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AV
GUNNAR KULLERUD

(Mineralogisk-Geologisk Museum, Oslo).
A b s t r a c t. A study of the system Ca0-Si02-H20 is important for
an understanding of the chemistry of Portland cement. The literature
dealing with compounds in this system is reviewed and the stability conditions
for individual hydrates discussed. Tentative phase diagrams for the systems
CaO Si02-HP and 2Ca0 Si02-HP are given from data recorded in the
literature and from laboratory experiments carried out at the Geological
Museum, Oslo.
Some of the hydrates of the second system gradually give off water with
increasing temperature and in this respect resemble certain clay minerals e. g.
montmorillonite. Hydrates of the first system, however, show a tendency
to lose water in stages.
·

·

Innledning.

Spredte undersøkelser innen dette system er foretatt fra tid til
annen i hydrotermallaboratorier i mange land. Den viktigste litte
ratur om hydrotermalsynteser ble sammenstillet av MOREY og 1NGER
2
SON1 i 1937. TAYLOR og BESSEY publiserte i 1950 en oversikt over
de inntil da kjente reaksjoner i Ca0-Si02-H20 systemet. Nær
værende artikkel er bygget over de nevnte to arbeider, men dekker
også litteraturen etter 1950 og inneholder dessuten endel tidligere
upubliserte resultater av undersøkelser i systemet utført med hydro
termal-apparaturen (av Tuttle-typen) ved Geologisk Museum, Oslo.
Forbindelser tilhørende det binære system Ca0-Si02 er inn
gående beskrevet i litteraturen og vil ikke her bli gjenstand for
diskusjon i større utstrekning enn nødvendig for sammenhengen.
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En gjennomsnitts Portland sement inneholder ca. 64. 0 % CaO,
5. 6 % Al203 og 21.1 % Si02• Til tross for den utstrakte anvendelse
av sement kjenner man lite til de kjemiske reaksjoner som foregår
i denne under avbinding og herding. Opplysninger om disse reak
sjoner kan skaffes gjennom inngående undersøkelser av systemer som
Ca0-Si02-HP og Ca0-Al203-Si02-H20. Av disse er det sist
nevnte det viktigste, men også uten sammenligning det mest kom
pliserte. Undersøkelser av forbindelsene er vanskelige å gjennomføre
på grunn av hydratenes komplekse natur og deres gelatinøse eller
dårlig definerte form.
Den viktigste gruppe av slike forbindelser er kalsium-silikat
hydratene som opptrer som amorfe eller gellignende substanser ved
romtemperatur, men under hydrotermalprosesser ved noe høyere
temperatur frembringes en variasjon av tydelig krystallinske for
bindelser. Disse bør undersøkes først, da de ofte strukturmessig er
beslektet med lav-temperatur-produktene, hvis egenskaper man derved
undertiden kan finne frem til en forståelse av.
Hydratene som dannes i Ca0-Si02-H20 systemet er også av
interesse for geokjemien og rent teknisk viktige ved dannelser av
kjelsten 3 i dampkjeler og ved produksjonen av <<sand-lime>> blokker4•5•6•
Undersøkelsene som hittil har vært foretatt i systemet faller
tre grupper:
l. Undersøkelser av hydrater som forekommer i naturen.
2. Studier av hydreringsreaksjoner og undersøkelser av for
bindelser dannet under 30° C.
3. Studier av hydrotermalreaksjoner over 100° C.
Lite eller intet er gjort for å knytte sammen resultatene oppnådd
ved undersøkelser av amorfe forbindelser dannet under 30° C med
resultatene av studiene av de krystallinske hydrater dannet over
100° C. Praktisk talt ingen forsøk er foretatt ved temperaturer mellom
30° C og 100° C.
Systemets Hydrater.

