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సిమెంట్/గాజు 

నిర్మాణ రెంగెంలో సిమెంట్ ఆవిష్కరణ ఒకఅద్భుత ఘట్ట ెం. ఆధునిక యుగెంలో సిమెంట్ రహిత నిర్మాణాలను 

ఊహిెంచలెం. ఇటీవల రోడ్ల ను సైతెం సిమెంట్తోనే వేస్తు న్నారు. హైదర్మబాద్లో వివిధ సిమెంట్ కెంపెనీల ఆధవరయెంలో 

ఒక కిలోమీట్ర్ మేర ‘వైట్ ట్యయపెంగ్’ చేశారు. మారుతున్ా కాలెంతో పాటు సిమెంట్ పాాధాన్యెం మరెంత పెరుగుతోెంది. 

సిమెంట్ 

భవన్నలు, వెంతెన్లు, ఆన్కట్ట లు తదితర నిర్మాణాలోల  ఉపయోగెంచే అతి ముఖ్యమైన్ పదారథ ెం సిమెంట్. దీనిా 

1824లో జె.ఆసిిడిన్ అనే తాపీమేసిు ి కనుగొన్నాడు. స్తన్ాపుర్మయి, బెంకమట్టట  మిశ్రమానిా అధిక ఉషో్ణగర తకు 

వేడిచేస్తు  అది ఒక పొడిని ఏరిరుస్తు ెందని, దీనికి తగన్ెంత నీట్టని కలిపతే కొనిా గెంట్లోల  అది ర్మయిా గట్టట  

పడుతుెందని ఆసిిడిన్ కనుగొన్నాడు. ఈ పదారథ ెం ‘పోర్ట్ాెండ్’ అనే పాదేశ్ెంలో దొరకే ర్మయి ాెంట్ట బలమైన్ది 

కావడ్ెం వలల  దీనిా ‘పోర్ట్ాెండ్ సిమెంట్’గా వయవహరెంచారు. 

 సిమెంట్ అనేది పాధాన్ెంగా కాలిియెం సిలికేట్లు, కాలిియెం అల్యయమినేట్ల  మిశ్రమెం. ఇెంద్భలో కొదిి మొతు ెంలో 

ఐరన్, సోడియెం, పొట్యషియెం, మగ్నాషియెం లోహాల ఆకై్ైడ్లు, కరగన్ సలఫర్ టై్ి ఆకై్ైడ్లు ఉెంట్యయి. 

 సిమెంటుకు పాధాన్ ముడి పదార్మథ లు స్తన్ాపుర్మయి, బెంకమనుా. 

 సిమెంట్ను తడి పదధ తి, పొడి పదధ తి అనే రెండు విధాన్నలోల  తయారుచేస్తు రు. 

 ముడి సల రీ (చూరోెం)ను ‘పాగలన్ పదారథ ెం’ అెంట్యరు. దీనిా తిరుగుడు కొలిమిలో ‘గాయస్’ లదా ‘బొగుు ’ను మెండిెంచి 

వేడి చేస్తు రు. ఈ విధాన్ెంలో ఏరిడే పదారథ ెం ‘బూడిద రెంగు’ఉన్ా గట్టట  బెంతుల రూపెంలో ఉెంటుెంది. వీట్టని 

‘సిమెంట్ కిల ెంకర్’లు అెంట్యరు. 

 సిమెంట్ కిల ెంకరల ను చూరోెం చేసి 2 నుెంచి 3 శాతెం ‘జిపైెం’ను కలిపతే వచేేదే వ్యయపార్మతాక సిమెంట్. 

 జిపైెం అనేది ఆరధ ి కాలిియెం సలఫట్. సిమెంట్ సట్టట ెంగ్ను కెంటో్రల్ చేయడానికి జిపైెం కలుపుతారు. ఒకవేళ 

జిపైెంను కలుపకపోతే సిమెంట్కు నీరు కలిపన్ వెంట్నే గట్టట  పడుతుెంది. 

 సిమెంట్ గట్టట పడే పాకిరయలో కాలిియెం అల్యయమినేటుల  వేగెంగా ఆరీధ ికరణెం చెంది ‘కాలిియెం అల్యయమినియెం 

హైడాేట్ (CAH)లుగా మారతాయి. ఇది ఉషో్ెం వలువడే చరయ (ఉషో్మోచక చరయ). 
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 సిమెంట్ పరశ్రమలోల  ఇటీవల ‘ఫై్ల యాష్’ను ఉపయోగస్తు న్నారు. థరాల్ విద్భయత్ పాల ెంట్ల లో ‘నేలబొగుు ’ లదా 

‘కోక్’ను మెండిెంచడ్ెం వలల  చివరగా మిగల బూడిదనే ఫై్ల యాష్ అెంట్యరు. 

