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  ملخص الوصف الفنى

A process for producing a binder (cement) to be used in slurry, 

mortar, or concrete having a low water-to-cement ratio. As raw-

material for the binder is used at least 50% by weight of a 

hydraulic material, such as slag, technical pozzolanas and/or 

natural pozzolanas. The hydraulic material is ground to a 

specific surface of at least 400 m2/kg. To the raw-material is 

added 0.1 to 5% by weight of a plasticizing material, such as a 

sulphonated polyelectrolyte. To the raw-material are also added 

in total 0.5 to 8% by weight of sodium carbonate and/or sodium 

hydroxide. Added in small amounts, the sodium carbonate and 

the sodium hydroxide, separately or in combination, 

considerably shorten the hardening time of the concrete, yield 

excellent strengths, and make it possible to use cheap raw-

materials   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 الستخدامها في المعجون، المالط او الخرسانة( اسمنت) طريقة النتاج مادة رابطة 

 لمادة الخام المستخدمة لمادة الربط التقل. لها نسبية منخفضة من الماء الى االسمنت

كية مثل الخبث، المخلفات البركانية مثل بالوزن من المادة االيدرولي% 05عن 

المصنع، والبوزوال ن الطبيعي تطحن المادة االيدروليكية حتى تصبح  الموزوال

% 0كجم ثم يضاف للمادة الخام من او الى  70455يقل عن  سطحها النوعي ال

سلفنات البولي اكلريت، كما يضاف ايضا للمادة  بالوزن مادة مطاطة او لدنه مثل

او ايدروكسيد الصوديوم اضافة  بالوزن من كربونات الصوديوم% و0الخام 

متحدين بكميات صغيرة  كربونات الصوديوم وايدروكسيد الصوديوم منفصلين او

كما تجعل في  يشمل على تقصير مدة تقسيمة الخرسانة كما تؤدي الى زيادة القوة
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