En rekke kalsium-silikat-hydrater er allerede beskrevet i litte
raturen, men undersøkelser i de siste to årene har vist at det eksisterer
et langt større antall hydrater enn tidligere kjent. Mange av disse
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er metastabile og kompliserer derfor utarbeidelsen av Ca0-Si02-H20
diagrammet.
A. HYDRATER SOM FOREKOMMER I NATUREN.
Hittil er ti hydrater tilhørende dette systemet funnet i naturen.
Disse mineralene er sammenstillet i nedenstående tabell, hvori også
er angitt hydratenes sammensetning og øvrige kjente data.
Okenit blev produsert i laboratoriet i lukkede hydrotermalbomber
av ScHLAPFER og NIGGLI7 allerede i 1914. Forsøk i systemet
Si02-AlP3-Kp-CaO-Hp ved 470° C resulterte i dannelse av
dette hydrat. Undersøkelser av okenit dannet ved hydrotermalsynteser
blev i 1938 foretatt av FLINT, McMURDIE og WELLss. CLARK og BUNN9
påviste i 1940 at okenit forkammer i kjelsten. Okenit dannet på de
ovenfor nevnte måter er identisk med naturlig okenit.
Gyrolit er først nevnt fremstillet av BAUR10 i 1911 ved hydro
termalforsøk ved 450° C. KoNIGSBERGER og Mt.iLLER11 mente i 1918
å ha fremstillet en uren gyrolit under sine hydrotermal-forsøk. FLINT
et als fremstillet i 1938 hydratet ad hydrotermal vei, og McMuRDIE
og FLINT12 undersøkte i 1943 dets røntgenografiske egenskaper ved
hjelp av pulverdiagrammer. Både disse siste studier og detaljerte
undersøkelser av MACKAY og TAYLOR13 av hydrotermalt fremstillede
gyrolit enkeltkrystaller viser at gyrolit i naturen og gyrolit laget i
laboratoriet er identiske.
I forbindelse med gyrolit finner man ofte nevnt truscotit, reyerit
og centrallasit. Som fremhevet både av BESSEY4 og av FLINT et als
er disse alle urene former av gyrolit.
Xonotlit kan uten vanskelighet fremstilles i laboratoriet.
NAGAI14•1"16• beskrev i årene 1931-33 såvel xonotlit som afwillit og
hillebrandit som alle var produsert i laboratoriet. Xonotlit blev frem
stillet mellom 180° og 200° C. BussEM17 foretok en inngående under
søkelse av NAGAI's hydrater, da der var tvil om deres identitet, og fast
slo at xonotlit virkelig blev dannet. KoHLER18 fremstillet xonotlit av
CaO og Si02 (kvarts eller amorft Si02) og vann i lukkede bomber.
FORET10 fant, ved å bruke CaO og kvarts i forholdet l :l i autoklav
med vann, at xonotlit dannes mellom 140° C og 200° C. Ved lavere
temperaturer blev det dannet et hydrat av omtrentlig sammensetning:
CaO Si02 8H20. Xonotlit er også laget i vannholdige oppløsninger
·

•

201
(hvori Ca0jSi02
l) av CLARK og BUNN9 og av BESSEY20 i tem
peraturintervallet 150 - 200° C, videre av ]ANDER og FRANKE21
ved 300 - 350° C. FLINT et als fremstillet xonotlit såvelsom gyrolit,
foshagit og endel hydrater som ikke forekommer i naturen. Xonotlit
blev under en rekke forsøk funnet å være stabil iallfall opp til
390° C.
HELLER og TAYLOR 35 fant ved forsøk i temperaturområdet 110
-350° C at xonotlit er stabil over 160° C. Forsøk ved silikatforsk
ningslaboratoriet med blandinger av Ca0/Si02 =l resulterte i dan
nelse av wollastonit ned til 400° C ved 700 atm. Xonotlit er likeledes,
under samme trykk, fremstillet i temperaturintervallet 2203900 C.
CLAim3 fant under forsøk med xonotlitens oppløselighet under
hydrotermalforhold at oppløsningens Ca0/Si02 forhold varierte fra
0,40 ved 150° C til 0,24 ved 300° C. Ut fra disse forsøk konkluderte
CLARK at en eller flere CaO rikere faser ble dannet.
Der har hersket endel uvisshet angående xonotlitens vanninn
hold. NAGAI samt ]ANDER og FRANKE kom, basert på laboratorie
undersøkelser, til det resultat at hydratet inneholder 0.2 mol Hp,
men antyder også den mulighet at vanninnholdet kan variere endel.
Xonotlit (og wollastonit) er påvist i kjelsten av CLARK og BUNN9,
av REINHARD, BRANDENBERG og 0ESTERHELD22, av IMHOFF og BuR
KARDT23, samt av ALCOCK og THURSTON24. De sistnevnte forskere
fant også crestmoreit i kjelsten.
Crestmoreit har det hittil ikke lykkes å fremstille i laboratoriet.
=

Det eksisterer også dissens angående dette hydrats vanninnhold.

samt FLINT et als oppgir 3.0 mol, mens LARSEN og
og BERl\IAN27 mener at mineralet inneholder 4.0 mol H20.
ALCOCK, CLARK og TnURSTON24 mener at naturlig forekommende
crestmoreit er zeolitisk med et vanninnhold varierende mellom 0.5
og 1.5 mol. Navnet riversideit har undertiden vært anvendt på to
mineraler, nemlig crestmoreit og foshagit. Ifølge TAYLOR57 finner
man ofte at mineraler som for eksempel i samlinger er kalt crestmoreit
eller riversideit, i virkeligheten består av sub-mikroskopiske sammen
voksninger av tobermorit og wilkeit.
Foshagit blev fremstillet i laboratoriet i 1943 av VIGFUSSON,
BATE<: rog TnoRVALDSON2s av en blanding av CaO og Si02-gel i forVrGFUSSON25
BERMAN26

