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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основною тенденцією сучасного розвитку будівельної
промисловості та будівництва є їх перехід на економні енергоресурсозберігаючі
технології виробництва будівельних матеріалів. До найбільш енергоємних галузей
відноситься виробництво портландцементу внаслідок високих затрат палива на
отримання напівфабрикату - портландцементного клінкеру. Зниженням вмісту
клінкеру в складі цементу за рахунок відповідного збільшення вмісту активних
мінеральних добавок і перш за все доменного гранульованого шлаку, можна
домогтися істотного зниження енергоємності виробництва.
В ДСТУ Б В.2.7-46:2010 так само як і в європейських нормах ЕN 197-1
передбачена можливість виробництва шлакопортландцементу "ШПЦ III/В" з
вмістом портландцементного клінкеру в межах 5 - 19%. Технологія малоклінкерного
шлакопортландцементу (МШПЦ)
з підвищеною активністю розроблена
недостатньо і вимагає додаткових досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконувались на кафедрі технології будівельних виробів і матеріалознавства
Національного університету водного господарства та природокористування
(НУВГП) відповідно держбюджетній темі «Застосування техногенних відходів
промисловості для виготовлення ефективних будівельних матеріалів, в’яжучих,
сухих будівельних сумішей, бетонів і розчинів» ( ДР № 0114U001141).
Метою роботи є розробка оптимальних технологічних параметрів
виготовлення ефективних бетонів та розчинів на
малоклінкерному
шлакопортландцементі підвищеної якості.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні задачі досліджень:
- дослідити вплив величини питомої поверхні та способу помелу компонентів
на міцнісні характеристики МШПЦ.
- дослідити вплив виду та кількості сульфатного активізатора на властивості
МШПЦ, визначити можливість використання фосфогіпсу в якості сульфатного
активізатора МШПЦ;
- дослідити вплив різних добавок активаторів твердіння на властивості МШПЦ;
- дослідити комплексний вплив на міцність МШПЦ вмісту клінкеру,
активізаторів твердіння, питомої поверхні і суперпластифікатора;
- визначити оптимальний склад МШПЦ на основі клінкеру, доменного
гранульованого шлаку та добавок активізаторів;
- вивчити особливості процесів гідратації та структуроутворення в’яжучих
систем на основі активізованого МШПЦ;
- дослідити вплив технологічних параметрів на властивості важких і легких
бетонів та розчинів на основі активізованого МШПЦ, визначити раціональні області
використання МШПЦ.
Об’єкт дослідження. Малоклінкерний шлакопортландцемент, бетони та
розчини на його основі.
Предмет дослідження. Вплив основних технологічних факторів, що
характеризують склад малоклінкерного шлакопортландцементу, бетонів і розчинів
на їх фізико-механічні властивості, а також процеси гідратації і структуроутворення.
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Методи досліджень. При встановленні основних кількісних залежностей
показників властивостей цементів, розчинів та бетонів використані методи
математичного планування експериментів з отриманням та технологічним аналізом
відповідних експериментально-статистичних моделей. Реологічні та структурномеханічні властивості водних паст на основі МШПЦ досліджені із застосуванням
методів визначення пластичної міцності та швидкості проходження ультразвукових
хвиль. При вивченні особливостей фазового складу та структури цементного
каменю застосовували методи рентгенівського аналізу та електронної мікроскопії.
Комплекс основних будівельно-технічних властивостей цементів, бетонів та
розчинів досліджували із застосуванням стандартизованих та інших апробованих
методів.
Наукова новизна отриманих результатів:
- встановлені особливості впливу добавок фторидних активізаторів твердіння на
властивості МШПЦ, визначені оптимальні вид і кількість добавок для отримання
МШПЦ з міцністю до 50 МПа;
- встановлено
ефективність
комплексної
сульфатно-фторидно-лужної
аткивізації МШПЦ;
- отримано комплекс експериментально-статистичних моделей показників
властивостей активованого МШПЦ, а також бетонів та розчинів на їх основі, що
кількісно характеризують вплив основних технологічних факторів та ефекти їх
взаємодії;
- розроблені із застосуванням експериментально-статистичних моделей методи
проектування складів бетонних та розчинових сумішей, що забезпечують необхідні
показники їх експлуатаційних властивостей;
Практичне значення отриманих результатів:
- запропоновано
оптимальні
склади
активізованого
малоклінкерного
шлакопортландцементу, виготовленого на основі портландцементного клінкеру,
доменного шлаку, фосфогіпсу, а також добавок фторидних активізаторів та вапна з
міцністю до 50 МПа;
- показана можливість отримання важких бетонів з міцністю від 50 до 80 МПа
використовуючи в якості в'яжучого, малоклінкерний
шлакопортландцемент
(МШПЦ), який містить у своєму складі менше 20 % клінкеру;
- розроблені склади фібробетонів, виготовлених на основі МШПЦ, які
характеризуються суттєво збільшеною міцністю на розтяг при згині, що дозволяє
використовувати їх для виробництва конструкцій і виробів частково або повністю
замінивши при цьому стальну арматуру;
- запропоновано склади важких бетонів та легких неавтоклавних пінобетонів,
виготовлених на МШПЦ, які характеризуються підвищеними фізико-механічними
властивостями;
- показано можливість отримання конструкційно-теплоізоляційних легких
бетонів, для виготовлення дрібноштучних стінових матеріалів, на основі МШПЦ та
відходів деревообробки.
- розроблені склади модифікованих сухих сумішей на основі МШПЦ, що
задовольняють нормованим показникам для сумішей, які використовуються для
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виготовлення мурувальних будівельних розчинів та розчинів для влаштування
покриттів підлог.
Особистий внесок здобувача полягає у виконанні експериментальних
