct de vedere mineralogic rocile calcaroase sunt de natură organică, sedimentare, 
acaustobiolite. Mineralul de bază al rocilor calcaroase este carbonatul de calciu care se poate găsi 
în două forme alotropice: calcit şi aragonit. 

* Alături de aceste două forme cristaline ale carbonatului de calciu piatra de var conţine o serie de 
minerale însoţitoare ce modifică comportarea în comparaţie cu mineralul de bază. 

* Din punct de vedere a proprietăţilor chimice trebuie subliniat faptul că conţinutul exact în 
carbonat de calciu permite stabilirea domeniului de utilizare şi cele mai adecvate metode de 
prelucrare. Carbonatul de calciu trebuie să se găsească într-un conţinut de peste 88% ca să poată fi 
folosit în industria varului şi cimentului. Alături de carbonatul de calciu materia primă mai conţine 
ca impurităţi minerale: argile, alţi carbonaţi decât cel de calciu, sulfaţi etc.  

* Caracterizarea prin proprietăţi fizice. Proprietăţile fizice ale calcarelor sunt determinate în 
mare măsură de compoziţia mineralogică şi structura cristalină şi se determină pe cale 
experimentală. Caracterizarea calcarelor prin proprietăţi tehnologice reprezintă definirea unor 
indicatori calitativi referitori la un bulgăre de calcar şi la ansamblul de bulgări. 

* Dintre proprietăţile tehnologice specifice ale calcarelor ce prezintă  interes este capacitatea de 
descompunere termică.  



* Rocile argiloase reprezintă a doua materie primă principală care se foloseşte în tehnologia 
cimentului, asigurând oxizii de aluminiu, siliciu şi fier necesari formării compuşilor mineralogici. 

* Rocile argiloase sunt roci sedimentare din grupa rocilor pelitice. Rocile argiloase conţin minerale 
argiloase care sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi cât şi alte minerale în cantităţi variabile ca: 
cuarţ, feldspat, calcit, compuşi cu fier, săruri solubile şi substanţe organice. După natura 
mineralului preponderent argilele se împart în: 

* Argile caolinitice au drept component principal caolinul (2SiO2 Al2O3 2H2O) care cristalizează 
monoclinic. Sunt de culoare albă, puţin plastice, avide de apă cu aptitudini slabe de granulare. 

* Argilele montmorillonitice conţin montmorilonitul (4SiO2 2Al2O3 2H2O) sunt reprezentate de 
bentonite. Prezintă plasticitate şi aptitudine de granulare bune mărindu-ţi considerabil volumul. 
Sunt surse de aluminiu şi siliciu în industria lianţilor. 

* Argilele ilitice sunt argile comune cu plasticitate ridicată, fiind amestecuri de silico-aluminaţi 
hidrataţi şi se folosesc în industria ceramicii.  

* Caracterizarea fizică se referă la mărimi care se calculează pe baza legii aditivităţii. 

* Caracterizarea tehnologică. Particulele argiloase au o configuraţie variată apropiindu-se 
majoritatea de o formă prismatică şi o structură fină.  

* Proprietăţile tehnologice specifice se referă la plasticitate, apa de fasonare, contracţia la 
uscare, importante mai ales în industria ceramică. 
 

* \Marnele sunt roci sedimentare detritice formate dintr-un amestec natural de argilă şi calcare. 
Acestea conţin alături de hidrosilicaţii de aluminiu şi carbonat de calciu în diferite proporţii.  

* Materii prime principale artificiale 

* Cenuşa de pirită rezultă ca produs secundar la fabricarea acidului sulfuric prin prelucrarea 
piritei. Acesta se foloseşte pentru a corecta lipsa de fier din masa materiilor prime. 

* Zgura de furnal este un produs al industriei metalurgice şi are în compoziţia silicat de aluminiu 
şi fier. Compoziţia chimică a zgurii de furnal exprimată în componenţi oxidici este: SiO2 – 41,4%, 
Al2O3 – 7,64%, Fe2O3 – 2,32%, CaO – 44,3%, MgO – 3,80%. 



* Cimentul portland se obţine prin măcinarea 
clincherului cu adaos de ghips ca regulator de priză. 
  

Variantele tehnologice sunt:  

*  procedeul umed care în prima etapă constă în 
pregătirea amestecul de materii prime sub forma 
unei paste cu un conţinut de 30-45% apă.  

*  procedeul uscat umiditatea materiei prime trebuie 
să atingă maxim 12-15%. Materia primă se 
concasează, usucă, macină avansat, astfel ca 
amestecul să se prezinte sub forma unei făini. 
Amestecul se introduce în cuptoare rotative scurte, 
care au schimbătoare de căldură exterioare în care 
materia primă este în stare de suspensie de gaz.  

* Procedeul semiuscat constă în faptul că amestecul 
de materii prime sub formă de făină corectată şi 
omogenizată se granulează cu 8-12% apă. Arderea 
amestecului de materii prime se efectuează în 
cuptoare cu grătar. Procedeul se poate aplica când 
sunt îndeplinite condiţiile procedeului uscat şi în plus 
făina are o bună aptitudine de granulare. 

* În procedeul semiumed materiile prime sunt supuse 
aceloraşi procedee de prelucrare ca şi la procedeul 
umed, iar pasta corectată şi omogenizată se 
filtrează. Materialul sub formă de turtă cu o 
umiditate de 18-20% este granulat şi introdus în 
cuptor pentru ardere. Cuptoarele folosite sunt cu 
schimbătoare de căldură interioare sub formă de 
lanţuri. Acest procedeu se aplică când pasta are 
aptitudini bune de filtrare. 
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* Prepararea amestecului brut reprezintă o etapă deosebit de importantă în procesul 
de obţinere a cimentului, cuprinzând două faze: 

 

* mărunţirea materiilor prime; 

* omogenizarea şi corectarea amestecului de materii prime. 

* Prima fază are ca scop aducerea materiilor prime într-o formă mai activă prin 
realizarea unor dimensiuni mai mici a granulelor, o uniformitate mai mare a 
dimensiunilor şi suprafeţe mai active prin feţe, muchii, colţuri rezultate în urma 
procesului de sfărâmare. 

* Faza a doua permite aducerea amestecului de materii prime într-o stare mai 
uniformă în întreaga masă din punct de vedere al compoziţiei chimice, pentru a se 
asigura compoziţia optimă a produsului finit. 