-Geo1.
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holdet 4: 1 ved 170° C. FLINT et al8 produserte i 1938 foshagit fra
silikarike blandinger ved temperaturer vel under 400° C.
Afwillt't blev produsert i laboratoriet i 1929 av THORVALDSON og
SHELTON29 ved temperaturer som varierte mellom 100° og 175° C og
i 1932 ved 150° C av NAGAI15• BussEM17 påpekte at afwilliten og
2Ca0 Si02 a-hydratet har svært like optiske egenskaper og fant ved
hjelp av røntgen pulverdiagrammer at det siste blev produsert ved
NAGAI's forsøk, men utelukker derfor ikke den mulighet at afwillit
også kunne forekomme.
Ved oppvarming taper afwilliten vann. PARRY og WRIGHT55
viste at nesten alt vann kunne drives bort ved lengere tids oppvarming
ved 1300° C. Videre undersøkelser utført av MooDY56 viser:
550c
Ca3 (Si030Hh·2H20
3Hp + yCa2Si04 + Si02+ CaO (y Ca2Si04
·

�

er lavtemperatur-formen med olivin struktur) , videre:

�

Ca3(Si03 OH) 2 • 2H20 lOOOo Ca3Si207 + 3H20 (Ca3Si207 er rankinit) .
Differensial-termiske analyser av afwillit viser endoterm reaksjon (i at
skillige trinn) i temperaturområdet 250-450° C. (Den mest merkbare
reaksjon inntrer ved 370° C) . Ved 820° C foregår en exoterm reaksjon.
Det er liten tvil om at disse prosesser svarer til avspaltning av vann
(250-450° C) og dannelse av rankinit (820° C).
2
BESSEY oppnådde ved 98° C, ved å behandle en 2Ca0 Si02-gel
med overskudd av H20, et produkt som ved røntgen pulverunder
søkelser viste seg å bestå hovedsakelig av afwillit. (Det forekom noe
Ca(OH)2 og CaC03) . Afwillitens røntgenografiske egenskaper blev først
studert av GOTTFRIED30. Imidlertid fastslo MEGAW31 etter preliminære
undersøkelser av afwillitens struktur at Gottfried's resultater var
feilaktige og publiserte i 1952 (MEGAW40 ) de nærmere detaljer av sine
studier. Av disse fremgår at den strukturelle formel for afwillit bør
skrives Ca3(Si03 OH) 2 2H20. Silika opptrer i isolerte tetraedre, men
har OH grupper istedenfor O i noen hjørner. Kalsium-koordinasjonen
er 6 eller 7 og de temmelig irregulære kalsium-polyedre deler kanter
med hverandre og med tetraedrene i y-retningen. Vannstoff-båndene
faller i to grupper med gjennomsnittlengder 2.52 Å og 2.72 Å. Gitter
konstantene i den monokline celle blev bestemt til a
16.27 Å, b
5. 632 Å, c
13.23 A, {3
134°48'. Romgruppen er Cc, antall mole
kyler i cellen er 4. Sp.vekt kalkulert til 2. 643!0. 005.
•

