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Introduction 

CCAAII--AALLOONN  iiss  aa  hhiigghh  aalluummiinnaa  mmaatteerriiaall  tthhaatt  iiss  pprroodduucceedd  ffrroomm  AAlluummiinniiuumm  ssmmeellttiinngg  pprroocceessss..  

IItt  iiss  mmaaddee  ffrroomm  llooww  ccoosstt,,  hhiigghh  aalluummiinnaa  ccoonntteenntt  rraaww  mmaatteerriiaallss  aanndd  hhaass  cceerrttaaiinn  aavvaaiillaabbiilliittyy..  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ttrreenndd  ooff  rreeccyycclliinngg  ooff  AAlluummiinnuumm  aanndd  tthhee  rreepprroocceessssiinngg  ooff  iittss  

rreeccyycclliinngg  wwaassttee  iitt  iiss  pprroodduucceedd  iinn  mmaajjoorr  qquuaannttiittiieess  aanndd  iiss  ffuullllyy  uusseedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerrss  

ooff  cceemmeenntt  cclliinnkkeerr  aanndd  mmiinneerraall  wwooooll..  AA  mmuullttii  ddiimmeennssiioonnaall  uuttiilliittyy  ooff  tthhiiss  pprroodduucctt  iiss  uunnddeerr  

ddeevveellooppmmeenntt  ssuucchh  aass  uussee  iinn  tthhee  rreeffrraaccttoorryy  aanndd  sstteeeell  iinndduussttrriieess..  TThhee  SSiimmiillaarr  ttyyppee  ooff  

mmaatteerriiaall  iiss  uusseedd  bbyy  mmaannyy  cceemmeenntt  mmaannuuffaaccttuurreerrss  aaccrroossss  tthhee  gglloobbee  eessppeecciiaallllyy  iinn  EEuurrooppee..  

FFuurrtthheerr  rreeffeerreenncceess  ooff  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerrss  uussiinngg  ccaann  bbee  pprroovviiddeedd  oonn  rreeqquueesstt.  

  

  

DDeessccrriippttiioonn  

  CCAAII  AALLOONN  iiss  aa  hhiigghh  ggrraaddee  aarrttiiffiicciiaall  AAlluummiinnaa--bbeeaarriinngg  mmaatteerriiaall  ccoonnttaaiinniinngg  aabboouutt  7755--8855%%  

AAll22oo33  ((DDrryy  CCoonnddiittiioonn,,  aattttaacchheedd  iiss  tthhee  ttyyppiiccaall  ssppeecciiffiiccaattiioonn))..  IItt  iiss  ssuuppeerriioorr  ttoo  mmeettaalllluurrggiiccaall  

BBaauuxxiittee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  cchheemmiiccaall  AAll22oo33  ccoonntteenntt  oonn  ddrriieedd  bbaassiiss..    

  

  CCAAII--AALLOONN  mmaaiinnllyy  ccoonnssiissttss  ooff  aalluummiinnaa  mmiinneerraallss  lliikkee  BBaayyeerriittee,,  ccoorruunndduumm  aanndd  SSppiinneell..    

  

  

  CCAAII--AALLOONN  ccaann  iinnttrroodduuccee  AAlluummiinnaa  iinnttoo  aannyy  rraaww  mmaatteerriiaall  mmiixxiinnggss  ffoorr  cceerraammiiccss,,  rreeffrraaccttoorryy  

mmaatteerriiaallss,,  cceemmeenntt  cclliinnkkeerr,,  mmiinneerraall  wwooooll,,  ssyynntthheettiicc  ccaallcciiuumm  aalluummiinnaatteess  llaaggss  aanndd  tthheerreebbyy  

ssuubbssttiittuuttee  ccoommmmoonn  aalluummiinnaa  rraaww  mmaatteerriiaallss  lliikkee  BBaauuxxiittee..    

  

  CCAAII--AALLOONN  ccaann  iimmpprroovvee  tthhee  wwhhiitteenneessss  ooff  bbuurrnneedd  pprroodduuccttss  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  rraaww  

mmaatteerriiaallss  tthhoossee  aarree  rriicchh  iinn  iirroonn  ooxxiiddee  ccoonntteenntt..    

  

  CCAAII--AALLOONN  hhaass  ffiinneenneessss  ssiimmiillaarr  ttoo  cceemmeenntt  ppoowwddeerr..  TThheerreeffoorree  iitt  ccoonnssuummeess  lleessss  

ccoommmmiinnuuttiioonn  eenneerrggyy  tthhaann  lluummppyy  AAll22oo33  rraaww  mmaatteerriiaallss  dduurriinngg  tthhee  ggrriinnddiinngg  pprroocceessss..    

  

  

  CCAAII--AALLOONN  ccaann  bbee  mmiixxeedd  wwiitthh  ootthheerr  ffiinnee  ggrraaiinneedd  rraaww  mmaatteerriiaallss  aanndd  //  oorr  bbiinnddeerrss  ttoo  ffoorrmm  

ppeelllleettss  oorr  bbrriicckkss..    
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PPOORRTTLLAANNDD  CCEEMMEENNTT  CCLLIINNKKEERR  

EEvveerryy  cceemmeenntt  nneeeeddss  ttoo  ccoonnttaaiinn  aalluummiinnaa  bbeeaarriinngg  mmiinneerraallss  lliikkee  ccaallcciiuummaalluummiinnaatteeffeerrrriittee  aanndd  

ttrriiccaallcciiuummaalluummiinnaattee..  TToo  ffoorrmm  tthheessee  mmiinneerraallss  tthhee  cclliinnkkeerr  bbuurrnniinngg  pprroocceessss  hhaass  ttoo  bbee  ffeedd  wwiitthh  

ssuuiittaabbllee  mmaatteerriiaallss  ccoonnttaaiinniinngg  aa  cceerrttaaiinn  aammoouunntt  ooff  AAll22oo33..    