досліджень, обробці та інтерпретації отриманих даних і впровадженні результатів
досліджень у виробництво. Зокрема, автором самостійно:
- розроблена та реалізована програма експериментальних досліджень з
використанням методів планування експерименту та статистичної обробки
результатів;
- досліджені особливості гідратації і структуроутворення в’яжучих систем на
основі МШПЦ;
- досліджені властивості бетонів та розчинів виготовлених
на основі
активованого МШПЦ;
- запропоновані методики розрахунку складів бетонів та розчинів на основі
отриманих математичних моделей;
- виконана дослідно-промислова апробація результатів досліджень.
Апробація результатів дисертації.
Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на
наукових і науково-практичних конференціях та семінарах:
- Международная научно-практическая конференция. Состояние современной
строительной науки 2013. ХІ. Полтавский государственный центр науки, инноваций
и информатизации. Полтава 2013.
- Теория и практика повышения эффективности строительных материалов.
Материалы VІІІ международной конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных. Пенза 2013.
- Construction technologies and architectural aesthetic of the information society,
Materials digest of the XLIX International Research and Practice Conference, London,
April 25-April 30, 2013,
- VII Всеукраїнська науково-технічна конференція “Науково-технічні проблеми
сучасного залізобетону“ 27-31 травня 2013 року в м. Рівне .
- Міжнародна науково-практична конференція "Бетони і добавки для бетону в
сучасному будівництві: актуальні питання виробництва та використання", Київ, ДП
«НДІБМіВ», 25-26 вересня 2013р.
- VIII науково-практичний семінар «Структура, властивості та склад бетону» 30
жовтня 2013р. Рівне.
- Міжнародна науково-практична конференція "Ефективні організаційнотехнологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві", Харків,
ХНУБА, 23-24 квітня 2014 р.
- Міжнародна науково-практична web-конференція "Композиційні матеріали".
Київ 2014.
- Теория и практика повышения эффективности строительных материалов.
Материалы ІХ международной конференции студентов, аспирантов и молодых
учѐных. Пенза 2014.
- Международная научно-практическая конференция. Состояние современной
строительной науки 2014. ХІІ. Полтавский государственный центр науки,
инноваций и информатизации. Полтава 2014.
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- Наукові конференції викладачів, аспірантів та студентів НУВГП (2012, 2013,
2014 р.р.).
Публікації.
За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю, з них 8 статей у фахових
науково-технічних виданнях України, 7 публікацій в матеріалах вітчизняних та
міжнародних конференцій, 3 у закордонних виданнях та 3 деклараційних патентів
на корисні моделі.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, семи розділів,
висновків, списку використаних джерел із (144 найменувань) і 2 додатків. Загальний
об’єм дисертації 173 сторінки, в тому числі 151 сторінки основного тексту, 40
таблиць, 61 рисунок і 8 сторінок додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета та задачі
досліджень, визначені об’єкт і предмет досліджень, наукова новизна та практичне
значення одержаних результатів.
У першому розділі проаналізований стан проблеми та визначені основні
напрямки досліджень. Розвиток сучасних будівельних технологій у всіх технічно
розвинених країнах направлений на розробку ефективних матеріалів, використання
яких є економічно доцільним, дозволяє скоротити енергетичні затрати та витрату
сировинних ресурсів. У зв’язку з цим, одним з напрямів перспективного розвитку
цементної промисловості є вирішення проблем енергозбереження при виробництві
в’яжучих матеріалів шляхом зниження енергоспоживання на стадіях приготування
шламу, випалу сировинних матеріалів, а також виготовлення змішаних цементів за
рахунок сумісного помелу портландцементного клінкеру та мінеральних добавок.
В українському стандарті ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 гармонізованому з
європейським стандартом на цемент ЕN 197-1 поряд з двома відомими групами
шлакопортландцементу ШПЦ ІІІ/А та ШПЦ ІІІ/Б, з вмістом клінкеру відповідно 3564 % та 20-34 %, передбачено шлакопортландцемент ШПЦ ІІІ/В, вміст клінкеру в
якому складає 5-19 %. Вітчизняне виробництво не має досвіду виробництва таких
цементів, хоча малоклінкерні цементи, наповнені промисловими відходами (шлак,
зола-винесення), мають ряд позитивних особливостей. Вони характеризуються
низькою вартістю, їх виробництво менш енергоємне, дозволяє утилізувати
накопичені відходи, знизити шкідливі викиди в атмосферу. Однак такі цементи поки
не надто популярні серед виробників, головним чином, через відносно низьку
активність, повільний набір міцності і підвищену водопотребу.
Розвиток і застосування шлакопортландцементу пов'язаний із роботами П. П.
Буднікова, І. Л. Значко-Яворського, Ю. М. Бутта, В. І. Сатаріна, Я. М. Сиркіна, С. А.
Миронова, В.В. Стольнікова, якими було забезпечено науково-технологічний
супровід виробництва шлакопортландцементу.
Проаналізовані роботи О. В.
Ушерова-Маршака, Л. Й. Дворкіна, О. В. Волженського, М. М. Сичьова, Л. Б.
Сватовської, Л. О. Шейніча, М. А. Саницького, К. Муракамі, Х. Танака, якими
встановлено можливість регулювання, в широкому діапазоні, властивостями
шлакових в’яжучих, а також бетонів та розчинів виготовлених на їх основі, при
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введені до їх складу різних видів хімічних добавок-модифікаторів. Грунтовні
дослідження, пов’язані з активізацією доменного гранульованого шлаку сполуками
лужних металів, виконані вченими київської наукової школи – В. Д. Глуховським,
П. В. Кривенком, К. К. Пушкарьовою, Р. Ф. Руновою, В. І. Гоцом, С. Г. Гузієм та
іншими. Ними було сформульовано фізико-хімічні основи і принципи синтезу