·

•

=

=

=

=
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og BAILEY32 har nylig foretatt en nøyaktig undersøkelse
av en afwillit fra Crestmore, California, U. S.A. Egenskapene er såvidt
kan sees identiske med laboratoriefremstillet afwillit's.
Hillebrandit finnes i litteraturen beskrevet fremstillet i labora
toriet for første gang i 1914 av ScHLAPFER og NrGGLI7, som produserte
mineralet ved 470° C av oppløsninger som inneholdt CaO, CaCl2,
Si02 og H20. VrGFUSSON20 publiserte i 1931 resultater av røntgen
undersøkelser av naturlig hillebrandit. NAGAI15 produserte hillebrandit
ved 180° C av en blanding av CaO og Si02 i forholdet 3 :l i Hp.
Noe afwillit blev dannet samtidig. VrGFUSSON, BATES og THORVALD
soN28 mente å ha fremstillet hillebrandit ved 150-170° C. Det er
imidlertid mulig at det rombiske hydratet disse forskere fant kan ha
vært afwillit. K6HLER18 utførte i 1935 en rekke gode forsøk i systemet.
Ved å varme 3 g. 2Ca0 Si02 med 8-10 cc HP i 14 dager ved
212° C, eller 8 dager ved 290° C, oppnådde han et produkt som ble
funnet å være hillebrandit. Dette mineral avgir sitt vann ved en
temperatur noe over 300° C og går over til 2Ca0 Si02 uten derved
å endre krystallformen. Videre undersøkelser av laboratoriefrem
stillet hillebrandit ble utført av KEEVIL og THORVALDSON33 i 1936.
Disse konkluderte med at laboratorieproduktet ikke var identisk med
naturlig hillebrandit. Senere undersøkelser ved hjelp av røntgen
pulverdiagrammer har imidlertid vist at laboratorie-produktet er
identisk med naturlig forekommende hillebrandit. KEEVIL og THOR
VALDSON33 fant at hillebrandit er stabil ved 160° C.
HELLER58 studerte hillebrandit ved hjelp av røntgenstråler og
7.26 Å og c
fant en r o m bis k celle me d a
16.60 Å, b
11.85 Å.
Forutsatt at hillebrandit har en sp.vekt på 2. 67, må enhetscellen
inneholde 12 formel-enheter (2Ca0 S i02 H20).
Tidligere undersøkelser i Ca0-Si02-H20 systemet av TAYLOR
og BESSEY2, TAYLOR34 og HELLER og TAYLOR35 har vist at en fase,
av Taylor kalt hydrat (l) og av sammensetning CaO Si 02 nH20
-3Ca0 2Si02 nH20, eksisterer i systemet. Variasjon i sammen
setning mellom de to grensene medfører ingen viktig endring i røntgen
diagrammer. Dette hydrat (l) viste seg å være det endelige produkt
av hydrotermalreaksjoner ved 110° C med CaO;Si02 forholdet 1/1.
Det samme hydrat (l) ble senere laget også av HELLER og TAYLOR36
ved 180° C av utgangsprodukter hvor forholdet CaO : Si02 var 3:2.
SwrTZER
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Hydrat (l) er imidlertid ustabilt i slike blandinger når temperaturen
overstiger 140° C. Det endelige og stabile produkt i intervallet 140
-160° C er afwillit. I 180-200° C intervallet dannes xonotlit og
hillebrandit. Undersøkelser utført av TAYLOR37 av en lettvekt <<sand
lime>> blokk viste at hydrat (l) ble dannet metastabilt ved 183° C
og utgjorde en vesentlig bestanddel av blokken. Hydrat (l) ble studert
av McCoNNELL38 ved hjelp av røntgenstråler. Mineralene riversideit,
tobermorit og plombierit ble påvist å tilsvare de tre hydrerings-stadier
påvist i hydrat (1). CLARINGBULL og HEY38 sammenlignet røntgen
diagrammer av naturlig tobermorit med verdiene oppgitt av TAYLOR
for hydrat (l) og fant at tobermorit var en bestandel av dette labora
toriefremstillede hydrat.
TAYLOR60 har nylig ved hjelp av isobare dehydreringskurver og
ved differensial-termiske analyser av hydrat av sammensetning
CaO. Si02 • nHP-1.5CaO · Si02 • nHp vist at der eksisterer tre di
stinkte hydrater med respektivt ca. 2.5, 1.0 og 0. 5 mol. H20. Dette
er i samsvar med McCONNELL's38 resultater. Videre fant TAYLOR at
HP innholdet er uavhengig av CaO · Si02 forholdet, hvilket antyder
at overskudd av Ca ikke finnes som Ca(OHh Ved oppvarming til
800° C avgis alt vann og P-wollastonit dannes.
B.

SYNTETISKE FORBINDELSER I SYSTEMET.

1.

Den silikarike del av systemet.

De mest detaljerte studier i denne del av systemet blev foretatt
av FLn\T et al8• Deres eksperimenter foregikk i lukkede bomber
hvor forholdet mellom fast substans og vann var 0.5 g t il 10 ml.
Temperaturen for forsøkene lå i intervallet 100-500° C. Forsøks
tidene varierte fra 4 til 60 dager. Cristobalit blev dannet ved svært
lave CaO innhold. Øking i Ca0/Si02 forholdet resulterte ved tempe
raturer over 400° C i henholdsvis pseudowollastonit, wollastonit og
p- 3Ca0 ·2Si02• Ved økning i Ca0/Si02 forholdet oppnåddes under
400° C henholdsvis gyrolit, xonotlit (eller en udefinert CaO Si02 ·HP
-forbindelse) og foshagit. Pseudowollastonit blev funnet å gå delvis
over til wollastonit ved 500° C. Wollastonit er i 1948 fremstillet
i laboratoriet av GILLINGHAM4 3 ved 405° C. p- 3Ca0 · 2Si02 blev
dannet ved hjelp av vann fra den mere almindelige a- 3Ca0 ·2Si02
·
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form ved 500° C. a modifikasjonen blev vist å være metastabil. p modi
fikasjonen er stabil i luft ved temperaturer under 1024° C.
Dannelse av a-cristobalit av CaO Si02-gel med CaOjSi02
0.67 er observert også av }ANDER og FRANKE19 og foregår villig under
hydrotermal-betingelser i Si02-rike blandinger i nøytrale eller svakt
alkaliske oppløsninger. Dette er nylig demonstrert av WYART41 med
Si02 i vann og i vandig oppløsning av kaliumhydroksyd. TAYLOR42 opp
nådde det samme med Si02 i en vandig thaliumhydroksyd oppløsning.
Ved et høyere Ca0/Si02 forhold enn under tidligere forsøk,
men under ellers samme forsøksbetingelser, oppnådde }ANDER og
FRANKE19 en forbindelse som blev antatt å være et 2Ca0 3Si02 hydrat.
Røntgendata for dette hydrat viser god overensstemmelse med data
som McMuRDIE og FLINT11 senere publiserte for gyrolit. Den sterkeste
linje i dette preparat passer ikke inn i gyrolit diagrammet, men faller
nesten sammen med a-cristobalitens 4.16 A linje. Det ligger nær å
anta at }ANDER og FRANKE fikk dannet gyrolit. Dette ville være
i overensstemmelse med observasjoner i systemet utført av FLINT et
als. FoRET44 anvendte CaO og kvarts ved sine forsøk og fremstilte
to forbindelser som ble kalt a og {3 hydrater av CaO Si02• a-hy
dratet blev dannet i temperaturområdet 100-140° C og P-hydratet
2
mellom 140° og 200° C. TAYLOR hadde anledning til å sammenligne
FoRET's upubliserte røntgendata med data som FLINT et als gav for
xonotlit og for et CaO Si02 hydrat. Det blev påvist at det siste
hydrat var identisk med FoRET's a-hydrat mens FoRET's P-hydrat
viste seg å være xonotlit. Røntgendiagrammer av a-hydratet (eller
FLINT's hydrat) blev sammenlignet med publiserte diagrammer av
riversideit og tobermorit med negativt resultat.
Forsøk på å bestemme vanninnholdet i CaO Si02 nHp pre
parater dannet i temperaturområdet 130-290° C og tørket ved
100° C viste ifølge observasjoner utført av FoRET44, }ANDER og
FRANKE19, og KOHLER17 et avtagende vanninnhold ved stigende
dannelsestemperatur. Vi vet da også at en rekke distinkte hydrater
med CaO 1 Si02
l eksisterer (se tabell 1).
Ved forsøk hvor CaO l Si02 forholdet varierte mellom l og 2
fant JANDER og FRANKE at xonotlit eller hydrater av 2Ca0 Si02 nHp
typen ble dannet alt eftersom temperaturen og Ca0-Si02 for
holdet varierte. Alle forsøk som varte over 8 dager resulterte
·