 

* Materiile prime se păstrează în incinta fabricilor de ciment în depozite separate sau 
unite cu cele de clincher, acoperite sau deschise, condiţie determinată de factorii 
climaterici ai zonei şi de cantitatea de material. 

* S-au construit silozuri pentru păstrarea materii prime care permit o alimentare 
continuă a liniei şi o automatizare mai complexă. Aceste silozuri pot avea capacităţi 
de zeci de mii de tone. Materiile prime se depozitează în hale de capacitate mare în 
care să se poată efectua şi operaţia de preomogenizare, care constă în extracţia 
materialului în lungul stivei. 



* Prima etapă a procesului de mărunţire este concasarea care are drept scop micşorarea dimensiunilor de 
la sute de milimetri la 20-25 mm. Această operaţie se realizează în concasoare cu fălci, concasoare cu 
valţuri sau concasoare cu ciocane cu două rotoare. 

* După concasare materiile prime se supun procesului de uscare. Ca agent de uscare se folosesc gazele 
evacuate de la cuptoarele de clincher, dacă au temperatura peste 573 K sau aerul de la răcirea 
clincherului. Operaţia de uscare se poate realiza în uscătoare separate sau în mori concomitent cu 
operaţia de măcinare. Se mai pot folosi şi uscătoare în strat fluidizat, care asigură un schimb intens de 
căldură. Viteza de intrare a agentului de uscare se reglează în funcţie de mărimea particulelor 
materialului astfel încât acestea să se găsească în continuă mişcare. 

* Măcinarea este a doua etapă de mărunţire prin care dimensiunile particulelor se reduc de la 20-25 mm 
până la ordinul zecimilor de microni. La procedeul uscat măcinarea urmează după ce materialul a fost în 
prealabil uscat. Există şi procedee care permit măcinarea şi uscarea concomitentă a materiilor prime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1 – buncăr de materii prime, 2 – dozator, 3 – focar, 4 – moară, 5 – separator static, 6 – ciclon, 7 – filtru 
cu saci 

* Transportul materialului se face pneumatic iar separatorul static este simplu şi sigur în exploatare.  
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* Amestecul brut în urma procesului de mărunţire nu rezultă cu o compoziţie chimică omogenă. De 
aceea, înainte de introducerea în cuptor se impune să se omogenizeze cât mai bine şi să se 
verifice şi corecteze compoziţia chimică. Verificarea omogenităţii se realizează de obicei prin 
măsurarea titrului pastei sau făinii brute. Prin titrul se înţelege conţinutul pastei sau făinii brute 
în CaCO3, exprimat în procente. Succesiunea operaţiilor din faza de corectare şi omogenizare 
este: 

* omogenizarea; 

* determinarea titrului; 

* corectarea; 

* omogenizarea. 

* Corectarea are ca scop asigurarea unei compoziţii optime şi se execută numai atunci când 
amestecul brut nu se încadrează în limitele admise ca abateri. 

* Se poate face corecţia amestecului brut se face după: titru, valoarea prescrisă a modulului de 
alumină sau silice; gradul de saturare prescris. 

* Corectarea după titru este cea mai des utilizată şi constă în aducerea titrului la valoarea 
prescrisă cu ajutorul unui amestec pentru corectare. Calculul raportului dintre masa amestecului 
de corectat şi cea utilizată pentru corecţie este o problemă de bilanţ de materiale: 

* Corectarea amestecului după valoarea prescrisă a modulului de alumină sau silice se face 
când interesează obţinerea unei anumite valori pentru unul din moduli, fiind necesară 
cunoaşterea compoziţiei oxidice a amestecului brut. 

* În fabricile care funcţionează după procedeul uscat, corectarea, omogenizarea şi păstrarea făinii 
brute se realizează în silozuri verticale de beton sau metalice. Omogenizarea optimă a făinii 
brute se poate efectua prin aducerea acesteia cu ajutorul unui gaz în stare de suspensie. Această 
metodă este mai greu de realizat dar rămâne metoda cea mai eficientă. Pentru realizarea unei 
suspensii omogene aerul se introduce pe la partea inferioară a silozului prin plăci din material 
ceramic sau din metal, având structură poroasă.  
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* Clincherul se formează în urma unor procese fizico-chimice complexe la care este supus 
amestecul brut în cuptoare. 

Principalele procese care au loc la formarea clincherului sunt: 

* formarea oxizilor liberi; 

* reacţia oxizilor Fe2O3 şi Al2O3 cu CaO în proporţii variabile; 

* apariţia fazei lichide cu saturarea compuşilor până la forma finală; 

* răcirea clincherului care asigură cristalizarea alitului şi a celorlalţi constituenţi mineralogici. 

* Din punctul de vedere al proceselor fizico-chimice şi al regimului termic cuptorul rotativ se poate 
împărţi în mai multe zone: 

1. zona de evaporare-uscare în care se petrec numai procese fizice ca: evaporarea apei din 
material, uscare acestuia şi încălzirea până la 573K. La procedeul umed pasta se fluidifică întâi, 
apoi prin creşterea vâscozităţii se aglomerează după care se fărâmiţează din nou. 

2. zona de încălzire în care încep şi reacţiile chimice. Substanţele organice ard. Argila se 
deshidratează conform reacţiei:   2 SiO2Al2O32H2O  2 SiO2Al2O3 + 2 H2O 

3. zona de calcinare la temperaturi de 800-1200C. În această zonă are loc descompunerea 
carbonaţilor de calciu şi magneziu cu formarea de CaO şi MgO liber. Încep reacţiile dintre CaO şi 
SiO2, Al2O3 şi Fe2O3 cu formare de constituenţi mineralogici de tipul: CA, C5A3, prin reacţia dintre 
CaO şi Fe2O3 se formează CF şi C2F, iar CaO cu SiO2 formează C2S. 

4. zona de desăvârşire a reacţiilor în fază solidă (1250-1300C). În această zona viteza 
reacţiilor în fază solidă creşte şi se formează cea mai mare cantitate de C2S. C5A3 trece în C3A, iar 
C2F se combină formându-se C4AF.  

5. zona de clincherizare 

6. zona de răcire 1100-100C. Sub influenţa aerului introdus pentru asigurarea proceselor de 
ardere clincherul suferă o primă fază de răcire, o parte din faza lichidă trece în faza vitroasă iar o 
altă parte cristalizează. 



* Tipul de cuptor este determinat de procedeul de fabricaţie. În cazul procedeului uscat se 
utilizează cuptoare rotative, cuptoare cu grătar (Lepol) sau în strat fluidizat. În producţia 
mondială de clincher preponderent (98%) se utilizează cuptoarele rotative. 