лужних (і зокрема шлаколужних) в’яжучих для бетонів загально-будівельного та
спеціального призначення.
Аналіз літературних джерел та узагальнення результатів численних досліджень,
дозволяє сформулювати наукову гіпотезу, покладену в основу даної дисертаційної
роботи. Вона полягає в наступному: для отримання ефективних бетонів і розчинів
можливо використовувати малоклінкерний шлакопортландцемент (МШПЦ) з
вмістом клінкеру менше 19%, оптимальної тонкості помелу і ефективним
сульфатним активізатором при додатковій активізації його комплексною добавкою у
вигляді суміші кремнійфториду натрію та гідроксиду кальцію. Введення останньої
дозволяє суттєво розширити межі застосування такого в’яжучого за рахунок
покращення його якісних характеристик. Для зниження енергоємності виробництва
МШПЦ доцільним є введення до його складу добавки інтенсифікатора помелу, що
дозволяє, при досягненні необхідної тонкості помелу цементу, знизити
енерговитрати на дану операцію.
У другому розділі наведена загальна схема експериментальних досліджень,
характеристика використаних матеріалів і застосованих методів досліджень.
Експериментальну частину роботи можна розбити на 8 блоків (етапів) залежно
від задач досліджень.
На першому етапі визначено вплив величини питомої поверхні на міцнісні
характеристики малоклінкерного шлакопортландцементу (МШПЦ), а також
досліджено вплив різних сульфатних активізаторів на його властивості. Визначено
оптимальний вид, і кількість сульфатного активізатора.
На другому етапі досліджено дію різних добавок активізаторів твердіння на
властивості МШПЦ з різною величиною питомої поверхні.
На третьому етапі визначено ефективні шляхи покращення властивостей
МШПЦ шляхом його комплексної сульфатно-фторидної і сульфатно-фториднолужної активізації.
На четвертому етапі за допомогою фізико-хімічних методів вивчено
структуроутворення та процеси гідратації МШПЦ оптимального складу.
На п'ятому етапі розроблено, досліджено і оптимізовано склади важких і
легких бетонів на основі активованого МШПЦ.
На шостому етапі розроблено та досліджено властивості сухих будівельних
сумішей для мурувальних розчинів та наливних підлог, виготовлених на
активованому малоклінкерному шлакопортландцементі.
На сьомому етапі запропонована методика проектування оптимальних складів
бетонів та розчинів на основі запропонованих в’яжучих.
На восьмому етапі здійснено впровадження у виробництво бетонів та бетонних
виробів
виготовлених
на
основі
активованого
малоклінкерного
шлакопортландцементу.
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Вихідними матеріалами при проведенні досліджень служили клінкер
Здолбунівського ПАТ “Волинь-цемент”, доменний гранульований шлак
Криворізького металургійного заводу та фосфогіпс дигідрат ПАТ «Рівне-Азот» . В
якості дрібного заповнювача був використаний кварцовий пісок дрібний та
середньої крупності з родовищ Славутського р-ну Хмельницької обл. Як крупний
заповнювач у бетонних сумішах використовувався гранітний щебінь фракції 5-20
мм Вирівського кар’єру Рівненської області. У якості хімічних добавок
використовували суперпластифікатори полікарбоксилатного (Sika ViscoCrete 225),
нафталін-формальдегідного (СП-1) та лінгосульфонатного (ЛСТ) типів. Для
отримання поризованих розчинів застосовували пороутворювач Ufapore СС85, а для
виготовлення пінобетонів був застосований піноутворювач ПБ-2000. В якості
прискорювачів твердіння МШПЦ використані: хлорид кальцію (CaCl2), хлорид
заліза (FeCl3), кремнійфторид натрію (Na2SiF6). Інтенсифікатором помелу слугував
пропіленгліколь. Для досліджень фібробетонів на основі МШПЦ застосовували
базальтову а поліпропіленову фібру.
У третьому розділі наведені результати досліджень можливих шляхів
активізації малоклінкерного шлакопортландцементу.
Перший етап досліджень присвячений встановленню впливу величини питомої
поверхні на міцнісні характеристики малоклінкерного ШПЦ, а також шляхам
зниження енерговитрат при помелі. Для цього було проведено ряд дослідів
пов’язаних з порівнянням одностадійного та двохстадійного способів помелу, а
також виконанні дослідження по визначенню впливу добавки інтенсифікатора
помелу – пропіленгліколю та добавки суперпластифікатора – Sika VC 225 на
кінетику помелу в’яжучого. При цьому також порівнювалась ефективність
використання добавки суперпластифікатора при помелі в’яжучого і при
замішування розчину. В якості в’яжучого в дослідженнях використовувався МШПЦ
з вмістом клінкеру 12% та вмістом фосфогіпсу 7,5 % (4,5 % в перерахунку на SO3).
Отримані результати вказують на те, що питома поверхня є суттєвим фактором,
який впливає на активність МШПЦ. При її збільшенні від 3000-3200 см2/г до 4500
см2/г активність цементу збільшується в середньому на 25-30%. Також було
встановлено те, що більш ефективним є двохстадійний спосіб помелу, при якому
спочатку окремо здійснюється помел цементного клінкеру, а потім спільний помел
клінкеру і шлаку. При цьому активність в’яжучого збільшується на 30 % в порівняні
з одностадійним помелом.
Для зниження енерговитрат в дослідженнях використовувалась добавка
інтенсифікатор помелу – пропіленгліколь. Збільшення її вмісту до величини 0,05%
від маси в’яжучого дозволяє знизити тривалість помелу і відповідно енергозатрати
на 1/3. Ведення добавок суперпластифікаторів , Sika VC 225 та СП-1, не впливає на
кінетику помелу в’яжучого. Позитивний ефект спостерігається при введенні цих
добавок при замішуванні цементно-піщаного розчину складом 1:3. При цьому
міцність зразків зростає в середньому на 25 %, при використані
суперпластифікатора Sika VC 225, та на 15 % при використанні СП-1.
Для досліджень сульфатної активізації МШПЦ використовували фосфогіпс
ПАТ„Рівне-Азот” тривалого зберігання (понад 10 років у відвалах), а також, для
порівняння, гіпсовий камінь - дигідрат Новоселицького родовища. В якості
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Добавка
В/Ц*

