معرفی کتاب
« بررسی اکسید منیزیم و اثرات آن در تولید سیمان »
تألیف :مهندس حسین چهرگانی

این کتاب در س��ه فصل به ش��رح زیر تهی��ه و تنظیم
ش��ده اس��ت:
فصل اول -منشأ اکسید منیزیم در سیمان و مکانیزم
انبس��اط بتن به عل��ت حضور آن :در این فص��ل مطالبی
درخص��وص م��واد اولیه تولید س��یمان و منش��أ اکس��ید
منیزیم ،ویژگیهای اکس��ید منیزیم ،س��اختار کریستالی
و ف��ازی آنها ،حداکث��ر مجاز در س��یمان پرتلند و دالیل
آن ،حاللیت اکس��ید منیزیم در فازهای سیمانی ،مکانیزم
انبس��اط سیمان و اثرات آن در بتن ،اثر اکسید منیزیم بر
پختپذیری و تش��کیل فازهای س��یمان ،نقش روانسازی
و کانیس��ازی آن ،تعیی��ن نوع منیزیم در س��یمان ،تأثیر
س��رعت س��رد کردن و  ...آمده اس��ت.
فصل دوم -تثبیت در س��یما نهای منیزیم باال :شامل
موضوعات��ی از قبی��ل فازه��ای تثبیت کنن��ده ،اثر میزان
اکس��ید منیزیم ب��ر تش��کیل فازها ،تنظیم م��واد خام به

منظ��ور کاهش انبس��اط و راهکاره��ای مختلف آن،
اث��ر دمای پخت ،اثر س��رعت خنک ک��ردن کلینکر،
اثر افزودنیها ش��امل اث��رات افزودنیهای مختلف و
اثرات افزودن پوزوالن ،خاکس��تر فرار ،سرباره و ،...
تولید تجاری س��یما نهای منیزیم باال و  ...میباشد.
فصل س�وم -ارزیابی آزمایشها و نتایج حاصل
از اقدامات :در این فصل مطالب کاربردی و اقدامات
آزمایش��گاهی انجام ش��ده درخصوص ارزیابی حضور
اکس��ید منیزیم در فازهای کلینکر ش��امل س��اخت
نمون��ه ،بررس��ی توزیع اکس��ید منیزی��م در فازها و
بررس��ی اثرات دمای پخت ،اثر خنک کردن س��ریع،
رابطه بین مصرف پوزوالن و اکس��ید منیزیم ش��امل
تفاوت س��یمان پرتلن��د و س��یمان پرتلند پوزوالنی،
مکانی��زم عملک��رد اکس��ید منیزیم در س��یما نهای
پوزوالن��ی و بررس��ی نقش مواد افزودن��ی پوزوالنی،
بررسی نقش افزودن س��رباره به سیما نهای منیزیم
ب��اال ،اث��ر تنظیم م��واد در کنت��رل اثرات ناس��المی
س��یمان و  ...ذک��ر گردی��ده اس��ت و در انته��ا نیز
نتیجهگیری و پیش��نهادات مربوطه بیان شده است.
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