=

·

·

·

•

·

=

·

•

GUNNAR KCLLERUD

206

imidlertid i dannelse av et 3Ca0 2Si02 hydrat som blev antatt å ha
sammensetningen 3Ca0 · 2Si02 H20. Sammenligning av røntgen
data for dette hydrat med data senere pub lisert av FLINT, McMuRDIE
og WELLs8• 12 viser at ] ANDER og FRANKES hydrat sannsynligvis
var foshagit. NAGAI14• 15• 16 rapporterte likeledes dannelsen av et
3Ca0 · 2Si02 hydrat, angivelig ved 150° C. Dette var muligens
afwillit. BussEM17 påpekte at afwillitens optiske egenskaper er nesten
identiske med 2CaO ·Si02 a-hydratets og røntgendiagrammer viser
at dette hydrat blev dannet under NAGAI's forsøk. Muligheten for at
et 3Ca0 · 2Si02 hydrat kan dannes ved lav temperatur er fremdeles
tilstede og videre undersøkelser bør foretas.
·

•

2.

Den CaO-rike del av systemet.

Betingelsene for dannelse av hydrater av blandinger hvor
CaOjSi02 � 2 viser seg å være enda mere uklart definerte enn for CaO
fattigere blandinger. Det synes mulig at en varietet av metastabile
produkter kan dannes under forskjellige forhold, men det er også
mulig at hvert av produktene har et stabilitetsområde hvis grenser er
bestemt av blandingens sammensetning, av temperaturen og tildels
også av trykkforholdene.
Vi skal se litt nærmere på endel av disse forbindelsene:
3Ca0 Si02 2H20. Dette produkt er blitt laget av BESSEY45,
KEEVIL og THORVALDSOJ\'33 og av FLINT et al8 av 3Ca0 · Si02 i tempe
raturområdet 150-500° C. Ved lavere temperaturer inntrer hydrolyse
så 2Ca0 · Si02 a-hydrat dannes. FLINT et al8 laget også 3Ca0 Si02 2Hp
av 3Ca0 Si02 når ekstra CaO var tilstede og av vannholdige blan
dinger med CaO 1 Si02
3-4 ved 275° C eller høyere temperatur.
Vanninnholdet blev av KEEVIL og THORVALDSON33 bestemt til
1.3-1.9 mol., og av FLINT et al8 til 1.6-2.0 mol. BESS EY46 • 47 fant
1.5-2.0 mol. og antydet at den korrekte formelen for hydratet er
3Ca0 Si02 2Hp, men at 0.5 mol. av vannet er løsere knyttet i
forbindelsen enn det øvrige vann. [Han antyder også at hydratet
muligens har norbergit-struktur (Mg;3Si04(0H,F)2).] Mesteparten av
vannet derimot er fast knyttet til strukturen og drives ikke av
før ved ca. 900° C. Ved denne temperatur spaltes hydratet til
2Ca0 Si02, CaO og H20 damp. Dette hydrat er relativt stabilt ved lave
temperaturer (20-100° C), selv rysting med vann i flere måneder
·