№
Вид
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Без добавок
(контрольний)
Na2SiF6
Na2SiF6
CaCl2
CaCl2
FeCl3
FeCl3
Nа2СО3
Nа2СО3

Вміст,
мас.%

Міцність Міцність
при згині, при стиску,
МПа
Мпа
7 діб

28
7 діб 28 діб
діб
9,1 16,3 33,1

-

0,33

5,1

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0

0,35
0,38
0,31
0,32
0,34
0,35
0,38
0,4

7,1 9,5 28,4
6,8 9,5 29,6
6,0 8,2 16,8
6,7 8,6 22
6,9 8,6 19
6,7 8,9 19,2
6,0 10,8 20,8
6,4 10,1 21,2

33,2
44,3
33,4
33,6
33,8
35,7
37,5
38,4

В/Ц*

в’яжучого для цих досліджень використовували МШПЦ з вмістом клінкеру 12%.
Вміст сульфатного компоненту змінювався від 3,5 до 5,5 % по SO3 з інтервалом 1%.
Помел в’яжучого здійснювався за двохстадійною схемою до досягнення питомої
поверхні 450 м2/кг. За отриманими даними можна зробити висновок, що
ефективнішим сульфатним компонентом серед двох використаних є фосфогіпс.
Ймовірною причиною цього є особливості структури фосфогіпсу, для якого
характерні висока пористість частинок та їх активна поверхність, а також наявність
у його складі домішок флюоритів, переважно плавікового шпату CaF2, що є
активізатором твердіння доменного гранульованого шлаку. Однак слід зазначити,
що збільшення вмісту сульфатного компоненту більше 4,5 % по SO3, як при
використанні фосфогіпсу так і гіпсового каменю, призводить до спаду міцності
МШПЦ.
Були проведені дослідження по встановленню впливу різних добавок
активізаторів твердіння на міцнісні характеристики МШПЦ. Результати досліджень
наведено в табл 1.
Таблиця 1 – Вплив добавок активізаторів твердіння на міцність малоклінкерного
шлакопортландцементу
Питома поверхня 350 м2/кг Питома поверхня 450 м2/кг
Міцність
Міцніпри
сть при згині,
стиску,
МПа
Мпа
28
7 діб 28 діб 7 діб
діб

0,32

7,4

10,8 23,4 45,3

0,34
0,37
0,35
0,36
0,34
0,36
0,34
0,37

7,5
7,4
7,1
7,1
7,2
8,1
7,7
7,7

10,0
10,0
10,9
10,0
10,2
10,7
10,2
10,6

28,7
29,9
24,5
25,1
26,4
27,2
29,2
31,4

46,1
49,6
45,3
45,8
45,6
46,1
46,2
47,4

*В/Ц – водоцементне відношення.

Отримані результати вказують на те, що із збільшенням питомої повехні вплив
активаторів твердіння на міцнісні характеристики в’яжучого стає незначним. Проте,
вони дозволяють суттєво підвищити міцність в’яжучого з питомою поверхнею 350
м2/кг. Наші дослідження показали, що найбільш ефективним прискорювачем
твердіння, при такій величині питомої поверхні, для малоклікерного
шлакопортландцементу є кремнійфтористий натрій (Na2SiF6), який відноситься до
групи солей-флюоритів. Більш сильний вплив Na2SiF6 на міцність МШПЦ, у
порівнянні з іншими добавками можна пояснити появою значних кількостей гелю
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Si(ОН)4 при гідролізі Na2SiF6 у воді. Отриманий гель сприяє гідратації,
структуроутворенню та кристалізації низькоосновних гідросилікатів.
Вивчення комплексного впливу на міцність МШПЦ вмісту клінкеру,
сульфатного та фторидного активізаторів, питомої поверхні і суперпластифікатора
проводилось із застосуванням математичного планування експерименту. Для цього
був реалізований трьохрівневий п’ятифакторний план На5. В якості варійованих
факторів були обрані наступні: х1 - вміст клінкеру (5, 12,19 %), х2 - вміст фосфогіпсу
в перерахунку на SO3 (3,03, 4,5, 5,97 %) , х3 - питома поверхня в’яжучого (350, 450,
550 м2/кг), х4 - вміст активізатора твердіння ( Na2SiF6) (0, 2, 4 %), х5 - вміст
суперпластифікатора СП-1 (0, 0,5, 1%). Статистична обробка експериментальних
даних дозволила отримати математичні моделі нормальної густоти цементного
тіста, водоцементного відношення та міцності на стиск стандартних розчинів на
основі досліджуваних в’яжучих у вигляді поліноміальних рівнянь регресії. Аналіз
отриманих моделей свідчить про те, що, як і слід було очікувати, найбільш суттєве
зниження НГ цементного тіста і В/Ц розчинів виготовлених на МШПЦ
спостерігається при введенні суперпластифікатора нафталін-формальдегідного типу
СП-1 у кількості 1 % від маси в’яжучого. Нормальна густота такого цементу
знижується до 20...22%, а водоцементне відношення розчинів виготовлених на
такому в’яжучому зменшується від 0,39 до 0,33.

Рисунок 1 – Вплив технологічних факторів на міцність розчинів на
основі малоклінкерного шлакопортландцементу у віці 28 діб.
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Дослідженнями встановлено (рис.1), що найбільша міцність зразків
спостерігається при величині питомої поверхні 450 м2/кг, при цьому оптимальний
витрата фосфогіпсу та кремнійфториду натрію у в’яжучому становить 7,5% (4,5% в
перерахунку на SO3) і 2% відповідно. Негативно на міцність розчинів виготовлених
на МШПЦ впливає надмірне збільшення величини питомої поверхні в'яжучого, а
також витрати добавки активатора твердіння - кремнійфториду натрію, що пов'язано
з різким збільшенням В/Ц.
Представляла інтерес можливість підсилення ефекту сульфатно-фторидної
активізації шляхом додаткового введення Са(ОН)2 у в'яжучу систему. Із загально
хімічних позицій в системі, що містить Na2SiF6 і Са(ОН)2 проходить хімічна
реакція:
Na2SiF6+3Са(ОН)2=3СаF2+2NaОН+Si(OH)4
Їдкий луг, що утворюється в результаті реакції забезпечує додаткову лужну
активацію шлакопортландцементу. Результати дослідження впливу на міцність
МЩПЦ комплексної сульфатно-фторидно-лужної (СФЛ) активізації наведені в
табл.2.
Всі дослідження виконувалися на вяжучому наступного складу:
портландцементний клінкер - 12 %, доменний гранульований шлак - 88%, фосфогіпс
дигідрат - 7,5 % (4,5 % в перерахунку на SО3 ). Питома поверхня вяжучого складала
450 м2/кг.
Таблиця 2 – Вплив сульфатно-фторидно-лужної активації (СФЛА) на міцність
МШПЦ
№

Вид в'яжучого

РК, fm, tf 7, fm7,
В/Ц
мм МПа МПа

fm, tf 28,
МПа

рН
fm28,
розМПа
чину
29,4 9,5
24,1 9,3
36,3 12,5
30,8 12,8
31,4 12,7
30,2 12,9
38,3 10,1
30,5 10,2