  

* Cuptorul rotativ simplu în care materialul ocupă 5-10% din volum util este un reactor ce poate fi 
utilizat în domeniul temperaturilor ridicate, predominând schimbul de căldură prin radiaţie, care 
se transmite atât de la flacără cât şi prin intermediul căptuşelii refractare. Prin convecţie 
schimbul de căldură este redus în special în zona de temperaturi mai scăzute. De aceea, s-a pus 
problema unor modificări constructive care să permită intensificarea schimbului de căldură prin 
convecţie în zonele de temperaturi mai joase. Asupra a trei parametri s-ar putea interveni 
pentru intensificarea transferului convectiv: 

* diferenţa de temperatură dintre gaze şi material; 

* viteza relativă a gazelor; 

* suprafaţa de contact dintre material  şi gazele fierbinţi. 

* Viteza gazelor este limitată de antrenarea particulelor fine de material, iar diferenţa dintre 
temperatura gazelor şi a materialului este limitată de entalpia gazelor care părăsesc cuptorul. 
Deci, singura mărime asupra căreia se poate interveni este suprafaţa de contact gaz-material. De 
aceea, s-a acţionat prin măsuri constructive privind raportul L/D lungime/diametru: 

* cuptoare lungi cu un raport L/D = 30-45 prevăzute cu dispozitive interioare de recuperare a 
căldurii gazelor;  

* cuptoare scurte cu un raport L/D = 12-22 cu schimbătoare de căldură exterioare. 

* În cazul cuptoarelor rotative scurte se utilizează schimbătoare de căldură exterioare  

* Cuptoare verticale. În cazul cuptoarelor rotative mari se semnalează dificultăţi în funcţionare şi 
în stabilitatea căptuşelii refractare, de aceea în ultima vreme se utilizează reactoarele verticale 
de ardere a clincherului, în special cuptoarele în strat fluidizat  



 Răcirea clincherului reprezintă procesul prin care clincherul se răceşte în dispozitive speciale, de 
la 1100C la 100C . 

* Răcirea clincherului se poate face în două moduri: 

* răcire rapidă; 

* răcire lentă. 

* Modul cum se face răcirea are o importanţă de prin ordin asupra proprietăţilor clincherului, 
presupunând realizarea sau abaterea de la echilibrul termodinamic. 

* Răcirea lentă presupune desfăşurarea procesului în condiţii de echilibru termodinamic, în timp 
ce răcirea bruscă determină abateri de la echilibru. Răcirea rapidă asigură evitarea cristalizării 
MgO sub formă de periclaz, evitându-se inconstanţa de volum. Prin răcire rapidă se asigură 
creşterea rezistenţei cimenturilor la acţiunea sulfatică a apelor. Acesta se explică prin faptul că 
o mare parte din C3A trece în faza vitroasă şi nu formează compuşi complecşi cu creştere de 
volum. Clincherele răcite rapid necesită o cantitate mai mică de energie pentru măcinare. 

* Notând cu tr timpul de răcire şi cu tc timpul de cristalizare, modul de răcire se va considera 
astfel: 

* răcire rapidă, dacă tr/tc1; 

* răcire lentă, dacă tr/tc1.  

* Procesul de cristalizare din fază lichidă presupune pe de o parte formarea centrilor de 
cristalizare, pe de altă parte creşterea acestor centri.  

* Pentru răcirea clincherelor se folosesc răcitoare de clincher. Iniţial pentru răcirea clincherului s-
au folosit răcitoare tip tambur şi apoi răcitoare planetare. Răcitoarele pot fi prevăzute cu un 
sistem de palete care asigură şi sfărâmarea materialului.  

* În cazul răcitoarelor cilindrice planetare suprafaţa de răcire a clincherului este repartizată pe 
mai mulţi tamburi cilindrici cu diametrul cuprins între 0,5-2 m, iar numărul acestora este de 6-
13. 



* Păstrarea clincherului înainte de măcinare este condiţionată de necesitatea răcirii la 
temperatura la care măcinarea şi comportarea cimentului să nu fie influenţate negativ. 

* În funcţie de natura răcitoarelor folosite temperatura clincherului la ieşire din acestea oscilează 
între 50 şi 250C. Temperatura clincherul alimentat în moară nu trebuie să fie mai mare de 50C. 

* În timpul păstrării clincherului au loc procese care provoacă schimbări  în structură, astfel se 
produce o transformare parţială a - C2S în - C2S şi o parţială cristalizare a fazei vitroase. 
Aceste transformări provoacă o afânare a granulelor de clincher cu micşorarea rezistenţei 
mecanice, capacitatea de măcinare crescând cu 10%.  

* Depozitarea clincherului creează o rezervă tampon care asigură funcţionarea normală a morii de 
ciment. Silozurile trebuie să asigure o rezervă între 3 şi 30 de zile, când temperatura clincherului 
de la răcitor nu depăşeşte 250C. Păstrarea clincherului se face în hale acoperite, iar se face cu 
transportoare cu plăci, cupe, elevatoare etc. În hale se folosesc poduri rulante cu graifer.  

* Măcinarea clincherului cu alte adaosuri constituie ultima fază a procesului tehnologic de obţinere 
a cimentului. În moara de ciment se dozează cantitativ, alături de clincher, cu ghips ca regulator 
de priză şi eventual alte adaosuri. 

* Rezistenţele şi vitezele de întărire ale cimentului sunt condiţionate, printre altele, de suprafaţa 
specifică ridicată (fracţiunea sub 30 m nu trebuie să fie mai mică de 70%). Dimensiunea 
corpurilor de măcinare are o influenţă importantă asupra obţinerii unor fracţiuni fine. De aceea 
se impune existenţa unor compartimente cu corpuri de diverse dimensiuni, de la mărimi mari 
spre mărimi mai mici, sau o măcinare în circuit închis. 

Asupra procesului de măcinare au influenţă următorii parametri: 

* timpul şi condiţiile de păstrare; 

* gradul de ardere; 

* tipul de cuptor pentru clincherizare; 

* răcirea morii, care duce la o productivitate de 10-15% mai ridicată. 

* În general pentru măcinare se folosesc diferite instalaţii, care sunt compuse în principal din: 
silozuri, dozatoare, mori, transportor pentru ciment şi instalaţii de desprăfuire. 

  



* Cimenturile aluminoase se obţin din măcinarea clincherelor rezultate prin arderea 
până la vitrifiere sau topire a unor amestecuri de calcar şi bauxită sau alte materii 
prime de compoziţie asemănătoare. 