•

·

·

=

·

·

•

•
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resulterte ikke i noen endring i de karakteristiske røntgenlinjer
2
(TAYLOR og BESSEY , BESSEY4).
2Ca0 Si02 (1-1.25)Hp a-hydrat. Denne forbindelse blev først
2
påvist av THORVALDSON og SHELTON 9 i damptørket Portland
sement-mørtel. Dannelsen blev ment å skyldes dels hydrering og hydro
lyse av sementens bestandeler, dels reaksjoner mellom CaO frigjort
fra sementen og Si02 fra sanden. Senere er den samme forbindelsen
2
studert av VIGFUSSON et al 8, BESSEY4, NAGAI14 15• 16 og FLINT et
al 8 I hvert tilfelle blev hydratet syntetisert av et utgangsmateriale
bestående av CaO med Si02-gel eller kvarts, eller i vannrike blandinger
med CaOjSi02
2. Temperaturen var nesten alltid ca. 200° C.
2
VIGFUSSON et al 8 produserte krystaller på 0.5-1.5 mm av dette
hydrat ved 170° C ved å la mettet CaO-vann reagere med plater av
kvarts eller silika-glass i autoklav. HELLER og TAYLOR61 har vist
ved eksperimenter at a-hydratet er stabilt opptil 140° C.
Vanninnholdet er ikke kjent med sikkerhet. FLINT et al8 oppgir
formelen for forbindelsen til å være 10Ca0 5Si02 6Hp (eller om
man vil 2Ca0 Si02 1.2H20). BESSEY fant vanninnholdet til å
variere mellom 1.1 og 1.25 mol. Dette hydrat taper litt vann i luft
2
ved 450° C, men taper, ifølge THORVALDSON48 og VIGFUSSON et al s,
alt vann og går over til f3 2Ca0 · Si02 først ved 900° C.
HELLER57 fremstilte a-hydratet ad hydrotermal vei fra (3-hydratet,
og fant at den sannsynlige formel var: 2Ca0 Si02 Hp. Hydratet
er rombisk: a
9.34 A, b
9.22 A, c
10.61 A. Sp.vekt
2.76
gir z = 8, romgruppen er P2, 2, 2• Strukturformelen bør skrives
Ca2(Si03 OH)OH siden diskrete (Si03 OH)3-tetraedere er påvist.
Alt vann blev funnet å avgis ved 500° C. Pulveret som blev igjen blev
etter avkjøling funnet å bestå av y· 2Ca0 · Si02.
2Ca0 Si02 ·HP (3-hydrat. ScHLÅPFER og NIGGLI7 påberopte
seg i 1914 å ha fremstillet hillebrandit ved 470° C. Senere oppnådde
en rekke forskere en forbindelse som lignet svært på hillebrandit,
men som blev betegnet 2Ca0 · Si02 (3-hydrat. Disse forsøk skjedde i
temperaturområdet 150°-250° C. Det er mange små forskjeller
mellom røntgendiagrammer av hillebrandit fra naturen og av laborato
riefremstillet 2Ca0 · Si02 (3-hydrat, men disse skriver seg fra fremmede
elementer som finnes i fast oppløsning i naturlig hillebrandit. Det
2
må ifølge TAYLOR og BESSEY ansees som sikkert at 2Ca0 Si02
·

•

•

•
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·

·

•

•

·

=

=

=

•

=

•

•

·

·

208

GU�NAR KULLERUD

P-hydratet er identisk med hillebrandit. HELLER og TAYLOR61 har
funnet dette hydrats stabilitetsområde å ligge mellom 140° og 180° C.
2Ca0 Si02 (0.3-l.O)H20 y-hydrat. Dette hydrat blev laget av
KEEVIL og THORVALDSON33 samt av FLINT et al8 av både P- og
y-2Ca0 Si02 ved høyere temperaturer enn anvendt ved frem
stillingen av a- og P-hydratene. Produktet er oftest blandet med
andre hydrater, men røntgendataene viser i alle tilfelle store likheter.
KEEVIL og THORVALDSON33 mente at y-hydratet var det mest
almindelige produkt over 170° C, BESSEY fremstillet det ved 190° C,
men FLINT et al8 fant a-hydratet stabilt ved 200° C og y-hydratet
ved 250° C og høyere temperaturer. ] ANDER og FRANKE19 oppnådde
y-hydratet ved 300°-350° C når de brukte CaO Si02-geler hvor
Ca0jSi02 ::::=::: 2. HELLER og TAYLOR61 fant at dette hydrat er stabilt
ved temperaturer over 180° C. Litteraturen viser god overensstem
melse angående stabilitetsområdet for dette hydrat.
Vanninnholdet av y-hydratet ble funnet av KEEVIL og THOR
VALDSON33 å kunne variere mellom 0.3 og 1.0 mol. uten å medføre
noen forandring i røntgenlinjene. Den gjennomsnittlige lysbrytnings
indeks varierte fra 1.64 til 1.62. TAYLOR og BESSEY2 observerte en
lignende funksjon hvorved en variasjon i vanninnholdet fra 0.4--4).5
mol. resulterte i en endring i lysbrytningen fra 1.635 til 1.625.
2Ca0 Si02(0.67)Hp r5-hydrat. FLINT et al8 mener å ha pro
dusert dette av 2Ca0 Si02 a-hydrat ved 450° C. Inngående
undersøkelser er nødvendige for å bringe på det rene om dette er en
fase adskilt fni r5-hydratet. De hittil kjente syntetiske forbindelser i
systemet er sammenstillet i tabell 2 sammen med en rekke andre
data for disse hydratene.
•