МШПЦ
0,4 130 2,0
17
5,6
МШПЦ
0,5 215 2,6 13,3
3,2
МШПЦ+Вапно(3%)
0,4 120 3,6 19,9
8,2
МШПЦ+Вапно(3%)
0,5 205 2,9 16,3
5,9
МШПЦ+Вапно(7%)
0,4 200 3,0 17,8
6,9
МШПЦ+Вапно(7%)
0,5 120 2,8 15,5
6,1
МШПЦ+ Na2SiF6(2%)
0,4 120 4,4 24,7
6,7
МШПЦ+ Na2SiF6(2%)
0,5 205 3,9 21,3
6,7
МШПЦ+Вапно(3%)+
9
0,4 115 6,7 28,9
7,2
46,7 12,6
Na2SiF6(2%)
МШПЦ+Вапно(3%)+
10
0,5 200 6,4 24,3
7,5
39,2 12,5
Na2SiF6(2%)
МШПЦ+Вапно(7%)+
11
0,4 115 7,1 24,9
8,5
44,9 12,8
Na2SiF6(2%)
МШПЦ+Вапно(7%)+
12
0,5 195 5,4 23,3
7,2
35,4 12,5
Na2SiF6(2%)
Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що введення до складу
МШПЦ комплексної добавки у вигляді суміші кремнійфториду натрію та вапна
1
2
3
4
5
6
7
8

10
дозволяє істотно поліпшити міцнісні показники в’яжучого і забезпечити достатнє
значення рН, що створює можливість його застосування як для бетонних так
залізобетонних виробів і конструкцій.
У четвертому розділі досліджено особливості гідратації і структуроутворення
малоклінкерного шлакопортландцементу.
2,5
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б)
Рисунок 2 – Кінетика а) зміни пластичної міцності цементних паст
виготовлених на МШПЦ; б) швидкості проходження ультразвуку
1 –МШПЦ без добавок; 2 – МШПЦ+СП-1 (0,6 %); 3 – МШПЦ+ Na2SiF6 (2%) ; 4 –
МШПЦ+ Na2SiF6 (2%) +негашене вапно (3%).
Графіки зміни пластичної міцності і швидкості проходження ультразвукових
хвиль (рис. 2) крізь цементні пасти на МШПЦ містять ділянки, які відповідають
тривалості утворення коагуляційної і початкової стадії кристалізаційної структури.
Аналіз пластограм показує, що для малоклінкерного шлакопортландцементу
характерний дещо збільшений період коагуляційного структуроутворення.
Суперпластифікатор та активізатори твердіння викликають більш інтенсивний ріст
пластичної міцності на другій ділянці пластограм. Після проходження 10...12 год
твердіння пластична міцність паст, отриманих на активованому МШПЦ, суттєво
збільшується і досягає 2,1 Па. Щоб досягти такої ж величини пластичної міцності для
неактивованих паст потрібний значно більший проміжок часу.
Кінетику набору пластичної міцності (рис. 2(а).) співставляли з кінетикою
швидкості проходження ультразвукових хвиль через твердіючі пасти (рис. 2(б).).
Найменша швидкість проходження ультразвуку крізь твердіюче в’яжуче, характерна
для МШПЦ, який не містить в своєму складі добавок. Використання
суперпластифікатора, а також добавок активізаторів твердіння, призводить до
збільшення швидкості проходження ультразвукових хвиль та відповідно міцності
в’яжучого внаслідок зниження його водопотреби та збільшення швидкості
твердіння. Найбільша швидкість ультразвукових хвиль притаманна для в’яжучого,
яке містить у своєму складі комплексну добавку, яка складається з кремнійфториду
натрію та негашеного вапна.
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Аналіз рентгенівських дифрактограм та мікрофотографій свідчить про те, що
фазовий склад цементного каменю на основі МШПЦ представлений на першому
етапі твердіння (7 діб) переважно гідросульфоалюмінатами, а також гідросилікатами
кальцію. Присутній також у невеликих кількостях двоводний гіпс CaSO4·2H2O,
кількість якого з часом зменшується. На більш пізніх етапах твердіння можна
відмітити розвиток гідросилікатної складової МШПЦ. Встановлено також, що
введення комплексного активізатора викликає суттєве зменшенням пористості
затверділого цементного каменю.
У п'ятому розділі розглянуті технологічні параметри отримання важких
бетонів на основі активованого МШПЦ.
Основні дослідження були виконані із застосуванням математичного
планування експерименту. Для цього був реалізований трирівневий двохфакторний
план. В якості варійованих факторів були обрані: х 1 - витрата в’яжучого,кг/м3(Ц), х2
- вміст пластифікуючих добавок, кг/м3. Для забезпечення СФЛ активізації МШПЦ
до складу в’яжучого вводили негашене вапно, в кількості 3% від маси в’яжучого та
кремнійфторид натрію в кількості 2 %. Пластифікуючими добавками служили: ЛСТ,
суперпластифікатори СП-1 та SikaVС 225. Після проведення обробки і
статистичного аналізу експериментальних даних отримані математичні моделі
водопотреби бетонної суміші та міцності бетону на стиск у вигляді поліноміальних
рівнянь регресії.
Дослідження показали, при збільшенні вмісту пластифікатора до 0,6% від маси
цементу водопотреба бетонної суміші знижується на 20% при використанні в якості
добавки СП-1, та на 35 % при використані пластифікуючих добавок SikaVC 225 та
SikaVC 225+ЛСТ в кількості 1:1.
Збільшення вмісту добавки SikaVC 225 до 0,6% від маси цементу дозволяє
максимально знизити В/Ц та відповідно збільшити міцність бетону в 2 рази (рис. 3).
При цьому міцність бетону зростає до 40 МПа у віці 7 діб, та більше 60 МПа у 28
діб. При введенні композиції добавок SikaVC 225 і ЛСТ у віці 7 діб міцність бетону
складає близько 30 МПа, а у 28 діб більше 45 МПа, для добавки
суперпластифікатора СП-1 – відповідно 30 та 40 МПа у 7 та 28 діб.