* Spre deosebire de cimenturile portland, preponderent silicative, în care 
proprietăţile silicaţilor de calciu sunt hotărâtoare pentru masa întărită, la 
cimenturile aluminoase aluminaţii de calciu, în special CA, sunt constituenţii care 
determină proprietăţile. 
 

* Caracterizarea chimică. Cimentul aluminos are doi componenţi de bază Al2O3 şi 
CaO alături de care se găsesc SiO2, Fe2O3 şi alţi oxizi. Oxizii de fier în proporţie de 5-
10% prezintă o influenţă pozitivă asupra procesului de formare a mineralelor din 
clincher; în proporţii mai mari de 15% determină o scădere rapidă a calităţii 
cimentului (este influenţată negativ refractaritatea). Dioxidul de siliciu până la 4-5% 
determină o topire uniformă a şarjei şi accelerează desăvârşirea proceselor de 
formare a mineralelor din clincher. Depăşirea acestor limite influenţează negativ 
refractaritatea şi proprietăţile liante ale cimentului, cu toate acestea, în funcţie de 
natura materiilor prime SiO2 poate ajunge în cimentul aluminos până la 15%. Alături 
de aceşti oxizi se mai poate găsi,TiO2 până la 3% nu influenţează calitatea 
cimentului, MgO, alcalii, sulfaţi care trebuie să aibă valori foarte reduse. 

* După compoziţia oxidică, cimenturile aluminoase se pot grupa în:  obişnuite şi albe, 
cu refractaritate ridicată. 

* Cimenturile aluminoase albe se încadrează practic în sistemul oxidic binar CaO-
Al2O3 cu raportul Al2O3/CaO=1,5. 

* Înlocuirea totală sau parţială a CaO cu BaO şi SrO determină creşterea 
refractarităţii. Cimenturile aluminoase de calitate superioară trebuie să se apropie 
cât mai mult de o compoziţie Al2O3-CaO pură. 



* Constituenţii mineralogici ai cimentului aluminos reprezintă modul şi proporţia în 
care se combină principalii compuşi oxidici din amestecul de materii prime în timpul 
procesului termic. 

* Clincherele obţinute prin sintetizare, din materii prime care conţin numai CaO şi 
Al2O3 sunt lipsite de fază vitroasă, iar cele obţinute prin topire din materii prime cu 
Fe2O3 şi SiO2 pot conţine 25% fază vitroasă. 

Cei mai importanţi constituenţi mineralogici sunt: 

* Aluminatul monocalcic CA. Este preponderent în clinchere aluminoase. Se prezintă 
sub formă de cristale prismatice incolore. Datorită structurii sale şi mai ales când se 
găseşte în cantitate mare imprimă clincherelor o structură lamelară, fibroasă. Dintre 
aluminaţii de calciu, alături de aluminatul monocalcic trebuie remarcată îndeosebi 
prezenţa, în clincherele aluminoase mai bazice a 12CaO 7Al2O3, iar în clincherele 
mai puţin bazice a CA2. 

* Compusul C12H7 (12CaO7Al2O3) este în multe cimenturi aluminoase unul dintre 
constituenţii mineralogici principali. Acesta cristalizează în sistemul cubic. Reţeaua 
este o masă de [AlO4]5- cu goluri, deformată parţial, ceea ce explică interacţiunea 
rapidă cu apa. Hidratarea compusului determină creşterea stabilităţii sale în condiţii 
normale, urmare a unei ordini mai ridicate a aranjamentului atomic. 

* Dialuminatul monoclinic CA2 (CaO2Al2O3) se prezintă sub forma  unor cristale mari 
aciculare monoclinice. Ionii de aluminiu sunt coordinaţi tetraedric de ionii de 
oxigen. 

* CA6 cu structură hexagonală. Se mai întâlnesc compuşii: gehlenitul C2AS (compusul 
cu SiO2 care cristalizează sub formă de bastonaşe prismatice sau sub formă de 
tăbliţe), C2S, CAF2 şi C4AF, CF şi chiar silicaţi de tipul F2S. 

* Faza vitroasă umple spaţiile dintre cristale. Faza vitroasă are proprietăţi hidraulice 
mai reduse decât componenţii cristalini aluminatici din clinchere. 

* Cimenturile aluminoase obişnuite sunt la rândul lor de două tipuri: mai bazice, cu 
refractaritate mai redusă CA-C5A3[C12A7]-C2S-C4AF-AI şi mai puţin bazice din 
subsistemul CA-CA2-C2AS-CAF2-AI. 



* Cimentul aluminos are o culoare cenuşie dacă a fost obţinut prin topire în atmosferă reducătoare 
şi cafenie până la negru dacă a fost fabricat prin topire sau clincherizare în atmosferă oxidantă.  

  

*  Apa pentru pasta de consistenţă normală. Apa pentru pasta de consistenţă normală variază 
între 23%-28% dar poate ajunge pentru unele varietăţi şi până la 32%.  

* Timpul de priză. Se asemănă cu al cimentului portland, începe de la 30 minute până la 4-5 ore. 
Priza mai întârziată se întâlneşte în special la cimenturile obţinute prin clincherizare.   

* Rezistenţa mecanică. Rezistenţa mecanică a cimentului aluminos se caracterizează printr-o 
creştere rapidă în primele ore (zile) după amestecarea cu apa.  

* Căldura de hidratare. Căldura de hidratare a cimentului aluminos este de acelaşi ordin de 
mărime cu a cimentului portland obişnuit. Degajarea ei se produce în proporţie de 70-80% în 4-6 
ore la sfârşitul primei zile de hidratare.  

* Rezistenţa la coroziune. Rezistenţa la coroziune a cimentului aluminos este mai bună decât a 
cimentului portland deoarece produsele de hidratare sunt mai inerte ca cele a cimentului 
portland. Al(OH)3 înveleşte hidroaluminaţii într-o peliculă de gel şi apoi de cristale rezistente la 
atacul chimic ( măcinat îi dispare această proprietate). Cimentul aluminos rezistă la acţiunea 
apelor cu conţinut de sulfaţi spre deosebire de cimentul portland  care e distrus repede. Aceasta 
se explică prin faptul că hidroaluminaţii reacţionează cu sulfatul de calciu formând 
hidrosulfoaluminat tricalcic care are aproape acelaşi volum ca şi suma volumelor componenţilor 
săi neproducând tensiuni periculoase în interiorul betonului. Cimentul aluminos rezistă bine la 
apele puternic mineralizate cu cloruri, CO2, acizi organici, gudroane, însă acizii concentraţi şi 
alcaliile îl atacă puternic. 