·

·

·

·

·

Reaksjoner ved 100 oc eller ved Lavere Temperaturer.
Undersøkelser av de reaksjoner som foregår ved temperaturer
under lOOCo er av tidligere anførte grunner svært vanskelige å gjennom
føre. STEINOUR49 har gitt en oversikt over det utstrakte arbeide som
er utført i dette temperaturområdet. Den eneste forbindelse med
et bestemt CaOjSi02 forhold er et monokalsium-silikat-hydrat
CaO Si02 nHp ( FLINT og WELLs50 ) . Ved økning av CaO;Si02 for
holdet er påvist et område med en kontinuerlig fast oppløsning mellom
CaO Si02 nHp og et 3Ca0 2Si02 hydrat. Selv om denne fase
·

•

·

•

·

2.

•

•

•

l
l

l

4Ca0 5Si02 12H20

6Ca0 4Si02 3Hp

·

·

•

•

•

4Ca 05Si02 5H20

·

finkrystallinsk
materiale (stenglig)

•

l

·

-

-

nålformet

·

CaO Si02 Hp

·

l

finkrystallinsk
materiale

nål- eller fiberformet

rombiske prismer

nålformet

Krystallform

pseudomorf av
2Ca0 Si02 a-hydrat

l

-

-

l

1.603

l

l

l

l

-

-

-

-

2. 67

1.62-1.64

1.642-1.672

2.58

1.597-1.600

1.54

l

1

Spesifikk
vekt

1. 589 2.56
-1.602

y

�

1. 614 1.621 1.635 2. 59-2.80

-

-

1 {3 1

l

l

l

a

�-

Lysbrytning

1.589
-1. 590

1--

SYNTETISKE FORBINDELSER I SYSTEMET

2Ca0 Si02(0.67)Hp
(o-hydrat)

·

2Ca0 Si02(0.3-l.O)Hp
y-hydrat

·

2Ca0 Si02 H20
tl-hydrat

·

2Ca0 Si02 (1-1.25)Hp
a-hydrat

·

3Ca0 Si02 2Hp
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Tabell

(hillebrandit) ?

bi-aksial +, 2V

l

l

68°

(Flint et al)
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i likevekt med kalsium-hydroksyd-oppløsninger ved romtemperatur
ofte, på grunnlag av undersøkelser med mikroskop, er beskrevet som
amorf, har en rekke forskere oppnådd gode røntgendiagrammer som
viser at fasen er krystallinsk. De tidligere data for denne fasen finnes
summert i en publikasjon av FORSEN51.

Data i tillegg til disse er

oppnådd av TAYLOR og BESSEY2, samt BROCARD52•

Røntgen <<spa

cings)> viser seg, ifølge disse forskere, å være uavhengig av CaOjSi02
forholdet når dette varierer mellom grensene 1.0 og l.S og viser også
som påpekt av FoRET44 en likhet med <<spacing)> forholdene hos
CaO· Si02• H20 forbindelsen. Det er derfor mulig at forbindelsen som
er stabil ved romtemperatur er strukturelt lik den sistnevnte. Videre
undersøkelser av dette forhold foretas for tiden av TAYLOR.
BESSEY4 og FORSEN53 fant et 2Ca0 Si02 hydrat å være stabilt
·

i mettede eller nær mettede CaO oppløsninger ved romtemperatur.
Det er mulig at dette hydrat er identisk med 2Ca0 · Si02 a-hydratet.

( BESSEY

og TAYLOR2 ) .
et

FLINT

6Ca0 4Si02
·

·

al8

3 Hp

nevner

at

en

forbindelse

av

sammensetning

blev dannet når {J-2Ca0 Si02 med overskudd av
·

vann fikk stå ved romtemperatur i 10 år. (Den samme forbindelse blev
oppnådd ved 175° C av 2Ca0 · Si02 glass som inneholdt 12 % B20 ).
3
Hydratet viste et distinkt røntgendiagram forskjellig fra afwillitens.
BESSEY oppnådde derimot afwillit ved 98° C ved å behandle en

2Ca0 Si02-gel med overskudd av vann.
·

FLINT og WELLs50 mente, utfra studier av oppløselighetskurver,

at et CaO 2Si02-hydrat måtte dannes når CaO;Si02 forholdet er
·

vesentlig mindre enn l.
av

faselikevekter

og

RoLLER og ERVIN54 sluttet fra studier

fysikalskkjemiske

betraktninger

at

et

3Ca0 4Si02 hydrat kunne dannes. BESSEY fremstilte en forbindelse
·

av sammensetningen 4Ca0 5Si02 · 12Hp ved felling i en oppløsning
·

av natriumsilikat og kalsium-klorid, men det er mulig at den ne for
bindelse er metastabil.

Sammenstilling av Resultatene.
Alle hittil kjente hydrater i Ca0-Si02-H20 systemet finnes i
trekantdiagrammet i figur l.