Рисунок 3 – Вплив технологічних факторів на міцність бетону у віці 28 діб
виготовленого на основі активованого МШПЦ
Ще більш суттєвий ефект застосування активованого тонкомеленого МШПЦ
спостерігається при тепловологісній обробці. Характерною особливістю бетонів на
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МШПЦ є інтенсивне зростання міцності після пропарювання. Міцність зразків з
добавкою Sika VC 225 через 4 години після пропарювання складала 45 МПа, у віці
28 діб пропарені зразки мали міцність 80 МПа. Відповідні значення міцності
пропареного бетону при використанні композиції добавок Sika VC 225 та ЛСТ – 35 і
50 МПа, і 40 та 50 МПа при використанні СП-1.
Отриманий комплекс експериментально-статистичних моделей дозволяє
розраховувати склади важких бетонів, виготовлених на МШПЦ нормального та
прискореного твердіння, з заданою міцністю та рухомістю.
Для визначення корозійної стійкості стальної арматури в бетоні на МШПЦ були
виконані спеціальні досліди. Отримані результати вказують на те, що бетон на
активованому МШПЦ, на відміну від звичайного, забезпечує достатній захист
сталевої арматури від корозії і його можна використовувати для виготовлення
залізобетонних конструкцій.
У шостому розділі наведені дослідження фібробетонів, а також легких бетонів
виготовлених на основі активованого МШПЦ.
Для цього був реалізований трирівневий чотирифакторний план. В якості
варійованих факторів були обрані: х1 - витрата в’яжучого,кг/м3, х2 - витрата
пластифікатора СП-1, кг/м3, х3 – витрата базальтової фібри, кг/м3, х4 - рухомість
суміші, см. Після проведення обробки і статистичного аналізу експериментальних
даних отримані математичні моделі водопотреби бетонної суміші та міцності бетону
на стиск і розтяг при згині.

а)

б)

Рисунок 4 – Виплив технологічних факторів на міцність фібробетону на: а) стиск; б)
розтяг при згині
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Отримані експериментальні результати (рис. 4) вказують на те, що міцність
фібробетону на стиск збільшується при збільшенні витрати в’яжучого та добавки
суперпластифікатора СП-1, що пов’язано із зменшенням водоцементного
відношення, необхідного для отримання бетонної суміші із заданою рухомістю. При
збільшення витрати в'яжучого від 300 до 500 кг/м3 та витрати суперпластифікатора
від 0 до 3 кг/м3 міцність фібробетону зростає приблизно на 40 %.
Збільшення вмісту фібри є найбільш суттєвим фактором який впливає на
міцність бетону на розтяг при згині. Внаслідок трьохмірного дисперсного армування
цементної матриці бетону волокнами базальтового волокна міцність бетону на
розтяг при згині збільшується майже вдвічі.
На основі отриманих експериментальних даних побудовано номограму міцності
фібробетону виготовленого на активованому МШПЦ. Дана номограма дозволяє
прогнозувати міцність бетонів при заданому компонентному складі або визначати
витрату одного із компонентів при заданому вмісті інших. Вона, в сукупності з
комплексом отриманих моделей, може бути використана також для проектування
складів фібробетонів з комплексом заданих властивостей.

Рисунок 5 – Номограма міцності фібробетонів на згин виготовлених на
активованому МШПЦ
Для порівняльного аналізу також було проведено дослідження по встановленню
впливу поліпропіленової фібри на міцнісні характеристики фібробетону
вигтоовленого на активованому МШПЦ. Встановлено що, при використані в якості
армуючих волокон поліпропіленової фібри спостерігається дещо гірший ефект в
порівняні з базальтовими волокнами. Це може бути пов’язано із гіршою адгезією
поліпропілену з цементною матрицею, внаслідок чого при руйнуванні зразків
можливе висмикування окремих волокон. Застосування поліпропіленових волокон
дозволило збільшити міцність бетону на розтяг при згині на 10-15%.
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Бетони на МШПЦ характеризуються меншою, у порівнянні із бетонами на
звичайному портландцементі, морозостійкістю.

Рисунок 6 – Вплив варійованих факторів на морозостійкість бетону виготовленого
на активованому МШПЦ
Спеціально поставлені дослідження показали, що збільшення вмісту в'яжучого
та добавки суперпластифікатора СП-1 в бетонах на МШПЦ призводить до різкого
збільшення морозостійкості бетону, що пов'язано із зменшенням водоцементного
відношення і відповідно зменшенням відкритої пористості бетону. Також позитивно
на морозостійкість впливає збільшення вмісту повітревтягувальної добавки та
витрати фібри (рис. 6).
Метою роботи на наступному етапі досліджень було встановлення можливості
одержання неавтоклавного пінобетону з використанням активованого МШПЦ, з
вмістом клінкеру менше 20 %. Для отримання стійкої піни було використано
піноутворювач ПБ 2000.
Таблиця 3 – Експериментальні результати досліджень пінобетонів на основі
малоклінкрного ШПЦ
ККЯ
ПіноутТВО
№
МШПЦ,
Суперпласворювач Вп, Взам, Взаг, ρп, fc, cube ,
3
точки
кг/м
тифікатор
ПБ-2000, л/м3 л/м3 л/м3 кг/м3
МПа
3
кг/м
2,57
1
800
СП-1(0,5%)
2,5
100 150 250 623
1,6
2
800
СП-1 (0,5%)
2,25
100 150 250 598
1,2
2,01
3
800
СП-1 (0,5%)
2
100 150 250 697
1,8
2,58
4
800
СП-1 (0,5%)
1,8
70 155 225 869
3
3,45
3,92
5
800
СП-1 (0,5%)
1,6
70 155 225 867
3,4
5,15
6
800
СП-1 (0,5%)
1,4
70 155 225 816
4,2
7
800
СП-1 (0,5%)
1
70 155 255 889
4,1
4,61
Примітка: Вп - витрата води на приготування піни; Взам - витрата води на приготування суміші; Взаг
- загальна витрата води; ρп - середня густина зразків, які пройшли тепловологісну обробку;
fc, cubeТВО - міцність пінобетону після тепловологісної обробки; ККЯ - коефіцієнт конструктивної
якості.
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Для дослідження впливу суперпластифікатора та кількості піноутворювача на
властивості пінобетону було проведено ряд досліджень, якими встановлено
оптимальні параметри отримання пінобетону високої якості. Результати досліджень
наведені в табл. 3.
Аналізуючи отримані дані (табл. 3), можна відзначити, що використання
малоклінкерного ШПЦ для приготування пінобетону є доцільним, що
обгрунтовується достатньо високими значеннями міцності. При одержанні
стандартних марок пінобетону за густиною отримано зразки з міцністю, що із
запасом забезпечує вимогу державного стандарту ДСТУ Б В.2.7-45:2010.
Отримані також експериментальні дані, які свідчать, що на основі активованого
МШПЦ можна виготовляти
конструкційно-теплоізоляційний тирсобетон з
середньою густиною 1450 – 1800 кг/м3 та міцністю при стиску 11 – 18 МПа. При
цьому відносно низький рівень лужного середовища у МШПЦ позитивно впливає на
взаємодію цього в’яжучого з деревним заповнювачем і не викликає суттєвого
виділення екстрактивних речовин з деревини. Висока питома поверхня МШПЦ
призводить до збільшення поверхні контактування розчину із заповнювачем, що
сприяє збільшенню адгезії в’яжучого до тирси та позитивно впливає на міцність
тирсобетону.
У сьомому розділі наведені результати досліджень будівельних розчинів на
основі сухих будівельних сумішей, що містять активований МШПЦ.