* Stabilitatea termică şi refractaritatea. Mortarele şi betoanele îşi păstrează în mare măsură 
rezistenţa mecanică până la temperaturi ridicate. 

* Datorită conţinutului mare de Al2O3 şi folosind agregate refractare temperatura maximă de 
utilizare poate fi ridicată până la 1750C. Din această cauză pierderea apei la încălzire se 
produce treptat la temperaturi de până la 900C fără a influenţa rezistenţa betonului. 



* Procesele care au loc la arderea materiilor prime sunt procese de transformare a bauxitei şi 
calcarului şi de interacţiune dintre cei doi oxizi principali Al2O3, CaO cu formarea componenţilor 
clincherului. 
 

* În procesul de formare a cimentului, atât pe calea sinterizării– vitrifierii cât şi prin topire, 
amestecul brut de bauxită-calcar este supus în primul rând unui proces de uscare şi de 
deshidratare. Reacţiile care au loc până la temperatura de 600C sunt de deshidratare atunci 
când se foloseşte bauxită. Când se foloseşte alumina calcinată această fază nu are loc. 
 

* La 850-950C are loc procesul de decarbonatare a calcarului, esenţial în reacţiile de formare a 
cimentului aluminos. Paralel cu decarbonatarea au şi reacţii chimice de formare a constituenţilor 
cimentului aluminos, îndeosebi aluminaţi. În jurul temperaturii de 800C începe formarea lui CA. 

* Până la temperatura de 1200C se formează şi feriţii de calciu; compuşii ternari cu fier, de tipul 
soluţiilor solide aluminat-feritice se formează de obicei la temperaturi mai ridicate. 
 

* În cazul obţinerii cimentului aluminos prin sinterizare-vitrifiere, majoritatea constituenţilor 
mineralogici ai clincherului sunt formaţi în urma reacţiilor în fază solidă. Faza lichidă apare în 
sistem la temperaturi de peste 1200C, grăbind desăvârşirea reacţiilor de formare a mineralelor 
şi determinând creşterea cristalelor. 
 

* Când cimentul aluminos se obţine prin topire, tratamentul termic de răcire prezintă o mare 
influenţă asupra structurii şi compoziţiei mineralogice. La răcire lentă va cristaliza întâi Ca şi 
mult mai rar C5A3, iar pe măsura scăderii temperaturii vor cristaliza şi celelalte minerale. La 
răcire rapidă, pe lângă existenţa unei mase vitroase în cantitate semnificativă, se constată 
prezenţa unor faze cristaline cu cristale de dimensiuni apropiate. 



 

* Cimentul aluminos se poate obţine prin topirea sau prin sinterizarea-vitrifierea amestecului brut 
de materii prime. 

* Alegerea uneia dintre metode depinde de natura materiilor prime. În cazul în care acestea au un 
conţinut redus de oxizi de fier (sub 4-5%), procesul de obţinere prin sinterizare-vitrifiere decurge 
în condiţii satisfăcătoare. Obţinerea cimentului aluminos prin topire este cea mai folosită dintre 
metodele de fabricaţie, dar este condiţionată de prezenţa oxizilor de fier şi a altor substanţe 
fondante. 

* Obţinerea cimentului aluminos prin topire se realizează astăzi cel mai frecvent în cuptoare cu 
vană de construcţie specială. Reactorul se compune din două părţi: o zonă verticală pentru 
preîncălzirea şarjei şi o vană pentru topirea ei. În cuptorul vertical se încarcă un amestec 
omogen de bauxită, calcar, praf de cărbune şi aer preîncălzit. La partea inferioară are un bazin 
în care se adună topitura. Topirea se produce în zona de trecere din cuptorul vertical în vană 
unde temperatura ajunge la 1550-1600C, iar topitura colectată în bazin este extrasă treptat şi 
turnată în forme unde se răceşte.  

* Obţinerea clincherului aluminos prin sinterizare-vitrifiere se bazează pe faptul că aluminaţii 
de calciu se formează cu viteză destul de mare prin reacţie în fază solidă. Se pot folosi în acest 
caz cuptoare tunel în care materialul rămâne un timp destul de mare (aproximativ 6 ore) la 
1000-1200C sau la temperaturi mai mari funcţie de compoziţia amestecului brut. Amestecul de 
materii prime trebuie să  fie fin măcinat şi cel mai frecvent brichetat.  

* Obţinerea cimentului aluminos în cuptoare rotative elimină brichetarea sau granularea. Arderea 
se realizează la 1250-1300C, sub ceastă temperatură procesul decurge prea încet, peste această 
temperatură este favorizată formarea intensă de inele.  

* Clincherizarea se mai poate face şi pe un grătar conveier. Amestecul brut se încălzeşte până 
aproape de temperatura de topire, la care reacţiile decurg cu viteză mare.  

* O atenţie deosebită trebuie acordată răcirii cimentului, operaţie ce îi influenţează proprietăţile. 
Cel mai comod procedeu ar fi turnarea topiturii în apă în acelaşi mod cu răcirea zgurelor. S-a 
constatat că în acest caz scad proprietăţile hidraulice. O altă metodă ar fi turnarea topiturii în 
cochilii pe vagoneţi care se răcesc lent şi apoi se descarcă în depozit. Clincherul răcit în apă se 
macină mai uşor ca cel răcit în forme. 



* În scopul economisirii clincherului de ciment portland, pentru producţia căruia se consumă o 
cantitate mare de muncă şi energie, şi pentru valorificarea unor subproduse industriale şi 
produse naturale, încă de la începutul secolului s-a studiat posibilitatea utilizării a diferite 
adaosuri active sau inerte direct la măcinare. Astfel se înlocuieşte clincherul de ciment portland 
în diferite proporţii. 

* Lianţii hidraulici micşti sunt formaţi dintr-un liant unitar hidraulic sau aerian şi un adaos 
hidraulic sau inert. 