Tiltross for den store mengde publika

sjoner som behandler systemets hydrater, vites svært lite om de
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Figur l.

l

CoO.Si02

Ca0-Si02-Hp systemets hydrater.

l. Plombierit. 2. Crestmoreit. 3. Tobermoreit. 4. Flint's hydrat. 5. Riversideit.

6. Xonotlit. 7-8. 2Ca0 Si02-a hydrat. 8. 2Ca0 Si02-{3 hy�rat (hille
brandit).
8-9. 2Ca0 Si02-y hydrat (I).
9. 2Ca0 Si02-C> hydrat.
9-10. 2Ca0 Si02-y hydrat (Il).
11. Foshagit. 12. 4Ca0 5Si02 5Hp.
·

·

·

·

13.

17.

Okenit.

·

14.

3Ca0 · Si02 • 2H20.

15.

4Ca0 5Si02 12H20 (muligens metastabil).
·

•

Gyrolit.

18.

·

16.

•

Afwillit.

6Ca0 -4Si02 3Hp.
•

enkelte forbindelsers stabilititetsområder. Fast-fase oppløsninger fore
kommer i svært liten utstrekning. Bare mellom hydratene av sammen
setning CaO

·

Si02 nHp og 3Ca0 2Si02 nHp vet man at det
•

·

•

eksisterer en viss oppløselighet i fast fase. Disse oppløselighetsforhold,
spesielt ved temperaturer under 100° C, bør undersøkes i laboratoriet.
Forholdene i det binære system CaO Si02 - HP er fremstillet
·

i figur

2.

Dette preliminære diagram er oppstillet som et resultat

av litteratur-studier og en rekke eksperimenter utført ved dette labo-
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-1/

Crestmoreot

l-

Plomboerit

l

CoO.Si02

Figur

10
2.

20

---i>

hydrat

Flint's

l

R1versideit

Mol

30

%

H20

l

40

50

bO

CaO Si02-Hp systemets hydrater.
·

ratorium. De angitte temperaturer er, unntatt for xonotlit, omtrent
lige. Som det sees er overgangene mellom hydratene skarpe. Bare for
crestmoreitens vedkommende er der indikasjoner som synes å antyde
at vanninnholdet til en viss grad avtar med stigende temperatur.
Hydratene i 2Ca0 Si0 2-H20 systemet oppfører seg ganske
anderledes. Således avtar a-hydratets vanninnhold fra 1.25-1.0 mol.
·

ved oppvarming til ca. 140°

C. I

temperaturområdet 140-180° C

synes Ø-hydratet å være stabilt. Såvidt det har vært mulig å kon
trollere er dette hydrat identisk med hillebrandit. Over 180° C opp
til ca. 300° C eksisterer et y-hydrat. Dette avgir vann ved oppvar
ming. Forsøk ved 325° C produserte et hydrat som i pulverdiagrammer
viser store likheter med et å-hydrat fremstillet av
Fu:tn12• Røntgen-pulverdiagrammene for dette er

McMuRDIE

og

på vesentlige

punkter forskjellig fra y-hydratets. Det er derfor meget sannsynlig at
å-hydratet eksisterer som en selvstendig forbindelse stabil mellom
ca. 300° og 350° C. Videre forsøk ved 450° C frembragte et produkt
som viser likheter med det tidligere nevnte y-hydrat, men som ikke
kan sies å være identisk med dette. Disse forsøk tyder på 2.t der i
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dette binære system eksisterer et hydrat som ved ca. 180° C inne
holder 1.0 mol. vann, men som ved oppvarming vil avgi vann gradvis
og ved ca. 300° C gå over til et distinkt å-hydrat som ikke avgir vann.
Ved ca. 350° C er ikke å-hydratet lenger stabilt, men går over
til et nytt hydrat som har evnen til å avgi vann. Vanninnholdet
i dette siste hydrat er 2/3 mol. ved ca. 350° C men synker til
0.3 mol. ved ca. 500°
2Ca0 Si02(0.3-2/3)
·

·

Hydratene 2Ca0 Si02 (2/3-l)H20 og

C.

·

HP

•

har i litteraturen gått under fellesbeteg

nelsen y-hydrat. For å skjelne mellom dem og samtidig ikke skape
forvirring, kan det være fornuftig å betegne dem henholdsvis hydrat
y (I) og y (Il), som gjort i figur 3.

Hydrater hvor CaO;Si02

=

2 vil som nevnt ofte jevnt avgi

sitt vanninnhold ved økende temperatur og viser derved en likhet
med visse leirmineraler, som for eksempel montmorrillonit. Hydrater
hvor Ca0/Si02

=

l

viser derimot liten evne til å avgi vann ved

økende temperatur. Disse forhold bør nærmere belyses blant annet
ved røntgenundersøkelser av enkelt-krystaller av hydrater fra både
CaO Si02-HP og 2Ca0 Si02-H20 systemet, såvelsom av inter
·

·

mediære forbindelser.
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