Рисунок 7 – Вплив технологічних факторів на міцність та середню густину
поризованих розчинів виготовлених на МШПЦ
Дослідження виконані із застосуванням математичного планування
експериментів свідчать про те, що на основі активованого МШПЦ можна отримати
розчини з міцністю на стиск від 5 до 20 МПа. За результатами досліджень були
отримані експериментально-статистичні моделі водопотреби, терміну придатності,
водоутримуючої здатності та міцності розчинів. Побудовано номограму міцності
мурувальних розчинів виготовлених на активованому МШПЦ , яка дозволяє
прогнозувати міцність при заданому компонентному складі або визначати витрату
одного із компонентів при заданому вмісті інших. На основі отриманих моделей при
відомій вартості вихідних матеріалів показано можливість мінімізувати вартість
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сухих будівельних сумішей для мурувальних розчинів при заданих нормованих
значеннях їх властивостей.
Виконані дослідження (рис. 7) показали також можливість використання
активованого МШПЦ для виготовлення поризованих мурувальних розчинів на
основі сухих будівельних сумішей. При цьому було отримано розчини з
підвищеною пористістю та пониженою теплопровідністю.
Запропоновані рецептури сухих будівельних сумішей розчинів для
самонівельованих наливних підлог на основі активованого МШПЦ, які
задовільняють основним вимогам діючого стандарту.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1.
Розроблено основні технологічні параметри сульфатно-фторидно-лужної
активізації малоклінкерного шлакопортландцементу (МШПЦ). Введення в МШПЦ
комплексної добавки у вигляді суміші кремнійфториду натрію (Na2SiF6), та вапна
(СаОН2) при питомій поверхні в'яжучого 450 м2/кг дозволяє забезпечити активність
в’яжучого понад 40 МПа, а також суттєво покращити його властивості, а саме
скоротити строки тужавлення, збільшити рН середовища (з 9-10 до 12-13) і міцність
в'яжучого. Забезпечення даних характеристик суттєво розширює межі застосування
даного цементу при виготовленні як бетонних виробів, так і залізобетонних
конструкцій.
2.
Вивчено особливості процесів гідратації та структуроутворення
в’яжучих систем на основі активованого малоклінкерного шлакопортландцементу.
Встановлено, що склад гідратних новоутворень МШПЦ представлений на першому
етапі твердіння (7 діб) переважно гідросульфоалюмінатами, а також гідросилікатами
кальцію. Присутній також у невеликих кількостях двоводний гіпс CaSO4·2H2O,
кількість якого з часом зменшується. На пізніх етапах можна відмітити розвиток
гідросилікатної складової цементного каменю.
3.
Встановлена можливість отримання бетонів з міцністю більше 50 МПа
використовуючи в якості в'яжучого активований МШПЦ, який містить у своєму
складі менше 20 % клінкеру. Характерною особливістю бетонів на активованому
МШПЦ є інтенсивне зростання міцності після тепловологісної обробки. В
залежності від складу та виду застосованої пластифікуючої добавки після
тепловологісної обробки
бетони на активованому МШПЦ можуть
характеризуватися міцністю від 50 до 80 МПа.
4.
З застосуванням отриманих експериментально-статистичних моделей
запропонована методика проектування складів бетонів на основі активованого
МШПЦ з комплексом заданих показників, що характеризують їх властивості.
Методика передбачає з урахуванням виду пластифікуючої добавки та рухомості
бетонної суміші знаходити витрату води та В/Ц з послідуючим визначенням витрати
цементу та заповнювачів.
5.
Бетони на активованому МШПЦ, дисперсно армовані базальтовою
фіброю з довжиною волокна 12 мм, характеризуються вдвічі збільшеною міцністю
на розтяг при згині. Введення до складу бетонів поліпропіленової фібри також
позитивно впливає на їх міцність, проте даний вплив є меншим ніж при
використанні базальтової фібри.
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Комплекс отриманих експериментально-статистичних моделей та відповідна
номограма на їх основі дозволяють здійснювати розрахунок складів фібробетонів з
комплексом заданих властивостей.
6.
Базальтофібробетон, виготовлений на активованому МШПЦ при
додатковому введені повітревтягувальної добавки, характеризується підвищеною
морозостійкістю, що дозволяє забезпечити його експлуатацію в достатньо суворих
умовах.
7.
Розроблено технологічні параметри отримання безавтоклавного
пінобетону підвищеної якості, використовуючи в якості в’яжучого активований
МШПЦ. При одержанні конструктивно-теплоізоляційного пінобетону стандартних
марок за густиною отримано зразки з міцністю, що забезпечують вимоги
державного стандарту ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Також встановлено можливість
отримання
конструкційно-теплоізоляційних
бетонів
для
виготовлення
дрібноштучних стінових матеріалів, на основі МШПЦ та відходів деревообробки.
8.
На основі активованого МШПЦ розроблені сухі будівельні суміші (СБС)
для мурувальних розчинів та наливних підлог. Всі розроблені СБС за своїми
технічними характеристиками відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011.
9.
Дослідно-промислова апробація технологічних рекомендацій, що
запропоновані в дисертаційній роботі, виконана на підприємстві ТзОВ «Завод
будівельних конструкцій» м. Луцьк. Вона показала можливість виготовляти
фундаментні блоки типу ФБС та колодязні кільця типу КС, використовуючи в якості
в’яжучого малоклінкерний шлакопортландцемент з вмістом клінкеру менше 19 %.
10.
Економічний ефект, що досягається, при застосуванні МШПЦ
обумовлений зменшенням витрат портландцементного клінкеру, а також
зменшенням енерговитрат при суттєвому покращенні експлуатаційних
характеристик.
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шлакопортландцементі. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби. - Національний університет