RRaannggee  ooff  PPoorrttllaanndd  cceemmeenntt  ccoommppoossiittiioonn,,  mmaassss  %%  

Cao 60-70% 

SiO2 18-24% 

Al2O3 4-8% 

Fe2O3 1-4% 

MgO2 0.5-4% 

SO3 2-3.5% 

 

BBeenneeffiittss  ooff  uussiinngg  CCAAII--AALLOONN  aass  RRAAWW  BBAAUUXXIITTEE  ssuubbssttiittuuttee..  

 

  CCAAII--AALLOONN  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aann  aalluummiinnaa  rraaww  mmaatteerriiaall  lliikkee  bbaauuxxiittee  aanndd  ccllaayy  eettcc..  ttoo  iinnttrroodduuccee  

AAll22oo33  iinnttoo  tthhee  cclliinnkkeerr  bbuurrnniinngg  pprroocceessss  ooff  tthhee  cceemmeenntt  kkiillnn..    

  IIff  tthheerree  iiss  aannyy  nneeeedd  ooff  rraaiissiinngg  tthhee  AAll22oo33  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  uussuuaall  kkiillnn  ffeeeedd  rraaww  mmeeaall  CCAAII--

AALLOONN  ccaann  bbee  mmiixxeedd  wwiitthh  tthhee  ccrruusshheerr  rruunn  ssttoonnee  ffrroomm  tthhee  qquuaarrrryy  rreessppeeccttiivveellyy  wwiitthh  tthhee  

rraaww  mmeeaall  mmiillll  ffeeeedd  oorr  wwiitthh  tthhee  ffeeeedd  mmaatteerriiaall  ooff  tthhee  pprree--hheeaatteerr  ssyysstteemm  ooff  tthhee  cceemmeenntt  

kkiillnn..    

  DDuuee  ttoo  iittss  sslliigghhtt  ccoonntteenntt  ooff  fflluuoorrssppaarr  CCAAII--AALLOONN  ccaann  iinniittiiaattee  tthhee  ffoorrmmiinngg  ooff  tthhee  ccoommppoouunndd  

1111CCaaoo..77AAll22oo33..CCaaFF22  wwiitthhiinn  tthhee  cclliinnkkeerr..  TThheerreebbyy  CCAAII--AALLOONN  ccaann  bbrriinngg  aann  aaddddiittiioonnaall  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  ccoonnccrreettee..    

  CCAAII--AALLOONN  ccaann  lloowweerr  tthhee  bbuurrnniinngg  tteemmppeerraattuurree  oorr  tthhee  mmeellttiinngg  tteemmppeerraattuurreess  ooff  tthhee  

cceemmeenntt  cclliinnkkeerr  dduuee  ttoo  iittss  ssppeecciiaall  rreeaaccttiivviittyy..  

  UUssuuaallllyy  tthhee  aammoouunntt  ooff  CCAAII--AALLOONN  aaddddeedd  ttoo  tthhee  cceemmeenntt  kkiillnn  ffeeeedd  rraannggeess  ffrroomm  11  uupp  ttoo  55  

mmaassss  ppeerrcceenntt..    
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  DDrriieedd  aanndd  ccaallcciinneedd  CCAAII--AALLOONN  aallssoo  ccaann  bbee  uusseedd  aass  ffiilllleerr  lliikkee  ffllyy  aasshh  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  

cceemmeenntt  mmeeaall  uupp  ttoo  1155  mmaassss  ppeerrcceenntt  wwiitthhoouutt  aannyy  ddeettrriimmeennttaall  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  ccoonnccrreettee  

ssttrreennggtthh..  TThheerreebbyy  ccoossttss  ffoorr  cceemmeenntt  ccaann  bbee  ssaavveedd..    

  

QQttyy  ttoo  uussee  

  UUssuuaallllyy  tthhee  aammoouunntt  ooff  CCAAII--AALLOONN  aaddddeedd  ttoo  tthhee  cceemmeenntt  kkiillnn  ffeeeedd  rraannggeess  ffrroomm  11  uupp  ttoo  55  mmaassss  
ppeerrcceenntt..    

  CCAAII--AALLOONN  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  ggrriinnddiinngg  mmiixx  aass  hhaallff  tthhee  aammoouunntt  ooff  rraaww  bbaauuxxiittee  

aass  iitt  hhaass  ddoouubbllee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  AAll22OO33..  ((RRaaww  bbaauuxxiittee  4455%%  ooff  AAll22OO33  aanndd  CCAAII--AALLOONN  8800%%  ooff  

AAll22OO33))..  

SSttoorraaggee  

CCAAII--AALLOONN  sshhoouulldd  bbee  ssttoorreedd  uunnddeerr  ddrryy  ccoovveerreedd  ccoonnddiittiioonnss..  

SShheellff  LLiiffee  

OOnnee  yyeeaarr  iiff  ssttoorreedd  uunnddeerr  ddrryy,,  ccoovveerreedd  ccoonnddiittiioonnss  ffrreeee  ffrroomm  mmooiissttuurree  aanndd  wwaatteerr..  

PPaacckkiinngg  

11  MMTT  jjuummbboo  bbaaggss  oorr  aass  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  ccuussttoommeerr..   

 