* După natura lor şi modul în care participă la procesele de hidratare şi întărire a cimentului, 
adaosurile utilizate la măcinare se pot grupa în: 

* adaosuri active, care în stare fin măcinată pot să facă priză la amestecarea cu apa, dar 
procesul de întărire decurge lent în timp. Cele mai importante şi utilizate adaosuri “cimentoide” 
sunt: zgurile bazice granulate de furnal înalt şi unele cenuşi volante de la centralele 
termoelectrice. În prezenţa varului sau a cimentului portland (care pune în libertate Ca(OH)2 la 
hidratare) procesul de hidratare a zgurii se accelerează apreciabil; 

* adaosuri hidraulice, nu fac priză şi nu se întăresc în contact cu apa, însă conţin dioxid de siliciu 
sau oxid de aluminiu activ (în stare amorfă sau fin divizată), care reacţionează cu hidroxidul de 
calciu pus în libertate la hidratarea cimentului, în urma reacţiei rezultând hidrosilicaţi şi 
hidroaluminaţi de calciu, aceştia contribuind la structura de rezistenţă a liantului întărit. Din 
această categorie fac parte: tufurile vulcanice (trasurile), diatomitul, argila moderat arsă, 
cenuşi de la electrofiltrele centralelor termoelectrice, sterilul ars de la minele de cărbuni, un 
produs de la fabricarea sulfatului de aluminiu denumit şistof, bauxita calcinată, silicea ultrafină 
(SUF) rezultată ca subprodus etc.; 

* adaosurile inerte  sunt substanţe ce nu modifică sensibil procesul de hidratare al cimenturilor, 
cum ar fi nisipurile silicioase, calcarele şi alte roci fin măcinate. În cazul folosirii calcarelor, 
datorită faptului că acestea sunt foarte variate ca structură, trebuie atenţie sporită în special în 
ce priveşte gradul de metamorfozare al acestora. 

* În funcţie de adaosul utilizat se obţin diferite tipuri de lianţi cum ar fi: cimenturi cu zgură (cu 
var şi zgură, cu zgură şi clincher de ciment portland, cu zgură sulfatică), cimenturi cu adaosuri 
hidraulice şi inerte. 



* Prin utilizarea zgurilor ca adaos se fac economii însemnate de energie, se valorifică superior 
subproduse industriale, creşte producţia de ciment şi se reduce preţul de cost al cimentului. 

* Cimenturile pe bază de zgură de furnal se fabrică prin amestecul la măcinare a clincherului de 
ciment portland cu zgură bazică granulată de furnal înalt şi ghipsul necesar reglării timpului de 
priză. Procentul de zgură utilizat ca adaos la măcinarea cimentului este diferit, în funcţie de 
marca cimentului ce trebuie obţinut şi de calitatea clincherului de ciment portland şi a zgurii.  

*  Zgurile sunt subproduse industriale de la fabricarea fontei. În procesul de reducere a 
mineralelor de fier se face şi îndepărtarea sterilului, adăugând în furnal calcar, care are şi rolul 
de reducere a punctului de topire al sterilului din minereu. La temperatura din furnal calcarul 
disociază, punând în libertate oxidul de calciu, care se combină cu SiO2, Al2O3 şi alţi oxizi din 
gangă, astfel că în creuzetul aflat la partea inferioară a furnalului se află: 

* fonta mai grea, la o temperatură de 1400-1450C; 

* zgura, mai uşoară, la T de circa 1450-1500C. 

*  Zgurile indicate pentru utilizare la fabricarea cimenturilor cu adaosuri trebuie să fie 
bazice şi să conţină proporţii convenabile de oxid de calciu, siliciu, aluminiu şi magneziu.  

* Conform compoziţiei oxidice din punct de vedere teoretic zgurile se pot încadra în sistemul  
cuaternar CaO -  MgO - SiO2 - Al2O3. 

*  Din punct de vedere tehnic prezintă interes numai zgurile care în condiţiile de lucru din 
furnal au o fluiditate suficient de mare pentru a se putea prelucra uşor. Fluiditatea necesară se 
obţine la un conţinut de Al2O3 de maxim 25%, CaO 48%, iar conţinutul de MgO să fie nul, mai 
ales ca MgO liber, deoarece în această formă măreşte vâscozitatea topiturii. 

*  Compoziţia mineralogică a zgurilor se exprimă prin compuşii mineralogici care se 
formează în urma combinării compuşilor oxidici. Complexitatea compoziţiei mineralogice este 
dată de compoziţia sterilului, a cenuşii din cocs, a cineticii şi parametrilor procesului din furnal. 
Astfel se deosebesc compuşi binari şi ternari: wolastonitul, rankinitul - pirosilicatul de calciu, 
silicatul bicalcic, alitul, forsteritul, diopsidul, akermanitul, mervinitul, anortitul etc.  

  După scopul urmărit la ieşirea din furnal zgura poate fi tratată în diferite moduri: 
granulată, răcită lent în vederea obţinerii unei mase concasabile, expansiune cu jet de apă 
pentru obţinerea unui agregat uşor sau prin filaj obţinerea de vată minerală.  .  



Din categoria cimenturilor cu zgură fac parte: 

* Cimenturile de zgură şi clincher de ciment portland; 

* Cimenturile de var şi zgură; 

* Cimenturile de zgură sulfatică 

 

                                Ciment de zgură şi clincher de ciment portland 

*  Acest ciment se notează II/A-S. În funcţie de calitatea celor doi componenţi de bază 
clasa de rezistenţă a cimentului poate varia de la 32,5 la 52,5. Cimenturile cu zgură au 
proprietăţi asemănătoare cimenturilor portland cu deosebirea că adaosul micşorează căldura de 
hidratare şi viteza de întărire. Din determinările practice s-a stabilit că până la un procent de 
30% zgură proprietăţile mecanice nu se modifică. 

* Cimentul cu zgură şi clincher prezintă unele proprietăţi superioare celor a cimentului obişnuit. 
Astfel are contracţie de volum mai mică şi o variaţie mai uniformă datorită legării CaO liber din 
clincher. Zgura mai determină şi o degajare lentă de căldură în timpul hidratării, iar cantitatea 
de căldură degajată este mai mică decât la cimentul portland obişnuit. Cimentul cu zgură şi 
clincher are o foarte bună stabilitate la temperaturi scăzute, rezistenţă chimică şi termică 
ridicată datorită conţinutului redus de Ca(OH)2. Are aceleaşi întrebuinţări ca şi cimentul portland 
dar poate fi utilizat cu bune rezultate în construcţii subterane solicitate corespunzător cu marca 
cimentului, la construcţii masive şi pentru betoane refractare. 

* Schema tehnologică cuprinde următoarele faze: 

* Calcarul şi argila se prelucrează prin concasare, uscare, măcinare, corectare – omogenizare, 
ardere, răcire după care se depozitează în silozuri speciale; 

* Zgura se supune unui proces de uscare, măcinare cu ghips, după care se depozitează; 

* Obţinerea cimentului prin amestecarea clincherului cu zgura măcinată cu ghips.  