водного господарства та природокористування, Рівне - 2015.
Дисертаційна робота присвячена розробці різних видів бетонів та розчинів
виготовлених на малоклінкерному шлакопортландцементі (МШПЦ) з вмістом
клінкеру менше 19 %. В роботі розроблено основні технологічні параметри
комплексної сульфатно-фторидно-лужної активізації МШПЦ, а також викладено
результати теоретичних та експериментальних досліджень, щодо вивчення основних
властивостей важких та легких бетонів, а також сухих будівельних сумішей
виготовлених на основі активованого МШПЦ оптимального складу.
Використовуючи комплекс отриманих експериментально-статистичних моделей,
розроблено розрахунково-експериментальні методики проектування складів важких
бетонів, фібробетонів, а також сухих будівельних сумішей для мурувальних
розчинів, виготовлених на основі досліджуваних в’яжучих.
Дослідно-промислова апробація технологічних рекомендацій, що запропоновані
в дисертаційній роботі виконана на підприємстві ТзОВ «Завод будівельних
конструкцій» м. Луцьк. Вона дала можливість виготовляти на підприємстві бетонні
вироби
використовуючи в якості в’яжучого
активований малоклінкерний
шлакопортландцемент з вмістом клінкеру менше 19 %.
Ключові
слова:
малоклінкерний
шлакопортландцемент,
доменний
гранульований шлак, суперпластифікатор, бетони, розчини, сухі будівельні суміші.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.05 - строительные материалы и изделия. - Национальный
университет водного хозяйства и природопользования, Ровно - 2015.
В работе исследуются малоклинкерный шлакопортландцемент, а также
различного вида бетоны и растворы на его основе.
Разработаны основные технологические параметры сульфатно-фториднощелочной активации малоклинкерного шлакопортландцемента с содержанием
клинкера менее 19%. Введение в МШПЦ, содержащего сульфатный ативатор –
фосфогипс, комплексной добавки в виде смеси кремнийфторида натрия (Na2SiF6) и
извести при удельной поверхности вяжущего 450...500 м2/кг позволяет обеспечить
его активность более 40 МПа при рН 12...13. Характерной особенностью бетонов,
изготовленных на активированном МШПЦ, является интенсивный рост прочности
после тепловлажностной обработки. В зависимости от вида примененной
пластифицирующей добавки после тепловлажностной обработки тяжелые бетоны,
изготовленные на активированном МШПЦ, характеризуются прочностью от 50 до
80 МПа.
Дисперсное армирование тяжелых бетонов базальтовой фиброй с длиной
волокна 12 мм позволяет вдвое увеличить его прочность на растяжение при изгибе,
что обеспечивает возможность использования такого бетона для производства
конструкций и изделий частично или полностью заменив при этом стальную
арматуру. Базальтофибробетон, изготовленный на активированном МШПЦ при
дополнительном введении воздухововлекающие добавки харктеризуеться
повышенной морозостойкостью.
Разработаны
технологические
параметры
получения
неавтоклавного
пенобетона улучшенного качества используя как вяжущее ативированный МШПЦ.
При получении конструкционно-теплоизоляционного пенобетона определенной
плотности обеспечивается его прочность в соответствии с требованиями
государственного стандарта ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Установлена возможность
получения конструкционно-теплоизоляционных бетонов для изготовления
мелкоштучных стеновых изделий, на основе МШПЦ и отходов деревообработки.
Сухие строительные смеси для кладочных растворов и наливных полов,
изготовленные на основе активированного МШПЦ, по своим техническим
характеристикам соответствуют требованиям ДСТУ Б В.2.7-126: 2011.
Предложены методики проектирования составов тяжелых бетонов,
фибробетонов, а также сухих строительных смесей для кладочных растворов,
изготовленных на основе активированного МШПЦ. С этой целью возможно
применять комплекс экспериментально-статистических моделей, определяющих
свойства бетонов и растворов с учетом основных технологических параметров.
Опытно-промышленная
апробация
технологических
рекомендаций,
предложенных в диссертационной работе выполнена на предприятии ООО «Завод
строительных конструкций» г. Луцк. Она дала возможность изготавливать на
предприятии бетонные изделия используя
активированный малоклинкерный
шлакопортландцемент с содержанием клинкера менее 19%.
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ANNOTATION
Stepasyuk Y. O. Effective concrete and mortars at low clinker slag portland
cement. – Manuscript.
The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.23.05 building materials and products. - National University of Water Management and Natural
Resources Use, Rivne - 2015.
The thesis is devoted to the development of various types of concretes and mortars
made from low clinker slag portland cement (LCSPC) with the clinker containing less than
19%. In the work the basic technological parameters of complex fluoride-sulfate-alkaline
activation LCSPC are developed and the results of theoretical and experimental research to
study the principal properties of heavy and lightweight concrete and dry mixes made from
activated LCSPC optimal composition are presented. Using the experimental complex of
the statistical models are developed the experimental methods of calculation and design of
compositions for the heavy concrete, fiber concrete and dry mixes for masonry mortars
made from the investigated binders.
The experimental testing the technology recommendations proposed in the thesis are
made at the company LLC "Plant building constructions" Lutsk city. It has enabled the
company to manufacture concrete products using as a binder activated low clinker slag
portland cement with the clinker containing less than 19%.
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