 ఫై్ల యాష్లో పాధాన్ెంగా సిలికాన్ డై ఆకై్ైడ్ (SiO2), అల్యయమినియెం ఆకై్ైడ్ (Al2O3), కాలిియెం ఆకై్ైడ్లు 

ఉెంట్యయి. అతయలి పామాణాలోల  ఆరైనిక్, బెరీలియెం, బోర్మన్, కాడిాయెం, కోర మియెం, కోబాలట ్, లెడ్, 

మాెంగనీస్, పాదరసెం (మరుయకరీ), మాలిబి్డన్ెం, సలీనియెం ాెంట్ట మూలకాలు కూడా ఉెంట్యయి. 

 ఫై్ల యాష్ను సిమెంట్లో ఉపయోగెంచడ్ెం వలల  వ్యతావరణెంలోకి విడుదలయ్యయ ‘హరత గృహ’ వ్యయువైన్ కారబన్ 

డై ఆకై్ైడ్ (CO2) తగుు తుెంది. 

గాజు 

గృహాలెంకరణ వస్తు వులోల  గాజుకే పాాధాన్యెం ఉెంది. గాల స్ బోల యిెంగ్లో రోమన్లదే పైెచేయి. ఘన్రూపెంలో ఉన్ాపిట్టకీ 

గాజు నిజమైన్ సఫట్టక పదారథ ెం కాద్భ. ఇది అసఫట్టక పదారథ ెం. గాజు దావ్యనిా తవరగా చలల బరచడ్ెం వలల  దాని సిాగధ త 

అధికమై ఘన్రూపానిా సెంతరెంచుకుెంటుెంది. అెంద్భవలల  గాజును ‘అతి శీతలీకరణెం చెందిన్ దావెం’ అెంట్యరు. 

 గాజు పాధాన్ెంగా సోడియెం సిలికేట్, కాలిియెం సిలికేట్, సిలికాల మిశ్రమెం. 

 గాజుకు కావ్యలిైన్ ముడి పదార్మథ లు సోడాయాష్ (Na2CO3), స్తన్ాపుర్మయి (CaCO3), ఇస్తక (SiO2). 

 ముడి పదార్మథ ల మిశ్రమ పొడిని ‘బాచ్’ అెంట్యరు. 

 బాచ్ దావీభవన్ స్తథ న్ెం (కరగే ఉషో్ణగర త)ను తగు ెంచడానికి కొనిా పగలిన్ గాజు ముకకలను కలుపుతారు. వీట్టని 

‘కలెల ట్’ అెంట్యరు. 

 మొతు ెం మిశ్రమానిా కొలిమిలో 1000°C వది వేడి చేస్తు  దావగాజు ఏరిడుతుెంది. దీనిపైె తేలియాడే మలిన్నలను 

‘గాజుగాల్’ అెంట్యరు. 

 దావ గాజును తవరగా చలల బరస్తు  పెళుస్తగా మారే పామాదెం ఉెంది. అెంద్భవలల  పాతేయక పదధ తిలో నెమాదిగా 

చలల బరుస్తు రు. మెంద శీతలీకరణెం వలల  గాజుకు అధిక బలెం చేకూరుతుెంది. 

 గాజును వివిధ రెంగులోల  పొెందడానికి దావగాజుకు కొనిా లోహ ఆకై్ైడ్లను లదా లోహ లవణాలను కలుపుతారు. 

కోర మియెం ఆకై్ైడ్తో ఆకుపచే, మాెంగనీస్ ఆకై్ైడ్తో ఊదా, కాపర్ సలఫట్తో నీలెం, బెంగారెం కోల రైడ్తో క్ెంపు, 

కూయపాస్ ఆకై్ైడ్తో ఎరుపు రెంగులు లభిస్తు యి. 
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 గాజును ‘ఆకిైజన్-ఎసిట్లీన్’ మెంట్తో వేడిచేసి మతు బరుస్తు రు. అెంద్భలోకి గాలిని పెంప కోరన్ ఆకృతిలో గాజు 

వస్తు వులను తయారు చేస్తు రు. ఈ నైెపుణాయనేా ‘గాల స్ బోల యిెంగ్’ అెంట్యరు. 

 పెరైకై్ గాజు, బోరోసిలికేట్ గాజు గాల స్ బోల యిెంగ్ పాకిరయలకు అనువైన్వి. 
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