* Fabricarea cimentului cu zgură presupune un anumit grad de complexitate la un ciclu complet de 
producţie. Trebuie urmărite următoarele etape: pregătirea materiilor prime şi a adaosurilor, 
prepararea amestecului de materii prime pentru obţinerea clincherului (măcinare, dozare, 
amestecare, corectare), arderea amestecului brut, măcinarea etc. 



* Se obţine prin măcinarea zgurii de furnal cu un adaos de până la 
30% var cu 7% ghips. Prezintă la 28 de zile de întărire rezistenţe 
între 100-400 daN/cm2 proprietate ce depinde de natura zgurii, 
calitatea şi cantitatea varului, precum şi de puritatea 
constituenţilor. Utilizarea zgurii aparţinând unor subsisteme de 
echilibru active şi a unui var cu un procent ridicat de CaO activ 
permite obţinerea unor cimenturi de mărci mai mari. Adaosul de 
ghips în limite de 1-7% poate determina o intensificare a întăririi 
cimentului şi o creştere a rezistenţei sale. Creşterea fineţi la 
măcinare determină intensificarea reacţiei zgurii cu varul, 
ghipsul şi apa. 

* Cimenturile cu var şi zgură prezintă o priză lentă (2-6 ore 
începutul prizei, 6-12 ore sfârşitul prizei), o constanţă de volum 
bună, o gelivitate bună şi stabilitate la acţiunea apelor sulfatice. 
Exotermicitatea acestui ciment este mică atunci când se 
foloseşte varul stins ceea ce îl recomandă pentru lucrări masive, 
dar viteza de întărire este mai mică. 

* Procesul tehnologic cuprinde următoarele operaţii: 

* Pregătirea materiilor prime (uscarea, concasare, stingerea sau 
concasarea varului); 

* Măcinarea amestecului de materii prime; 

* Însilozarea, împachetarea, livrarea. 

* Cimentul de var şi zgură se utilizează la obţinerea mortarelor. 
Se mai poate utiliza la betoane pentru construcţia de cheiuri, 
poduri, canale, rezervoare şi la obţinerea pietrei şi marmurei 
artificiale. 

Depozitare Depozitare Depozitare

Uscare Concasare Concasare

Măcinare

Însilozare

Împachetare Livrare

Zgură Var Ghips

Schema bloc a procesului de obţinere a 

cimentului cu var si zgura  



* Adaosurile hidraulice sunt materiale de natură silicioasă sau silico-aluminoasă, care fin măcinate, 
în condiţii normale de temperatură şi presiune, fixează hidroxidul de calciu în prezenţa apei, 
formând compuşi stabili cu rezistenţe mecanice specifice.   

* Compoziţia chimică şi mineralogică a adaosurilor hidraulice este foarte variată. După 
provenienţă şi modul de formare adaosurile hidraulice se împart în naturale şi artificiale. 

* Din punct de vedere al mecanismului interacţiei chimice cu hidroxidul de calciu, adaosurile 
hidraulice se pot grupa în: 

* Adaosuri naturale. Aceste adaosuri sunt de natură vulcanică şi de natură sedimentară. 
Adaosurile de natură vulcanică (tufuri, trasuri) se găsesc în depozite naturale sub formă de 
pulberi active numite cenuşi vulcanice sau în stare cimentată, tuf vulcanic, care măcinat 
conduce la obţinerea trasului.  

* Adaosul de natură sedimentară este diatomitul sau Kiselgur sau tripoli. Dacă roca este poroasă 
se numeşte diatomee, iar dacă se compactează se numeşte tripoli şi este de natură metamorfică. 
Componentul activ este SiO2 fin divizat..  

* Adaosurile hidraulice artificiale sunt reprezentate prin cenuşile de termocentrală, şistoful, 
argila calcinată etc. 

* Cenuşile de termocentrală, care sunt deşeuri de la arderea cărbunilor inferiori în focare (în 
termocentrale) conţin SiO2 40-50%, Al2O3 20-25%, Fe2O3 10% şi alţi oxizi. Cenuşa se prezintă sub 
forma unui material pulverulent alcătuit di granule mici şi poroase vitrifiate la suprafaţă datorită 
faptului că la temperaturile înalte din focare sterilul din cărbune se vitrifiază iar în interior 
rămâne partea activă poroasă. De aceea se impune măcinarea cenuşii înainte de utilizare ca să 
se distrugă partea vitrifiată de la suprafaţă care are o impermeabilitate ridicată. 

* Argila calcinată se obţine prin calcinarea la temperaturi de 500-600C când caolinitul se 
transformă în metacaolinit, care dă SiO2 şi Al2O3 reacţionabili cu compuşii bazici. 

Lianţii puzzolanici se pot împărţi în următoarele categorii:  

* Lianţi din ciment portland cu adaosuri hidraulice; 

* Lianţi de var cu adaosuri hidraulice; 

* Ciment sulfopuzzolanic şi ciment de furnal cu adaosuri hidraulice. 



* Pentru lianţii de ciment portland cu adaosuri hidraulice structura de rezistenţă se constituie ca 
urmare a formării atât a compuşilor de hidratare-hidroliză ai cimentului portland cât şi a celor 
rezultaţi din interacţiunea hidroxidului de calciu (din hidroliza cimentului) cu adaosurile 
hidraulice. 

* La obţinerea lianţilor din ciment portland cu adaosuri hidraulice se folosesc: trasurile, diatomitul 
sau tripoli şi cenuşi de termocentrală. Natura clincherului trebuie să fie corelată cu puzzolana 
utilizată, să existe corelaţie între viteza de fixare a Ca(OH)2 de către puzzolană şi viteza de 
eliberare a acestuia prin hidroliza silicaţilor şi a celorlalţi componenţi ai clincherului.  

* Dozajul lianţilor depinde de bazicitatea clincherului, activitatea puzzolanei, viteza de întărire şi 
calitatea liantului care se cere a fi obţinut. Astfel clincherul de ciment poate fi în proporţie de 
75-92% (55-77%), puzzolana 5-20% (chiar până la 40%), ghipsul 3-5%. 

* Fineţea la măcinare şi amestecarea cât mai omogenă determină creşterea activităţii hidraulice. 
Fineţea la măcinare este importantă mai ales în cazul utilizării unor puzzolane comune şi a unui 
clincher bogat în silicat tricalcic. 

* Utilizarea cenuşii de termocentrală ridică probleme legate de: urmărirea compoziţiei cenuşii, 
realizarea unei omogenităţi a compoziţiei cenuşii prin folosirea unor instalaţii de amestecare, 
îndepărtarea fracţiunilor mai grosiere în care se concentrează părţile necombustibile. 

* Înlocuirea parţială a cimentului portland cu puzzolane conduce la o scădere a rezistenţelor 
mecanice la timpi mici, după perioade mai mari rezistenţele mecanice pot fi mai ridicate 

* Proporţia de adaos hidraulic în corelaţie cu natura acestuia, ca factori determinanţi pentru 
proprietăţile liantului întărit, influenţează şi alte proprietăţi ale sistemului liant. Astfel poate 
creşte conţinutul de apă pentru pasta de consistenţă normală şi timpul de priză cu consecinţe 
negative asupra comportării liantului la întărire. Creşterea proporţiei de adaos hidraulic va 
determina scăderea căldurii de hidratare. În mediu uscat aceşti lianţi prezintă o contracţie 
accentuată, se produc fisuri, absorbţia capilară creşte şi scade sensibil rezistenţa la îngheţ-
dezgheţ. Contracţia pate fi redusă prin utilizarea unui clincher feroportland silicios, care are 
contracţii mici. 

Se utilizează în lucrări subterane şi subacvatice. 



* Aceşti lianţi se obţin prin amestecarea adaosurilor hidraulice naturale sau artificiale cu var stins 
în praf sau var nestins. În cazul folosirii varului nestins cei doi componenţi se amestecă atât prin 
măcinare simultană, cât şi după măcinarea lor separată.  

* Măcinarea înaintată a componenţilor permite într-un grad mai înalt a capacităţii de legare a CaO 
de către puzzolană. 

* Dozajul lianţilor de var cu puzzolană trebuie fixat pentru fiecare puzzolană în parte: pentru 
puzzolane mai puţin active se folosesc de 1:4 până la 1:5, iar pentru lucrări puţin pretenţiose 
chiar 1:6 sau 1:7 (var:puzzolană). Pentru puzzolane active dozajul este de 1:3-1:4 putând să 
ajungă până la 1:2.  

* Există o mare varietate de lianţi de var cu adaosuri hidraulice după natura acestora din urmă. Un 
prim grup sunt cei care presupun folosirea de puzzolane naturale, care sunt de calitate diferită 
funcţie de natura de fineţea şi dozajul acestora. 

* În cazul lianţilor cu  25-40% diatomit şi 75-60% var stins se obţin pe mortare normale rezistenţe la 
compresiune la 28 de zile de 350 daN/cm2.  

* Amestecurile obţinute cu un conţinut ridicat de puzzolane constituie lianţi potriviţi pentru lucrări 
subacvatice, cu un conţinut de puzzolane moderat se pot utiliza în mortare obişnuite. Se pot 
utiliza de asemenea în construcţii hidrotehnice mai puţin complexe, care se găsesc în 
permanenţă în stare umedă, fără a fi supuse acţiunilor repetate de îngheţ-dezgheţ. 

* Din categoria lianţilor de var cu adaosuri hidraulice artificiale cel mai mare interes îl au lianţii de 
var cu cenuşă de termocentrală. Lianţii de acest tip se obţin prin amestecarea cenuşii în 
proporţie de 80-50% cu var stins 20-50%.  

* Argilele calcinate au fost folosite de multă vreme ca adaosuri hidraulice active. Cele cu cel mai 
înalt conţinut de hidrosilicaţi de aluminiu arse la 600-800C au capacitatea hidraulică cea mai 
ridicată. Argila calcinată amestecată cu var şi cu un mic procent de ghips conduce la obţinerea 
unui liant cu proprietăţi de întărire modeste. 

* Prin arderea unui amestec de argilă, calcar şi ghips se obţine un liant cu proprietăţi superioare 
altor lianţi din această categorie. Lianţii obţinuţi au rezistenţele la compresiune după 28 de zile 
apropiate de cele ale unui ciment portland de tip II/A-S 32,5R. 



* Prin adaosuri inerte se înţelege acea categorie de substanţe, de natură anorganică, care sunt 
insolubile în apă şi nu interacţionează cu aceasta. Cele mai utilizate la fabricarea cimenturilor 
sunt rocile calcaroase (calcar, cretă, dolomit, magnezit) şi nisipul. Aceste adaosuri deşi inerte în 
raport cu apa interacţionează cu noile formaţiuni de hidratare ale clincherului. 

* Adaosurile de carbonaţi interacţionează cu componenţii aluminatici din clincher rezultând un 
hidrocompus cristalizat cubic de forma: 3CaOAl2O3(Ca, Mg)CO311H2O. În acest compus o 
moleculă de C3A leagă mai multă apă decât în cazul absenţei carbonaţilor, ceea ce determină  

 

3CaOAl2O3CaCO311H2O3CaOAl2O36H2O+CaCO3 +5H2O       

 

* În cazul adaosurilor de nisip cuarţos interacţiunea are loc între SiO2 şi Ca(OH)2 cu formare de 
hidrosilicaţi. Cimentul care conţine nisip foarte fin măcinat atinge în timp rezistenţe mecanice 
ridicate. 

* Din cele prezentate rezultă că asupra cimenturilor cu microadaosuri prezintă o influenţă 
deosebită gradul de dispersie a acestora. Odată cu creşterea gradului de dispersie creşte şi 
volumul straturilor rezistente care se formează între faze, iar suprafaţa de interacţiune creşte. 

* Este util ca măcinarea cimentului cu microadaosuri să se realizeze în două trepte: într-o primă 
treaptă se macină clincherul cu ghipsul până la fineţea corespunzătoare, după care se introduc 
adaosurile, amestecul obţinut fiind măcinat în continuare; se poate obţine astfel nu numai o 
fineţe corespunzătoare a cimentului, dar şi un raport optim între suprafaţa specifică a 
adaosurilor şi a clincherului. 

* Cimentul cu microadaosuri, în cazul unei pregătiri adecvate, a unei puneri în lucru 
corespunzătoare, poate să conducă la obţinerea unor caracteristici de rezistenţă ridicate, ceea 
ce-l face corespunzător pentru a putea fi folosit în construcţii alături de cimentul portland. Un 
ciment cu 15% adaos de calcar sau nisip, în care clincherul are o suprafaţa specifică (Blaine) de 
3500 cm2/g, nu este inferior cimentului portland corespunzător, cu suprafaţa specifică de 3000 
cm2/g. 


